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Spider-Man,
który pospieszył na pomoc

Z dnia na dzień stał się człowiekiem rozpoznawalnym w całej Polsce. W czwartą
sobotę stycznia Maksymilian Szoblik, uczeń klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 2
w Jaworzu, nie przeszedł obojętnie wobec kobiety, która siedziała nieprzytomna na
przystanku koło szkoły i muzeum. Mimo młodego wieku pospieszył jej na pomoc,
a jego postawę doceniły nie tylko miejscowe władze, ale i ogólnopolskie media.
Chłopak z plecakiem Spider-Mana tydzień później udowodnił, że potrafi być także
prawdziwym kapitanem na hali sportowej. Więcej o Maksie piszemy w środku
numeru.
(wot)
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Z nowym budżetem
w nowy 2022 rok
Na ostatniej w starym roku sesji Rada Gminy Jaworze
uchwaliła budżet na 2022 rok, będący skutkiem wielu kompromisów i zmian wynikających z otoczenia
prawnego i z lokalnych uwarunkowań. Pod obrady
włączono także szereg innych uchwał – m.in. w sprawie przyjęcia gminnych programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, Wspierania Rodziny w
Gminie Jaworze na lata 2022-2024, Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030 oraz Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze.
Planowane dochody budżetowe wynoszą ogółem 38
248 770,00 zł i są niższe od planowanych dochodów
w roku 2021 o kwotę 5 106 306,94 zł. Zmniejszenie planu dochodów wynika głównie z obniżki zaplanowanych dochodów majątkowych oraz dochodów z budżetu państwa z uwagi na zmianę sposobu wypłaty
Programu 500+.
Planując wydatki, starano się zabezpieczyć niezbędne
minimum dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych oraz gminy jako całości. Poziom planowanych wydatków w 2022 roku określono na kwotę 42 908 770,00 zł.
Jednym z największych przedsięwzięć, na które zaplanowano środki finansowe w 2022 roku, jest rozpoczęcie
prac projektowych dotyczących szlaku rekreacyjnego
„Dawny Trakt” – zadanie to zostanie dofinansowane ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Jeśli tylko czas na to pozwoli, w tym roku przystąpimy do realizacji tego zadania. Nie będzie to jednak jedyna inwestycja związana z infrastrukturą gminną –
w 2022 roku zarezerwowano środki na prace projektowe, budowę i modernizację infrastruktury drogowej
(w tym m.in. na modernizację ulicy Średniej, budowę
parkingu przy ul. Wapienickiej czy projekt chodnika
przy ulicy Cisowej). Budżet przewiduje także wydatki na modernizację i utrzymanie infrastruktury sanitarnej w gminie.
Ponadto kontynuowane będą prace związane z rewitalizacją i dostosowaniem budynku przy ul. Zdrojowej 30
do nowych funkcji społecznych. W popularnej „Trzydziestce” stworzone zostanie Centrum Usług Społecznościowych, które przyczyni się do rozwoju i wzmoc-

nienia marginalizowanej społeczności zamieszkującej gminę. W najważniejszej dla funkcjonowania gminy uchwale przewidziano także środki finansowe na
dotację inwestycyjną w zakresie ochrony zabytków
oraz na dalszą modernizację budynku nr 111 przy ul.
Zdrojowej.
Znaczące wydatki inwestycyjne przewidziano również
w zakresie oświaty. Planuje się prace modernizacyjne
w Szkole Podstawowej nr 1 oraz wykonanie podjazdu
dla uczniów. W uchwale budżetowej zabezpieczono
środki na wykonanie prac projektowych nowego jaworzańskiego przedszkola. Niemałą kwotę pochłonie
również zaplanowana modernizacja boiska sportowego Orlik. Budżet przewiduje także dotację inwestycyjną na wspieranie kultury fizycznej i sportu.
W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców nowy budżet zakłada dofinansowanie zakupu jednego pojazdu
dla Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku-Białej
oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego w Jaworzu.
Istotną pozycją budżetową są wydatki na dopłaty do
kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców Jaworza w ramach realizacji Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji. Łączny koszt programu w 2022 roku
oszacowano na poziomie ponad 340 tys. zł. Środki na
jego realizację pochodzić będą z pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach w kwocie blisko 330 tys. zł. Pożyczka ta,
po spełnieniu określonych warunków, będzie mogła
zostać umorzona w 50 procentach.
Dodatkowo w tym roku Gmina Jaworze planuje przystąpić do realizacji zadania „Jaworze-Zdrój – Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych
w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych”. Aktualnie trwają prace
koncepcyjne oraz uzgodnienia techniczne i branżowe
nad możliwością realizacji inwestycji – jeśli wypadną
pozytywnie, przystąpimy do dalszych prac. Inwestycja
będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w kwocie 4,4 mln zł. Łączne wydatki na inwestycje zaplanowano na poziomie 5 mln zł, z czego w 2022 roku
przewiduje się wydatkowanie 1,6 mln zł, a w roku kolejnym – w kwocie 3,4 mln zł.
Urząd Gminy Jaworze

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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„Dwójka”
w UNESCO

Po czterech latach czekania Szkoła Podstawowa nr 2 im.
gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu została włączona do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (UNESCO Associated Schools Programme). Tą świetną wiadomością podzieliła się na Facebooku pod koniec stycznia
dyrektor placówki, Barbara Szermańska. Jak wyliczyła,
w Polsce były do tej pory 102 takie szkoły. – W okresie
kandydackim placówka wykazała się przemyślanym
działaniem, zrealizowała wiele wartościowych projektów i działań związanych z misją UNESCO upowszechniania idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci
i młodzieży dla budowania wzajemnego zrozumienia
i zachowania pokoju w zrównoważonym świecie. Serdecznie gratulujemy kadrze pedagogicznej i uczniom
biorącym udział w podejmowanych działaniach ich
zaangażowania i osiągniętych wyników – napisała
w liście do „dwójki” Małgorzata Herbich, koordynator
ds. edukacji i programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Polskim Komitecie ds. UNESCO. Na sukces zapracowała cała szkoła, ale Barbara Szermańska szczególnie wyróżniła Dorotę Klajmon oraz Magdalenę Białek i Małgorzatę Janik.
Informację z radością przekazał w mediach społecznościowych także wójt Jaworza, Radosław Ostałkiewicz.
I przypomniał, że „rozpowszechnianie idei współpracy
międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczynia
się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki
temu do zachowania pokoju na świecie”.
Program Szkół Stowarzyszonych UNESCO zrodził się
w 1953. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 16 krajach. – Dziś w programie uczestniczy 11 500 instytucji oświatowych ze 182 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach
kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do
niego w 1956 roku – dodał wójt.
(wot)

Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi
tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo do
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść
reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie
odpowiadają.
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Dzieciątko przyszło
także do nas
cy świata, monarchowie”, „Przybieżeli do Betlejem”)
i mniej popularnych utworów w zupełnie nowej interpretacji. Ale też do Jaworza przyjechała trójka artystów z najwyższej półki. Dość powiedzieć, że Joanna Korpiela-Jatkowska koncertowała swego czasu nawet w Dubaju, a po powrocie do kraju współtworzyła i wystawiała z młodzieżą autorskie musicale, była
ponadto jedną z założycielek amatorskiego teatru Instytut Sztuki Dojrzałej. Specjalizuje się w repertuarze
operowym i musicalowym, co dobrze było słychać 6
stycznia. Także z przyszłymi muzykami pracują na co
dzień wiolonczelistka Urszula Mizia (adiunkt na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) oraz akordeonista Wojciech Golec (adiunkt
w Instytucie Sztuk Muzycznych UŚ).
Kolędy zabrzmiały także w kościele katolickim, tyle
że w trzecią niedzielę stycznia. Wystąpił Chór Mieszany „Echo” z Bielska-Białej pod batutą Teresy Adamus,
długoletniej nauczycielki muzyki w Szkole Podstawowej nr 1.
(wot)

Wojciech Golec, Urszula Mizia (w środku) i Joanna
Korpiela-Jatkowska w kościele ewangelickim.

Chór Mieszany „Echo” w kościele katolickim
w Jaworzu.

Zdjęcia: Tomasz Wolff, ARC

Muzyczną ucztę zgotowali dla osób, które w czwartek
6 stycznia przyszły do kościoła ewangelicko-augsburskiego Joanna Korpiela-Jatkowska, Urszula Mizia oraz
Wojciech Golec. Na Koncert Kolęd i Pastorałek zaprosiła parafia, a pomocą przy organizacji służył Ośrodek
Promocji Gminy Jaworze. Dlatego też licznie zgromadzoną publiczność wprowadził do koncertu gospodarz
tego miejsca – ks. Władysław Wantulok, proboszcz parafii. – Chcę was przywitać słowem, które w Kościele
ewangelickim prowadzi nas jako motto w czasie Święta Trzech Króli. To słowa z I Listu Apostoła Jana „ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci”. Koncert Kolęd i Pastorałek wpisuje się w ten świąteczny
dzień, w którym dziękujemy Panu Bogu za to, że dzieciątko narodzone w Betlejem przyszło na ten świat dla
wszystkich ludzi, dla wszystkich narodów po to, abyśmy się nim mogli cieszyć. To dzieciątko przychodzi
także do nas – mówił jaworzański pastor.
Połączenie akordeonu i wiolonczeli z pięknym głosem
dało niesamowite efekty. Publiczność wysłuchała więc
znanych (między innymi „Jezus malusieńki”, „Mędr-

Niewłaściwe pojemniki
Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Jaworze w przypadku pojemnika nie spełniającego odpowiednich wymagań technicznych będzie naklejać informacje o poniższej treści: „Państwa pojemnik nie spełnia wymagań technicznych (PN-EN 840-1) .
Podstawa prawna: § 7 PKT 4 Uchwały nr XIX/160/2016
Rady Gminy Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze z późniejszymi zmianami.
W związku z powyższym, tego typu pojemniki nie będą
obsługiwane z dniem 1 luty 2022r.
Została wykonana dokumentacja fotograficzna. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 509 672 307.
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Będą kontrole palenisk
Sezon grzewczy w pełni, a wraz z nim częste przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia pyłu PM2,5 PM10.
W wyniku takiego stanu pracownicy Urzędu Gminy Jaworze, posiadający odpowiednie upoważnienia wójta
oraz legitymacje służbowe, będą przeprowadzać rutynowe kontrole w budynkach w zakresie rodzaju spalanych paliw w kotłach centralnego ogrzewania. Wpływ
na występującą bardzo złą jakość powietrza oraz wysokie przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego ma sytuacja, m.in. wyżowa pogoda i będący jej następstwem brak wiatru w momencie, gdy następuje zwiększona emisja zanieczyszczeń w sektorze
mieszkaniowo-komunalnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina
może jedynie przeprowadzać kontrole przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej. Przeprowadzane kontrole mają na celu weryfikację, czy właściciele nieruchomości nie spalają w piecach m.in. odpadów, węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów
węglowych, mokrego drewna.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić pod
nr telefonu 33 828 66 30, 33 828 66 40.

Minął pierwszy termin
wymiany pieców

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

Znakujemy pojemniki
Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na
odpady, tak aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja danej frakcji podczas wywozu. W przypadku braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i Pozostałości z segregacji prosimy o podejście do Urzędu
Gminy Jaworze lub kontakt telefoniczny 033 828 66 46,
033 828 66 45. Ponadto informujemy, że odpady z frak-

cji bio, pozostałości z segregacji oraz popiół będą odbierane wyłącznie z pojemników spełniających normę PN-EN 840-1.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022
roku zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów
z frakcji papier i szkło. Odpady z tych frakcji będą odbierane raz w miesiącu.

Nieruchomości gminne
do dzierżawy
Informujemy, że w lutym 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej na okres 21 dni zostanie wywie-

szony wykaz z informacją o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
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Punkt konsultacyjny
programu
„Czyste Powietrze”
Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2021 r. funkcjonuje w Gminie Jaworze punkt konsultacyjny rządowego
programu „Czyste Powietrze”. Powstał na mocy porozumienia Gminy Jaworze z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Czynny jest w każdy czwartek w godzinach
7.00-17.00 w budynku „Pod Goruszką” przy ul. Szkolnej 97. Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW. Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne na konkretną godzinę
pod nr. telefonu 661 326 791.
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.

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy obiekt, który
posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Można to zrobić samodzielnie, wypełniając deklarację na
stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Do
przesłania formularza potrzebny jest profil zaufany
albo podpis elektroniczny.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli państwa
dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji macie czas do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub
spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021
r. deklarację musicie złożyć w terminie 14 dni.
Jeśli nie posiadacie dostępu do internetu albo podpisu
elektronicznego – deklarację możecie złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze osobiście lub listownie. Formularze deklaracji dostępne są na stronie www.jaworze.pl,
w zakładce Powietrze.

Zmień deklarację
Jeżeli urodziło Ci się dziecko, zmieniła się liczba osób
zamieszkujących nieruchomość – zmień deklaracje.
Każdą zmianę liczby osób zamieszkujących na nieruchomości należy zgłosić poprzez złożenie do 10 dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Glorieta zagrała
noworocznie
W sobotę 15 stycznia w sali budynku Pod Harendą
w Jaworzu odbył się po raz pierwszy Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej Glorieta, działającej przy Ośrodku Promocji Gminy Jaworze pod kierunkiem Stanisława Sojki.
W bogatym programie koncertu znalazły się największe przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej, marsze oraz utwory okolicznościowe. Muzycy zaprezentowali wysoki poziom wykonawczy i dostarczyli publiczności wielu artystycznych wrażeń. Występ
uświetniły swoim głosem wokalistki: Olena Słomczyńska oraz Sonia Sojka. Koncert wzbudził ogromne zainteresowanie publiczności, która w finale występu nagrodziła muzyków owacją na stojąco. Na zakończenie
dyrektor OPGJ, Jolanta Witkowska, zapewniła zgromadzonych, że Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej Glorieta będzie odbywał się co roku i wpisze się na stałe
w jaworzańską tradycję.
Orkiestra Dęta Glorieta powstała w 2003 roku z inicjatywy Zygmunta Podkówki oraz Ośrodka Promocji
Gminy Jaworze. Pierwszym dyrygentem orkiestry był
Karol Rusin, który niegdyś koncertował jako trębacz
w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Od 2006 r. funkcję kierownika i dyrygenta orkiestry,
która obecnie liczy 27 osób, pełni nieprzerwanie Stanisław Sojka. Orkiestra Dęta Glorieta uświetnia gminne uroczystości takie jak dożynki, biesiady, majówki
oraz towarzyszy w obchodach rocznic narodowych.
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej Glorieta odbył
się po raz pierwszy i nie ostatni.

Zdjęcia: Tomasz Wróbel

Orkiestra wystąpiła w budynku Pod Harendą.

Na koniec nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia.
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Mistrz czarowania tuszem
porywało do tego, by „zatrzymać” obraz wykreowany przez przyrodę i człowieka. W 1984 roku w bielskiej galerii obejrzał wystawę rysunków ołówkiem
Józefa Lato i to właśnie wtedy zrodziła się myśl, aby
wykorzystać tusz do zapisywania swoich przeżyć artystycznych, wywołanych przez kontakt z przyrodą
i obserwacją budynków wkomponowanych w otaczający nas krajobraz.
Jako pasjonat sztuki, pan Józef tworzy, ogląda i kolekcjonuje prace innych artystów oraz wystawia swoje
obrazy w miejscach dostępnych dla każdego. W swoim dorobku ma udział w wystawach zbiorowych grafiki oraz indywidualnych, m.in. w Klubie Nauczyciela
(2012), w kawiarence Przy Studni Jakubowej (2013),
Galerii na Zdrojowej (2015) oraz filiach Książnicy Beskidzkiej (2014-2017).
Po obejrzeniu 60 prac pana Józefa Smolińskiego, wiedziałam, że koniecznie trzeba się z nimi podzielić
z mieszkańcami Jaworza. Nasza galeria sztuki, choć
niewielka rozmiarami, jest miejscem, do którego zapraszamy ludzi wrażliwych na sztukę i architekturę.
Chcemy również zachęcać młode pokolenie do odkrywania tajemnic, jakie kryją w sobie przyroda i architektura. Co więcej, chcemy pokazać, jak można utrwalić
zachwycające piękno przy pomocy różnych środków,
które znajdują się w zasięgu ręki artysty.
Kto wie, może wśród tych, którzy obejrzą zauważone przez pana Józefa „perełki” architektury z różnych
okolic oraz „usłyszane” okiem głosu przemawiającego
polskiego krajobrazu, znajdą się przyszli kontynuatorzy rysunku tuszem.
Wernisaż ekspozycji „Monochromatyczna podróż” odbył się 28 stycznia 2022 w siedzibie Galerii Sztuki na
Zdrojowej, działającej pod patronatem Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Prace pana Józefa można oglądać do 21 lutego.
Aneta Kwaśna

Józef Smoliński jest związany z naszym regionem od
lat 80.

Zdjęcia: ARC

Czerń i biel od lat kuszą swoim wdziękiem rysowników.
Jednym z nich jest pan Józef Smoliński, artysta amator,
który używając tuszu przenosi uroki otaczającego krajobrazu na biały arkusz papieru. Według słów pana Józefa, rysunek pociągał go od wczesnych lat szkolnych,
kiedy to fascynował go świat „koni i wojów”. Urodził się
w Kłobucku, mieście położonym na terenie historycznej Małopolski, a obecnie w województwie śląskim. We
wczesnym okresie szkolnym poznawał technikę akwareli pod kierunkiem swojego ojca, który – jak wspomina pan Józef – prowadził jego kreskę. Wykształcenie
średnie zdobył w Technikum Elektryczno-Mechanicznym w Chorzowie. Służba w wojsku przeniosła go do
Wrocławia. W latach 80. zamieszkał w Bielsku-Białej,
gdzie mieszka i tworzy do dziś.
W ciągu swojej wędrówki życiowej były chwile, kiedy zatrzymywał się i kontemplował otoczenie. Coś go

Jedna z prac artysty – schronisko na Szyndzielni.
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Gminna Biblioteka Publiczna

Konkurs z przesłaniem
Jaworzańska biblioteka rozstrzygnęła konkurs plastyczny dedykowany dzieciom i młodzieży, zorganizowany w ramach działań podejmowanych na rzecz
profilaktyki uzależnień. Przedmiotem konkursu zatytułowanego „Nie muszę brać, nie muszę pić, by pięknie
żyć”, było wykonanie pracy plastycznej w jednej z wybranych kategorii, zawierającej rozwinięcie zdania-hasła podanego w danej kategorii: I – plakat zachęcający
do życia w trzeźwości, „Alkohol odbiera wolność, bo…”,
„Życie w uzależnieniu alkoholowym jest…”, II – ulotka informująca o szkodliwości używania narkotyków
lub dopalaczy, „Dopalacze niszczą, bo…”, „Narkotyki
pozbawiają…”.
Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia, uświadamianie negatywnych
skutków zażywania narkotyków i dopalaczy, zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych, uzyskanie oryginalnych projektów prac promujących zachowanie zdrowego trybu życia z możliwością wykorzystania ich do kampanii profilaktycznej na terenie
Gminy Jaworze. Udział wzięli w nim uczniowie jaworzańskich szkół podstawowych oraz wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu.
Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu następujących nagród. Pierwsze miejsce w kategorii plakat wśród prac indywidualnych zajęła Zofia Czader – za
przemyślany projekt i oryginalną kompozycję plakatu „Alkohol odbiera wolność, bo…”, który daje możlików. Drugie miejsce to trzy równorzędne nagrody: Krystian Klęczek za kreatywność i mnogość haseł propagujących życie bez uzależnień, Kamil Chmielewski za
siłę przekazu zawartą w minimalistycznej formie, a
Maksymilian Jaskuła za projekt spójny z ideą konkursu, dokładnie wpisujący się w jego temat przewodni.
Nagrodę specjalną dla autorów pracy grupowej otrzymali: Jakub Słota, Piotr Kowalczyk, Bartosz Matyjczyk,
Dominik Szuszkiewicz za niezwykle poruszającą kompozycję plakatu i siłę przekazu, jaki ze sobą niesie. Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Paulina Niesyt, Antonina Jurczyk, Oliwia Uciecha, Łukasz Brzóska,
Alan Sinder, Kamil Sinder, Igor Bąk, Michael Ochwat,
Piotr Michalski, Adrian Szklarczyk. Nagrodzono łącznie osiemnastu uczestników konkursu. Najciekawsze
prace wykorzystano w opracowaniach grafiki i haseł
do druku zakładek – pocztówek, mających na celu upowszechniania tematu profilaktyki.

wość wykorzystania go w kampanii profilaktycznej
na terenie gminy. Plakat został wykonany dużym nakładem pracy przy tworzeniu własnoręcznych rysun-

Otwarte soboty
Biblioteka w Jaworzu zaprasza do zapoznania się z
harmonogramem sobót otwartych drzwi w roku 2022.
Przypominamy, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca
i w kilka dodatkowych, GBP w Jaworzu będzie otwar-

ta w godzinach 9.00-13.00. Szczegóły na stronie www.
biblioteka.jaworze.pl oraz profilu naszej placówki na
Facebooku.
Gminna Biblioteka Publiczna
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Spider-Man, który
pospieszył na pomoc
Rozmowa z Maksymilianem Szoblikiem,
uczniem klasy piątej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Jaworzu
Chciałem rozpocząć tę rozmowę od początku,
czyli od całej sytuacji, w której się znalazłeś, ale
po tym, co wydarzyło się w kolejnych dniach, zapytam trochę inaczej: jest sobotni wieczór (29
stycznia). Przeprowadzamy wywiad do „Echa
Jaworza”. Który to już twój wywiad w ostatnich
dniach?
To jest nie do policzenia (śmiech). Na początku były
TVN24 i TVN. Pojawiłem się w głównym wydaniu
Faktów. O całej historii informowały Teleexpress
oraz TVP Info. Odezwały się również Beskidzka.24,
„Naj” oraz „Gazeta Wyborcza”. Pojawiło się także
mnóstwo artykułów na różnych stronach internetowych, ale one nie powstały na podstawie rozmów
ze mną.

laniu podstawowej pomocy. We wrześniu ubiegłego roku zdałem egzamin na kartę rowerową i tam
też było trochę zasad udzielania pierwszej pomocy.
Jak długo byłeś na miejscu?
Praktycznie do przyjazdu karetki.
Wróciłeś do domu i co powiedziałeś rodzicom?
Akurat w domu była mama, a ja przyszedłem spóźniony. Musiałem się wytłumaczyć, dlaczego przyszedłem później. No i opisałem całą tę sytuację. Potem okazało się, że pani dyrektor poszukiwała mnie
na Facebooku. Szukano chłopaka z plecakiem Spider-Mana. Bo na początku nie było wiadomo, który
uczeń „dwójki” udzielił pomocy. Kiedy już wszystko stało się jasne, na Facebooku pani dyrektor obiecała, że upiecze mi ciasto. Na Facebooku opublikowała film, jak piecze szarlotkę. Rodzice też dostali.

Jakie to uczucie – z dnia na dzień stać się z Maksymiliana Szoblika, ucznia podstawówki w Jaworzu,
chłopakiem, o którym mówi cała Polska?
Na pewno jest to fajne uczucie. Chociaż z drugiej
strony jestem trochę zdziwiony, że ta akcja odbiła
się tak szerokim echem w całej Polsce.

A potem już poszła fala w mediach społecznościowych…
Można tak powiedzieć (śmiech).

A jak ta sytuacja udzielania pomocy przemarzniętej kobiecie wyglądała z twojej perspektywy?
Wracałem z hali sportowej, z ostatnich treningów
przed finałami rozgrywek Bosko Cup. Na przystanku zobaczyłem dziwnie schyloną kobietę. Potrząsnąłem nią, zobaczyłem, że jest cała przemoczona,
od głowy po buty. Nie reagowała, była nieprzytomna. Prawie jednocześnie podjechało małżeństwo. Zadzwoniliśmy pod numer 112. W międzyczasie przechodziła tamtędy pani z pieskiem, która mówiła: zostawcie ją, pewnie jest pijana.

Czujesz się bohaterem?
Nie, jestem bardziej zaskoczony tym ogromnym zainteresowaniem, o czym już mówiłem. Dziennikarze rozmawiali na ten temat z rodzicami – mówili
o tym, że w dobie pandemii potrzebne są nie tylko
złe informacje, ale także pozytywne.
Na pewno dałeś świetny przykład. Być może ktoś
przeczyta ten wywiad i kiedyś w przyszłości uratuje komuś życie. Zobaczy, że nie trzeba się bać,
że nie można też ludzi stygmatyzować – osoba pijana, czy trzeźwa, tak samo zasługuje na pomoc
drugiego człowieka…
Chciałbym, żeby tak było.

Na ile ta twoja reakcja na przystanku to jest efekt
tego, co wyniosłeś z domu rodzinnego, a na ile
wiedza nabyta w szkole?
Od najmłodszych lat rodzice mówili mi, że jak tylko
zobaczę człowieka potrzebującego pomocy, to trzeba
mu jej udzielić. Trochę się oczywiście bałem, ale kto
by w takiej sytuacji nie miał stracha? Ponadto kiedyś na lekcjach techniki mieliśmy spotkanie z ratownikiem medycznym, który przez dwie godziny opowiadał nie tylko o wyposażeniu apteczki, ale i udzie-

Cała historia zaczęła się, kiedy wracałeś z piłkarskiego treningu. Od kiedy grasz?
Od piątego roku życia, jestem zawodnikiem GKS
Czarni Jaworze. Swoją przyszłość wiążę z futbolem.
Rozmawiał: Tomasz Wolff
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Jak pomóc osobom
w hipotermii?
nił po pogotowie i czekał na przyjazd służb – można
było przeczytać.
Pogotowie informowało także, że jakiś czas temu na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyły się ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy pacjentowi w hipotermii.
Jako że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, publikujemy ściągawkę przygotowaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe dla Was wszystkich.
(wot)

Fot. Tomasz Wolff

Źródło: Facebook/Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Do dzielnej postawy Maksymiliana odniosło się
w poście opublikowanym na Facebooku także Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. – Historia Maksa z Jaworza koło Bielska-Białej, który w
ubiegłym tygodniu uratował życie kobiecie siedzącej
na przystanku autobusowym z opuszczoną głową,
uświadamia, że zimą na osoby w hipotermii możemy natknąć się wszędzie. Ten jedenastoletni chłopak
zachował się wzorcowo – spytał przejeżdżającą obok
przystanku sąsiadkę, czy ma koc termiczny, zadzwo-
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Fot. ARC

Jest Bosko. Bosko Cup

Zwycięska drużyna z trenerem Rafałem Stronczyńskim oraz księdzem Wojciechem Nowakiem.
Ministranci z Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu wygrali diecezjalny etap piłkarskiego turnieju Bosko Cup
i w nagrodę pojadą na ogólnopolski finał, który odbędzie się w czerwcu w Kołobrzegu nad Bałtykiem. Zawody odbyły się w ostatni weekend stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Gratulacje należą się całej drużynie, ale na szczególne słowa uznania zasłużył Maksymilian Szoblik, który pięknie wywiązał się z roli kapitana, zostając królem strzelców całego turnieju. Drużynę poprowadzili do zwycięstwa Rafał Stronczyński,
prezes Czarnych Jaworze oraz jeden z trenerów w klubie, Mariusz Wacławski. Przypomnijmy, że turnieje Bosko Cup na diecezjalnym podwórku to zasługa pochodzącego z Jaworza, a pełniącego obecnie posługę duszpasterską w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Kętach księdza Marcina Pompera.
– To była wspaniała przygoda. Jestem dopiero pierwszy
rok w parafii w Jaworzu i od razu taki sukces. Tak naprawdę dopiero rozpoczynamy formację ministrancką. Niestety bardzo przeszkadza nam w tym koronawirus. W planie mamy spotkania dwa razy w miesiącu,
na których ma być wszystkiego po trochu – nie tylko
liturgii, rozważań, ale i zabawy. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Pan Bóg – powiedział ksiądz Wojciech
Nowak, wikary z Parafii Opatrzności Bożej.
Jaworzańscy ministranci wystąpili w składzie: Mikołaj Lach (bramkarz), Maksymilian Szoblik (kapitan),
Maksymilian Skrzydelski, Nikodem Keller, Nikodem
Sobkowicz, Filip Biernat oraz Filip Tomala. Jaworzanie najpierw wygrali swoją grupę (1:0 z Żabnicą i 1:0
ze Szczyrkiem), by w półfinale pokonać po dogrywce

Istebną 2:1 (dwa gole Maksymiliana Szoblika), a w finale ograć kolegów z Jawiszowic 2:0 (gole Maksymiliana Szoblika i Maksymiliana Skrzydelskiego). Na najniższym stopniu podium w kategorii ministrant stanęli zawodnicy z Istebnej, którzy pokonali Żabnicę 1:0.
Jak czytamy na stronie internetowej www.boskocup.
pl, turniej piłkarski Bosko Cup kierowany jest do ministrantów diecezji bielsko-żywieckiej. Organizowany jest od 28 stycznia 2009 roku, z każdym kolejnym
cieszy się coraz większą popularnością. Patronem jest
urodzony 16 sierpnia 1815 roku w miejscowości Becchia koło Turynu Jan Bosco. – Młodość spędził w środowisku wiejskim, przesiąkniętym tradycjami chrześcijańskimi. Jego ojciec zmarł, gdy Jan miał dwa lata.
Dosyć wcześnie musiał podjąć się pracy. Widząc, jak
wielkim powodzeniem cieszą się występy przygodnych
kuglarzy i cyrkowców, zaczął ich naśladować. Chodził
w miejsca, gdzie występowali i uczył się sztuczek. Następnie zaczął sam występować, był to sposób na zgromadzenie ludzi, których zabawiał w niedzielne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, śpiewem
i kazaniami, które zasłyszał tego dnia w kościele parafialnym. W okresie gimnazjalnym założył „Towarzystwo Wesołości”, starając się o godziwą rozrywkę
i o pogłębienie życia religijnego. Seminarium duchowne ukończył w Turynie, a następnie wstąpił do konwiktu kościelnego. W 1814 roku otworzył pierwsze oratorium jako świetlicę młodzieżową – czytamy na stronie internetowej.
Trzymamy kciuki za naszych ministrantów na zawodach ogólnopolskich.
Tomasz Wolff
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Dla najmłodszych

ZADANIE 1
Połącz solenizantów z ich tortami.
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Dla najmłodszych
ZADANIE 2
Który cień pasuje do jednorożca?

?

?

?

?
?

?
? ?

? ?
?

ZADANIE 3
Znajdź pięć różnic pomiędzy tymi obrazkami.
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Przedszkole nr 2

Wzajemna pomoc
„Razem możemy więcej” – pod takim hasłem przeprowadzono w naszej placówce akcję pomocy wychowankom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bielsku – Białej. Przebywają tam dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. Oprócz zajęć lekcyjnych na terenie
ośrodka odbywają się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna.
Wychowankowie mogą również rozwijać swoje pasje
i zainteresowania, korzystając z zajęć sportowych, kulinarnych, plastycznych oraz teatralnych. Każdy wychowanek, według własnych upodobań, może wybrać zajęcia, na które uczęszcza i pod okiem nauczycieli doskonalić swoje umiejętności i zdolności.
Nauczyciele oraz wychowawcy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwrócili się do nas z prośbą o pomoc
w zgromadzeniu butelek z wodą. Jak zwykle rodzice
naszych przedszkolaków otworzyli swoje serca na potrzeby wychowanków ośrodka. Zebraliśmy mnóstwo
butelek, które zostały przekazane podopiecznym tejże placówki. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim rodzicom i dzieciom za hojność, dobroć oraz chęć niesie-

nia pomocy potrzebującym. Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły nasze działania
i włączyły się do akcji ,,Razem możemy więcej” – ponieważ jeden człowiek nie zmieni świata, ale pomagając sobie wzajemnie, może uda nam się zmienić świat
jednego człowieka…

Multimedialny
Dzień Babci i Dziadka
i dziadkom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze
życzenia i dziękujemy za wasze kochające serca.
Przedszkole nr 2

Zdjęcia: Przedszkole nr 2

Dziadek i Babcia to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. Pyszne obiadki, słodkie poczęstunki, odlotowe prezenty, a przede wszystkim wspólnie spędzany czas, spacery, wycieczki, nauka gotowania, ciekawe opowieści… Kto jak nie Oni najbardziej na całym świecie kochają najmłodsze pociechy? Z powodu tego, że w styczniu obchodzą swoje święta, jak
co roku przedszkolaki stanęły na wysokości zadania
i przygotowały występy, które z racji obecnej sytuacji nie mogły zostać zorganizowane na żywo. Wraz
z nauczycielkami nasi podopieczni nagrali piękną
niespodziankę oraz samodzielnie wykonali upominki. Mamy nadzieję, iż za rok będziemy mogli zaprosić dziadków do przedszkola. Wszystkim babciom
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Razem możemy wiele,
a właściwie wszystko

Przed Świętem Wszystkich Świętych wolontariusze porządkowali na cmentarzach groby opuszczone i zaniedbane. W efekcie kilkanaście grobów zostało oczyszczonych i udekorowanych kwiatami oraz zniczami.
Z kolei listopad rozpoczęliśmy zbiórką prezentów w ramach akcji organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Chodziło o „Prezent pod choinkę”.
Pomoc adresowana jest do dzieci zagrożonych ubóstwem w Rumunii, Ukrainie i Białorusi, pochodzących
z różnych środowisk i Kościołów. Celem jest poprawa ich
warunków życia choć w tym małym wymiarze. Uczniowie przygotowali zapakowane według określonych zasad paczki, które następnie przekazaliśmy parafii ewangelickiej w Jaworzu. Stamtąd trafiły do Goleszowa, skąd
wysyłane zostały w miejsce docelowe.
Od dwóch lat włączamy się w pomoc w zbiórce funduszy na leczenie Kajetanka Maciejowskiego – trzylatka z Jaworza, dotkniętego ciężką genetyczną chorobą.
Zbieramy nakrętki. Mamy na nie specjalny pojemnik
w kształcie serca, sfinansowany z funduszy Samorządu Uczniowskiego, ustawiony przed szkołą. Dwukrotnie
w tym roku szkolnym odbyła się zbiórka makulatury,
z której dochód zasilił konto zbiorki na leczenie chłopczyka. Przed zdalną nauką ówczesna klasa 5a, do której
uczęszcza siostra Kajtusia, zainicjowała „Słodkie wtorki”
– akcję sprzedaży upieczonych przez siebie ciast wśród
uczniów w szkole. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, jednak przejście szkół na zdalne nauczanie w marcu 2020 roku przeszkodziło w jego realizacji. Dlatego
z nowymi siłami wróciliśmy do tej inicjatywy już jako
klasa 7a. We współpracy z innymi klasami (4c) oraz indywidualnymi „szkolnymi cukiernikami” przeprowadziliśmy dotąd w listopadzie i grudniu trzy takie akcje, tym razem „Słodkie czwartki”. Na razie zarobiliśmy

W „Jedynce” wolontariat od wielu lat jest priorytetem
w procesie wychowania uczniów. Jest jednym z głównych założeń pracy Samorządu Uczniowskiego. A od
trzech lat działa u nas Szkolny Klub Wolontariatu. Nawet zdalna nauka nie przeszkodziła w realizacji działań
mających na celu pomoc potrzebującym. Ale zdecydowanie łatwiej i przyjemniej jest działać, spotykając się
i wspólnie wykonując pracę. Wrzesień był czasem planowania. Już w październiku z okazji Światowego Dnia
Zwierząt przeprowadziliśmy zbiórkę karmy, koców i zabawek dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Równocześnie wolontariusze wykonali kilka domków dla bezdomnych kotów. Zostały
one przekazane Stowarzyszeniu dla Braci Mniejszych.
Po raz drugi włączyliśmy się w charytatywną akcję „Mikołaj na kresach”, inicjowaną przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie, które organizuje
kolejną akcję charytatywną dla Polaków mieszkających
na Kresach Wschodnich (Litwa – Wileńszczyzna, Ukraina – ziemia lwowska oraz Białoruś). Jak co roku akcja
oparta była na idei charytatywnej i patriotycznej. Polegała ona na zbiórce słodyczy, nowych przyborów szkolnych oraz nowych książek dla dzieci, a koordynowana
była przez delegaturę bielską Kuratorium w Katowicach. Odbyła się zbiórka rzeczowa.
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w ten sposób ponad cztery tysiące złotych. Kontynuujemy
w nowym roku. Ponadto wolontariusze z klasy 7a wraz
z wychowawczynią pomagali w sprzedaży ciast przed
kościołami katolickimi, wspomagając ten sam cel.
Zdecydowaliśmy również, że szkolne kiermasze świąteczne będą dedykowane Kajtusiowi, gdyż konieczne
jest szybkie zebranie kwoty potrzebnej na innowacyjną genetyczną terapię w Stanach Zjednoczonych. Włączyliśmy się jako szkoła w działania Ośrodka Promocji
Gminy Jaworze i z ogromną pomocą i zaangażowaniem
rodziców i uczniów zgromadziliśmy i wykonaliśmy rękodzieło artystyczne na ten cel. 4 grudnia uczestniczyliśmy w imprezie organizowanej przez OPGJ, w śniegu
i mrozie, ale z gorącymi serduszkami. Cudnie jest usłyszeć od uczniów, że są szczęśliwi biorąc udział w takiej
akcji. I że bardzo im się to podoba. To dobrze rokuje.
Równocześnie zaangażowaliśmy się jako szkoła
w zbiórkę funduszy dla Stowarzyszenia Hospicyjnego
i Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w ramach
programu „Pola Nadziei”. Wolontariusze – uczniowie
klas ósmych w dniach 17-18 grudnia kwestowali pod
sklepem Lewiatan w centrum Jaworza. Puszki przekazaliśmy osobiście pani prezes stowarzyszenia – Grażynie Chorąży.
19 grudnia odbyła się kolejna akcja charytatywna na
rzecz Kajetana Maciejowskiego organizowana przez OSP
w Jaworzu we współpracy z kilkoma innymi jednostkami OSP. Włączyliśmy się i zorganizowaliśmy jeszcze

jeden kiermasz rękodzieła świątecznego. Wolontariusze z klas ósmych ponownie pracowali non profit całe
niedzielne popołudnie. Sprzedaliśmy mnóstwo drobiazgów świątecznych. Efekty tej pracy dopiero poznamy.
Z inicjatywy jednej z nauczycielek przeprowadzona została zbiórka książek dla oddziałów onkologicznych.
Nowe lub niezniszczone używane książki z dedykacjami zostały przekazane do szpitali. Organizatorem była
Fundacja „Zielone pojęcie” z Cieszyna.
Dziesiąty już raz organizowaliśmy jako szkoła „Szlachetną Paczkę”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców, pracowników szkoły i uczniów w trzy tygodnie
zgromadziliśmy ponad cztery tysiące złotych oraz mnóstwo żywności, środków czystości oraz odzieży potrzebnej wybranej przez nas rodzinie. Spełniliśmy wszystkie prośby, zakupiliśmy dwie tony opału, lodówkę oraz
bony podarunkowe do kilku sieci handlowych za tysiąc złotych, podarowaliśmy też rzeczy wymarzone –
perfumy itd. Kolejny raz przekonaliśmy się, że razem
możemy wiele, a właściwie wszystko. Mając świadomość, że wielokrotnie prosiliśmy o pomoc i ją otrzymaliśmy, jeszcze raz serdecznie dziękujemy rodzicom
i pracownikom szkoły za zaangażowanie i wielkie
serce.
Jedno jest pewne w tych dziwnych czasach – magiczna
moc pomagania.
Joanna Lorańczyk-Czader

Z myślą o braciach
mniejszych
Tym razem będzie też o pomocy, ale naszym braciom
mniejszym. Niemalże od samego początku roku szkolnego aktywnie włączamy się w akcje mające na celu
wspieranie schronisk i przytulisk.

Kolejny raz, z wielką przyjemnością, zaangażowaliśmy
się w akcję z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Uczniowie zaprezentowali piękne zdjęcia swoich pupili, które przez cały miesiąc budziły wielkie zainteresowanie,
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zdobiąc gazetkę Samorządu Uczniowskiego. Jednocześnie zebraliśmy ogromne ilości pożywienia dla zwierząt, które przekazaliśmy do Miejskiego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
Uczniowie klasy 1b wraz z rodzicami, dzięki pomysłowi wychowawczyni, zaangażowali się w pomoc podopiecznym Stowarzyszenia Humanitarno-Ekologicznego „Dla Braci Mniejszych”. Osobiście wybrali się w odwiedziny, przekazali prezenty – 1000 zł wpłaty (zebra-
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ne w klasie i w szkole), dwa piękne drewniane i dwa
styropianowe domki dla kotów wolno żyjących oraz
zgromadzoną karmę.
Nie od dzisiaj wiadomo, że zwierzątko to najlepszy
przyjaciel, najwierniejszy i najbardziej w nas wpatrzony. Sprawia, że nigdy nie czujemy się samotni, jest przy
nas w każdej złej godzinie. Opiekowanie się nim może
nauczyć tolerancji i odpowiedzialności, samoakceptacji i panowania nad sobą. A my możemy sprawić, że te
opuszczone, mieszkające w przeróżnych schroniskach,
również dzięki nam mogą liczyć na lepszy los. Dziękujemy pięknie za waszą wrażliwość.
Zespół Promocji Szkoły

Piękne zielone parapety
Klasa 4c wraz z wychowawcą od września 2021 roku
przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego pod
nazwą „Znamy i wiemy, jak się opiekować”. Dzięki zaplanowanej, systematycznej pracy, zapoznaliśmy się
z roślinami doniczkowymi, które rosną w naszej szkole. Poznaliśmy ich nazwy, wymagania dotyczące rodzaju podłoża, odpowiedniego do życia stanowiska, podlewania i nawożenia. Wiemy, jakie rośliny rosną w naszej sali lekcyjnej. Każda ma tabliczkę z nazwą i wizytówkę opisującą jej wymagania. Dzięki temu potrafimy
się nimi systematycznie, prawidłowo opiekować. Naszą wspólną pracę realizowaliśmy krok po kroku wraz
z rodzicami i pracownikami szkoły. Rodzice zaopatrzyli nas w ziemię do kwiatów i odżywki, aby pięknie rosły. Pani woźna, która jest naszą szkolną ogrodniczką
i jak nikt zna się na roślinach doniczkowych – pomogła je rozsadzić po wakacjach oraz włożyć do nowych
doniczek. Udzieliła cennych wskazówek, jak kwiaty
można rozmnażać i systematycznie o nie dbać. Potem
odkrywaliśmy ich nazwy, korzystając z nowoczesnych

i ciekawych dla uczniów pomocy multimedialnych, czyli aplikacji telefonicznej „PlantNet”. W Internecie znaleźliśmy cenne informacje o naszych klasowych roślinach i ich wymaganiach dotyczących sposobu podlewania, nawożenia, nasłonecznienia. Teraz każdy kwiat
w naszej sali ma swoją tabliczkę z nazwą i wizytówką.
Dzięki temu wiemy i potrafimy się nimi systematycznie opiekować, a wszyscy uczniowie, którzy mają zajęcia w naszej sali, mogą się również z nimi zapoznać.
Nasz projekt nauczył nas wspólnego planowania działań, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, wykorzystania praktycznego nowoczesnych, multimedialnych źródeł wiedzy, rozwijał zainteresowania uczniów
otaczającym nas światem i uczył współpracy, współdziałania i odpowiedzialności za nasze otoczenie. Najważniejszy jednak efekt to piękne, zielone parapety
w naszej sali lekcyjnej, w której przyjemniej się
pracuje.
Mirosława Hawełek
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Drogi prowadzą
zawsze do ludzi
Okres przedświąteczny szczególnie sprzyja skupianiu
myśli na drugim człowieku, na jego potrzebach, na niesieniu pomocy. Jak co roku w grudniu nie zabrakło
w naszej szkole charytatywnych przedsięwzięć. Jedno
z nich powiodło się dzięki uczniom klasy ósmej i ich rodzicom. Można rzec, że to już tradycja: przed świętami
zbieramy artykuły szkolne, papiernicze i plastyczne,

książki, gry, zabawki, słodycze, kosmetyki i inne drobne upominki, które z załączonymi życzeniami napisanymi przez uczniów po angielsku wysyłamy dzieciom
na drugi koniec Polski. Tam, w Bobrowie, a właściwie
kilku leżących obok siebie miejscowościach, znajduje
się ośrodek edukacyjno-terapeutyczny, z którym współpracujemy już piąty rok. Prezenty od nas dostają pod-
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opieczni ośrodka, którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami – od kłopotów ze zdrowiem po bardzo trudne warunki bytowe.
W tym roku nasi ósmoklasiści wzięli sprawę całkowicie w swoje ręce. Pod nieobecność wychowawczyni
zebrali kilkanaście kilogramów upominków. To dzięki nim niektórzy z obdarowanych dostali jedyną czap-
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kę, jaką będą mieć tej zimy, inni wymarzone zestawy
plastyczne czy zabawki.
Mamy nadzieję, że akcja Drogi Prowadzą Zawsze do
Ludzi co roku będzie okazją do pomagania i odczuwania radości z obdarowywania innych.
Magdalena Kaczmarczyk

Zajęcia Szkolnego Koła Ligi
Morskiej i Rzecznej
Członkowie Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej,
zwłaszcza uczniowie klas młodszych I–III, bardzo aktywnie uczestniczą w regularnych zajęciach, które
w jaworzańskim Maczku odbywają się w bieżącym
roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
W bieżącym semestrze tematyka zajęć poświęcona była
głównie faunie i florze mórz i oceanów. Na głównej
gazetce szkolnej zaprezentowane zostały fotorelacje
z zajęć oraz piękne prace plastyczne młodych ligowców. Omówiono następujących przedstawicieli mórz
i oceanów: wieloryby, rekiny, delfiny, orki, foki, meduzy, kraby. Prace te były kreatywnym dopełnieniem
poruszanej tematyki. W trakcie zajęć przeprowadzone zostały pogadanki, uczniowie oglądali filmy edukacyjne, poznawali ciekawostki z życia wybranych podwodnych osobliwości. Chętnie także śpiewali szanty.
Skupiono się także nad bezpieczeństwem w trakcie
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pobytu nad wodą, poruszono tematy związane z żeglarstwem, rybołówstwem i ochroną wód. Na jednych
z pierwszych zajęć ligowych uczestnicy zajęć dekorowali butelki, słoiki, puszki techniką decoupage w klimatach morskich. Chętnie też przygotowywali dekoracje na gazetkę ligową w formie rysunków, wyklejanek i wycinanek.
W ramach statutowej działalności Szkolnego Koła młodzi ligowcy w październiku wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pod tytułem „Filtrujemy dla Bałtyku”. Projekt ten zorganizowany został przez firmę Brita Polska. Celem programu było zwiększenie świadomości
związanej z zaśmiecaniem morza Bałtyckiego mikro
plastikiem, który stanowi bardzo duże zagrożenie dla
żyjących w nim zwierząt. Główną bohaterką przeprowadzonych zajęć była Foczka Britka, którą uczniowie
od razu polubili, gdy opowiadała o sobie i innych żyjących zwierzętach w Bałtyku w filmach edukacyjnych.
Dzięki niej dzieci mogły wykonać kilka ciekawych zadań, rebusów, jakie przed nimi postawiła, pozwalając
na dyskusję wywołującą burzę mózgów i podając pomysły, w jaki sposób pomóc zwierzętom, zmniejszając
produkcję plastiku przez człowieka.
Wszystkie zajęcia w minionym semestrze odbywały
się stacjonarnie, II semestr z kolei obfitować będzie
w działania w terenie, zajęcia praktyczne, które zaprezentujemy na łamach kolejnych wydań „Echa Jaworza”.
Iwona Kominek

Międzynarodowy projekt
PENPALS’ WORLD
Nasza szkoła kolejny rok prowadzi współpracę z kilkoma szkołami z zagranicy. Dzieje się to w ramach
stworzonego międzynarodowego projektu PENPALS’
WORLD, dzięki któremu uczniowie korespondują
w języku angielskim ze swoimi rówieśnikami z różnych zakątków świata. W tym roku szkolnym najprężniej wymiana odbywa się ze szkołami w Ica, Peru, Anuradhapura, Sri Lanka, Granada, Hiszpania oraz Kleno-

vnik, Chorwacja. W swoich listach uczniowie opisują
siebie, swoją rodzinę, zainteresowania, ulubione potrawy, kolory, zwierzęta. Starsi uczniowie najczęściej
opisują swoją codzienność, minione wakacje, zamiłowania i ulubione sporty.
Spora grupa uczniów SP2 w Jaworzu przygotowała także piękne, ręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe
i noworoczne, napisała życzenia, a następnie oddała
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swoim anglistkom. Zebrane prace zostały sfotografowane i przesłane w wersji elektronicznej do Peru, na
Sri Lankę, do Argentyny, Nepalu oraz Izraela. Z kolei
prace w formie papierowej nadane zostały do szkół do
Hiszpanii i Chorwacji. Z entuzjazmem, zarówno uczniowie jak i nauczycielki j. angielskiego, czekają teraz na
odzew z zagranicy - najpewniej na kartki walentynkowe i życzenia wiosenno/wielkanocne.
Dzięki tego typu współpracy nasi uczniowie mają
przede wszystkim możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych. Oczywistymi korzyściami projek-
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tu realizowanego w ramach zajęć języka angielskiego
i przy ścisłej współpracy nauczycieli, jest rozbudzenie
zainteresowania uczniów nauką tego języka. Wszyscy uczestnicy projektu odczuli osobiście, że dzięki nauce języka angielskiego możliwa staje się komunikacja
z mieszkańcami całego świata, nie tylko krajów anglojęzycznych. Można wówczas poznać wielu ciekawych
ludzi, ich tradycje i zwyczaje. I to właśnie jest głównym celem realizowanego projektu Penpals’ World.
Iwona Kominek
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Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości to program skierowany do
szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół
artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród
dzieci i młodzieży.
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne
z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju
cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost
innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy
i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez
uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza placówka
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 78 300 zł.
Pieniądze te należy wydać w sposób określony przez
program, a nie jak podoba się nauczycielom czy dyrektorowi. Dowolność jest tylko w doborze stanowisk czy
też narzędzi, np. można doposażyć pracownię techniczną w nowoczesny sprzęt AGD (roboty, blendery,
kuchenki elektryczne itp.) lub piły, wkrętarki, wiertarki czy szlifierki. Ograniczona baza lokalowa naszej

szkoły, spełnianie wymogów energetycznych, nie pozwala na stworzenie pracowni technicznej wyposażonej we wspomniane wyżej stanowiska. Zajęć techniki
jest zaledwie godzina w tygodniu w klasach 4-6, klasy
młodsze już uczą się na zmiany, musimy zatem realnie myśleć o możliwościach.
Do naszej szkoły zaczynają przychodzić pierwsze zamówienia. I tak pojawiła się drukarka 3D firmy Zortrax. Po rozpakowaniu i pierwszych próbach ma już
wielu pasjonatów, którzy myślą, co na niej da się wydrukować. Pomysły dzieci zaczną się niebawem urealniać, gdyż wraz z drukarką przyszedł spory zapas filamentu czyli materiału do drukowania modeli przestrzennych. Dotarły również tablety 10-calowe firmy
Terra, które będą pomocne przy programowaniu robotów typu „Spike”. Mamy nadzieję, że tu również inwencja dzieci przekroczy wiele barier rzeczywistości.
Z utęsknieniem czekamy na sprzęt nagłaśniający i nagrywający, abyśmy mogli rejestrować nasze dokonania
oraz kształcić w zakresie umiejętności np. montowania materiału filmowego przeznaczonego do publikacji. W dalszej kolejności zostaną zakupione różne zestawy klocków „Lego”, aby najmłodsi również skorzystali z ministerialnego programu.
Mamy nadzieję, że program Laboratoria Przyszłości
spełni swoje założenia i pomoże naszym dzieciom rozwijać ich niebagatelne możliwości.
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Ależ oni
szusują
Fot. ARC

Chociaż dziś Jaworze nie może się pochwalić już ani
jednym wyciągiem narciarskim, nie oznacza to, że
w miejscowości brakuje talentów. Styczeń był bardzo udany dla Kamila Frycza, ucznia Szkoły Podstawowej nr 1, który dwukrotnie stanął na podium zawodów organizowanych w Małopolsce. Najpierw
w 8. edycji Pucharu Zakopanego Amatorów w Narciarstwie Alpejskim, który został rozegrany 9 stycznia
na terenie Ośrodka Narciarsko-Rekreacyjnego Harenda Zakopane, zajął pierwsze miejsce, by w Kluszkowcach w Pieninach, w zawodach narciarskich Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego zająć drugą lokatę. W zawodach na Harendzie wystartowała
także inna uczennica „jedynki”, Nadia. – Brała udział
w swoich pierwszych zawodach, w kategorii dziewczy-

Nadia na drugim stopniu podium zawodów na zakopiańskiej Harendzie.
nek rocznik 2009-2010. Odniosła spektakularny sukces i zajęła drugie miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – poinformował oficjalny fanpage SP
nr 1 w Jaworzu.

Zdjęcia: Akademia Karate JAWORZE

Rywalizacja na tatami
żej 30 kg oraz Michał Sikora w kumite chłopców U16
do 65 kg. Srebrne medale wywalczyli: Karol Czakon
w kumite chłopców U10 powyżej 30 kg, Daniel Mariat
w kumite chłopców U10 do 30 kg, Marcel Kocek w kumite chłopców U12 powyżej 37 kg, Franciszek Jaworek
w kumite chłopców U12 do 37 kg, Cecilia Mariat w kumite dziewcząt U10 powyżej 30 kg, Nina Polak w kumite dziewcząt U10 do 30 kg oraz Joanna Sikora w kumite dziewcząt U14 do 40 kg. Na najniższym stopniu
podium stanęli: Marta Korzus w kumite dziewcząt U10
powyżej 30 kg oraz Julia Sobkowicz w kumite dziewcząt U14 do 50 kg.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz
ich trenerom za ciężką pracę w trakcie treningów, która jak widać przynosi pożądane rezultaty. Nie spoczywamy na laurach tylko z jeszcze większym zapałem
i motywacją bierzemy się do pracy. Jednocześnie składamy podziękowania rodzicom naszych zawodników,
pracownikom Hali Sportowej Jaworze, wójtowi Jaworza Radosławowi Ostałkiewiczowi, naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Gminy Jaworze Danielowi Bąko-

12 grudnia w Hali Sportowej Jaworze odbył się międzynarodowy turniej karate olimpijskiego – Gran Prix Beskidów. Były to pierwsze zawody zorganizowane przez
nasz klub we współpracy z Gminą Jaworze, Polską Unią
Karate oraz Beskidzką Radą Olimpijską. Sędzią głównym zawodów był Piotr Wiśniewski z Opola – sędzia
międzynarodowy World Karate Federation, a nad bezpieczeństwem zawodników czuwała Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała. W zawodach wzięło udział blisko 100 zawodników reprezentujących kluby z województwa opolskiego, śląskiego, łódzkiego, lubelskiego
oraz z czeskiej Ostrawy.
Zawodnicy Akademii Karate JAWORZE zdobyli łącznie 12 medali. Na najwyższym stopniu podium uplasowali się: Karolina Ratuska w kumite dziewcząt U10 do
30 kg, Martyna Galus w kumite dziewcząt U10 powy-
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wi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc
podczas organizacji naszych zawodów.
Mamy nadzieję, że za rok podczas kolejnej edycji zawodów będziemy gościć jeszcze więcej zawodników
i zawodniczek, którzy będą nie tylko rywalizować na
tatami, ale odkryją również cenne walory klimatyczne i przyrodnicze Jaworza jako uzdrowiskowej perły
Śląska Cieszyńskiego.

Dodajmy, że organizacja Grand Prix Beskidów została
współfinansowana ze środków Gminy Jaworze w ramach realizowanego zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
Akademia Karate JAWORZE
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Podaruj Milence swój 1 % podatku !
!
Przekaż swój 1 % podatku
W formularzu PIT wpisz numer:

KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające
– cel szczegółowy 1 %” podaj:

30959 Penkala Milena
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”

Milenka przyszła na świat 19 września 2014 roku. Od samego początku "miała pod górkę" jako, że urodziła się z wadą
serduszka. W wieku pięciu miesięcy przeszła operację na otwartym sercu. Podczas operacji okazało się, że Milenka ma
również wrodzony brak grasicy. Od 15 miesiąca życia jest rehabilitowana. Obecnie lekarze podejrzewają u Milenki diparezę
spastyczną, to taki rodzaj dziecięcego porażenia mózgowego. Milenka wymaga intensywnej i długotrwałej rehabilitacji
ruchowej, a także zajęć z neurologopedą, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej i psychologiem ze względu na
opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Dzięki swemu uporowi i sile walki, a przede wszystkim zajęciom z najlepszymi
specjalistami oraz ortezom z najwyższej półki, Milenka od października 2017 roku może samodzielnie chodzić, jednak droga
do pełnej sprawności i samodzielności jest jeszcze bardzo długa i trudna. Milenka obecnie wypowiada tylko kilka krótkich
słów, mimo, że jest bardzo bystrą i komunikatywną dziewczynką – aby porozumieć się z innymi posługuje się także wieloma
gestami. W imieniu Milenki prosimy o przekazanie 1 % podatku, co pomoże nam zapewnić naszej córeczce stałą rehabilitację,
bo każda godzina spędzona ze specjalistą to krok w stronę samodzielności, której tak bardzo chcemy dla naszej córeczki.
Z całego serca dziękujemy każdemu, kto zdecyduje się pomóc naszej Milence i przekaże jej swój 1 % podatku.
Rodzice: Dorota i Paweł Penkala
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Poziomo:
1) Niemiecka miejscowość, w której ropoczął się ostatni
Turniej Czterech Skoczni
6) Kończą karnawał przed Środą Popielcową
10) Wabik na muchy
11) Ziemna fortyfikacja z wału i rowu
12) Najwyższy szczyt w polskich Bieszczadach
13) Lecą z ogniska
14) Hitlerowski bombowiec nurkujący
16) Nieduża budowla sakralna
17) Część minuty
20) Biblijny statek Noego
23) Miasto na bursztynowym szlaku
26) Przełęcz w Beskidzie Żywieckim
27) Rozbieżność opinii
28) Pani Janina - Laureatka Srebrnej Cieszynianki
29) Festiwalowe miasto nad Odrą
30) Męskie nakrycie głowy w krajach islamskich
31) Nasz przedstawia snop, kosę i grabie
33) Znak firmowy, dobra opinia
36) Król z tragedii Szekspira
38) Adriatycki półwysep
41) Dowody kontroli, certyfikaty
42) Kury znoszące jaja
43) Ostatni wódz Mohikanów
44) Jeden z trzech muszkieterów
46) Na przykład Goczałkowicki
47) Aromatyczna przyprawa z kory
49) Rozkaz dla psa
50) Pochyłe pismo drukarskie, kursywa
51) Barwna papuga
52) Miasto Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Pionowo
1) Uporczywa myśl, fobia
2) Tkanina z włókna sztucznego
3) Kamienny lew z ludzką głową
4) Dokucza w bucie
5) W nim perfumy lub kwiaty
6) Dział fizyki zajmujący się światłem
7) Przywracanie zdrowia
8) Stolica Gruzji
9) Wielki prorok Starego Testamentu
15) Spray, rozpylacz
18) W Jaworzu funkcjonuje dla „Trzeciego wieku”
19) Posąg Polikleta przedstawiający młodzieńca z włócznią
21) Pani Zofia - pracownica GOPS-u nominowana do
Nagrody im. ks. Londzina
22) Artysta cyrkowy, supergimnastyk
23) Bezwartościowa sztuka
24) Francuska rzeka nad którą wznoszą się zamki
25) Arabski książę
32) Wybuchł w Czarnobylu
34) Drapieżnik z tajgi
35) Brat polski, antytrynitarz
37) Pozostałość, końcówka
38) Włochy
39) Cenna staroć
40) Pani Krystyna, poetka, laureatka Medalu „Za zasługi dla
rozwoju Jaworza”
45) Kształt zbliżony do elipsy
47) Krzew iglasty
48) Numer podatkowy
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Kolejny koncert
Orkiestry

Michała Hanusa z Biegu po Zdrój (część dochodu – blisko 6000 złotych – z biegu trafiło na konto dzieła Jurka Owsiaka). Nie mogło zabraknąć także słów podziękowania dla rodziców za wsparcie i transport wolontariuszy pomiędzy punktami.
– Zbieraliśmy głównie w Jaworzu, ale także w Bierach,
Grodźcu, Świętoszówce oraz Czechowicach-Dziedzicach. Oczywiście jesteśmy zadowoleni z efektów, ale
jak na tak bogatą gminę, uważam, że powinno więcej
trafić do puszek – powiedziała „Echu Jaworza” Joanna
Buzderewicz. W tych słowach odniosła się głównie do
stoiska, które stanęło przed budynkiem „Pod Goruszką”. Frekwencja mogła być dużo większa. A może ludzi zatrzymała w domach pandemia. Pod koniec stycznia na kwarantannie przebywało mnóstwo Polaków.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz
30. Tym razem głównie na dziecięcą okulistykę.
(wot)
Zdjęcia: Facebook/Jaworze gra z WOŚP

28 856 złotych udało się zebrać wolontariuszom z Jaworza, którzy tradycyjnie zbierali już fundusze na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach sztabu Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej.
W sumie w akcję było zaangażowanych 21 wolontariuszy, głównie członków 11. Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa” oraz jej przyjaciół i innych osób.
– To był bardzo długi, wyczerpujący dzien. Pomimo
niesprzyjającej pogody gorący i pełen wrażeń. Obyło się bez incydentów i to jest najważniejsze. Jesteśmy
małą miejscowością, jednak dajemy radę i chcemy mieć
swój wkład w dzieło WOŚP. Chcę podziękować wszystkim osobom, które dziś zasiliły nasze puszki. Wiem,
że żadna zebrana złotówka się nie zmarnuje – napisała w niedzielę 30 stycznia na Facebooku Joanna Buzderewicz, odpowiadająca za Orkiestrę w Jaworzu, dla
której był to już ósmy finał na „kierowniczym” stanowisku oraz siódmy jako wolontariuszki. Kolejny finał
WOŚP nie byłby możliwy w naszej miejscowości, gdyby nie kilkanaście dobrych duszków. W swoim poście
Buzderewicz wspomniała Adama Bindę wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą (gorące napoje i rozgrzewanie atmosfery), Agnieszkę Wantulok z Młodzieżową
Radą Gminy (słodki poczęstunek), Jolantę Witkowską
i Sławomira Gajdę (wsparcie techniczne i sprzętowe),
Katarzynę Wilczek (jedyna na naszym terenie puszka
stacjonarna w sklepie Netto), GKS Czarni Jaworze (gadżety przekazane na licytacje), Rafała Stronczyńskiego
z Szynku na Bogato (gorąca pizza dla wolontariuszy),
Aleksandrę Stefaniuk (wspaniały pokaz ognia, światełko do nieba), Pawła Ficka (wszelka pomoc przy organizacji), Basię Łukosz (słodycze), Mateusza Michalskiego (wywiezienie wolontariuszy na Błatnią), a także

