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Pomóżmy Kajetanowi
Anioł zamknięty we własnym ciele. Doskonale rozumie, co do niego mówimy, jed-
nak choroba go blokuje i nie potrafi  odpowiadać. Oczywiście robi to na swój sposób, 
odpowiadając uśmiechem, gdy otrzymuje zadane pytanie, np. czy jest głodny – tak 
o trzyletnim Kajetanie z Jaworza mówią jego rodzice, Barbara i Szymon Maciejow-
scy. Ich najmłodsze dziecko od urodzenia cierpi na bardzo rzadkie schorzenie ge-
netyczne – chorobę Canavana. Żeby ich syn przeżył i miał nadzieję na lepsze jutro, 
potrzebują zebrać... 5 milionów złotych. Zbiórka już trwa. Więcej o walce w środku 
numeru. (wot)
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Na pierwszym planie

Na skraju Polski, w górach gdzieś, w po-
wiecie Bielsko leży wieś/kapliczka stoi 
pośród drzew, nabożnych ludzi słychać 
śpiew/to była niedziela, a teraz cały ty-
dzień trwa – tak zaczyna się wiersz/pio-
senka „Nałęże”. Dla większości miesz-
kańców Jaworza pewnie nieznany. Nic 
jednak straconego. Pojawi się bowiem 
w całości przy ławeczce Wiesława Dym-
nego. O pomyśle wójta Radosława Ostał-
kiewicza, który zamierza wcielić w ży-
cie razem ze Stowarzyszeniem „Jawo-
rze-Zdrój”, już na łamach „Echa Jawo-
rze” pisaliśmy. Dziś możemy zdradzić 
więcej szczegółów.
Na projekt udało się zdobyć dofinanso-
wanie w wysokości 78,5 tys. złotych z Lo-
kalnej Grupy Działania „Ziemia bielska”. 
Wszystko w ramach naboru „Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego: Ostańce dziedzic-
twa lokalnego – dziedzictwo materialne”. 
Pozostałe fundusze wyłożą stowarzysze-
nie oraz gmina.
– Przypomnę tylko, że Wiesław Dymny  
z Nałężem jest kojarzony jak nikt inny  
w świecie polskiej kultury. Z tego powodu 
jako jaworzanie poprzez umieszczenie  
w przestrzeni publicznej kompozy-
cji rzeźbiarskiej chcielibyśmy wyrazić 
dumę z faktu, że tak wybitna postać kul-
tury wywodzi się z naszej miejscowości. 
Jego mama i ojczym byli nauczycielami  
i kierownikami dawnej szkoły podstawo-
wej w Nałężu. Ojczym Wiktor Bojda zało-
żył też teatr amatorski. Na cmentarzu ka-
tolickim spoczywają najbliżsi Wiesława 
Dymnego – napisał na swoim fanpage’u 
na Facebooku wójt Ostałkiewicz.
Wiadomo już, że ławeczka z Wiesławem Dymnym sta-
nie w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki w Nałężu, 
prawdopodobnie przy ścieżce do dawnej huty szkła. 
Gmina dogadała się już w tej sprawie z Nadleśnictwem 
Bielsko. Podpisała również umowę na wykonanie prac. 
Na razie projekt – po konsultacjach z Fundacją Anny 
Dymnej „Mimo wszystko” – został wybrany, choć z jed-
nym „ale”. Na prośbę wójta jego autor – Marek Maśla-
niec, zamieni papierosa na pióro lub długopis. – W Ja-
worzu jesteśmy totalnie przeciw paleniu i jego popula-
ryzacji – a ja mimo wszystko, bo tego nie cierpię – do-
dał Ostałkiewicz.

Ławeczka ma być gotowa do końca roku.
Dodajmy, że Wiesław Dymny urodził się 25 lute-
go 1936 w Połoneczce (dziś należy do Białorusi),  
a zmarł 12 lutego 1978 w Krakowie. O jego wątkach ja-
worzańskich pisaliśmy w „Echu Jaworza” z paździer-
nika 2020 roku. 

Tomasz Wolff
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Ławeczka Dymnego

Tak mniej więcej będzie wyglądała ławeczka z Wiesła-
wem Dymnym. Projekt wykonał Marek Maślaniec. Ar-
tysta będzie musiał zmienić jedynie papierosa na pió-
ro lub długopis. 
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Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych 
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi 
tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo do 
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść 
reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie 
odpowiadają.

Mobilne 
kłucie
Ponad 30 osób zaszczepiło się w Mobilnym Punkcie Szcze-
pień przeciwko COVID-19, który działał przez kilka go-
dzin w niedzielę 15 sierpnia na plebanii Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Jaworzu. – To akcja wojewody ślą-
skiego pod hasłem „Zaszczep się w swojej parafii”. W Ja-
worzu został wytypowany kościół ewangelicko-augsbur-
ski. Za organizację punktu szczepień odpowiedzialny był 
Urząd Gminy w Jaworzu – powiedziała Ewelina Doma-
gała, sekretarz Gminy Jaworze.
Informacja o mobilnej placówce pojawiła się w mediach 
społecznościowych, na fanpage’u gminy na Facebooku, 
dodatkowo do zaszczepienia się zachęcał w niedzielę ks. 
Władysław Wantulok, proboszcz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej. – Cieszę się, że tyle osób odpowiedziało na 
apel. Widzę, że ludzie cały czas przychodzą. Obyśmy byli 
wszyscy zaszczepieni – powiedział „Echu Jaworza” pastor.
To jednak tylko pobożne życzenia. Bo choć Jaworze jest 
jednym z liderów, jeżeli chodzi o szczepienia na COVID-19 
w powiecie bielskim, to cyfry mogłyby być jeszcze wyż-
sze. W niedzielę, podczas akcji, dane były następujące: 
52,8 proc. mieszkańców było zaszczepionych jedną daw-
ką, a w pełni zaszczepionych było 50,6 proc.
Pod tymczasowym gabinetem pojawiła się między inny-
mi pani Monika. Jak przyznała, wcześniej jakoś nie było 
okazji. I chociaż w jej najbliższej rodzinie nie było cięż-
kich przypadków, ani tym bardziej śmiertelnych, posta-
nowiła przyjąć szczepionkę. 
– Doszłam do wniosku, że lepiej zapobiegać, niż leczyć 
– stwierdziła.
W Mobilnym Punkcie Szczepień w Jaworzu można się 
było zaszczepić Pfizerem albo przyjąć jedną dawkę pre-
paratu Johnson&Johnson. Kto tego nie zrobił, wciąż ma 
okazję. Nie w Jaworzu jednak. – Mobilny Punkt Szczepień 
to była jednorazowa akcja. Ośrodek zdrowia w Jaworzu 
doszczepia już tylko drugą dawką. Można się natomiast 
zgłosić do punktu szczepień powszechnych w Bielsku-Bia-
łej lub Skoczowie albo do ośrodka zdrowia Familia-Med 
w Jasienicy – dodała Ewelina Domagała. 

(wot)
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Brak słów, by opisać to, co dziś zastaliśmy na naszym 
obiekcie przy ulicy Koralowej 19 w Jaworzu. Nie zosta-
wimy tak tej sprawy – informował we wtorek 17 sierp-
nia oficjalny fanpage GKS Czarni Jaworze. Nieznany 
sprawca zdewastował drzwi wejściowe do obiektu. 
– Poszukujemy świadków tego zajścia. Każdy, kto wi-
dział podejrzanie krążące się wokół naszego obiektu 
osoby między godz. 19.00 w poniedziałek, a 9.00 dziś, 
prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej! Gwaran-
tujemy pełną anonimowość – apelował serwis. Z kolei 
wójt Radosław Ostałkiewicz postawił ultimatum spraw-
cy do soboty 21 sierpnia. Jako że nikt się nie zgłosił, zo-
stała wskazana osoba widziana na kamerach monito-
ringu. Sprawą zajmuje się policja.
Ostatnio złodzieje robią się coraz bardziej bezczelni. 
W tym samym mniej więcej czasie, bo 15 sierpnia, go-
spodarze schroniska ma Klimczoku poinformowali, że 
nieznany sprawca wyważył drzwi i ukradł schronisko-
we pieniądze, skarbonkę oraz... kilka paczek batonów.
– Pozdrawiamy serdecznie Was wszystkich i choć jest 
to dla nas bardzo bolesne, obiecujemy, że nie damy po 
sobie tego poznać i jak zwykle z uśmiechem na twa-
rzach przyjmiemy was w schronisku i będziemy praco-
wać dalej – przekazali w mediach społecznościowych 
dzierżawcy z Klimczoka.
Nie pozostaje nic innego, jak wziąć sobie te słowa do 
serca i pracować dalej.  (wot)

Na pierwszym planie
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Komu przeszkadzały drzwi do obiektu przy ulicy Ko-
ralowej 19?

Bezczelność nie zna granic

Remontowa ofensywa
Wakacje to zawsze czas wzmożonych prac w placów-
kach szkolnych. Nie inaczej było w lipcu i sierpniu  
w przedszkolach i szkołach, dla których organem za-
łożycielskim jest Gmina Jaworze. – Naszą najważniej-
szą inwestycją był remont schodów od strony sekre-
tariatu. To pierwszy etap. Ten drugi, w ramach które-
go chcemy wykonać podjazd dla wózków, planowany 
jest na przyszły rok – mówi Ewa Cholewik, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu i dodaje, że prace 
udało się sfinansować z budżetu szkolnego. Z drobniej-
szych rzeczy, wymalowano jedną klasę oraz wymienio-
no sześć okien. W kolejce czekają jeszcze 24 okiennice.
W Szkole Podstawowej nr 2 wakacje upłynęły pod zna-
kiem remontu ogrzewania (osobny artykuł na ten te-
mat publikujemy w dalszej części tego wydania).
Prace były prowadzone także w obu przedszkolach.  
W „dwójce” na przykład wzięto się za dokończenie 
montażu systemu wentylacji oraz rozpoczęto wymia-
nę instalacji elektrycznej. Na pierwszy ogień poszło 
przyziemie. – Niby nie jest to inwestycja bezpośrednio 
związana z procesem edukacji, ale przecież wszystkim 
zależy na komforcie pracy z dziećmi. Budynek jest wie-
kowy, dlatego aż prosiło się o rozpoczęcie wymiany in-
stalacji – stwierdza Teresa Ślezińska, dyrektor Przed-
szkola nr 2 w Jaworzu. Dzieci na pewno ucieszą się na-
tomiast z wartego 10 tysięcy złotych monitora interak-
tywnego, który trafi do grupy starszaków.

Z kolei Przedszkole nr 1 stanęło przed koniecznością 
wyremontowania kolejnej sali w SP 1. – To już czwar-
te pomieszczenie, które przyszło nam przystosować na 
potrzeby edukacji przedszkolnej. W tym roku zajęcia 
w szkole będą miały dwie grupy: 5- i 6-latków oraz sze-
ściolatków. W przedszkolu pozostaną trzy grupy – wy-
jaśnia Jolanta Bajorek, dyrektor Przedszkola nr 1.
We wszystkich placówkach dokonano także drobnych 
napraw.  (wot)
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W czasie wakacji trwały prace przy przebudowie 
schodów prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 1 
(od strony sekretariatu).
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Ważne informacje

Spiszmy sięSpiszmy się
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny 
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno 

obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się 

z pobytu stałego w Polsce,
• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS 
spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we 
własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu 
urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 
22 279 99 99 i spisz się przez telefon. 

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się 
z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. 
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa 
spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny 
na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je 
tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są 
poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki 
publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się 
z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza?

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!
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Urząd Gminy informuje

zadzwoń na całodobową i bezpłatną
infolinię - 989,
zarejestruj się elektronicznie poprzez 

wyślij SMS o treści "SzczepimySie" 

skontaktuj się bezpośrednio z punktem
szczepień -

Jak możesz się zarejestrować?

e-Rejestrację dostępną na 
 pacjent.gov.pl,

       na numer 880 333 333,

       najbliższe w naszym regionie:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

"FAMILIA-MED" 
 UL.CIESZYŃSKA 933

43-385 JASIENICA
 Tel. 33 815 22 11
 

Gdzie się zaszczepić?
 PUNKT

 SZCZEPIEŃ 
POWSZECHNYCH

 
 

UL. GÓRECKA 65 
43-430 SKOCZÓW
Tel. 884 285 628

PUNKT SZCZEPIEŃ
POPULACYJNYCH

 
 UL. CIESZYŃSKA 413

43-382 BIELSKO-BIAŁA
 
 

Tel. 33 818 31 52
 
 

UWAGA! TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ!
Gmina Jaworze proponuje pomoc w zakresie dowozu 
na szczepienie osobom, które nie mają możliwości, 
aby dojechać do wyznaczonego punktu szczepień 

własnym transportem lub z pomocą rodziny.
 Pomagamy również w zgłoszeniach chęci szczepienia!

 Prosimy o kontakt telefoniczny tel. 669 271 828
 

Materiał promocyjny przygotowany w związku z decyzją Wojewody Śląskiego 

Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest szczepienie przeciwko koronawirusowi.
By wrócić do normalności i czasu wspólnych spotkań, kiedy bez obaw będziemy mogli
sobie podać rękę, potrzebujemy społecznej odporności.
Szczepienia to dziś wyraz patriotyzmu, odpowiedzialności za naszą wspólnotę.
To nie tylko indywidualna sprawa - to troska o innych.

Gmina Jaworze od początku pandemii podejmuje działania, mające na celu walkę
z koronawirusem i wsparcie służb medycznych.

Działając na zlecenie Wojewody Śląskiego, chcemy dotrzeć z informacją o szczepieniach
do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Szczepienia to szansa na powrót do normalności, jaką znamy sprzed pandemii.
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Urząd Gminy informuje

Gminna infolinia 
w sprawie szczepień
przeciwko wirusowi

 SARS-COV-2 
 
  tel. 33 828 66 03

 
 

Więcej informacji 
na temat szczepień

 
 www.gov.pl/szczepimysie

Gmina Jaworze 
prowadzi promocję

szczepień 
na www.jaworze.pl

fb/gminajaworze
 
 
 

Zobacz ranking gmin
 
 
 

www.gov.pl/
szczepienia-gmin

Doktor Katarzyna Dzięcioł
 
 
 
 

Specjalista Chorób Wewnętrznych, 
Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

"Każdy z nas powinien zadbać o siebie i swoich bliskich.  Przyjęcie szczepionki w 95% chroni nas przed
zgonem 
i ciężkim przebiegiem COVID-19.  Każdy z nas zna lub niestety znał osobę, która ciężko przeszła tę chorobę.
Pamiętajmy, że skutki uboczne, które wywołuje szczepionka, są rzadkie, a ponadto dużo mniej groźne, niż
COVID-19. 

Pamiętajmy także, że bez odporności zbiorowej, wirus będzie nadal mutował, zbierając śmiertelne żniwo,
również pośród ludzi młodych. Pamiętajmy także, że złe samopoczucie po przyjęciu pierwszej dawki
szczepionki, nie może nas zniechęcić do przyjęcia drugiej, gdyż tylko pełne szczepienie zapewni nam
ochronę przed wirusem (chyba, że jest to szczepionka jednodawkowa). 

Pamiętajmy, że chorują ludzie niezaszczepieni, a na oddziałach covidowych znakomitą większość, stanowią
tacy właśnie pacjenci.  Zaszczepmy siebie i naszych bliskich. Bądźmy odpowiedzialni- ochrońmy  siebie i
członków naszych rodzin. 

W walce z tą groźną chorobą korzystajmy z broni jaką są szczepienia, może nie idealnej, ale skutecznej 
i dostępnej, a na chwilę obecną - jedynej."

Ilu zaszczepionych w Jaworzu? PONAD 50 %!

Ministerstwo Zdrowia prowadzi RANKING SZCZEPIEŃ. Codziennie o godz. 13.00, można zobaczyć
najnowsze dane dotyczące szczepienia w danej gminie i powiecie. 

Liczby podawane na stronie Ministerstwa, odzwierciedlają wyszczepienie mieszkańców
poszczególnych gmin, a nie liczbę wykonanych w gminach szczepień. 

Na dzień 19.08.2021r. w gminie Jaworze procent ten wynosi 52% osób w pełni zaszepionych 
i 53% zaszczepionych jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19. 
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Urząd Gminy informuje

Czyste powietrze
Informujemy, że w dniu 23 września 2021 r. o godzinie 
15.30 w budynku przy ul. Pod Harendą 2 odbędzie się 
spotkanie informacyjne dla mieszkańców o zasadach 
działania programu „Czyste Powietrze”. Zainteresowa-

ne osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje 
na temat zasad udzielania dofinansowania przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Serdecznie zapraszamy.

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/ 

Wszyscy możemy zadbać o to, by powietrze w Jaworzu było bardziej czyste.
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Urząd Gminy informuje
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)  ☐ Budynek jednorodzinny (w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej) 

 (02)  ☐ Budynek wielorodzinny → liczba wszystkich lokali mieszkalnych1 w budynku:  ____ 

 (03)  ☐ 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)  ☐ wszystkich lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku 

 (02)  ☐ wybranych lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku:  

      → liczba lokali mieszkalnych  / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją:  ____ 

      → numery lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją:  ………………………………………… 
 

B01 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. 
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 (01) Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć 

ciepłownicza ☐  ☐  ☐ ☐ 

 (02) 
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) 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 ☐  ☐  ☐ ☐ 

 
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. 
2 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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Należy wypełnić pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na 
paliwo stałe). 

B02 Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych 
kotłów w poszczególnych klasach 
Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu 
poświadczającego emisję 

B03 Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych 
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw 
stałych   

  Klasa kotła / kotłów Liczba    

 (01)  ☐ Poniżej klasy 3 lub brak informacji ____  (01)  ☐ Węgiel i paliwa węglopochodne  

 (02)  ☐ Klasa 3 ____  (02)  ☐ Pellet drzewny  

 (03)  ☐ Klasa 4 ____  (03)  ☐ Drewno kawałkowe 

 (04)  ☐ Klasa 5 ____  (04)  ☐ Inny rodzaj biomasy 

 (05)  ☐ Ekoprojekt ____    
 
 

C01 Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale 
niemieszkalne4 ogrzewane źródłem ciepła 
nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji? 

(01) ☐   Tak → należy dołączyć Formularz B                           

(02) ☐   Nie 
 

Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji 
D01 Wypełniający formularz (01) ☐   Właściciel / Współwłaściciel          (02) ☐   Zarządzający 

D02 Imię i nazwisko wypełniającego  
lub nazwa instytucji / firmy 

………………………………………………………………………………
………………………………………… 

D03 Telefon kontaktowy …………………………………………………………… 
D04 Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) …………………………………………………………… 
D05 Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem 

budynku/lokalu, którego dotyczy formularz (01) ☐   Tak                                                (02) ☐   Nie 
 

Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres wypełniającego jest inny niż adres budynku / lokalu, którego 
dotyczy formularz) 

D06 Kraj ……………………………………… D07 Województwo ……………………………………… 

D08 Powiat ……………………………………… D09 Gmina ……………………………………… 

D10 Miejscowość ……………………………………… D11 Ulica ……………………………………… 

D12 Numer budynku  ____ D13 Numer lokalu  ____ 

D14 Kod pocztowy  ____ - ______    
 

  
Data wypełnienia formularza 

 
…………………………………………………………… 

  
Podpis wypełniającego 

 
…………………………………………………………… 

 

 
4 Formularz B deklaracji wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła 
(np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło 
ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny). 


  

Należy wypełnić pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na 
paliwo stałe). 

B02 Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych 
kotłów w poszczególnych klasach 
Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu 
poświadczającego emisję 

B03 Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych 
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw 
stałych   

  Klasa kotła / kotłów Liczba    

 (01)  ☐ Poniżej klasy 3 lub brak informacji ____  (01)  ☐ Węgiel i paliwa węglopochodne  

 (02)  ☐ Klasa 3 ____  (02)  ☐ Pellet drzewny  

 (03)  ☐ Klasa 4 ____  (03)  ☐ Drewno kawałkowe 

 (04)  ☐ Klasa 5 ____  (04)  ☐ Inny rodzaj biomasy 

 (05)  ☐ Ekoprojekt ____    
 
 

C01 Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale 
niemieszkalne4 ogrzewane źródłem ciepła 
nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji? 

(01) ☐   Tak → należy dołączyć Formularz B                           

(02) ☐   Nie 
 

Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji 
D01 Wypełniający formularz (01) ☐   Właściciel / Współwłaściciel          (02) ☐   Zarządzający 

D02 Imię i nazwisko wypełniającego  
lub nazwa instytucji / firmy 

………………………………………………………………………………
………………………………………… 

D03 Telefon kontaktowy …………………………………………………………… 
D04 Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) …………………………………………………………… 
D05 Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem 

budynku/lokalu, którego dotyczy formularz (01) ☐   Tak                                                (02) ☐   Nie 
 

Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres wypełniającego jest inny niż adres budynku / lokalu, którego 
dotyczy formularz) 

D06 Kraj ……………………………………… D07 Województwo ……………………………………… 

D08 Powiat ……………………………………… D09 Gmina ……………………………………… 

D10 Miejscowość ……………………………………… D11 Ulica ……………………………………… 

D12 Numer budynku  ____ D13 Numer lokalu  ____ 

D14 Kod pocztowy  ____ - ______    
 

  
Data wypełnienia formularza 

 
…………………………………………………………… 

  
Podpis wypełniającego 

 
…………………………………………………………… 

 

 
4 Formularz B deklaracji wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła 
(np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło 
ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny). 
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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  ____ 

A07 Kod pocztowy ____ - ______ A08 Symbol / oznaczenie 
specjalne budynku ……………………………………… 

 

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  

 

A10 Deklaracja dotyczy: 

 (01) ☐ całego budynku 

 (02) ☐ wybranych lokali w budynku:  

 
 

    → numery / symbole / oznaczenia specjalne lokali niemieszkalnych objętych deklaracją:   
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B01 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 / cele technologiczne, produkcyjne jak 
np. produkcja pary, dymu, suszenie, przetwarzanie żywności, itp.) i moc urządzeń / instalacji wykorzystywanych na bieżąco lub w 
sezonie grzewczym. 
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 (01) Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć 
ciepłownicza ☐  ☐  ☐ ☐ ☐ ____ 

 (02) 
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) 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 ☐  ☐  ☐ ☐ ☐ ____ 

Należy wypełnić pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na 
paliwo stałe). 

B02 Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych 
kotłów w poszczególnych klasach 
Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu 
poświadczającego emisję 

B03 Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych 
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw 
stałych   

  Klasa kotła / kotłów Liczba    

 (01)  ☐ Poniżej klasy 3 lub brak informacji ____  (01)  ☐ Węgiel i paliwa węglopochodne  

 (02)  ☐ Klasa 3 ____  (02)  ☐ Pellet drzewny  

 (03)  ☐ Klasa 4 ____  (03)  ☐ Drewno kawałkowe 

 (04)  ☐ Klasa 5 ____  (04)  ☐ Inny rodzaj biomasy 

 (05)  ☐ Ekoprojekt ____    
 
 

C01 Czy w budynku znajduje się także lokal lub lokale 
mieszkalne ogrzewane źródłem ciepła 
nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji? 

(01) ☐   Tak → należy dołączyć Formularz A                           

(02) ☐   Nie 
 

Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji 
D01 Wypełniający formularz (01) ☐   Właściciel / Współwłaściciel          (02) ☐   Zarządzający 

D02 Imię i nazwisko wypełniającego  
lub nazwa instytucji / firmy 

………………………………………………………………………………
………………………………………… 

D03 Telefon kontaktowy …………………………………………………………… 
D04 Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) …………………………………………………………… 
D05 Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem 

budynku/lokalu, którego dotyczy formularz (01) ☐   Tak                                                (02) ☐   Nie 
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Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres wypełniającego jest inny niż adres budynku / lokalu, którego 
dotyczy formularz) 

D06 Kraj ……………………………………… D07 Województwo ……………………………………… 

D08 Powiat ……………………………………… D09 Gmina ……………………………………… 

D10 Miejscowość ……………………………………… D11 Ulica ……………………………………… 

D12 Numer budynku  ____ D13 Numer lokalu  ____ 

D14 Kod pocztowy  ____ - ______    
 

  
Data wypełnienia formularza 

 
…………………………………………………………… 

  
 Podpis wypełniającego 

 
…………………………………………………………… 

 



Wszystko zależy od energii

Tegoroczna, XIII edycja Krajowego Konkursu Ener-
getycznego im. prof. Jacka Malko dobiegła końca. 
Konferencja podsumowująca odbyła się 8 września  
w Jaworzu.
Celem konkursu było zachęcenie społeczeństwa,  
a szczególnie jego młodszych przedstawicieli, do na-
uki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem 
środowiska naturalnego. Organizatorzy Konkursu – 
Fundacja Świadomi Klimatu i Stowarzyszenie Jawo-
rze-Zdrój – pragną w ten sposób rozbudzić pasje po-
znawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie 
naukami technicznymi, zwłaszcza tymi związanymi  
z energetyką oraz wzbogacić ich wiedzę; chcą również 
kształtować twórcze i krytyczne osobowości młodzieży 
poprzez swobodę wypowiedzi na trudne, energetycz-
ne problemy. Ambicją organizatorów jest upowszech-
nianie wśród młodzieży świadomości na temat możli-
wości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy 
na tematy związane z przyszłością energetyczną społe-
czeństwa. Konkurs służy również aktywizacji młodzie-
ży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglą-
dów przed szerokim gronem odbiorców.
Do udziału w XIII edycji zaproszono młodzież urodzo-
ną w latach 1998-2005. Zadaniem uczestników podzie-
lonych na dwie grupy wiekowe było przygotowanie  
i przesłanie do 14 czerwca prac konkursowych w for-
mie prezentacji, rozprawki lub projektu. Zadaniem 
grupy wiekowej 16-19 lat było przygotowanie prezen-
tacji, podejmującej jedno z poniższych zagadnień: Po-
jazdy elektryczne – przyszłość transportu i energety-

ki?; Po co nam energooszczędne budownictwo?; Eko-
logiczny styl życia – moda czy konieczność?; Zielona 
gmina – OZE szansą rozwoju terenów wiejskich? Z ko-
lei uczestnicy z grupy wiekowej 20-23 lata mieli za za-
danie przygotować rozprawkę lub projekt na jeden  
z poniższych tematów: Możliwości rozwoju i zagroże-
nia energetyki wiatrowej w Polsce; Źródła finansowa-
nia OZE; Rola ciepłownictwa w transformacji energe-
tycznej; Nowe szanse dla polskiej energetyki: od wę-
gla do atomu.
Spośród nadesłanych prac, najlepsze wyłoniła komi-
sja konkursowa w składzie:
dr hab. Justyna Zabawa (prof. Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu), dr Ewa Kossak z Minister-
stwa Klimatu i Środowiska, dr hab. Piotr Jeżowski (prof. 
em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), dr inż. 
Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds. Rozlicza-
nia Energii pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wal-
demara Kamrata z Politechniki Gdańskiej.

W grupie wiekowej dla młodzieży urodzonej w latach 
2002-2005 pierwsze miejsce zajął Paweł Witek, uczeń 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Mielcu za pracę „Pojazdy elektryczne – przyszłość 
transportu i energetyki”. W grupie wiekowej dla mło-
dzieży urodzonej w latach 1998-2001 laureatem został 
Adam Zieliński – student Politechniki Warszawskiej 
(Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) za pracę 
„Rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej”.
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Urząd Gminy informuje

Pojemniki znajdziemy:

* 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.
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Ważne informacje

Trzy projekty z Jaworza 
walczą o głosy

Już we wrześniu rusza głosowanie w kolejnej edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród 
projektów znalazły się trzy zadania realizowane bez-
pośrednio na terenie naszej gminy.
W ramach utworzonej w tegorocznej edycji puli EKO 
(zadania ekologiczne o zasięgu wojewódzkim) o gło-
sy mieszkańców będzie walczyć 28 zadań opiewają-
cych na łączną kwotę blisko 17 mln złotych. Mieszkań-
cy będą mogli też wybierać zadania w puli REGIO (za-
dania regionalne) wśród poszczególnych regionów.  
W regionie, który obejmuje powiaty bielski, cieszyński, 
żywiecki oraz Bielsko-Białą, o głosy mieszkańców wal-
czyć będzie 13 zadań o łącznej wartości ponad 3 mln zł.
W III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskie-
go głosowanie odbędzie się we wrześniu (od 1 do 19). 
Głosować będą mogli wszyscy mieszkańcy wojewódz-
twa. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem 
strony internetowej. 
Każdy mieszkaniec województwa (także osoby niepeł-
noletnie) będzie mógł przyznać maksymalnie 3 punk-
ty na zadania w ramach puli REGIO oraz 3 punkty na 
zadania z puli EKO. Region, do którego przypisana zo-
stała gmina Jaworze, składa się z powiatów bielskiego, 
cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.
W ramach puli środków regionalnych do rozdyspono-
wania jest 750 tys. zł, a z puli wojewódzkiej – 5 mln zł.
Wyniki poznamy w trzecim kwartale bieżącego roku, 
a projekty Urząd Marszałkowski zrealizuje w roku na-
stępnym.
Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znajdu-
ją się trzy projekty z Jaworza (jeden z puli regionalnej 
i dwa z puli ekologicznej).

Pula ekologiczna:
• Czystsze powietrze = zdrowszy pacjent

Koszt: 540 000
Opis zadania: Celem jest modernizacja kotłowni  
w Oddziale dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Dłu-
goterminowej w Jaworzu polegająca na wymianie 
kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe 
V klasy (ECODESIGN). Kotły będą spełniały wymo-
gi Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wpro-
wadzenia na obszarze województwa śląskiego ogra-
niczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, co pozwoli na uzyskanie 
pozytywnych efektów w postaci zmniejszenia zu-
życia paliwa, a tym samym zmniejszy emisję py-
łów i gazów. W ramach zadania przewiduje się mo-
dernizację systemu c.o. i c.w.u. polegającą m.in. na 
izolacji przewodów, wymianę pomp i rozdzielaczy,  
a także na uzupełnieniu istniejącej instalacji solar-
nej o nowe oraz dodatkowe zbiorniki do magazyno-
wania c.w.u, co zwiększa efekt ekologiczny.

Pula regionalna:
• Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka nożna, ko-

szykówka, siatkówka) w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Jaworzu
Koszt: 315 000.
Opis zadania: Zadanie obejmować będzie zaprojek-
towanie oraz budowę wielofunkcyjnego boiska ze-
wnętrznego o nawierzchni tartanowej spełniającej 
wymogi dla tego typu obiektów. Boisko o wymia-
rach 44 x 22 m do piłki nożnej wyposażone będzie 
również w bramki dla tej dyscypliny. W poprzek 
boiska umieszczone zostanie boisko do koszyków-
ki o wymiarach 21 x 13 oraz boisko do gry w piłkę 
siatkówkę po zamontowaniu siatki i słupków bę-
dących na wyposażeniu. Całość będzie ogrodzona 
piłkochwytami oddalonymi od linii boiska o około 
1,5 m i wysokimi na 4-5m.

• Szpital przeciw covidowi! Poprawa bezpieczeństwa 
pacjentów poprzez modernizację sal rehabilitacyj-
nych i zakup sprzętu medycznego
Koszt: 340 000.
Opis zadania: Modernizacja sal rehabilitacyjnych 
polegająca na podzieleniu dwóch sal gimnastycz-
nych na pięć, tak aby w jednym pomieszczeniu 
przebywała mniejsza liczba pacjentów. Pozwoli to 
na zachowanie reżimu sanitarnego oraz przydzie-
leniu pomieszczeń do konkretnych zakresów reha-
bilitacji, w tym m.in. do prowadzenia rehabilitacji 
postcovidowej. Sale będą dodatkowo wyposażone 
w klimatyzację, tak aby zapobiec duszności będącej 
powikłaniem koronawirusa. Ponadto, celem projek-
tu jest zakup cykloergospirometru, który jest kom-
pleksowym urządzeniem medycznym służącym do 
prowadzenia sercowo-płucnych prób wysiłkowych  
i jest konieczny w diagnostyce z zakresu rehabili-
tacji kardiologicznej i pulmonologicznej, zwłasz-
cza dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. 
Dzięki rehabilitacji mieszkańcy województwa, któ-
rzy chorowali na COVID-19 będą mogli znacznie 
szybciej powrócić do pełnej sprawności.

Urząd Gminy Jaworze
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Anioł zamknięty 
we własnym ciele
Rozmowa z Barbarą Maciejowską, mamą 
chorego trzyletniego Kajetanka
Jak zaczęła się ta cała historia z Kajtkiem?
Kajetan urodził się 8 listopada 2018 roku. Problemy 
zdrowotne pojawiły się tak naprawdę już w szpitalu. 
W pierwszej dobie dostał drgawek – po badaniach usły-
szeliśmy, że wszystko jest jednak w porządku, a my 
mamy tylko Kajtka dalej obserwować. Od początku był 
dzieckiem płaczliwym, zachowywał się inaczej, niż po-
winien. Początkowo zrzucaliśmy to na karb problemów 
typowych dla wieku niemowlęcego, na przykład kolek. 
Lampka ostrzegawcza zaczęła się zapalać, kiedy zbyt 
długo utrzymywała się u niego żółtaczka. W szóstym 
tygodniu życia pojawiła się lewostronna przepuklina 
mosznowa. Kiedy myśleliśmy, że po operacji przepu-
kliny – w lutym 2019 roku – będzie po wszystkim, sta-
ło się jednak inaczej. Trafiliśmy na rehabilitację – Ka-
jetan nie trzymał główki, nie obracał się. Nie wniosła 
ona jednak nic pozytywnego. Trafiliśmy do neonatolo-
ga, który przeprowadził cztery razy USG główki przez 
ciemiączko, badanie wychodziło w normie. Także neu-
rolog na pierwszej wizycie stwierdził, że Kajetan jest 
zdrowym chłopcem, ma bardzo silne nogi, które już 
wtedy były spastyczne. W czerwcu 2019 roku trafili-
śmy na prywatną rehabilitację. Po pięciu minutach fi-
zjoterapeutka powiedziała, że Kajtek musi na „cito” 
trafić do szpitala, żeby postawiono diagnozę. Stwier-
dziła, że jest źle, że nie widzi mózgowego porażenia, 
ale coś znacznie głębszego... 

Nie wiem, czy dobrze rozumiem? Prywatny rehabi-
litant po pięciu minutach zobaczył, że coś jest nie  
w porządku, a wy wcześniej chodziliście od lekarza 
do lekarza, którzy problemu nie widzieli?
Dokładnie tak było, przypominało to trochę walenie 
głową w mur. Lekarze nie doszukiwali się niczego 
większego. Wtedy trafiliśmy na konsultację do Gliwic. 
Lekarka po obejrzeniu dziecka powiedziała, że musimy 
trafić na „cito” na jej oddział. Wpisała nas na tzw. czer-
woną listę. Czekaliśmy cały lipiec, sierpień, telefon nie 
dzwonił, a nam udało się załatwić Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Wylądowaliśmy tam we wrze-
śniu 2019 roku. Tamtejsza neurolog skierowała nas na 
rezonans magnetyczny. Wtedy zaglądnęłam w doku-
mentację medyczną. Zauważyłam, że podstawą skie-
rowania jest podejrzenie leukodystrofii globoidalnej, 
czyli choroby Krabbego. Oczywiście od razu wpisałam 
w Google, co to jest ten Krabbe. Wtedy tak naprawdę 
świat nam się zawalił. Przeczytaliśmy o rokowaniach, 
że po dwóch, trzech latach dziecko umiera. Wyniki wy-
szły niejednoznaczne – było coś, ale tak naprawdę nie 
wiadomo co. Zrobiono mu punkcję lędźwiową, pobra-

no krew na badania lizosomalne – na wyniki czekali-
śmy potem dwa miesiące. W czwartek nas wypuszczo-
no ze szpitalu. Nikt z nami o niczym nie rozmawiał.

Opuszczaliście szpital bez konkretnej diagnozy?
Kiedy zapytałam ordynator neurologii, co to jest ten 
Krabbe, odpowiedziała, że nawet na ten temat nie bę-
dziemy rozmawiać. Wypuszczono nas do domu i kaza-
no czekać na wyniki badań lizosomalnych. W listopa-
dzie dostaliśmy telefon z Warszawy, że wyniki dalej są 
niejednoznaczne, a oni dalej nie wiedzą, co dolega Ka-
jetankowi. Skierowano nas do poradni genetycznej. Wi-
zytę mieliśmy 7 listopada, dzień przed jego roczkiem. 
Genetycy przebadali dziecko, pobrali krew do badania 
i stwierdzili, że musimy czekać na wyniki... nawet rok. 
Żeby była jasność, nie mamy ich do dziś.

Jak to jest możliwe?
Dla nas też to było niepojęte. Pytałam, jak możemy cze-
kać rok na wyniki, skoro dziecko jest zagrożone taką 
chorobą. Przecież liczy się czas... Usłyszeliśmy, że każ-
dy tyle musi czekać. Zapytaliśmy, co możemy zrobić, 
żeby przyspieszyć diagnozę. Jedynym wyjściem oka-
zało się prywatne genetyczne badanie WES. Szukano 
wady genetycznej. Znaleziono ją u mnie i męża, to jest 
przypadek jeden na milion. 

Kiedy tak naprawdę pojawiła choroba Canavana?
10 lutego padła prawidłowa diagnoza Canavan. Tego 
dnia odebraliśmy telefon z Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego – zakładu genetyki. Profesor genety-
ki powiedział nam, że Kajtek cierpi na tę przypadłość. 
Wtedy dowiedzieliśmy się, że tak na dobrą sprawę jest 
to bliźniacza choroba Krabbego, ale ma troszkę łagod-
niejszy przebieg. Co to oznacza? Że Kajtek ma perspek-
tywę życia od trzech do dziesięciu lat.
Przypadków Canavana w Polsce jest 18, najstarszy cho-
ry ma 24 lata i jest w stanie tak naprawdę wegetatyw-
nym. Na szczęście nasza starsza córka (10 lat starsza 
od Kajtka) nie ma nawet nosicielstwa. 

Przy tym całym dramacie ktoś po raz pierwszy wy-
łożył karty na stół i w końcu dowiedzieliście się, co 
jest synkowi...
Profesor powiedział jednocześnie, że bardzo ważna jest 
rehabilitacja, choć nie możemy z nią za bardzo szaleć. 
Więcej ze swojej strony nie mógł nam zaoferować. Po-
lecił jednocześnie, żebyśmy na własną rękę szukali ja-
kichś rozwiązań, przeszukując zasoby internetu. I tak 
też się stało. Zaraz po tym, jak się rozłączyłam z profe-
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sorem, zaczęłam szperać w sieci. Wtedy wszystko za-
częło mi się układać w logiczną całość. Dalej nie mogę 
się nadziwić, że nikt wcześniej z lekarzy nie pokoja-
rzył różnych faktów. 

Kiedy wychodziłem do was na wywiad, mieliście ze-
brane ponad 600 tysięcy. Tymczasem potrzebujecie 
w sumie pięciu milionów. Proszę wytłumaczyć, na 
co zbieracie pieniądze?
3,7 mln kosztuje produkcja wektora naprawionego 
genu ASPA. Do tego trzeba doliczyć 300 tysięcy złotych 
na transport lotniczy wraz z asystentami medycznymi. 
Koszty hospitalizacji w USA to kolejny milion. Dlatego 
łącznie zbieramy 5 milionów. Cała terapia ma się od-
być w Dayton Children’s Hospital w stanie Ohio. Czas 
ma niebagatelne znaczenie. Im szybciej, tym lepiej dla 
Kajetana. Choroba postępuje, już zabrała mu wiele,  
a zabierze jeszcze więcej. Przy tym całym nieszczęściu, 
Kajetan jest jeszcze bardzo fajny, bo większość dzieci 
jest leżąca i patrząca w sufit. Tymczasem on jest ak-
tywny, próbuje chodzić. Oczywiście tylko i wyłącznie  
z naszą pomocą, gdyż jest wiotki w osi ciała, a co za tym 
idzie bezwładny i całkowicie zależny od drugiej osoby.
Wiążemy ogromne nadzieje z terapią genową. Zatrzy-
manie choroby to jest jedno, ale jeżeli ona może napra-
wiać uszkodzony gen, możemy wiele zyskać. Kajeta-
nek to taki Anioł zamknięty we własnym ciele. Dosko-
nale rozumie, co do niego mówimy, jednak choroba go 
blokuje i nie potrafi odpowiadać. Oczywiście robi to na 
swój sposób, odpowiadając uśmiechem, gdy otrzymu-
je zadane pytanie, np. czy jest głodny. Ma pełną świa-
domość, jak należy to robić.

Ale nie ma mowy o pełnym wyzdrowieniu?
Żadna terapia genowa nie spowoduje, że dziecko zo-
stanie cudownie uzdrowione. Nie ma takiej możliwo-
ści. Kajtek dalej będzie dzieckiem niepełnosprawnym, 
pytanie na ile. Śmiem twierdzić, że przy pomocy bal-
konika będzie mógł chodzić.

Jak wyglądają noce z Kajtkiem?
To jest głównie czuwanie. Czuje się bezpiecznie, jak jest 
noszony. W ciągu dnia nie jesteśmy w stanie odłożyć go 
na chwilę, bo od razu staje się niespokojny, napina się. 

Choroba Canavana to ogromne wyzwanie. Ale prze-
cież są inne schorzenia... Kajtek może złapać gry-
pę, zapalenie oskrzeli. Jak to wygląda w praktyce?

Do tej pory jesień zawsze nam się udawało jakoś prze-
trwać w zdrowiu. Problemy zaczynają się w styczniu 
– w 2020 roku byliśmy trzy razy w Szpitalu Pediatrycz-
nym w Bielsku-Białej (raz z grypą). W tym roku byliśmy 
tam dwa razy, w jednym przypadku prawdopodobnie 
z atakiem padaczki, kiedy został zabrany karetką. Ale 
co ciekawe, jak przed rokiem w październiku złapali-
śmy koronawirusa, dzieci były zdrowe. Nie ukrywam 
jednak, że strasznie się boimy tej jesieni.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Żeby włączyć się zbiórkę pieniędzy dla Kajetana wy-
starczy wejść na jego konto na popularnym serwisie 
Siepomaga.pl. Dokładny adres to: https://www.siepo-
maga.pl/kajetan. Zachęcamy także do śledzenia fan-
page’u chłopczyka na Facebooku, Oktagon Kajetan-
ka – ZNOKAUTUJMY śmiertelnego Canavana – licytacje. 
Z przyjemnością, ale i wielką troską oddaliśmy łamy 
wrześniowego „Echa Jaworza” na rzecz Kajetanka. Mie-
sięcznik jest czuły na krzywdę drugiego człowieka, dla-
tego jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia medialnego w in-

nej chorobie czy trudnej sytuacji życiowej, może się 
skontaktować z redakcją. Piszcie na adres: echo@ja-
worze.pl. 

(wot)

Kajetan z rodzicami – Barbarą i Szymonem 
Maciejowskimi.

Fo
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Tak można pomóc
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Wielkie serce 
dla Kajetanka

W sobotę 10 lipca na terenie Amfiteatru, Tężni oraz 
Parku Zdrojowego w Jaworzu odbył się „Dzień Rodzin-
ny”, zorganizowany przez Ośrodek Promocji Gminy Ja-
worze przy współpracy z Urzędem Gminy Jaworze oraz 
GKS Czarni Jaworze. Wydarzenie to cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem i obfitowało w wiele atrakcji. 
Impreza została zorganizowana dla ciężko chorego Ka-
jetanka, podopiecznego Fundacji „Serce dla Malusz-
ka”, dla którego została zorganizowana zbiórka pie-
niędzy. Dzięki licytacji, kiermaszowi ciast i zabawek, 
każdy mógł wesprzeć małego jaworzanina w walce  
z Chorobą Canavana – bardzo rzadkim schorzeniem 
genetycznym. Dzięki hojności Jaworza oraz gości uda-
ło się zebrać ponad 18 tysięcy złotych.
Pogoda tego dnia dopisała, a całemu wydarzeniu to-
warzyszył ciekawy i urozmaicony repertuar. Na po-
czątku na boisku przy Koralowej odbył się turniej pił-

ki nożnej dla dzieci o puchar Wójta Gminy Jaworze 
Radosława Ostałkiewicza. Tuż obok, przy Tężni miał 
miejsce koncert Planet Natura&Muzyka Dominiki Jur-
czuk-Gondek i Rafała Gondka, który przeniósł słucha-
czy w klimatyczny świat otaczającej natury. Pod jawo-
rzańską Tężnią artysta plastyk Tigran Vardikyan ryso-
wał uczestnikom wydarzenia portrety. W Amfiteatrze 
i w jego okolicach przez cały czas dzieci uczestniczy-
ły w animacjach tanecznych, grach i zabawach rucho-
wych. Miały możliwość pod okiem cyrkowców pożon-
glować oraz nauczyć się chodzić po linie. Każdy mógł 
również uczestniczyć w ciekawych warsztatach pla-
stycznych. Na koniec „Dnia Rodzinnego odbył się świet-
ny pokaz Teatru Ognia TESSERAKT, który zgromadził 
liczną publiczność.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Artystyczne wakacje

Od 28 czerwca do 16 lipca trwały pierwsze Wakacyj-
ne Warsztaty Artystyczne „Lato w Jaworzu 2021”, zor-
ganizowane przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. 
Dzięki pomocy i uprzejmości Urzędu Gminy Jaworze 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Ewy Cholewik, 
odbywały się one w salach budynku „Pod Goruszką”, 
dzieci mogły również korzystać ze świetlicy szkolnej, 
sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego.
W każdym tygodniu warsztatów uczestniczyły dwie 
grupy dzieci po 15 osób, uczniów klas 1.-5. szkoły pod-
stawowej. Łącznie w wakacyjnych zajęciach uczestni-
czyło 90 dzieci z Jaworza.
Program warsztatów był bardzo bogaty i zróżnicowa-
ny, dzieci uczestniczyły w wielu warsztatach plastycz-
nych, poznały takie techniki, jak m.in. decoupage, ma-
larstwo na tkaninie, malarstwo na szkle, wakacyjny 
kolaż, szycie zabawek, scrapbooking, tworzenie zwie-
rząt z kartonu czy malowanie kamieni. Prowadziły je 
Małgorzata Krzempek, Małgorzata Koniorczyk, Urszu-
la Marczak oraz Anna Wiśniewska.
Dzieci brały również udział w warsztatach ekologicz-
nych prowadzonych z pasją przez Annę Sobańską oraz 
Krystiana Biłka z Fundacji Ekologicznej „Arka”, w zaję-
ciach sportowych prowadzonych przez Jacka Kruszyń-
skiego oraz Mateusza Wajsa, nauczycieli wychowania 
fizycznego z „jedynki”. Ponadto dzieci uczestniczyły  
w kapitalnych warsztatach przyrodniczych prowadzo-

nych przez Macieja Kupczaka z Owadów i Spółki. Mo-
gły zapoznać się z gadami – pogłaskać gekona, kame-
leona, agamę, dowiedzieć się, jak wyglądają patyczaki 
i starszaki. Z kolei na warsztatach „Słodkie Królestwo 
Pszczół” poznały charakterystykę pszczół i to, jakie 
znaczenie mają dla człowieka. W drugiej części zajęć 
budowały domki dla dzikich owadów, składające się 
z patyczków bambusowych, gałązek i trzcin. Podczas 
pszczelich warsztatów odbył się również pokaz ubio-
ru pszczelarskiego.
Dzieci uczestniczyły również w warsztatach Klubu Kre-
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atywnego Inżyniera FloJaMo. Dzięki Monice i Janu-
szowi Florysiakom, każde dziecko mogło się poczuć 
jak konstruktor, inżynier i wynalazca, budując Zagro-
dę królika Ogrodnika, skarbonkę czy też przeżywając 
przygodę małego cieśli.
Podczas wakacyjnych warsztatów wakacyjnych dzie-
ci zwiedziły ponadto Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w Jaworzu, a także Motylarnię, gdzie zo-

stały oprowadzone przez Bartosza Czadera. Nie zabra-
kło warsztatów robotyki.
Wakacyjne warsztaty artystyczne przeplatane były gra-
mi i zabawami ruchowymi oraz tanecznymi prowa-
dzonymi przez animatorkę Natalię Kulpę. Dzieci po-
znały również historię Jaworza, spacerowały po za-
bytkowym parku.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Gminna Biblioteka Publiczna

Czytanie online
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu umożliwi-
ła swoim Czytelnikom darmowy dostęp do ebooków  
w serwisach: IBUK Libra oraz Legimi. Dostęp uzy-
skano w ramach zadania „Książki online dla każ-
dego”. Zadanie finansowane jest w ramach II edy-
cji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Wo-
jewództwa Śląskiego na rok 2021.

***

Sam tylko serwis IBUK Libra to ponad 3500 ebooków. 
Znaczna część księgozbioru przeznaczona jest dla 
studentów i pracowników naukowych. Wśród ebo-
oków znajdują się publikacje z zakresu literatury 
pięknej, literatury faktu, literatury dla dzieci i mło-
dzieży, a także poradniki i słowniki. Dostęp do serwi-
su jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową.
Aby otrzymać dostęp do IBUK Libra, należy pobrać 
kod osobiście w bibliotece lub mailowo, pisząc na 
adres: biblioteka@jaworze.pl (podajemy swoje imię 
i nazwisko, trzeba być oczywiście zarejestrowa-
nym czytelnikiem GBP w Jaworzu), wejść na stro-
nę https://libra.ibuk.pl/ i postępować zgodnie z in-
strukcją dostępną na https://libra.ibuk.pl/jak-za-
czac-uzywac.

***

Drugim darmowym serwisem dostępnym w naszej 
bibliotece jest serwis Legimi. Oferuje on przede 
wszystkim bogaty wybór beletrystyki (kilkadziesiąt 
tysięcy tytułów). Oferta uzupełniana jest na bieżą-
co nowościami wydawniczymi. Dostęp do serwisu 
jest możliwy poprzez aplikację mobilną, w tym na 
wybranych czytnikach (nie jest dostępny na Kindle).
Aby otrzymać dostęp do Legimi należy pobrać kod 
w bibliotece, podając swoje imię i nazwisko (trzeba 
być zarejestrowanym czytelnikiem GBP w Jaworzu), 
a następnie wejść na stronę www.legimi.pl/bs_kato-
wice/, wprowadzić otrzymany kod i założyć konto 
lub zalogować się na nie, jeśli już je posiadamy. Mo-
żemy czytać bez ograniczeń przez 30 dni od momen-
tu aktywacji kodu. Po wygaśnięciu dostępu można 
pobrać następny miesięczny kod. W każdym miesią-
cu kalendarzowym wydawana jest kolejna, ograni-
czona liczba kodów. Kto pierwszy, ten lepszy!

***

Zachęcamy wszystkich do korzystania z tej oferty, 
nawet jeśli ktoś jest niezdecydowany lub sceptyczny 
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wobec takiej formy obcowania z książką, powinien 
wypróbować możliwości, jakie daje ta usługa. Prze-
cież to nic nie kosztuje i w tym tkwi największa ko-
rzyść dla czytelnika. W dowolnym czasie, w dowol-
nym miejscu, korzystając z komputera lub smartfo-
na każdy użytkownik platform z ebookami ma moż-
liwość dostępu do wielu tysięcy tytułów, może je do-

wolnie przeglądać, czytać fragmenty, pobierać, pró-
bować, smakować i przekonać się, co jest najlepsze 
dla niego. Warto zajrzeć do katalogów dostępnych 
na Legimi oraz IBUK Libra, by zobaczyć, jak szero-
ką ofertę możecie mieć do dyspozycji, może podczas 
przeglądania listy tytułów obudzi się w was potrze-
ba posiadania kodu dostępu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu wychodzi 
naprzeciw potrzebom mieszkańcom Jaworza i uru-
chamia usługę pilotażową w celu rozpoznania śro-
dowiskowych potrzeb czytelniczych. Wszystkim za-
pracowanym, zagonionym, pracującym w przeróż-
nych godzinach polecamy sobotnie spotkanie z bi-
blioteką. W każdą pierwszą sobotę miesiąca nasza 
placówka będzie otwarta w godzinach 9.00-13.00. 

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mogą dotrzeć 
do nas w tygodniu, będzie to doskonała okazja, by 
przyjść rodzinnie z dzieciakami, spokojnie spędzić 
czas, wybierając z bogatej oferty książek, audiobo-
oków, regionaliów, czy czasopism.
Pierwsza sobota przypadła na 4 września. Zapra-
szamy 2 października, 6 listopada oraz 4 grudnia.

Gminna Biblioteka Publiczna

Przełączenie 
numeru alarmowego
Od września zaplanowane jest w województwie ślą-
skim przełączenie strażackiego numeru alarmowego 
998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). 
Przełączenie dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej planowane jest na dzień 17 września.
Numer 998 nadal będzie aktywny, zmienia się jedynie 
miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki tej funkcjonalno-
ści będzie możliwe jednoczesne powiadomienie o zda-
rzeniu wszystkich właściwych służb. Od września wy-
bierając numer 998 dodzwonimy się do Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego, które przyjmie zgłoszenie  
i przekaże do właściwej służby. Obecnie dzwoniąc pod 
numer 998 połączenie odbiera dyżurny Państwowej 
Straży Pożarnej. Po zmianie połączenie będzie kiero-
wane do operatora numeru alarmowego 112, którego 
zadaniem będzie przefiltrowanie zgłoszeń pod kątem 
zasadności i przekazanie tych wymagających inter-
wencji do właściwej terytorialnie Straży Pożarnej lub 
innej właściwej służby.
Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów 
CPR pozwala na jednoczesne i automatyczne (za po-
średnictwem systemu teleinformatycznego) powiado-
mienie wszystkich służb właściwych ze względu na ro-
dzaj zdarzenia. Skróceniu ulega również czas oczeki-
wania na odebranie połączeń. Średni czas mierzony od 
momentu wybrania numeru alarmowego 112 do ode-
brania połączenia przez operatora numerów alarmo-
wych w CPR wynosi około 10 sekund. Po przełączeniu 
numeru alarmowego 998 do CPR, czas oczekiwania na 
połączenie będzie podobny. Ważnym efektem przełą-
czenia numeru alarmowego 998 do Centrów Powia-
damiania Ratunkowego będzie ujednolicenie sposobu 
obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe,  
w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

Urząd Gminy Jaworze
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Szkoła Podstawowa nr 1

W świecie kodowania 

Komputery, tablety, smartfony – to w ostatnim czasie 
nieodzowne elementy codziennego życia. Okazuje się, 
że wcale nie muszą służyć tylko do gier, słuchania mu-
zyki czy oglądania filmów. Można je użyć do programo-

wania. Ta umiejętność staje się coraz bardziej przydat-
na – uczy logicznego i kreatywnego myślenia czy kon-
sekwentnego dążenia do celu.
Języki, których dziś najbardziej warto się uczyć, to ję-
zyki programowania. Pandemia oraz nauczanie zdal-
ne nie przeszkadzały w kodowaniu, skryptowaniu  
i programowaniu naszym uczniom klas 4.-8. w Szkole 
Podstawowej nr 1. Na zajęciach informatyki, a przede 
wszystkim koła robotyki i programowania powstało 
wiele ciekawych projektów. Przy pomocy platform, ta-
kich jak: Scratch.mit.edu, Studio.code.org, PixBlocks, 
Python oraz Ms Teams uczestnicy zajęć prezentowali 
swoje pomysły, konsultowali z nauczycielem i prezen-
towali swoje prace. Labirynty, kalkulatory, translatory, 
tańczące w rytm muzyki postaci oraz barwne ilustracje, 
to niektóre projekty, którymi możemy się pochwalić. 
Część pasjonatów robotów Lego mogła w czasie zdal-
nej nauki konstruować i programować roboty w domu, 
korzystając z wypożyczonych zestawów. W ostatnim 
czasie otrzymaliśmy wspaniałą nowinę, że mamy dru-
żynę zagorzałych fanów Lego, którzy zakwalifikowa-
li się do drugiego etapu castingu do nowej edycji pro-
gramu LEGO Masters TVN. Są to: Jakub z 8a i Kacper  
z 7c. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki.

Dorota Krzykowska

Już po wakacjach 
Po uroczystościach zakończenia roku szkolnego, po 
wielu wzruszeniach i radościach, nadszedł czas upra-
gnionego wypoczynku. Ósmoklasiści nie do końca 
spokojnie wypoczywali, bo jeszcze ważyły się losy ich 
dalszej edukacji. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali na 
wyniki Egzaminu Ósmoklasisty. I wreszcie przyszły! 
Pierwszą wielką próbę wszyscy przeszli bez potknięcia! 
W sumie pięcioro uzyskało wynik 100%, kilkorgu za-
brakło mniej niż 5 procent do setki. Wynik powyżej 
90 proc. uzyskało aż 21 uczniów z języka angielskie-
go, z języka polskiego – 4, z matematyki – również 4. 
Wszystkim gratulujemy.

Teraz tylko trzymamy kciuki za to, żebyście mogli kon-
tynuować naukę w wymarzonej przez siebie szkole po-
nadpodstawowej.

Zespół Promocji Szkoły
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Szkoła Podstawowa nr 2

Jak poszły egzaminy?
Naprawdę bardzo dobrze! Co w obliczu nowego do-
świadczenia, jakim było zdalne nauczanie, nie było 
takie łatwe...
I tak j. polski uczniowie napisali na 65% podczas, gdy 
średnia w kraju wyniosła 60%, średnia w wojewódz-
twie 61%, a średnia w mieście Bielsko - Biała 64%.
Jeszcze lepszy wynik na tle średnich krajowych (47%), 
wojewódzkich (47%) i miasta Bielsko - Biała (52%) uzy-
skała szkoła z matematyki- 55%.
Podobnie jak w pozostałych częściach bardzo dobrze 
wyszedł egzamin z j.angielskiego, w którym uczniowie 
zdobyli średnią 74% (w Polsce - 66%, na Śląsku - 67%, 
w Bielsku - Białej 73%.
Gratuluję wszystkim, którzy na to wytrwale pracowa-
li - nauczycielom i uczniom, którzy (mam nadzieję) do-
stali się dzięki świetnym wynikom do wymarzonych 
szkół. W każdym razie, czy szkoła średnia będzie speł-
nieniem waszych oczekiwań, czy nie, życzę Wam, żeby 
spełniły się nadzieje na nowe przyjaźnie, wspierają-
cych nauczycieli i mistrzów, którzy pomogą Wam wy-
brać, dokąd pójść dalej. Jak te balony z helem, fruńcie 
tam, gdzie będziecie tak po ludzku szczęśliwi!

dyrektor Barbara Szermańska

A czy w wakacje ktoś 
chodzi do szkoły...?
No pewnie! Trzeba posprzątać po starym roku, upo-
rządkować dokumentację i sale, a następnie przygo-
tować wszystko na powrót po wakacjach. Było nam 
ogromnie miło, kiedy otrzymywaliśmy pocztówki  
z wakacji: od harcerzy, którzy zawsze o nas pamietają, 
od karateków, którzy dopiero zaczęli u nas regularnie 
trenować, od nauczycieli i uczniów, którzy wiedzą, że 
facebook czy instagram to nie wszystko.
Szczególnie intensywnie przygotowywaliśmy się w te 
wakacje do zimy. Dziś, kiedy piszę ten artykuł, jestem 
już pewna, że 1 września zobaczycie w salach nowiut-
kie kaloryfery i lśniące rurki. Zimą będą źrodłem przy-
jemnego ciepła, a co ważne, będzie to ciepło pochodzą-
ce z ekologicznego paliwa. Chyba słupek przed szkołą 
zacznie świecić ciągle na zielono... Mam taką nadzieję, 
a w każdym razie nasz budynek nie będzie już przy-
czyniał się do zanieczyszczenia powietrza.
Udało nam się jeszcze w te wakacje przygotować spe-
cjalistyczny gabinet do terapii integracji sensorycz-
nej, szczególnie ważnej dla dzieci ze wskazaniami do 
tego typu zajęć. To różne ćwiczenia, zabawy i aktyw-
ności, dzięki którym mają się poprawić wrażenia zmy-
słowe - tak najogólniej można to określić. Dzięki takiej 
terapii dzieci lepiej funkcjonują w sferze emocjonal-
nej i motorycznej.

Oby ten rok był lepszy niż poprzedni, obyśmy nie mu-
sieli tęsknić za swoim realnym widokiem, obyśmy zdą-
żyli nadrobić to, co zabrał nam pandemiczny czas.

dyrektor Barbara Szermańska

Gabinet SI w budowie
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Ogrodnicza „branżówka”
Od 1 września Jaworze może się pochwalić szkołą śred-
nią. Tego dnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym ruszyła szkoła branżowa I stopnia. – To historycz-
ne miejsce staje się historycznym również dziś. W Ja-
worzu nigdy nie było szkoły średniej. Chciałbym ser-
decznie podziękować władzom samorządowym woje-
wództwa śląskiego, Sejmikowi oraz dobremu duchowi 
tego miejsca – radnej Ewie Żak, która tak gorliwie za-
biegała o otwarcie tej szkoły – mówił Radosław Ostał-
kiewicz, wójt Jaworza, który wyjątkowo nie wystąpił 
w roli gospodarza.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest bowiem pla-
cówką prowadzoną przez województwo, a honory go-
spodarza pełnił jej dyrektor, Jarosław Bonczek. Gości 
witał po góralsku. Wszystko w związku z trwającym 
Rokiem Górali Śląskich. Bramy jaworzańskiego ośrod-
ka przekroczyli między innymi Beata Białowąs, czło-
nek zarządu województwa śląskiego, radna Sejmiku 
Ewa Żak, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Nauki i Kultury, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, 
sądu oraz władze samorządowe na czele z wójtem oraz 
jego zastępczynią Anną Skotnicką-Nędzką i przewod-
niczącym Rady Gminy – Zbigniewem Putkiem. – Speł-
niliśmy nasze marzenie. Uruchomiliśmy szkołę bran-
żową. Ale mamy kolejne marzenia. Marzymy o boisku 
wielofunkcyjnym. Można na niego głosować w ramach 
wojewódzkiego budżetu obywatelskiego (piszemy  
o tym w innej części „Echa Jaworze” – przyp. red.). Dziś 
rozpoczęło się głosowanie. Zachęcam do oddania na 
nas głosu – mówił dyrektor Bonczek.
W czasie uroczystości w Pałacu w Jaworzu wycho-
wankowie przedstawili krótki program kulturalny. 
Potem cierpliwie wysłuchali to, co mają do powiedze-
nia dorośli.
– Przyjechałam tutaj z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Kuźni Raciborskiej, gdzie dziś została tak-
że otwarta szkoła branżowa, choć mowa jest o innym 
zawodzie – technologu robót wykończeniowych w bu-
downictwie. W Jaworzu zaczynamy od zawodu ogrod-
nika. Śląskie jest województwem społecznie odpowie-
dzialnym. Jesteśmy organem prowadzącym dla czte-

rech MOW-ów. Tymczasem w sąsiednim województwie 
takie ośrodki były zamykane. Gratuluję wszystkim mło-
dym osobom, które chcą się uczyć zawodu. Mogę wam 
zagwarantować, że każda osoba, która nauczy się fa-
chu, znajdzie zatrudnienie na rynku – mówiła Beata 
Białowąs. Przyznała ona jednocześnie, że ma ogrom-
ny sentyment do Jaworza, w którym lubi wypoczywać.
Powstanie branżowej szkoły średniej w Jaworzu wiele 
zmieni w życiu uczniów. Ci po skończeniu szkoły pod-
stawowej nie będą musieli zmieniać środowiska i szu-
kać placówki branżowej w innej części Polski. Oczy-
wiście przy założeniu, że dalej będą wychowankami 
ośrodka. Do Jaworza będą także przyjeżdżać osoby, 
które rozpoczną edukację od pierwszej klasy „bran-
żówki”. W roku szkolnym 2021-2022 naukę w nowo 
powstałej placówce rozpocznie kilkunastu uczniów. 
Podczas zajęć praktycznych będą mogli wykorzystać 
narzędzia ogrodnicze, podarowane przez władze gmi-
ny. – Życzę wam, żebyście to nasze Jaworze jeszcze bar-
dziej ukwiecali, żeby było pięknym ogrodem – mówił 
Radosław Ostałkiewicz. A radna Ewa Żak dodała: – To 
jest dla was, droga młodzieży. Żebyście mieli zawód, 
żebyście mieli lepsze życie.
– Usłyszałem dziś wiele słów o szansie, jaka jest przed 
nami i że wszystko tak naprawdę zależy od nas. Zro-
bię wszystko, żeby ją wykorzystać – zapewnił jeden  
z wychowanków.

Tomasz Wolff

Oficjalne przecięcie wstęgi w pierwszej w historii Jaworza szkole średniej.

Beata Białowąs wręczyła uczniom tytę ze słodyczami.

Fo
t. 

To
m

as
z 

W
ol

ff



wrzesień 2021

29

Komunikaty / Reklama



wrzesień 2021

30

Komunikaty / Reklama

rehabgo.pl 516-298-576

Dzieci 
i 

dorosłych

Masaż
leczniczy Fizykoterapia

Do domu pacjenta

Dojazadem
Z

Rehabilitacja

USŁUGI OGRODNICZE 

Tel.797 925 631, 515 163 760

R. i S. SKĘPIEC

Wszystkie archiwalne numery „Echa Jaworza” 

przeczytasz na stronie OPG Jaworze 

www.opgj.pl/echo-jaworza

paracanurus hepatus
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Poziomo:

1) Historyczny obiekt na Goruszce
7) Rodzaj konta bankowego
11) Techniczne niedociągnięcia, drobne błędy
12) Dokument upoważniający do pobytu za granicą
13) Atrakcja na ul. Koralowej
14) Największa wyspa Grecji
15) Proste oprawy zdjęć, plakatów itp
16) Obrońca wśród siatkarzy w odmiennej koszulce
17) Siły zbrojne państw
19) Święty byk starożytnych Egipcjan
22) Podwodny grunt
24) Teodor - pisarz, autor „Srebrnych Orłów”
25) Spódnica Szkota
26) Można wyrwać z niego słowo czy zdanie
28) Dawna srebrna moneta
30) Umiar w postępowaniu, delikatność
32) W lotnictwie jednostka taktyczna np. „303”
35) Dyscyplina sportowa składająca się z trzech konkurencji
39) Hymn pochwalny
40) Dawne narzędzie żniwiarza
41) Ich odlot w kluczu zwiastuje jesień
42) Wiszące łóżko
43) Pozycja w formularzu
44) W nich notatki
45) Błazen cyrkowy
46) Filmy w odcinkach
47) Organizacja religijna w gminie muzułmańskiej
48) Jest nią m. in. p. Agnieszka Nieborak

Pionowo

1) Postać z „Balladyny”
2) Procenty od kredytu
3) Przywóz towarów z zagranicy
4) Obywatel Turkmenistanu
5) Kolorowe kwiaty jesieni
6) Symbol bohaterskiej obrony Wybrzeża we wrześniu 1939r.
7) Część dramatu
8) Zakład penitencjarny
9) Złota myśl
10) Nauka o budowie organizmu
16) Dawna włoska waluta
18) Kończy grę w szachy
20) Zbiory z pól
21) Więcej niż dziesiątki
22) Suchy basen w porcie
23) Określa wartość benzyny
27) Sportowy czasomierz
28) Wódka jałowcowa
29) Zielona część pietruszki
31) Wielki wąż dusiciel
32) Święto plonów
33) Klasa, grupa społeczna
34) Rycerz z Garbowa, symbol cnót
36) Osoba bezkompromisowa o skrajnych poglądach
37) Udziela pożyczek pod zastaw
38) Żądlący owad
39) Stałe wynagrodzenie za pracę
42) Pirat komputerowy

Krzyżówka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13

14

15 16

17 18

19 20 21 22 23 24

25

26 27 28 29

30 31

32 33 34 35 36 37 38

39 40

41 42

43

44 45

46

47 48



Willa Maurycego 
jak się patrzy

Z zewnątrz jest już praktycznie gotowa, teraz czas na prace w środku. Dawna „Trzydziestka” już wkrótce zosta-
nie przemianowana na Willę Maurycego. Zanim do środku będzie mógł wejść każdy zainteresowany, uchyla-
my rąbka tajemnicy, publikując kilka zdjęć. Miłej, na razie wirtualnej, wędrówki. 

(wot)
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