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Docenione za budowanie
małej ojczyzny
W czwartek 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się
Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której tradycyjnie
wręczono Cieszynianki. Srebrną Cieszyniankę z Gminy Jaworze odebrała Janina
Czader (w środku na dolnym zdjęciu). Dzień później w Bielskim Centrum Kultury
im. Marii Koterbskiej wręczono z kolei Nagrodę Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina. Nominowaną z naszej miejscowości była Zofia Rippel (fotografia na
górze). O obu paniach piszemy w środku numeru.
(wot)
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Nauczyciele nagrodzeni
W trakcie listopadowej sesji Rady Gminy Jaworze (odbyła się w pierwszy czwartek miesiąca) wójt Radosław
Ostałkiewicz oraz przewodniczący Rady Zbigniew Putek wręczyli symboliczne upominki, kwiaty oraz finansowe nagrody dla nauczycieli gminnych przedszkoli
i szkół podstawowych.
Przedstawiciele władz gminy złożyli wszystkim nauczycielom życzenia i skierowali podziękowania za
trud pracy włożony w kształcenie i wychowanie młodych jaworzan.
– W imieniu wszystkich pokoleń jaworzan chciałbym
podziękować państwu za waszą pracę i służbę, szczególnie w tych czasach, gdy przyszło nam uczyć w warunkach tak trudnych, jakich nie znaliśmy od dziesięcioleci – powiedział wójt Jaworza.
Do nagród wójta wytypowano ośmioro przedstawicieli grona pedagogicznego z obu szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaworze.
Urząd Gminy Jaworze

Zdjęcia: Urząd Gminy Jaworze

Jednym z wyróżnionych jest Tomasz Zdunek, nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1.

Nagrody odebrało ośmioro pracowników przedszkoli i szkół z Jaworza.

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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Zdrowych, spokojnych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia
życzą wójt Radosław Ostałkiewicz
wraz z wszystkimi pracownikami
Urzędu Gminy Jaworze
oraz Zbigniew Putek,
przewodniczący Rady Gminy Jaworze
wraz z wszystkimi radnymi.
Do życzeń dołączają wszystkie placówki
podległe Urzędowi Gminy
oraz organizacje samorządowe z Jaworza.

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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Janina Czader z Laurem
Srebrnej Cieszynianki
Zdjęcia: Urząd Gminy Jaworze

11 listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Ziemi
Cieszyńskiej. W tym roku decyzją Rady Gminy Jaworze, na wniosek Towarzystwa Miłośników Jaworza,
Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymała Janina Czader.
W imieniu władz samorządowych Gminy Jaworze statuetkę wręczyli Anna Skotnicka-Nędzka – zastępca wójta oraz Zbigniew Putek – przewodniczący Rady Gminy.
Wydarzenie rozpoczęło się hymnem „Gaude Mater Polonia”. Część artystyczną uroczystości uświetnił występ
Zespołu Regionalnego „Istebna”. Następnie przedstawiciele władz gmin, które wchodzą w skład Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, wręczyli statuetki Srebrnej Cieszynianki osobom szczególnie
zasłużonym na rzecz swoich lokalnych społeczności.
Taką właśnie osobą jest bez wątpienia Janina Czader.
Urodziła się 1 marca 1954 r. w Jaworzu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki. Pedagog z wielkim sercem, wyróżniająca się cierpliwością i wytrwałością,
a przede wszystkim dużą empatią. Umiejętność zadawania celnych pytań oraz uważne słuchanie swoich podopiecznych to cechy, dzięki którym praca
z dziećmi i młodzieżą była
doceniania przez uczniów
oraz ich opiekunów.
Swoją pasję zaczęła rozwijać już w szkole podstawowej. W latach 1961-1969 pod kierunkiem A. Kruczka
rozpoczęła naukę gry na akordeonie. Posiadany talent
muzyczny pozwolił jej rozpocząć grę w utworzonym
w 1969 r. Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca „Jaworze”.
W tym samym roku rozpoczęła naukę w Liceum Wychowawczyń Przedszkolnych w Bielsku-Białej, gdzie
mogła kontynuować naukę gry na swoim ukochanym
instrumencie. Podczas nauki w szkole średniej brała
czynny udział w występach chóru szkolnego prowadzonego przez Piotra Jakubca. Wraz z Zespołem Regionalnym „Jaworze” koncertowała w wielu miastach
Polski, ale dla pani Janiny i tak najważniejsze było reprezentowanie Jaworza na lokalnych estradach. Coroczne koncerty w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Szczyrku czy Żywcu to wydarzenia, które zawsze przyjmowała z ogromną radością. Reprezentowała Jaworze na Dożynkach Centralnych w Poznaniu oraz promowała polski folklor na przeglądzie
w Budziszynie. Panią Janinę i jej akordeon można było
usłyszeć w Polskim Radio.

Janina Czader (z prawej) odebrała Srebrną Cieszyniankę z rąk Anny Skotnickiej-Nędzkiej, zastępcy wójta Jaworza.
W 1987 roku otrzymała medal z okazji 700-lecia Jaworza, jako zasłużona dla rozwoju tej miejscowości.
W latach 1978-1986 będąc kierownikiem internatu przy
Zespole Szkół Rolniczych
w Międzyświeciu, stworzyła
zespół regionalny. Po ukończeniu studiów z zakresu oligofrenopedagogiki podjęła
pracę na stanowisku wicedyrektor Szkoły Specjalnej
nr 17 w Bielsku-Białej. Tutaj również mocno angażowała swoich podopiecznych w działalność kulturalną.
W latach 2010-2012 pracowała w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Cieszynie, gdzie również
stworzyła zespół regionalny.
Obecnie pani Janina aktywnie uczestniczy w spotkaniach Towarzystwa Miłośników Jaworza, wzbogacając
je muzyką ludową. Dzieli się swoimi doświadczeniami,
przekazuje tradycje młodym ludziom. Muzyka, którą
tworzy, grając na akordeonie stale towarzyszy lokalnym wydarzeniom kulturalnym. Akompaniuje do obrzędów ludowych przedstawianych na Balu Śląskim
i Nocy Świętojańskiej. Zajmuje się opracowaniem muzycznym oraz grą na instrumencie w powstałym z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Jaworza – Dziecięcym Zespole Regionalnym „Jaworek”, działającym przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu.
Urząd Gminy Jaworze

Pedagog
z wielkim sercem
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Człowiek w centrum uwagi
Jan Tarnawa ze Szczyrku, który od pół wieku działa
na rzecz niewidomych, został laureatem tegorocznej
Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina. W 22. edycji konkursu z Gminy Jaworze nominowana była Zofia Rippel, emerytowany pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która z pomocy drugiemu człowiekowi uczyniła sens życia. Uroczysta gala odbyła się w piątek 12 listopada w Bielskim
Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. – Było to dla
mnie duże przeżycie, ale także – nie ukrywam – satysfakcja, że moja praca została dostrzeżona – mówi „Echu Jaworza” pani Zofia, którą
do najważniejszej nagrody
w powiecie bielskim zgłosiła
Rada Gminy Jaworze.
Żyłka do pomocy? Chyba od zawsze, jak śmieje się
sympatyczna emerytka. – W młodości mieszkałam w
domu wielorodzinnym w Jasienicy. Tam sąsiedzi pomagali sobie nawzajem. Nie mogłam pójść inną drogą, a wszystko zaczęło się od pewnej ciężko chorej
kobiety, którą opuścił jej syn. Musiałam się nią zająć – wspomina Zofia Rippel.

Przez życie zawodowe była związana jednak nie tylko
z pomocą społeczną. Pracowała na przykład w PGR-ze
oraz w zakładzie doświadczalnym. W samych superlatywach wypowiada się o nominowanej do nagrody
wójt Jaworza, Radosław Ostałkiewicz.
– Każdy, kto zna panią Zofię, wie, że to osoba wyjątkowo zaangażowana
w pracę, posiadająca umiejętność łączenia ogromnej
wrażliwości z niezbędną do
tej pracy odpornością psychiczną, życzliwością i serdecznością. Niezwykle odpowiedzialna, dyspozycyjna, a równocześnie oddana podopiecznym, gotowa
nieść im pomoc bez względu na okoliczności i występujące trudności, nie patrząc na dzień tygodnia, porę roku czy niesprzyjające warunki atmosferyczne – komplementuje. Jednocześnie zwraca uwagę, że pani Zofia buduje naszą
małą ojczyznę, udzielając się społecznie na przykład
w Kole Gospodyń Wiejskich nr 1 czy w zespole charytatywnym działającym przy Parafii Rzymskokatolickiej.
Chociaż od pewnego czasu jest na emeryturze, cały
czas niesie pomoc. Obecnie pod jej opiekuńczymi
skrzydłami są: pani Alicja, Edyta i Teresa oraz pan
Edward.
– Dla dwóch osób jestem opiekunem prawnym, co
oznacza w praktyce, że załatwiam za nie sprawy urzędowe, podpisuję dokumenty. Jak były szczepienia na
COVID-19, to się wszystkim zajęłam. Dwie osoby odwiedzam na co dzień, robię im zakupy, sprzątam
mieszkanie – wyjaśnia.
Przy okazji nominacji do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina udało się upiec jeszcze jedną pieczeń. Wójt Jaworza poinformował w mediach społecznościowych, że pani Zofia wcześniej jeździła do mieszkańców na rowerze, który się zepsuł.
Nie trzeba było długo czekać, jak pojawiły się konkretne oferty. Ludzie dobrego serca podarowali jej
dwa jednoślady.
– To sprawka pana wójta – uśmiecha się pani Zofia.
A ten rewanżuje się na koniec słowami: „Swoją
postawą, aktywnością i zaangażowaniem przyciąga
innych do działania, zaraża swoim optymizmem
i pogodą ducha”.
Tomasz Wolff

Fot. ARC

Każdy, kto zna
Panią Zofię,
wie, że to osoba
wyjątkowo
zaangażowana
w pracę

Uśmiech nie schodzi z twarzy pani Zofii, która pomoc
drugiemu człowiekowi uczyniła sensem swojego życia.
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„Anna”, „Trzydziestka”,
co dalej?

Ulica Zdrojowa w centrum prezentuje się wyjątkowo okazale.
Turyści wjeżdżający do Jaworza ulicą Wapienicką na
pewno zwrócą uwagę na kilka odnowionych obiektów w centrum. Bardzo ładnie prezentują się budynki restauracji, Willi „Anna”, w której mieszkają siostry służebniczki, oraz oczywiście „30”. Aż prosiłoby
się iść za ciosem i poddać restauracji kolejne obiekty.
O ile w przypadku budynku na skrzyżowaniu Zdrojowej i alei Kościelnej gmina nie ma nic do gadania, bo
jest tam wspólnota mieszkańców, której – co bardzo
prawdopodobne – nie stać na dużą inwestycję, o tyle
w przypadku budynku „Pod Goruszką” ma decydujące zdanie. O to, kiedy rozpoczną się jakiekolwiek prace, zapytaliśmy Radosława Ostałkiewicza, wójta Jaworze. Gmina od pewnego czasu jest bowiem właścicielem „Goruszki”.
– Początek prac będzie zależał od pozyskania funduszy
unijnych. Będziemy czekali na takie środki, dzięki którym można remontować zabytkową substancję. Przypomnę tylko, że cały budynek podlega ścisłej ochronie

konserwatorskiej, bo jest wpisany w układ urbanistyczny centrum Jaworza – powiedział wójt.
W pierwszej kolejności, jak dodał, trzeba będzie przeprowadzić prace związane z odwodnieniem. Nie jest
bowiem tajemnicą, że od dawna budynek jest zawilgocony. Dużym wyzwaniem będzie także remont dachów – nie tylko głównego, ale także tego nad salą sesyjną. Wtedy taras, obecnie niedostępny, będzie można otworzyć dla mieszkańców i turystów. Ostatnim etapem rewitalizacji będzie odnowienie elewacji.
– Trzeba się także zastanowić nad otoczeniem budynku. Na razie jest częściowo ogrodzony, być może
w przyszłości trzeba będzie od tego odejść – przyznał
samorządowiec.
Trudno na razie pisać, kiedy obiekt „Pod Goruszką” będzie korespondował wyglądem ze wspomnianymi na
początku Willą „Anna” czy „30”. To perspektywa około czterech lat.
Na razie przez budynkiem pojawił się szlaban, który
u niektórych budzi mieszane uczucia. Jak się jednak
okazuje, jego zamontowanie było koniecznością. Zdarzało się wielokrotnie, że pary, które brały ślub cywilny (od początku roku udzielono ich ponad 100), nie
mogły zostawić samochodu tuż przed wejściem na salę
sesyjną. Z obserwacji urzędników wynika, że parking
szczególnie upodobali sobie pacjenci i goście Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego. Zamiast
płacić cztery złote za wjazd na teren placówki leczniczej, zostawiają samochody na bezpłatnym parkingu.
Problem z parkowaniem w centrum zostanie rozwiązany w przyszłym roku. W okolicy amfiteatru powstanie dodatkowych 80 miejsc.

Tak Willa „Anna” wyglądała w 2012 roku.
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Pierwszy wernisaż
po długiej przerwie
czący Rady Gminy Jaworze oraz prezes Stowarzyszenia
Jaworze-Zdrój, Grzegorz Nędzka. O oprawę muzyczną
wernisażu zatroszczył się Tomasz Madzia.
Na wernisażu, jak informuje profil OPGJ-u na Facebooku, zostało ponadto zaprezentowane nowe logo galerii, którego pomysłodawczynią i projektantką jest
Aneta Kwaśna.
(wot)

Zdjęcia: Małgorzata Koniorczyk

W ostatni piątek listopada w Galerii Sztuki na Zdrojowej w Jaworzu odbył się wernisaż malarstwa grup plastycznych działających od września tego roku w tej placówce. – Była to pierwsza wystawa po prawie 2-letniej
przerwie spowodowanej pandemią, tym bardziej cieszymy się z państwa obecności – można przeczytać na
fanpage’u Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na Facebooku. Gośćmi wydarzenia byli Anna Skotnicka-Nędzka,
zastępca wójta Jaworza, Zbigniew Putek, przewodni-
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Obowiązkowe tabliczki
z numerem porządkowym
Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów
i budynków. Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice, 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 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.

Znakujemy pojemniki
Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na
odpady, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja danej frakcji podczas wywozu. W przypadku braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i Pozostało-

ści z segregacji prosimy o podejście do Urzędu Gminy
Jaworze lub kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 33 828 66 46 oraz 33 828 66 45.

Zbliża się pierwszy
termin wymiany pieców
Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r. właściciele w zależności od daty produkcji posiadanego pieca powinni wymienić piece do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed
1 września 2017 r.): kotły powyżej 10 lat od daty produkcji (dotyczy to także kotłów i pieców, w przypadku
których nie da się ocenić wieku – nie posiadają tabliczki znamionowej, np. piece kaflowe) – do końca 2021 r.,

kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca
2023 r., kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do
końca 2025 r., kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.
Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że każdy właściciel nieruchomości stosujący do ogrzewania paliwa stałe jest
zobowiązany do jej stosowania. Za nieprzestrzeganie
przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat od 20
zł do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.
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Pocztówki na jubileusz
Blisko 40 prac zostało nadesłanych na konkurs „30 pocztówek z Jaworza na 30-lecie samodzielności administracyjnej Jaworza”, ogłoszony przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Jego celem, jak
mówią organizatorzy, było
promowanie walorów historycznych Jaworza, rozbudzanie zainteresowania zabytkami regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości w dziedzinie
fotografii, a także zwrócenie
uwagi na piękno otaczającej nas natury i jej ochrona.
Prace 13 autorów oceniało jury w składzie: Lucjusz Cykarski (przewodniczący, fotografik, absolwent Wyższego Studium Fotografii przy Centrum Animacji Kultury
w Warszawie), Aneta Kwaśna (kierownik Galerii Sztuki „Na Zdrojowej”) oraz Jolanta Witkowska (dyrektor
OPGJ). Poziom? Nie był najwyższy, o czym może świadczyć fakt, że nie przyznano pierwszej nagrody. Drugie
miejsce zajęła natomiast Agnieszka Okseniuk, a trzecie
Marcin Gredka. Ponadto jurorzy postanowili przyznać
cztery wyróżnienia. Otrzymali je Iwona Rauch, Wojciecha Domagała, Ryszard Stanclik oraz Tomasza Wróbel.

– Nagrodzone prace zostały już wydane w formie kartek pocztowych. Nakład jest jednak skromny. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby OPGJ-u. Na razie
nie planujemy organizować
drugiej edycji, cały czas trwa
natomiast konkurs „Jaworze
w czterech porach roku”. Zasady są proste – należy jedno wybrane miejsce, atrakcję
bądź zabytek, sfotografować
w czterech różnych porach
roku. Konkurs rozpoczął się
1 września i potrwa do połowy sierpnia przyszłego roku
– informuje Jolanta Witkowska.
Dodajmy, że nagrody w rozstrzygniętym konkursie (między innymi książka Sylwestra Więzika „Dreszcze Beskidów”) zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.
Patronat nad konkursem objął starosta bielski, Andrzej
Płonka. 
(wot)

Nagrodzone prace
zostały już wydane
w formie kartek
pocztowych

Zdjęcia: ARC

Tak prezentuje się pocztówka zaprojektowana przez
Marcina Gredkę.

Wszystkie wyróżnione w konkursie kartki pocztowe
można kupić w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze. JeKoszt pocztówki 2 złote.

Praca Agnieszki Okseniuk.

9

Urząd Gminy informuje

grudzień 2021

Zimowe utrzymanie dróg
Robi się coraz chłodniej, a więc nadszedł czas, gdy na niektórych drogach i chodnikach mogą panować trudne warunki. W związku z tym inaugurujemy „Akcję Zima 2021/2022”. Oznacza to gotowość służb do podjęcia działań
związanych z usuwaniem skutków zimy – w szczególności na zabezpieczeniu przejezdności dróg, zapewnieniu
bezpiecznego poruszania się pieszych, poprzez odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi.
Drogi gminne
Akcja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Jaworze koordynowana jest przez Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Jaworze (telefon 33 828 66 63). Uwaga, ze względu na bezpieczeństwo,
a także zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.
Rejon odśnieżania

Ulice/parkingi w rejonie odśnieżania

Rejon I – Jaworze Nałęże

Grabka, Górecka, Mała, Myśliwska, Jeżynowa, Pogodna, Złocista, Rodzinna,
Leśna, Maków, Jarzębinowa, Wrzosowa, Jodłowa, Smrekowa, Jasienicka, Zaciszna, Brzoskwiniowa, Folwarczna, Za Goruszką, Szkolna, Lecznicza, plac
obok kaplicy, parking za mostem

Rejon II – Jaworze Górne

Turystyczna, Bratków, Brzozowa, Zawilcowa, Bukowa, Jaśminowa, Orzechowa, Jaworowa, Pod Lasem, Pod Brzegiem, Schowana, Wąwóz, Nagietkowa, Bławatkowa, Promienista, Kwiatowa, Modrzewiowa, Liliowa, Stokrotek,
Akacjowa, Zielona, Różana, Chabrowa, Kaczeńcowa, Zdrojowa, Sosnowa,
Poziomkowa, Motylkowa, Widok, Wypoczynkowa, Tulipanowa, Wiosenna,
Zajęcza, Jałowcowa, Panoramiczna, Borsucza, Kalinowa, od Panoramicznej
w górę (bez nazwy), Bratków, Azaliowa, Dawny Trakt

Rejon III – Jaworze Średnie

Kalwaria, Letniskowa, Jaskółcza, Słowicza, Cicha, Podgórska, Legendarna,
Leszczynowa, Na Stoku, Południowa, Konwaliowa, Narcyzowa, Niewielka,
Klonowa, Sarnia, Morwowa, Topolowa, Ładna, Górska, Malinowa, Wiśniowa, Rumiankowa, Żurawinowa, Kaszyska, Świerkowa, Willowa, Zagrodowa,
Krótka, Storczyków, Krokusowa, Koralowa, Sielska, Ukryta, Wczasowa, Ogrodowa, Zdrowotna, Kolonia Górna, Jagodowa, Spokojna, Pagórkowa, Spadzista, Kolonia Dolna, Stroma, Boczna, Poprzeczna, Miodowa, Pszczela, Zielna,
Nad Rudawką, Ustronna, Średnia, Wschodnia, Astrów, Morelowa, Łukowa, Romantyczna, Piękna, Graniczna, Malwowa, Bażantów, Irysów, Magnolii, Dawny Trakt, parking przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Wapienicka 10), parking
przy Przedszkolu nr 2 (ul. Wapienicka 74)

Rejon IV – Jaworze Dolne

Dzwonkowa, Groszkowa, Łubinowa, Olszynowa, Grabowa, Polna, Kryształowa, Wiejska, Cyprysowa, Pod Młyńską Kępą, Pod Harendą, Pałacowa, Nadbrzeżna, Skowronków, Dębowa, Niecała, Lipowa, Agrestowa, Kasztanowa, Jesionowa, Zagajnikowa, Słonecznikowa, Cedrowa, Głogowa, Zbożowa, Aksamitna, Miętowa, Złota, Nad Polami

Rejon V – Place i parkingi

Parking – kościół katolicki, parking – kościół ewangelicko-augsburski, parking Ochotnicza Straż Pożarna, parking i teren obok Szkoły Podstawowej nr
1 (ul. Szkolna 180), amfiteatr i miasteczko, parking nad fontanną, parking górny – ul. Koralowa/Wapienicka, parking Goruszka, parking centrum Jaworza,
Ośrodek Zdrowia, aleja Kościelna, Pawilon Handlowy „Kłos”, parking przy
Domu Gminnym „Pod Harendą”, parking przy ul. Folwarcznej (koło boiska)

Usuwanie śliskości
Rejon usuwania śliskości zimowej dróg

Koordynacja usuwania śliskości
zimowej dróg

Telefon kontaktowy

Drogi na terenie gminy Jaworze
(za wyjątkiem dróg powiatowych)

Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Jaworze

(33) 828 66 63
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Drogi powiatowe i wojewódzkie
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (Cisowa, Słoneczna, Wapienicka oraz Zdrojowa od „Cholewika” do
Restauracji Zdrojowej) zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała. Telefony kontaktowe (od godz.7.00-15.00): 33 818 40 33, 33 817 40 63, 33 817 83 98 oraz 33 818 30 66. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (Bielska, Cieszyńska) znajduje się w gestii Wojewódzkiego Zarządu Dróg
w Katowicach. W sytuacjach warunków ekstremalnych dotyczących utrzymania zimowego koordynację przejmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 32 256 56 01, 32 255 21 95; e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl), do którego przesyłane są kompleksowe informacje w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

Spotkanie dot. Punktu konsultacyjnego
dla Programu CZYSTE POWIETRZE
Sala sesyjna w budynku Pod Harendą 2
09 grudnia 2021 r. godz. 15.30
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 zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
obfitujących w segregację zużytych olei
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022!
Nawet w okresie świątecznym warto pomyśleć o czystej
sieci kanalizacyjnej, naturze oraz naszej planecie.
Dziękujemy, że segregujecie z nami zużyte oleje jadalne!

W czym, podczas przygotowywania
bożonarodzeniowych potraw, można
znaleźć oleje i tłuszcze przeznaczone
do segregacji?

Smalec i tłuszcz
z kiełbas

Olej z kotletów
schabowych

Olej z karpia

Olej z marynowanych
smakołyków

Tłuszcze stałe
z pieczenia
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Kameralnie i niebanalnie
20 listopada w sali budynku „Pod Goruszką” w Jaworzu odbyły się dwa koncerty zespołu The ThreeX. Na
scenie wystąpili muzycy o międzynarodowej sławie:
dwóch skrzypków Jacek Stolarczyk, Krzysztof Kokoszewski oraz pianista – Jacek Obstarczyk, absolwenci
renomowanego Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu,
którzy mimo młodego wieku współpracują z największymi nazwiskami branży muzycznej.
Różnorodność charakterów, obycie sceniczne i profesjonalizm, jaki prezentują w każdym aspekcie gry, sytuują The ThreeX w światowej czołówce zespołów kameralnych tego typu, czego dowodem jest zdobycie
złotego medalu na Osaka Chamber Music Competition&Festa w Japonii oraz ponad 250 występów na całym
świecie. Zespół ten w swoim programie zaprosił licznie zgromadzoną publiczność do świata wirtuozerii
i humoru, w którym z lekkością i fantazją żonglował
stylami, rozbawiając słuchaczy w elegancki sposób. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Gminy Jaworze: zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka, sekretarz Gminy Jaworze Ewelina Domagała, przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek oraz radni. Podczas koncertu można było usłyszeć
słynne dzieła muzyki klasycznej w niebanalnych aranżacjach, ale też tango czy utwór, łączący dzieła Beethovena, Morricone i… zespołu Metallica. Autorskie aranżacje utworów muzycznych oraz ich mistrzowskie wykonanie, połączone z elementami komicznymi sprawiły, że publiczność entuzjastycznie reagowała podczas
występu zespołu, a na koniec koncertu nagrodziła muzyków owacją na stojąco. Żegnając przybyłych gości,
dyrektor Ośrodka Promocji Jaworze, Jolanta Witkow-

Zdjęcia: Piotr Bieniecki

ska, zaprosiła wszystkich na następne wydarzenia kulturalno-artystyczne: Noworoczny Koncert Orkiestry
Dętej Glorieta, który odbędzie się 15 stycznia 2022 r.
o godz. 17.00 w sali budynku „Pod Harendą” w Jaworzu.
Ośrodek Promocji Gminy
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Idea Muzeum Śląskiego
w Cieszynie
ności celem zbierania materiałów etnograficznych do
muzeum. Pod tytułem „Prośba” został opublikowany
artykuł w „Nowym Czasie”, „Gwiazdce Cieszyńskiej”,
„Przeglądzie Politycznym” i w ten sposób dotarł do
wszystkich czytelników prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Tytuły te reprezentowały różne opcje polityczne i wyznaniowe.
W roku 1894 Andrzej Cinciała – językoznawca, badacz
kultury, notariusz – na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej
opublikował odezwę do czytelników – aby zbierać pamiątki, książki, czasopisma, pieśni, przysłowia. Wiele
osób żyjących wówczas na Śląsku Cieszyńskim przyłożyło się do gromadzenia zbiorów etnograficznych.
Byli to między innymi ksiądz Ignacy Świeży, Teodor Bulik – działacz społeczny i kolekcjoner, Jan Kubisz – nauczyciel, poeta, polski działacz narodowy Śląska Cieszyńskiego. W roku 1901 patronat nad zbieraną kolekcją objęło Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Księstwie Cieszyńskim, którego założycielem był ksiądz
Józef Londzin – profesor, działacz polityczny, poseł do
parlamentu, a także burmistrz Cieszyna. Na przełomie sierpnia i września 1903 r. w gmachu Szkoły Ludowej, Towarzystwo zorganizowało bogatą wystawę ludoznawczą składającą się z trzech głównych: kościel-

Fot. ARC

17 października odbyły się posiady poświęcone „Idei
Muzeum Śląskiego w Cieszynie”, prelegentem był dr
Grzegorz Studnicki. Początki muzealnictwa na Śląsku
Cieszyńskim sięgają 1802 r. Śledząc jego historię, można zauważyć, że funkcji edukacyjnej i popularyzatorskiej zawsze towarzyszył pierwiastek polityki i tożsamości kulturowej. Założyciel muzeum – Leopold Szersznik – był jednym z najwybitniejszych obywateli w dziejach miasta. To właśnie dzięki niemu Cieszyn osiągnął
pozycję ośrodka kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym. Szersznik pozostawił po sobie dwa wielkie dzieła.
Pierwsze – to biblioteka licząca sobie w roku 1814 –
roku śmierci Szersznika – 12 tys. tomów i zawierająca mnóstwo druków z XVI-XVIII w. Zbiory te obecnie
znajdują się w Książnicy Cieszyńskiej. Drugim dziełem jest Muzeum Śląskie będące po Muzeum Izabeli
Czartoryskiej najstarszą tego typu placówką w Polsce.
Początkowo zbiory muzeum mieściły się w kościele św.
Krzyża, opiekę nad nimi sprawowała fundacja, działająca do roku 1917. Eksponaty do placówki zbierane
były przez wiele osób.
Bogumił Hoff – etnograf zamieszkały w Wiśle, autor
„Ludu Cieszyńskiego”, w 1893 r. ogłosił apel do lud-

Tym razem gościem posiad organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Jaworza był Grzegorz Studnicki.
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no – religijnego, ludoznawczego i dziejowo-piśmienniczego. W 1911 r. zbiory przeniesiono do pomieszczeń klasztoru oo. bonifratrów w Cieszynie, by w tym
samym roku umieścić je w budynku seminarium nauczycielskiego. Ostatecznie w 1930 r. zbiory Towarzystwa włączono do Muzeum Miejskiego w Cieszynie,
otwartego w 1931 r. Siedzibą muzeum stał się pochodzący z końca XVIII w. pałac rodziny Larisch. Aktualnie zbiory całego Muzeum Śląskiego liczą ok. 120 tys.
eksponatów. Ponad 80 tys. w samym Cieszynie, ponad
25 tys. w Skoczowie, 15 tys. w Wiśle i kilkaset w Górkach Wielkich.
Na Śląsku Cieszyńskim znajduje się sporo prywatnych

obiektów etnograficznych, które można zwiedzać.
W Istebnej możemy obejrzeć zbudowaną w 1863 r. Chatę Kawuloka, gdzie mieszczą się zabytkowe sprzęty i instrumenty muzyczne. W Jaworzynce znajduje się Muzeum Regionalne „Na Grapie”, w pochodzącej z roku
1920 chacie pełnej przedmiotów codziennego użytku.
Placówka ta organizuje również warsztaty wytwarzania żywności, kowalstwa, hafciarstwa. W Koniakowie
możemy w Centrum Koronki Koniakowskiej podziwiać
przepiękne wyroby.
Ostatnią częścią posiad były tradycyjnie już rozmowy
przy kawie i kołoczu.
Grażyna Matwiejczyk

Wokół synodu
W niedzielę 14 listopada w parafii Opatrzności Bożej
w Jaworzu zainaugurowaliśmy diecezjalny etap synodu, którego przewodnim hasłem jest: „Ku Kościołowi
synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na uroczystą oprawę samej liturgii, ale również ze
względu na wyjątkowy charakter oraz formułę synodu. Chyba po raz pierwszy w historii Kościoła do aktywnego uczestnictwa w synodzie zostali zaproszenie
nie tylko biskupi, ale również wszyscy ochrzczeni, także żyjący na marginesie życia religijnego, a nawet osoby niewierzące. Zdaniem papieża Franciszka, to właśnie droga synodalna jest drogą, której oczekuje Bóg od
Kościoła trzeciego tysiąclecia. Sens drogi synodalnej,
do której wzywa nas papież, polega przede wszystkim
na odkrywaniu oblicza i formy Kościoła synodalnego,
w którym „każdy może się czegoś nauczyć. Lud wierny, kolegium biskupów, Biskup Rzymu: jeden wysłuchuje innych; a wszyscy wsłuchują się w Ducha Świętego” (Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów).
Proces synodalny w naszej parafii potrwa do sierpnia
2022 roku i będzie się opierał się w głównej mierze na
spotkaniach i konsultacjach wokół tzw. zagadnień synodalnych. Pragniemy pochylić się nad następującym
zagadnieniami:
• towarzysze podróży (mający pomóc nam dostrzec
wokół siebie grupy oraz osoby, które będąc poza obszarami Kościoła mogłyby razem z nami „podążać
razem” w kierunku odkrywania Prawdy oraz życia
według niej),
• słuchanie (jest pierwszym krokiem wspólnego podążania razem i które powinno być szczególnie wyczulone być na głos młodych ludzi, kobiet, a także
ludzi odrzuconych i wykluczonych),
• zabieranie głosu (do czego wszyscy jesteśmy zaproszeni, z zastrzeżeniem poszanowania wolności i godności każdej osoby ludzkiej),

• celebrowanie liturgii będącej wyrazem naszej modlitwy i o piękno której wszyscy powinni się troszczyć,
• prowadzenie dialogu w Kościele i społeczeństwie
(ma na celu wskazanie praktycznych obszarów
i form dialogu pomiędzy wspólnotami, stowarzyszeniami oraz ruchami świeckich działającymi w Kościele oraz poza nim) czy dialog z innymi wyznaniami chrześcijańskimi.
Na etapie procesu synodalnego w parafiach zostali powołani koordynatorzy, których zadaniem jest organizowanie spotkań tematycznych oraz przygotowanie sprawozdań z ich przebiegu. W sprawozdaniach zawarte będą refleksje, wnioski oraz uwagi na temat omawianych zagadnień synodalnych. Terminy oraz miejsce spotkań ogłaszane będą za każdym razem podczas
niedzielnych mszy świętych oraz na stronie internetowej parafii: katolikjaworze.pl. Swoje refleksje, pytania
oraz wnioski można również skierować do koordynatora drogi synodalnej w Jaworzu, wysyłając e-mail na
adres: jaworze.synod@gmail.com.
Józef Heczko
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Pamięci przyjaciół klubu
21 listopada w Hali Sportowej w Jaworzu odbyła się
druga edycja memoriału poświęconego pamięci zmarłych kibiców naszego klubu: Eugeniusza Zdolskiego
i Emila Strzelczyka, a także nieżyjącego już członka zarządu GKS Czarni Jaworze, Andrzeja Hutyry. Turniej
piłki nożnej halowej oficjalnie otworzyli: Anna Skotnicka-Nędzka (zastępca wójta Gminy Jaworze), Zbigniew Putek (przewodniczący Rady Gminy Jaworze)
oraz Rafał Stronczyński (prezes zarządu GKS Czarni
Jaworze), który w swoim przemówieniu przybliżył sylwetki patronów tego turnieju. W zmaganiach wzięło
udział osiem zespołów: LKS Zapora Wapienica, LKS
Drzewiarz Jasienica, KS Spójnia Landek, TS Podbeskidzie II (na skutek tego, że na zawody nie dotarł BKS
Stal Bielsko-Biała, zespół rezerw pierwszoligowca wystawił do rywalizacji dwie drużyny). Całość uzupełniły
aż trzy ekipy zespołu gospodarzy (nasza drużyna seniorów została podzielona na dwie ekipy: Biało-Czarni oraz Żółto-Czarni, z kolei ekipa w pomarańczowych
koszulkach została stworzona przez rodziny i przyjaciół patronów tychże zawodów).

Po emocjonujących zmaganiach w fazie grupowej
o miejsca medalowe zawalczyły ekipy z Jaworza oraz
TS Podbeskidzie II. Finalnie zwycięzcą turnieju została
drużyna GKS Czarni Jaworze ubrana w żółte koszulki
i czarne spodenki. Podium uzupełnili gracze rezerw TS
Podbeskidzie S.A. oraz grający w biało-czarnych strojach piłkarze z Jaworza. Nasi zawodnicy zdobyli także nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem został Mateusz Wajdzik (7 goli), a najlepszym bramkarzem okrzyknięto Dominika Chmiela.
Po meczu finałowym nastąpiła ceremonia medalowa.
Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe
medale oraz okazałe puchary, które osobiście wręczył
wójt Jaworza, Radosław G. Ostałkiewicz. Dziękujemy
wszystkim zespołom za stworzenie fantastycznych zawodów, licznej publiczności, która zawitała w to niedzielne przedpołudnie na naszą jaworzańską halę sportową, a także wszystkim osobom, które pomagały nam
w organizacji tego wydarzenia! Już za rok widzimy się
na trzeciej edycji memoriału.

Piłkarskie podsumowanie
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Runda jesienna AD 2021 za nami. Była to dla naszego
klubu bardzo udana piłkarska jesień. Drużyna seniorów rywalizująca w rozgrywkach Ligi Okręgowej V
(grupa: Bielsko-Biała – Tychy) jesienne zmagania za-

kończyła na wysokim czwartym miejscu. Podopieczni
trenera Krzysztofa Dybczyńskiego zdobyli 35 punktów
na 45 możliwych, tracąc zaledwie cztery oczka do liderującego beniaminka z Wilkowic.

Miejsce

Zespół

Mecze

Punkty

Bramki

1.

GLKS WILKOWICE

15

39

61:11

2.

MKS LĘDZINY

15

39

53:11

3.

BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II

15

36

38:7

4.

GKS CZARNI JAWORZE

15

35

53:20

5.

OKS ZET TYCHY

15

30

38:19

6.

LKS ŁĄKA

15

23

27:30

7.

LKS WISŁA WIELKA

15

19

29:29

8.

LKS PASJONAT DANKOWICE

15

19

33:33

9.

MKS ISKRA PSZCZYNA

15

19

28:38

10.

GTS BOJSZOWY

15

16

26:37

11.

LKS STUDZIENICE

15

15

21:40

12.

OKS JUWE JAROSZOWICE (TYCHY)

15

15

21:39

13.

LKS OGRODNIK CIELMICE (TYCHY) 15

10

16:40

14.

BKS STAL BIELSKO-BIAŁA

15

9

21:36

15.

KS BESTWINKA

15

9

15:43

16.

KS PIAST BIERUŃ NOWY

15

4

18:65

Drużyna juniorów jako beniaminek III ligi, zajął dość
przyzwoite piąte miejsce. Piłkarze, których opiekunem
Miejsce

Zespół

1.

jest Kamil Sekuła, w dziewięciu meczach zdobyli 13
punktów.

Mecze

Punkty

Bramki

TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA III 9

27

37:3

2.

LKS DRZEWIARZ JASIENICA

9

22

32:7

3.

LKS GROŃ BUJAKÓW

9

14

26:19

4.

LKS ZAPORA PORĄBKA

9

13

21:23

5.

GKS CZARNI JAWORZE

9

13

19:17

6.

LKS PIONIER PISARZOWICE

9

12

23:28

7.

LKS BESTWINA

9

11

32:25

8.

LKS ORZEŁ KOZY

9

8

15:25

9.

KS SPÓJNIA LANDEK

9

7

16:27

10.

KS BESTWINKA

9

3

14:61
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Zespół trampkarzy przyzwyczaił już nas, iż co rok
notuje awanse do wyższych lig! Nie inaczej było
i w 2021 roku. Podopieczni trenera Daniela Lecha
zakończyli zmagania w sezonie Jesień 2021 na

drugim miejscu, jednak wobec faktu, iż UMKS Trójka
Czechowice-Dziedzice posiada już zespół na tym
poziomie rozgrywkowym, awans do III ligi BielskoTyskiej wywalczyli jaworzanie!

Miejsce

Zespół

1.

Mecze

Punkty

Bramki

UMKS TRÓJKA CZECHOWICE-DZIEDZICE II 10

26

54:16

2.

GKS CZARNI JAWORZE

10

20

44:31

3.

LKS DRZEWIARZ JASIENICA

10

16

30:22

4.

KS MIĘDZYRZECZE

10

16

42:53

5.

UKS AKADEMIA SPORTU

10

6

20:39

6

LKS CZANIEC

10

3

25:54

Ostatnią z drużyn rywalizujących w rozgrywkach piłkarskich była drużyna młodzików. W sześciozespołowej IV lidze podopieczni trenera Arkadiusza Lanca

spisali się na medal, bowiem zakończyli zmagania na
trzecim miejscu.

Miejsce

Zespół

Mecze

Punkty

Bramki

1.

BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA II

10

27

58:10

2.

LKS DRZEWIARZ JASIENICA

10

27

46:15

3.

GKS CZARNI JAWORZE

10

10

21:44

4.

LKS PASJONAT DANKOWICE

10

10

12:26

5.

UKS DWÓJKA KOZY

10

9

23:31

6.

UKS AKADEMIA SPORTU

10

6

17:51
GKS Czarni Jaworze

Angelika z Kolosem
Nagrody Kolosy za rok 2020 w kategorii żeglarstwo, alpinizm, podróże, eksploracja jaskiń i wyczyn roku zostały przyznane przez kapitułę i wręczone na ogólnopolskim spotkaniu w dniach 1-3 października w Gdyni. W kategorii Podróże statuetkę otrzymała pochodząca z Jaworza Angelika Mili wraz z dwójką maluchów:
4-letnim Iyanem i 2-letnią Ingis oraz partnerem MO
Mouhamadem Abdoulvahab za niezwykłą i pełną fantazji rodzinną podróż konno wzdłuż podnóża Andów.
Wyprawa odbyła się od Patagonii do południowych
krańców Argentyny i z powrotem wzdłuż Andów aż
do Boliwii w 2018 roku.
– Podróż konna jest inna od wszystkich innych typów
podróży. To jeden z najbardziej autentycznych sposobów podróżowania. Ludzie przemieszczali się w ten
sposób tysiące lat temu, teraz praktycznie już tego nie
ma. Kiedy siedzisz na końskim grzbiecie i rytmicznie
poruszasz się naprzód, nie wiesz, co spotkasz na swojej drodze za 2, 3, 5 kilometrów – powiedziała Angelika.
MO Mouhamad: „Zakochałem się w podróżach. Podróżowałem po świecie przez 5 lat bez przerwy. Odwiedziłem 59 krajów. Jeździłem autostopem, rowerem, cho-

dziłem, żeglowałem, latałem i miałem jedno marzenie – spróbować jazdy konnej. Widzimy rzeczy takimi,
jakie są naprawdę; ludzi takimi, jacy są i jak wyglądają. Gdy podróżujesz konno, dostrzegasz rzeczy, które
ci umykają, podróżując innymi środkami transportu”.
(lk)

Kolosy to najważniejsze polskie wyróżnienie podróżnicze, przyznawane od 2000 roku.
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Otwórzmy serca
na pomoc dzieciom
Szukasz pomocy w walce z chorobą dziecka? A może
chcesz realnie pomóc potrzebującym dzieciom w zmaganiach z trudnymi w uleczeniu chorobami?
Najczęściej chore się już rodzą: z dziecięcym porażeniem mózgowym lub z jedną z niezliczonych rodzajów
chorób genetycznych. Od początku zdane na całkowitą opiekę ze strony najbliższych, którzy starają się pomóc wszelkimi dostępnymi środkami. Walczą o życie
swoich pociech, które często zależy od dużych kwot
pieniężnych. Jakość ich życia w dużej mierze zależy od
dobrej woli i serca zupełnie obcych ludzi. Liczne zbiór-

ki, akcje charytatywne, wsparcie fundacji nie miałyby sensu, gdyby nie nagłaśnianie sytuacji w mediach.
Gmina Jaworze również chce przyczynić się do rozpropagowania informacji na temat chorych dzieci z terenu naszej miejscowości.
Drodzy mieszkańcy Jaworza, jeżeli ktoś z Państwa
boryka się z chorobą swojego dziecka i potrzebuje wsparcia medialnego zachęcamy do kontaktu
z nami. Piszcie na adres: sekretariat@jaworze.pl.
Urząd Gminy Jaworze
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Rozmawiajmy ze sobą
i miejmy otwarte serce
Rozmowa z Krystyną Gutan, laureatką
Medalu „Za zasługi dla rozwoju Jaworza”
Jak przyjęła pani wiadomość o nadaniu pani Medalu „Za zasługi dla rozwoju Jaworza”?
Zwykle w podobnych sytuacjach odzywa się we mnie
wewnętrzny głos, który mówi „nie”. Podobnie było
i tym razem, kiedy zadzwoniła do mnie z tą wiadomością zastępca wójta Jaworza, Anna Skotnicka-Nędzka.
Argumentowałam, że nie jestem już tak aktywna jak
dawniej, na pewno jest wiele młodych osób, które by
bardziej zasługiwały na to wyróżnienie. Na pewno jest
radość, jak ktoś docenia to, co się robi. Starałam się zawsze swoją pracą służyć innym. I cieszę się, że choć trochę mi się to udawało.

ką. Odpowiadałam przecząco, mówiąc, że się do tego po
prostu nie nadaję. Nie wyobrażałam siebie w tej roli.
Ale w końcu zaczęła pani uczyć religii. Co się wydarzyło?
Wszystko zmieniło się podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła II. Z lotniska, na które miał przylecieć Ojciec Święty, tego samego dnia, ale
kilka godzin później, miałam odlecieć na fundowane
wczasy w Jugosławii. To była nagroda za zorganizowanie medykom z Krakowa wyjazdu do Afganistanu,
gdzie mieli prowadzić swoje prace badawcze. Był rok
1979, więc taki wyjazd to było coś naprawdę atrakcyjnego. Cieszyłam się bardzo na ten wyjazd. Im jednak było bliżej tego dnia, tym coraz mocniej docierało do mnie, że data przylotu papieża, który zawsze był
mi bliski oraz mojego wylotu – pokrywają się. Pamiętam, jak spotkałam w Krakowie jednego znajomego,
który był zdzwiony tym, że nadarza się okazja spotkania z Janem Pawłem II, a ja akurat opuszczam Polskę.
W drodze powrotnej do Jaworza podjęłam decyzję, że
nie pojadę do Jugosławii. Oberwałam za to okropnie,
bo podjęłam decyzję dosłownie „za pięć dwunasta”
i nikt inny nie skorzystał z tej możliwości. Ale jednocześnie też nie miałam się szansy załapać na spotkanie
z papieżem, bo wszystkie miejscówki były już wyczerpane. W końcu pojechałam do Częstochowy na ślepo.
Pamiętam, że nawet się zobowiązałam znajomym
z pracy, że porobię na miejscu zdjęcia. To były czasy,
w których o papieżu pisało się bardzo mało. Chciałam
nie tylko zobaczyć Ojca Świętego, ale i udokumentować
jego pobyt w ojczyźnie. W pewnym momencie jego papamobile stanęło w bliskiej odległości ode mnie – pomyślałam, że zrobię zdjęcie życia. Kiedy papież wsiadał do samochodu, zaciął mi się aparat… Dopiero po
chwili zorientowałam się, że… nie wsadziłam filmu. Papamobile odjechał, a ja pomyślałam: „Panie Boże, jeżeli się coś wydarzy w tej chwili, zostanę katechetką”.
Pamiętam słońce i małą chmurkę pod nim. Po chwili
jednak samochód zwolnił, zatrzymał się i papież odwrócił się. Udzielił mi jeszcze błogosławieństwa. Byłam szczęśliwa na swój sposób, choć po czasie dotarło do mnie, że będą musiała wypełnić złożoną obiet-

Kiedyś na gali rozdania Cieszynianek w Teatrze im.
Adama Mickiewicza w Cieszynie usłyszałem takie
słowa na temat emerytury: „Chociaż życia popołudnie, jest cudnie”. Przyznam się, że miałem problem w ogóle się do pani dodzwonić. Pani chyba
się nie nudzi?
Ja chyba jeszcze nie zaczęłam emerytury (śmiech).
Jestem na niej formalnie od kilku lat, choć dopiero
w czerwcu br. skończyłam swoją pracę katechetyczną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Od
pierwszych chwil w tej placówce minęło 40 lat, a w
ogóle przepracowałam zawodowo pół wieku. Pracę
zawodową zaczęłam po studiach na Politechnice Śląskiej w 1970 roku. Pierwotnie miałam trafić do Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Mama przeszła jednak zawał i postanowiłam wrócić do domu. Wzięłam na dwa lata stypendium w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Zostałam tam 33
lata. W życiu nie planowałam katechizacji.
Jak to się więc stało, że weszła pani w te buty? Skoro
przez 33 lata była pani zatrudniona w rafinerii, to
obie prace musiała pani wykonywać równocześnie.
Zgadza się. W pewnym momencie zaczęłam studiować teologię, robiłam to dla siebie, a nie dla katechizacji. Wokół siebie miałam mnóstwo osób z problemami, przedstawicieli różnych wiar, sama poczułam
w pewnym momencie potrzebę pogłębienia swoich
wiadomości w tym zakresie. Przy końcu studiów pytano mnie, czy nie myślałam o tym, żeby zostać katechet-
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nicę i w końcu podjąć się katechizacji. Na uczelni powiedziałam, że zmieniłam zdanie.

(wywiad został przeprowadzony w ostatnią sobotę listopada – przyp. red.) Przyjechał do mnie były wychowanek, dziś dorosły człowiek, któremu kiedyś pomogłam w trudnej sytuacji. Przyjechał o tym porozmawiać. On po wyjściu z ośrodka zahaczył jeszcze o narkotyki, ale w końcu wyszedł na prostą. Dziś ma dwójkę dzieci, jedno na studiach. Długo rozmawialiśmy. Historia jego życia jest świadectwem, które porusza i cieszy serce. I uczy jednocześnie, że warto zasiewać ziarno. Takich osób jest znacznie więcej…

Widzę na ścianie pani zdjęcie z papieżem. Rozmawialiście o tym zdarzeniu?
To było kilka lat później, kiedy udało mi się odwiedzić
Rzym. Opowiadałam tę historię papieżowi i chciałam
się niejako zwolnić z obowiązku dalszej nauki. Doszłam
do wniosku, że przepracowałam jako katechetka kilka lat i to w zupełności wystarczy. Wtedy mnie złapał
za ręce i powiedział: „Ja się będę modlił za ciebie tu
i tam. Nie odmawia się Panu Bogu, z takich rzeczy się
nie wychodzi”. Dziś jestem przekonana, że to ON mi
wymodlił te 40 lat pracy katechetycznej.

Wróćmy do emerytury, dlaczego nie ma pani czasu na odpoczynek?
Odeszłam z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w czerwcu i od razu miałam wiele zobowiązań. Kontakt
z drugim człowiekiem zawsze stawiałam na pierwszym
miejscu. Pozostało wiele odłożonych spraw z czasów
pandemii. Ludzie przeżywają różne trudności, często
proszą o pomoc związaną za sprawami wiary. Dzwonią
i mówią, że mają pytania dotyczące wiary. Nie mogę
im odmówić, choć myślałam, że już skończyłam z katechizacją (śmiech). Choć tak naprawdę to nie jest katechizacja, ale przyjacielskie spotkania, na których daję
coś więcej, niż własną obecność.

Pani następcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym został ksiądz Wojciech Nowak, że użyję
terminologii sportowej – mocny zawodnik. Kontynuuje pani dzieło?
Bardzo się z tego cieszę. Jest super i świetnie się do
tej pracy nadaje. Ja byłam dla tych chłopców bardziej
mamą, rozumieliśmy się dobrze. Praca w ośrodku była
trudna, ale też niezwykle satysfakcjonująca. Było dużo
takich momentów, dla których – jak to się mówi – warto żyć. Spotkało mnie w tym miejscu wiele cudownych
chwil.

Adwent z łacińskiego oznacza przyjście. Jak pani będzie przeżywała Adwent i jak spędzi święta?
Spędzam Boże Narodzenie naprzemiennie z rodziną
– raz u mojej bratanicy koło Andrychowa, raz w Jaworzu. Tym razem przyszła kolej na Andrychów. Adwent
to jest wspaniały czas, głębszej refleksji nad życiem,
jego sensem, przemijaniem, nad drugim człowiekiem
w moim życiu, jego potrzebami, nad naszą prawdziwą,
dojrzałą relacją z Bogiem. Nigdy nie zapomnę piękna
wigilijnych spotkań w grupach wychowanków, radosnych chwil, życzeń i wspólnego kolędowania.
Jest we mnie wielkie pragnienie, aby tradycyjne dodatkowe nakrycie na stole wigilijnym nie było tylko
pustym gestem...

Pani pierwsi wychowankowie są już dorośli, mają
swoje rodziny. Utrzymujecie kontakt?
Jedni dzwonią z informacją, że urodziło im się dziecko, inni proszą o przysłanie mojego tomiku poezji, jeszcze inni przyjeżdżają pokazać żonę, poznać mnie z nią.
Szczególnie utkwiła mi wizyta sprzed dwóch tygodni

Cofnijmy się do Bożego Narodzenia 2012. Wtedy napisała pani wiersz „Przyjście Pana”. Pisała pani o odrzuceniu zła, bylejakości i zmęczeniu… Jak to zrobić, skoro dziś jest jeszcze gorzej?
Jestem człowiekiem wiary i to ona pozwoliła mi wszystko przetrwać. Modlę się nie tylko za siebie, ale różne
osoby, które znalazły się w różnych sytuacjach życiowych. Za pewne rzeczy trzeba w życiu zapłacić, zadośćuczynić – mam tutaj na myśli nie tylko kwestie indywidualne, ale grzechy Kościoła. Niełatwo było z chłopcami rozmawiać na ten temat. Przyjmuję wszystko na zasadzie „bądź wola twoja”. Osobiście staram się do każdego człowieka podchodzić z otwartym sercem, nikogo nie pozostać w potrzebie, bez narzucania swojego
stanowiska. Nie zawsze chodzi o pomoc finansową, ale
często o zwykłą rozmowę. Po prostu rozmawiajmy ze
sobą i miejmy otwarte serce.
Rozmawiał: Tomasz Wolff
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Witajcie w naszej bajce…
Piątek 5 listopada był w naszym przedszkolu bardzo
kolorowym dniem. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, który obchodziliśmy.
W grupie Żabek od samego rana poruszaliśmy tematykę bajek, czytaliśmy opowiadania, słuchaliśmy słuchowisk, a nawet ćwiczyliśmy bajkową matematykę.
Po obiedzie przyszedł wyczekiwany przez przedszkolaki Bal Postaci z Bajek. Dzieci przebrały się w barwne
stroje, które wraz z rodzicami przygotowały w domu,
za co serdecznie dziękujemy. Na początku zabawy każde dziecko przedstawiło swoją postać z bajki i prezentowało strój, przy okazji ćwicząc własną prezentację
przed naszą grupową publicznością. Dzieci zmierzyły
się też z zadaniem prosto z „Kopciuszka” – oddzielaniem grochu od ryżu. Poradziły sobie z tym w ekspresowym tempie. Następnie przyszedł czas na gry i zabawy przy muzyce, gdzie Żabki mogły się wykazać swoimi tanecznymi umiejętnościami i po prostu dobrze
bawić. Nasza bajkowa zabawa odbyła się pod hasłem

„Witajcie w naszej bajce”. Chociaż w balu mogły uczestniczyć tylko przedszkolaki, to zapraszamy wszystkich
do krótkiej relacji zdjęciowej, byście mogli poczuć się
jak w naszej bajce.
Ewa Caban
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Świętowanie niepodległości
10 listopada w obchodziliśmy Święto Niepodległości.
Z tej okazji wszystkie dzieci uroczyście świętowały ten
wyjątkowy dla nas, Polaków dzień. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Jolanta Bajorek, która powitała
wszystkie dzieci oraz personel przedszkola. Następnie
przedszkolaki przedstawiły program artystyczny składający się z wierszy opowiadających o historii Polski
oraz pieśni patriotycznych. Mali artyści słowem, piosenką i tańcem oddali szacunek symbolom narodowym oraz wyrazili miłość do Ojczyzny. Uroczystość
z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na
celu rozwijanie wśród wychowanków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu. W ustach kolejnego pokolenia uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo znane, lecz wymowne: „Kto ty jesteś? Polak mały’’.
Ponadto dzieci z każdej grupy wykonały ciekawe prace
plastyczne upamiętniające ten dzień. Kończąc wspól-

Zdjęcia: Przedszkole nr 1

ne świętowanie wszystkie dzieci dumnie, przyjmując
właściwą postawę, odśpiewały hymn Polski „Mazurek
Dąbrowskiego”, a najstarsze grupy udały się pod jaworzańskie pomniki, oddając hołd poległym za wolność
naszej ojczyzny.
Patrycja Kłaptocz
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Misie są bardzo ważne
Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto ogłoszone
25 listopada 2002 roku. Jego historia zaczęła się jednak
o wiele wcześniej, bo już w 1902 roku podczas polowania prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore „Teddy” Roosevelt zlitował się nad małym niedźwiedziem,
który miał być przeznaczony na trofeum. Wydarzenie
to zilustrował Clifford Berryman, a jego grafika opublikowana została w dzienniku „The Washington Post”.
Ten rysunek stał się inspiracją dla Morrisa Mitchoma,
który za specjalnym pozwoleniem prezydenta rozpoczął produkcję pluszowych misiów o nazwie Teddy. Miś

stał się bardzo popularny i do tej pory mieszkańcy zza
oceanu mówią na niego „Teddy’s Bear”.
Nasze przedszkolaki również przyłączają się do obchodów tego święta. Misie są w ich w życiu bardzo ważne,
bowiem uczą odpowiedzialności i troski, to nimi dzieci
się opiekują, leczą, zapraszają na spotkania. Misie pomagają im przełamywać lęki – towarzyszą im w najważniejszych dziecięcych wydarzeniach. Dzięki nim
szybciej się uspokajają. Zabawa z tymi pluszakami pobudza ich wyobraźnię.

Jeże w roli głównej
Dzień Jeża – to jeden z nietypowych dni w przedszkolu, którego działania idealnie wpisują się w kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci. 10 listopada ma swoje święto sympatyczne kolczaste zwierzątko, bardzo pożyteczne, dlatego warto o nim pamiętać. Tego dnia dzieci z grupy ,,Tygrysków” postanowiły zorganizować jeżykowi urodziny. Do świętowania
nie trzeba było specjalnie zapraszać przedszkolaków,
ponieważ bardzo chętnie i aktywnie brały udział w zabawach muzyczno- ruchowych, ochoczo grały na instrumentach perkusyjnych, rozwiązywały zagadki słuchowe – a to wszystko w towarzystwie jeżyka Igiełki.
W ten dzień dzieci miały okazję poszerzyć wiadomości na temat naturalnego środowiska jeży, ich wyglądu,
odżywiania oraz sposobu przygotowania do zimy. Poznały wiele ciekawostek o tych kolczastych zwierzątkach, przede wszystkim to, iż są pod częściową ochroną. Na zakończenie wspaniałego dnia każdy przedszkolak uformował swojego jeżyka Igiełkę z masy solnej, w ten sposób powstało mnóstwo jeżyków i każdy

był inny. Aby dzieci mogły wspominać jeżyka Igiełkę,
miały również okazję sfotografować się z tym kolczastym zwierzątkiem.
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„Wizyta świętego Mikołaja
na kresach”
Zdjęcia: Przedszkole nr 2

Pod tym hasłem Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy”
w Częstochowie zorganizowało akcję charytatywną
mającą na celu pomoc dzieciom z Białorusi, Litwy
i Ukrainy. Rodzice wraz z dziećmi z Przedszkola nr 2
okazali swoje wielkie serca, przyłączając się do akcji. Przez tydzień przedszkolaki przynosiły dla swoich rówieśników mieszkających na Kresach Wschodnich przybory szkolne, książeczki oraz słodycze. Ogrom
zebranych darów przerósł nasze oczekiwania. Bardzo dziękujemy całej społeczności przedszkolnej, rodzicom oraz przedszkolakom za wrażliwość i otwarte serca na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana
pomoc jest dowodem serdeczności, empatii oraz ludzkiej solidarności.
Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra bardzo
dziękujemy.
Przedszkole nr 2

Szkoła to nie tylko nauka
w ławkach
Rok szkolny rozkręcił się już na dobre. Oprócz nauki
w szkolnych ławkach prowadzimy szereg innych działań. Pięknie zaangażowaliśmy się w akcję z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który obchodzony był w naszej

szkole przez cały październik. Zebraliśmy dla zwierząt
mnóstwo pożywienia, które przekazaliśmy do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
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Pod koniec października w szkole pełno było góralskiej muzyki, a to za sprawą Kapeli góralskiej „Beskidzcy Zbóje”. Zaczarowali oni młodą publiczność, skłonili
do uważnego słuchania, do grania na różnych instrumentach, a nawet do tańca. Było interesująco i wesoło.
Za sprawą Samorządu Uczniowskiego włączyliśmy się
w piękną akcję charytatywną „Prezent pod choinkę”,
organizowaną przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Zaangażowaliśmy się także w akcję charytatywną, organizowaną przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie – dla Polaków mieszkających na
Kresach Wschodnich. Słodki Czwartek – zainicjowaliśmy cykliczną akcję charytatywną na rzecz Kajetanka Maciejowskiego! Inicjatorzy akcji – siódmoklasiści
z 7a – już w pierwszym dniu zebrali nieco ponad 1000
zł, a to za sprawą szkolnych Łasuchów, którzy wykupili wszystko, do ostatniego okruszka.
Jeszcze przed tym, zanim wszyscy rozjechali się na gro-

grudzień 2021

by swoich bliskich, rozsiane po całym kraju, w ramach
wolontariatu młodzież Szkolnego Klubu Wolontariatu
zaopiekowała się opuszczonymi, zaniedbanymi grobami na naszych jaworzańskich cmentarzach. Pamiętamy, że każdy grób to czyjaś historia, ślad po konkretnym człowieku, nawet, jeśli odszedł dawno temu.
Nieco inaczej obchodziliśmy tegoroczne Święto Niepodległości niż zazwyczaj. Nie zabrakło jednak odświętnego wyglądu w szkole, wokół niej oraz przygotowanej
akademii z wykorzystaniem multimediów. Jak zwykle delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach gminnych.
Tradycją stało się również celebrowanie kreatywności
współpracy. CodeWeek2021 to największe w Europie
święto programowania. Na zajęciach informatyki oraz
robotyki nasi uczniowie rozwijali umiejętności programowania i logicznego myślenia. Powstało wiele ciekawych projektów oraz otrzymaliśmy kolejny certyfikat.
Nasza fantastyczna drużyna UKS Goruszka Jaworze
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wzięła udział w Powiatowej Lidze Szachowej 2021. Po
dwóch turniejach w Porąbce i Rybarzowicach młodzi
szachiści zdobyli drugie miejsce w klasyfikacji szkół.
Bardzo dobrze wygląda sytuacja w klasyfikacji indywidualnej: pierwszoklasistka Tosia już praktycznie zapewniła sobie zwycięstwo w klasach I-III wśród dziewczynek, Tymek (przedszkolak) prowadzi w grupie klas
I-III chłopców, a tuż za nim Bartek. Kuba prowadzi
w klasach IV-VI, a Jula jest druga w klasach VII-VIII.
Świetnie zatem zapowiadają się dalsze rozgrywki.
Prowadzimy treningi koszykówki, kibicujemy reprezentacjom (męskiej i kobiecej) w piłce nożnej. Nasi reprezentanci – uczniowie i nauczyciele – stawali licznie
na podium podczas II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jaworze.
Radujemy się również z indywidualnych sukcesów
uczniów naszej szkoły. W IX Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej w gimnastyce artystycznej
Oliwia zdobyła złoty medal w kategorii rekreacyjnej
w układzie tanecznym w swojej grupie wiekowej. Łucja, która w kategorii rekreacyjnej wykonywała dwa
układy: taneczno-artystyczny oraz z obręczą, również
wytańczyła złoty medal w swojej grupie wiekowej. Natomiast Martyna, w kategorii grup wyczynowych, wykonała bardzo dobrze dwa układy – z obręczą i z piłką,
i ostatecznie zajęła wysokie piąte miejsce. Nasz utalentowany skoczek, pierwszoklasista Oliwier, po zaledwie
sześciu miesiącach od oddania pierwszego swojego skoku na skoczni, zdobył tytuł wicemistrza klubu w skokach narciarskich oraz 3. miejsce w kombinacji norweskiej. Maria Podolska jest już w kadrze Wojewódz-

twa Śląskiego U-14 i grała w Międzywojewódzkim Turnieju Koszykówki Dziewcząt w Chybiu.
Wszystkim gratulujemy i życzymy mnóstwa sukcesów!
Zespół Promocji Szkoły

Wyprawa do krainy Lego
22 października klasy czwarte wraz z wychowawcami i przedstawicielami rodziców udały się na Międzynarodową Wystawę Budowli z Klocków Lego w Gliwicach. To było niesamowite przeżycie… Takiej liczby klocków i tylu rzeczy z nich wykonanych nikt z nas
jeszcze nie widział. Od znanych postaci, np. piosenkarzy, sportowców (Roberta Lewandowskiego z żoną)
w wymiarach rzeczywistych, do słynnych budowli
z całego świata, np. modelu katedry Notre-Dame w
Paryżu, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na swoją wielkość (szerokość 143
cm, długość – 378 cm, wysokość iglicy – 272 cm). Najbardziej podobał się Batmobil – siedmiometrowy pojazd w rzeczywistych wymiarach, inspirowany samochodem Batmana. Postaci ze znanych bajek dla dzieci,
modele narządów człowieka, piękna i kolorowa rafa
koralowa, a nawet stół zastawiony przysmakami – to
wszystko zbudowane z klocków Lego. Można po prostu z nich wyczarować wszystko. Niektóre makiety zostały wykonane nawet z 300 tys. klocków i wymagały
ok. 300 godzin cierpliwej pracy.

Na koniec odwiedziliśmy 3DGallery – największą kolekcję obrazów 3D w Polsce. Interaktywne obrazy pozwoliły stworzyć niesamowite zdjęcia z udziałem czwartoklasistów. Na pewno na długo w pamięci wszystkich
zostanie spędzony wspólnie czas i pyszne lody. To była
prawdziwa, niezapomniana przygoda z klockami Lego.
Mirosława Hawełek i Monika Lach
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Dyktando
Niepodległościowe
Zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 1

Dobiegła końca IX edycja Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, która jest połączeniem konkursu dla uczniów i kampanii promującej poprawną
polszczyznę oraz znajomość podstawowych faktów
i postaci współczesnej historii Polski. To także wspólna, aktywna formuła obchodów Święta Niepodległości. Organizatorami przedsięwzięcia od 2013 roku są
Fundacja „Zawsze Warto” oraz Stowarzyszenie Polonistów przy Uniwersytecie Jagiellońskim, które corocznie przygotowuje teksty dyktanda w konsultacji z historykiem. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a finały
odbywają się na poziomach wojewódzkich.
Po pierwszym etapie, który miał miejsce 29 września
w naszej szkole, wyłoniliśmy ośmioro laureatów: Michała Adamusa z kl. 4c, Zuzannę Krawczyk z 6a, Julię Sobkowicz i Zuzannę Grucę z 7a, Lenę Bukowską
z 7b, Krystiana Klęczka z 7c, Oliwię Grygierczyk i Julię Majkut z 8a.
27 października laureaci etapu szkolnego pisali w formie stacjonarnej dyktando finałowe, które ze względów technicznych (problem z dojazdem do Częstochowy) odbyło się w naszej szkole. Po wnikliwej analizie
ośmiu prac szkolna komisja konkursowa postanowiła

przyznać następujące nagrody, które zostały wręczone podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości: 1. Zuzanna Krawczyk, 2. Michał Adamus (klasy 4.-6.) oraz 1. Julia Sobkowicz, 2. Oliwia Grygierczyk,
3. Lena Bukowska (klasy 7.-8.). Wyróżnienia otrzymali Krystian Klęczek, Julia Majkut oraz Zuzanna Gruca.
Tomasz Zdunek i Marzena Grygierczyk

Tęczowy kalendarz
Początkiem listopada został zakończony w naszej
szkole etap szkolny XIX Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży – „Tęczowy
Kalendarz”.
Celem konkursu było przygotowanie prac plastycznych, tak aby tematyka ukazywała marzenia, przygody i przeżycia związane ze zmianami pór roku przed-

stawione za pomocą plastycznych środków wyrazu.
Praca miała być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy roku.
Do udziału w konkursie szczególnie zaangażowali się
uczniowie klasy 2a ze swoją wychowawczynią Magdaleną Tylą-Styrą oraz uczniowie z klasy 7a i 7b.
Szkolne jury konkursu: Ewa Below, Marzena Wajda-

30

grudzień 2021

Szkoła Podstawowa nr 2

Parzyk, Anna Wiśniewska spośród 20 prac wybrało
osiem najlepszych.
Uczniowie, którzy reprezentują naszą szkołę w ogólnopolskim finale (na wyniki czekamy):
Kamil Chmielewski – kl. 7a, Maksym Kopaniecki – kl.

2a, Zuzanna Korzeniowska – kl. 2a, Tadeusz Laurentowski – kl. 2a, Noemi Mikler – kl. 2a, Leon Obara – kl.
2a, Przemysław Penkala – kl. 7b, Paweł Stekla – kl. 2a
Ewa Below

Prezent pod choinkę
Bijemy rekordy dzielenia się - Prezent pod choinkę dla
dzieci z Ukrainy, Rumunii i Bułgarii.
Już po raz 21 odbyła się w listopadzie 2021 r. Ogólnopolska Akcja Prezent pod choinkę.
Podobnie jak w zeszłym roku uczniowie naszej szkoły postanowili w ramach koła wolontariatu i realizacji
innowacji: Spójrz na świat przez szlachetne, kolorowe
okulary, przyłączyć się do akcji, aby być wrażliwym na
dobro i pomoc oraz kształtować w sobie postawę szlachetności i zaangażowania społecznego.
Każda klasa dostała zakres produktów, które miała
przynieść, tak aby później spakować atrakcyjne różnorodne paczki.
WIELKIE SERCE uczniów i rodziców pozwoliło na
spakowanie rekordowej liczby, jak na naszą szkołę, 50
gotowych w pudełkach po butach paczek. Dodatkowo
przekazaliśmy organizatorom akcji dwa duże pudełka
słodyczy i czekolad oraz zebraną wśród nauczycieli
kwotę pieniężną na pokrycie kosztów wysyłki
prezentów.
Nasze paczki trafią, tak jak w zeszłym roku, do krajów,
gdzie dzieci potrzebują pomocy i wsparcia, aby pokazać im, że są inni, którzy o nich pamiętają.
Prezenty na pewno wywołają niejeden uśmiech wśród
dzieci, które również jak my doświadczają dodatkowo pandemii.
Dziękujemy w imieniu organizatorów.

Ewa Below, Dorota Klajmon, Marzena Wajda-Parzyk

Dni zdrowej żywności
W celu promowania zdrowego stylu życia w zakresie
żywienia i aktywności fizycznej pierwszoklasiści poznawali sposoby dbania o własne zdrowie. Dzieci dowiedziały się, jak ważne jest spożywanie warzyw i owoców, które są źródłem witamin i wzmacniają odporność, a także jak ważna jest aktywność ruchowa, której naszym pierwszoklasistom na szczęście nie brakuje. Dodatkowo uczniowie przygotowali zdrowe i pyszne kanapki, którymi delektowali się podczas śniadania i wykonali warzywno-owocowe „stworki” bogate
w witaminy B, C, E, K i wiele innych. Jak zwykle oprócz
nauki towarzyszyła im dobra zabawa.
Sylwia Szymańska, Agnieszka Konieczna,
Gabrysia Waloszek
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Karta rowerowa
W dniu 28 października 2021 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe: „Udzielamy
pierwszej pomocy – przygotowanie do karty rowerowej”
dla uczniów klasy V i powtórkowe dla klasy VI w ramach
zajęć techniki i wychowania fizycznego. Szkolenie dla naszych uczniów przeprowadził ratownik medyczny szpitala wojewódzkiego w Tychach Pan Błażej Londzin. Jest
on również strażakiem OSP w Zabrzegu.
W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już
od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się
odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.
W dniu 8 listopada 2021 w miasteczku rowerowym
w Bielsku-Białej odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów naszej szkoły w obecności
przedstawiciela Policji z Wydziału Ruchu Drogowego.
Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów
ruchu drogowego, znaków drogowych. Część praktyczna stanowiła szczególne wyzwanie dla uczniów. Wymagała dużej koncentracji uwagi i sprawności fizycz-

nej oraz zachowania równowagi. Aby zaliczyć przejazd przez miasteczko, niektórzy uczniowie mierzyli
się z nim kilkukrotnie, ale w końcowej klasyfikacji egzamin zaliczyli prawie wszyscy. Wszystkim rowerzystom serdecznie gratulujemy.
Marzena Wajda-Parzyk, Daniel Lech

Sala Integracji Sensorycznej
Od września 2021 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu została uruchomiona sala Integracji Sensorycznej.
Sala jest wyposażona w profesjonalny, certyfikowany
sprzęt do Integracji Sensorycznej. Czym jest Integracja Sensoryczna?
• to podświadomy proces zachodzący w mózgu
(zachodzi bez udziału naszej świadomości, tak jak
oddychanie)
• porządkuje informacje pobierane przez zmysły
(smak, wzrok, słuch, dotyk, powonienie, ruch, grawitacja, pozycja)

• nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane, przez
selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się
skupić (np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu na zewnątrz)
• pozwala nam celowo działać i celowo reagować na
sytuacje, których doświadczamy
• tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych
Integracja Sensoryczna to:
• układ czuciowy (dotyk - czucie powierzchniowe)
• układ proprioceptywny (czucie głębokie)
• układ przedsionkowy
• zmysły słuchu, wzroku, smaku i węchu
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Wszystkie dzieci rodzą się
artystami
Gdyby uczniowie mogli samodzielnie wybrać przedmioty szkolne i ułożyć sobie plan lekcji, to z pewnością dni byłyby wypełnione sporą liczbą godzin wychowania fizycznego. Wielu wybrałoby także plastykę
i technikę, gdyż kreatywne prace pozwalają wyciszyć
się, odreagować. Jednocześnie rozwijają twórcze myślenie, wyobraźnię i ćwiczą koncentrację uwagi. Dlatego wszelkie zajęcia manualne zajmują ważne miejsce w rozwoju dzieci i młodzieży.
Można stwierdzić, że istnieje milion powodów, dla których warto stwarzać optymalne warunki, by z dziećmi „robić sztukę” jednocześnie ucząc ich praktycznej
wiedzy i umiejętności. Na lekcjach plastyki i techniki
uczniowie uczą się również planowania i organizacji
w procesie własnego działania. Ujawniają swoje predyspozycje, zainteresowania techniczne, plastyczne
i zawodowe oraz odkrywają swoje talenty i pasje. Czasami uświadamiają sobie także własne błędy i podejmują próby ich naprawy. Niejednokrotnie włączają
myślenie krytyczne, budują własne opinie i dzielą się
nimi, pamiętając jednocześnie o otwartości i tolerancji.
Pablo Picasso powiedział: „Wszystkie dzieci rodzą się
artystami. Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do
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końca życia”. Tego właśnie życzymy naszym uczniom
i z przyjemnością prezentujemy kilka ich prac:
Nauczyciele plastyki i techniki

Reklama
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Wszystkie archiwalne numery
„Echa Jaworza” przeczytasz na stronie
OPG Jaworze
www.opgj.pl/echo-jaworza
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Poziomo:

Pionowo

1) Przychodzi do dzieci 6 grudnia
6) Łamany w wigilijny wieczór
10) Muzyczne współbrzmienie
11) Bezprawne wymierzenie kary
12) Wynagrodzenie za pracę
13) Wełnopodobne włókno syntetyczne
14) Cesarz z „Quo vadis”
15) Paryski ulicznik
16) Bufet dla żołnierzy
18) Imię piosenkarki Lipnickiej
21) „Jezioro łabędzie” na scenie
24) Miasto na trasie Malbork - Gdańsk
26) Cięty pod kątem
27) Ozdobny pasożyt na gwiazdkę
28) Patron SP nr 2 w Jaworzu Średnim
30) Skazał Jezusa na śmierć
31) Napad, natarcie
34) Miernik temperatury
35) Styl muzyki Kazika lub Liroya
37) Część płatności
41) Duch chroniący skarby w starej kopalni
42) Wielki poeta okresu romantyzmu
43) Rozgrywka piłkarska
44) Płaska strona młota lub siekiery
45) Ryba na wigilijnym stole
46) Antonim czerni
47) Prosi o nią skazaniec
48) Na piersi bohatera

1) Miejscowość ze skocznią im A. Małysza
2) Żółte ptaszki w klatce
3) Makaronowy kwadrat do wigilijnych potraw
4) Nasza sąsiednia gmina
5) Adwentowe nabożeństwa z lampionami
6) Śmiałość, męstwo
7) Korupcyjna koperta
8) Serek ze szczypiorkiem
9) Samice koni
17) Natłok zajęć
19) Twórca i odtwórca piosenki „Dziwny jest ten świat”
20) Sukces, wspaniałe zwycięstwo
21) Marny artysta, bez uzdolnień
22) Pusta przestrzeń
23) Święta księga wyznawców judaizmu
24) Mnóstwo ludzi
25) Arabski książę
29) Władca dawnej Rosji
30) Thriller Hitchcocka
32) Dramat, nieszczęście
33) Warunek w umowie, obwarowanie
36) Austriacki organista, który skomponował kolędę „Cicha
noc”
38) W stajence betlejemskiej razem z wołem
39) Owoc, symbol dobrych interesów
40) Porcja leku
41) Cenne znalezisko
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Świętowanie
niepodległości

Zdjęcia: Urząd Gminy w Jaworzu

Władze samorządowe Gminy Jaworze, przedstawiciele szkół i przedszkoli, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych i społecznych oraz inni mieszkańcy Jaworza wzięli udział w uroczystościach z okazji
11 listopada. Kolejną rocznicę odzyskania niepodległości świętowano przy ładnej pogodzie.
– W tym uroczystym dniu radujmy się niepodległością, starajmy się jak najlepiej i z pożytkiem dla wszystkich
zagospodarować wolność, pamiętając, że jest najwyższym dobrem, które stanowi klucz do wszystkiego. Niech
pamięć o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, stanowiąc fundament patriotyzmu. Świadomi ceny wolności Ojczyzny, pamiętajmy o naszych powinnościach wobec niej.
A dumni z naszych poprzedników i pełni wdzięczności wobec nich odważnie i mądrze wykorzystujmy odzyskaną wolność, bo jak pisał Stanisław Wyspiański: „Polska to jest wielka rzecz”. – powiedział Radosław Ostałkiewicz.

