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Na zasłużonej emeryturze
Zdarzają się przypadki, że ludzie mylą GOPR z… postojem taksówek. Kiedy słyszą 
zbliżającą się burzę, potrafi ą zadzwonić wręcz z żądaniem przyjechania po siebie 
– mówi Edward Golonka, ratownik Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, mieszkający w Jaworzu. Służył w latach 1976-2020. O innych 
„ekstremalnych” przypadkach, swoich początkach na służbie pod znakiem błękitne-
go krzyża opowiada w wywiadzie, który znajdziecie w środku tego numeru. (wot)
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Na pierwszym planie

Aplikacja, która powstała 
z potrzeby serca
Jaworze jest kolejną gminą na południu województwa 
śląskiego, po Bielsku-Białej i Goleszowie, która uru-
chomiła aplikację www.darczynca.app. Umowę pod-
pisali 23 maja w Urzędzie Gminy Jaworze wójt Rado-
sław Ostałkiewicz oraz Magdalena Idzik-Fabiańska  
z firmy Infonet Projekt SA w Bielsku-Białej, która wdro-
żyła nowoczesne rozwiązanie. Dodajmy, że pani Mag-
dalena wraz z mężem Piotrem, prezesem firmy, miesz-
kają w Jaworzu. 
– Aplikacja „Darczyńca” to nowatorski program spo-
łeczny, do którego przystąpiła Gmina Jaworze, a który 
powstał po prostu z potrzeby serca o drugiego człowie-
ka i o stan naszego środowiska naturalnego. Dzięki tej 
aplikacji można nieść pomoc innym, a jednocześnie nie 
narażać na szwank stanu przyrody, a przy okazji i na-
szych kieszeni z tytułu ponoszenia opłat za utylizację 
odpadów, które zasługują na tzw. drugie życie – napisał 
na swoim profilu na Facebooku Radosław Ostałkiewicz.
Jak będzie to wyglądało w praktyce? Najpierw na swój 
smartfon trzeba pobrać aplikację Darczyńca (stworzo-
na została dla telefonów z systemem Android i iOS),  
a następnie przejść przez krótki proces rejestracji (po-
dajemy po kolei kod pocztowy, adres e-mail, dane oso-
bowe, numer telefonu oraz tworzymy hasło). Potem 
nie pozostaje nic innego, jak przystąpić do działania, 
czyli dzielenia się różnymi rzeczami, które nie są już 
nam potrzebne. Nie mogą to być jednak śmieci. Moż-
na podarować na przykład sprzęt RTV i AGD, meble, 
zabawki, odzież czy też książki i podręczniki. Począt-
kowo wszystkie dary będą przechodziły przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, docelowo aplikacja 
połączy nas bezpośrednio z osobami potrzebującymi.
– Po zalogowaniu się możemy dodać nowe ogłoszenie 
o tym, co mamy do podarowania (w aplikacji jest moż-
liwość dodawania zdjęć i opisów), bądź sprawdzić po-
trzeby zweryfikowane i zamieszczone przez nasz GOPS. 
Zatem w imieniu własnym, a także prezesa Piotra Fa-
biańskiego zachęcam wszystkich jaworzan do korzy-
stania z zaproponowanego rozwiązania, czyli aplika-
cji „Darczyńca”, dzięki której dobre i w pełni warto-
ściowe rzeczy nam już niepotrzebne dostaną drugie 
życie i wniosą szczęście w życie drugiego człowieka. 
A to, że my, mieszkańcy Jaworza, potrafimy zadbać  
o drugiego człowieka i umiemy nieść pomoc, udowad-
niamy w Jaworzu od ponad trzech miesięcy. Chęć nie-
sienia pomocy innym jest dla nas wszystkich bardzo 

ważna, a teraz mamy okazję udowodnić, że możemy 
to zrobić naprawdę mądrze. Sytuacja z uchodźcami  
z Ukrainy pokazała nam, jak ważna jest pomoc celowa-
na. To dzięki dobremu przepływowi informacji, może-
my nieść konkretną pomoc do osób, które faktycznie 
jej potrzebują – dodał wójt Jaworza.

(wot)

Umowę w sprawie uruchomienia w Jaworzu aplikacji 
„Darczyńca” podpisali w Urzędzie Gminy Magdalena 
Idzik-Fabiańska oraz Radosław Ostałkiewicz.
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Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych 
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi 
tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo do 
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść 
reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie 
odpowiadają.

Z wizytą 
na Wiejskiej
Uczniowie klas ósmych obu jaworzańskich podsta-
wówek mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o Sej-
mie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wygraną było 
zwiedzanie polskiego parlamentu na zaproszenie po-
sła Lewicy Przemysława Koperskiego. Gospodarzem 
konkursu był Grzegorz Dymarski – nauczyciel WOS-u 
w obu szkołach.
Wyjazd doszedł do skutku 10 maja. Laureaci konkur-
su – Mateusz, Błażej i Zuzanna oraz Viktoria, która 
z kolei zwyciężyła w konkursie wiedzy o Polsce dla 
ukraińskich uczniów, zawitali do polskiego parlamen-
tu. Czworo przedstawicieli jaworzańskiej młodzieży  
w towarzystwie posła Przemysława Koperskiego, wój-
ta gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza i dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 – Barbary Szermańskiej zwie-
dzało Sejm i Senat RP. W trakcie wyjazdu młodzi miesz-
kańcy gminy odebrali sporą dawkę wiedzy o historii  
i realiach władzy ustawodawczej w Polsce, a także mie-
li możliwość… zjedzenia obiadu w sejmowej stołówce.
Wyjazd był możliwy dzięki zwycięstwu Radosława 
Ostałkiewicza w charytatywnej licytacji na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której przedmiotem 
był sejmowy obiad z posłem Koperskim.
Ten wyjazd to tylko jedna z dwóch wizyt przedstawi-
cieli Jaworza w polskim parlamencie w ostatnim cza-
sie. 25 i 26 marca reprezentanci Bystrej i Jaworza mie-
li możliwość promowania swoich gmin w Sejmie RP. 
Wszystko dzięki posłowi Przemysławowi Koperskiemu, 
który zaprosił do Warszawy członkinie kół gospodyń 
wiejskich z Bystrej i Jaworza oraz Zespół Regionalny 
„Jaworze”. Urząd Gminy Jaworze

Fo
t. 

A
RC



czerwiec 2022

4

Na pierwszym planie

Inwestycja za inwestycją
Zakończyły się prace przy kompleksowej przebudowie 
ulicy Kalwaria na całej długości, czyli blisko 1100 me-
trów. Jak poinformował Radosław Hudziec, naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Urzędu Gminy Ja-
worze, przebudowano konstrukcję jezdni wraz z prze-
budową skrzyżowań z drogami bocznymi o nawierzch-
ni bitumicznej i gruntowej oraz pobocza. W ramach za-
dania wykonano również odwodnienie pasa jezdnego 
oraz przyległych terenów przy pomocy urządzeń od-
wadniających i istniejących wylotów do rowów melio-
racyjnych. Inwestycja pochłonęła 1,7 mln zł, z czego 
750 tys. pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych.
– To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji  
w ostatnich latach z uwagi na stan ulicy. Przed nami 
kolejne wyzwania drogowe – zapowiedział Radosław 
Ostałkiewicz, wójt Jaworza, i jako pierwsze wskazał re-
mont ulicy Południowej – na odcinku do Wapienickiej 
do Pogórskiej. Prace, które obejmą frezowanie istnie-
jącej nawierzchni bitumicznej, odwodnienie oraz wy-
konanie nowej nawierzchni asfaltowej, powinny za-
kończyć się najpóźniej na koniec trzeciego kwartału 
tego roku. Koszt inwestycji to 300 tys. zł. – Kolejna in-
westycja dotyczy ulicy Niecałej, wraz z budową chod-
nika, od Cieszyńskiej do granic gminy Jasienica. Wyko-
nanie chodnika poprawi bezpieczeństwo ruchu samo-
chodowego i pieszego na odcinku w ciągu drogi gmin-
nej w Jaworzu. Natomiast przebudowa przepustu ru-
rowego oraz rowu melioracyjnego poprawi odwod-
nienie drogi gminnej oraz przyległego terenu. War-
tość zadania opiewa na kwotę ponad 0,5 mln zł. Pla-
nowany termin realizacji to koniec III kwartału 2022 
roku. Ponadto na etapie projektowania jest ulica Zaję-
cza, w tym roku być może uda się wykonać pierwszy 
etat prac – dodał wójt Jaworza. 
Dobra wiadomość jest także dla mieszkańców Nałę-
ża. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem 
Powiatowym w Bielsku-Białej, Gmina Jaworze przeję-
ła prowadzenie zadania dotyczącego zarządzania pu-
blicznymi drogami powiatowymi w zakresie wykona-
nia dokumentacji projektowej – „Budowa chodnika dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4416S Jasieni-
ca – Jaworze”, ul. Cisowa (na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wrzosową). 
Prace rozpoczną się jednak najwcześniej za rok, a jak 

będzie wyglądał montaż finansowy, na razie trudno 
przewidzieć. 
Zmian należy oczekiwać także przy ulicach Średniej 
(środki uspokojenia ruchu w postaci m.in. wyniesio-
nej tarczy skrzyżowania czy też szykany z wyspy pre-
fabrykowanej) oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zdro-
jowej, Folwarcznej i Pod Harendą (również tzw. wynie-
sione skrzyżowanie). W tym ostatnim przypadku bę-
dzie się to wiązało z przeniesieniem przystanku auto-
busowego w stronę centrum. 
Urząd Gminy w Jaworzu rozpoczął realizację projektu 
„Dawny trakt – budowa szlaku rekreacyjnego na tere-
nie Gminy Jaworze. Pierwszym jego elementem była 
budowa parkingu na 59 miejsc w rejonie amfiteatru 
(koszt to ponad 400 tys. zł, sfinansowany w oparciu  
o pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19). Kolejnym etapem będzie stworzenie z uli-
cy Koralowej deptaka, co będzie się wiązało z jej za-
mknięciem dla ruchu i umożliwieniem wjazdu wyłącz-
nie dla mieszkańców.
Jest duża szansa, że w przyszłym roku Jaworze będzie 
wyglądało zupełnie inaczej… nocą. Wszystko dzięki 
podpisanemu porozumieniu między władzami gminy  
a spółką TAURON Nowe Technologie. Jeszcze w tym 
roku powinny zostać doświetlone przejścia dla pie-
szych koło obu szkół (w przypadku „jedynki” przy 
ulicy Zdrojowej) oraz obok „30”. Jeżeli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, w 2023 roku nastąpi wymiana 
wszystkich opraw na LED-owe. 
Z innych inwestycji i zmian, kompleksowy remont zo-
stanie przeprowadzony w tym roku na Orliku, a gmi-
nę w najbliższych latach czekają zmiany w studium  
i planie przestrzennego zagospodarowania gminy. Wójt 
Radosław Ostałkiewicz uspokoił, że nie będzie jednak 
żadnych zmian, które by zmieniały charakter Jawo-
rza. – Granice parku krajobrazowego pozostaną, przed 
wjazdem do Jaworza dalej będą się rozciągały pola. 
Chodzi o uporządkowanie pewnych spraw oraz ucy-
frowienie planu – powiedział wójt. Inna sprawa, że 
bez zmiany planu parafia katolicka nie będzie mogła 
powiększyć cmentarza, a w perspektywie najbliższych 
lat na istniejącej nekropolii może zabraknąć miejsca.

Tomasz Wolff

Ulica Kalwaria 
została gruntownie 
przebudowana.Fo

t. 
To

m
as

z 
W

ol
ff



czerwiec 2022

5

Na pierwszym planie

231 lat później…

Święto Narodowe Trzeciego Mają obchodzone jest na 
pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazy-
wany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie zna-
nej jako Konstytucja 3 Maja. Dokument był pierwszą 
konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świe-
cie po amerykańskiej. 
Podczas uroczystości w pierwszy wtorek maja, któ-
ra rozpoczęła się wymarszem spod Domu Strażaka 
Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworze, złożono kwia-
ty na cmentarzach ewangelicko-augsburskim oraz pa-
rafii Opatrzności Bożej w Jaworzu. W samo południe 
rozpoczęła się msza święta koncelebrowana za ojczy-
znę oraz strażaków z OSP Jaworze. Następnie licznie 
zgromadzeni przeszli pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Okolicznościowe przemówienie wygło-
sił wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz. Urząd Gmi-
ny reprezentowała także jego zastępczyni, Anna Skot-
nicka-Nędzka. Wójt podkreślił, że 3 maja to od 1791 
roku wyjątkowy dzień dla Polski. To rocznica ratowa-
nia Rzeczpospolitej, o którą walczyli, wbrew wszyst-
kim przeciwnościom, najwięksi patrioci.
– W to piękne, majowe popołudnie, w święto 231. rocz-
nicy Konstytucji majowej serdecznie państwu dzię-
kuję za gremialne przybycie na jaworzańskie uroczy-
stości. Ostatni raz pamiętam tak liczne grono w 2019 

roku. Rzeczywistość wokół nas staje się inna, trudniej-
sza. Naznaczeni pandemią, porażeni wydarzeniami zza 
wschodniej granicy staramy się patrzeć w przyszłość  
z optymizmem. Wobec tej wielkiej wojny, jaka toczy 
się na Ukrainie, stoję i patrzę na was, drodzy jaworza-
nie, z wielką dumną i wzruszeniem. Chciałbym wam 
podziękować za wasze zaangażowanie i wielkie serca, 
jakie pokazaliście pomagając, nie wezwani przez niko-
go, tylko przez własną odpowiedzialność i przez otwar-
tość na drugiego człowieka. Dziękuję wam, drodzy ja-
worzanie – mówił Radosław Ostałkiewicz.
Kwiaty pod jaworzańskimi pomnikami zostały złożone 
przez władze samorządowe Gminy Jaworze oraz dele-
gacje działających na terenie gminy instytucji oraz or-
ganizacji pozarządowych.
Kończąc uroczystości trzeciomajowe, oficjalny koro-
wód przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Gloriet-
ta” udał się do Domu Strażaka, gdzie odbyły się uro-
czystości związane z obchodami przypadającego na 4 
maja Dnia Strażaka.

Joanna Łaciok
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To się nazywa zlecenie
W styczniowym numerze „Echa Jaworza” ukazał się 
wywiad z Tomaszem Myszkowskim, prezesem spół-
ki Automatikon, która swoją siedzibę ma w Jaworzu. 
Zajmuje się produkcją i montażem parkomatów. Przed 
pracownikami sporo pracy w najbliższych miesiącach, 
bowiem spółka wygrała przetarg ogłoszony przez Miej-
ski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach na dostarczenie 
aż 350 nowych parkomatów. Stolica województwa ślą-
skiego chce w ten sposób poszerzyć strefę płatnego par-
kowania o nieobjętą dotąd opłatami część śródmieścia, 
a także o część Bogucic, Zawodzia, os. Paderewskiego  

i Koszutkę. – W przetargu, który opiewał na 9,6 mln zło-
tych, wygraliśmy z francuską firmą o 43 tysiące, czy-
li dosłownie o włos – powiedział „Echu” Myszkowski.
Pierwszych 100 parkomatów, zgodnie ze specyfika-
cją przetargu, ma zostać dostarczonych jeszcze w tym 
roku, od 1 do 23 września. Druga partia musi trafić 
od 1 lutego do 31 marca przyszłego roku. Zgodnie  
z przetargiem, firma Automatikon musi ponadto prze-
szkolić pracowników MZUiM w zakresie obsługi całe-
go systemu.

(wot)
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Klub Seniora

Pierwszy miesiąc za nami
1 kwietnia 2022 r. rozpoczęły się zajęcia dla seniorów 
w ramach projektu „Centrum Usług Społecznościowych 
w Jaworzu – utworzenie Klubu Seniora”. Pierwszy mie-
siąc działalności upłynął na wzajemnym poznawaniu 
się i integracji uczestników Klubu Seniora.
Spotkanie inauguracyjne odbyło się 4 kwietnia. Klubo-
wiczów uroczyście przywitali wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz, zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka 
oraz przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew 
Putek. Następnie przedstawiono zasady funkcjonowa-
nia klubu, harmonogram zajęć oraz sprawy organiza-
cyjne. Kwietniowy harmonogram obfitował w wiele 
ciekawych zajęć i spotkań. Seniorzy mieli możliwość 
skorzystania z porad specjalistów. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się spotkania z psychologiem oraz za-
jęcia komputerowe. 
Prowadząca Klub Seniora – Czesława Cybułka zadbała 
o to, by zajęcia były urozmaicone i każdy znalazł coś 
dla siebie. Panie chętnie uczestniczyły w zajęciach pla-
stycznych, podczas których miały możliwość wykona-
nia pisanek techniką decoupage’u. Pod okiem animato-
ra powstały małe dzieła sztuki. Zadbano także o spraw-
ność fizyczną i umysłową jaworzańskich seniorów. Ak-
tywizacja fizyczna dla osób starszych to również bar-
dzo ważna forma wsparcia. Seniorzy mogli skorzystać 
z specjalnie przeznaczonych dla nich zajęć jogi czy ćwi-
czeń na piłkach. Liczne spotkania to również świetna 
okazja do ćwiczeń intelektualnych – zaproponowa-
ny przez animatorów szeroki wachlarz gier i zabaw 
logicznych to świetne narzędzie gimnastyki umysłu.
W ramach funkcjonowania Klubu Seniora co miesiąc 
organizowane są dla naszych klubowiczów wyjazdy. 
W kwietniu seniorzy obejrzeli w kinie komedię roman-
tyczną „Miłość jest wszędzie”. Dla niektórych była to 
pierwsza wizyta w kinie… Cieszy nas bardzo, że mo-
żemy pokazać jaworzańskim seniorom tak wiele moż-

liwości na spędzanie wolnego czasu. Okazuje się, że 
wśród seniorów mamy wielu kinomaniaków – pokazy 
filmowe wyświetlane podczas zajęć cieszą się ogrom-
ną popularnością. Dzięki Klubowi Seniora budynek 
przy ul. Zdrojowej 30 tętni życiem, a jego piękne wnę-
trza wypełniają śmiech i gwar. W maju nie zwalnia-
my tempa…
Dodajmy, że projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi 
priorytetowej IX: Włączenie społeczne dla działania: 
9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowot-
ne dla poddziałania, 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość projektu wynosi 424 637,50 złotych, 
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i budżetu państwa to: 394 912,87 złotych. Po-
została kwota, tj. 29 724,63 złotych, zostaje wniesiona 
przez gminę jako wkład własny beneficjenta.

Joanna Łaciok
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Urząd Gminy informuje

Tak znakujemy pojemniki 
na odpady
Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na 
odpady, tak aby możliwa była bezproblemowa iden-
tyfi kacja danej frakcji podczas wywozu. W przypadku 
braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i Pozosta-
łości z segregacji prosimy o podejście do Urzędu Gmi-
ny Jaworze lub kontakt telefoniczny pod numerami te-
lefonów 33 828 66 46, 033 828 66 45. Ponadto informu-
jemy, że odpady z frakcji bio, pozostałości z segregacji 
oraz popiół będą odbierane wyłącznie z pojemników 
spełniających normę PN-EN 840-1. 
Przypominamy o prawidłowych zasadach segregacji 
odpadów komunalnych: frakcje papier, szkło i two-
rzywa sztuczne z metalami są odbierane w opisanych 

workach zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji. 
W przypadku posiadania pojemnika na frakcje wor-
kowane, należy odpady umieszczać w dostarczonych 
przez fi rmę workach oraz mieć prawidłowo opisany 
pojemnik, tak aby możliwa była bezproblemowa iden-
tyfi kacja danej frakcji odpadów. 
W przypadku odpadów kartonowych o większych roz-
miarach, dopuszcza się przygotowanie paczki o wymia-
rach 60x60x60 zawiązanie sznurkiem lub obklejenie 
taśmą, tak aby możliwy był bezpieczny transport, któ-
ry odbywa się często samochodem dostawczym z za-
budową skrzyniową i tym samym istnieje ryzyko wy-
dostania się odpadów podczas transportu.

Co zrobić, kiedy urodziło 
się dziecko
Jeżeli urodziło Ci się dziecko, zmieniła się liczba osób 
zamieszkujących nieruchomość – zmień deklarację. 
Każdą zmianę liczby osób zamieszkujących na nieru-
chomości należy zgłosić poprzez złożenie nowej de-
klaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiła zmiana deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Jaworze
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Urząd Gminy informuje

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek składania dekla-
racji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
który ma na celu zebranie wszystkich danych doty-
czących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy obiekt, który 
posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW na-
leży zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Moż-
na 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 zainsta-
lowane 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 Urzę-
dzie Gminy Jaworze osobiście lub listownie. Formula-
rze deklaracji dostępne są na stronie www.jaworze.pl, 
w zakładce Powietrze. 

Kolejne „śmieciobranie”
12 maja odbyło się II Wielkie Sprzątanie Jaworza zorga-
nizowane przez Urząd Gminy Jaworze we współpracy 
z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze. Akcja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, wzięli w niej udział m.in. 
zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka, radna Magda-
lena Krzemień, dzieci i młodzież z obu szkół podstawo-
wych, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, wychowanko-
wie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy Jaworza.

Każdy uczestnik „śmieciobrania” otrzymał rękawiczki, 
worki na śmieci, mapkę z zaznaczonymi trzema rejo-
nami sprzątania oraz wodę. Po zakończeniu akcji każ-
dy z wolontariuszy został poczęstowany sycącą gro-
chówką z Restauracji „Zdrojowa”.
Dziękujemy wszystkim biorącym udział w jaworzań-
skim „śmieciobraniu” – dzięki wam Jaworze jest czyst-
sze i piękniejsze!

Urząd Gminy Jaworze

Fo
t. 

U
rz

ąd
 G

m
in

y 
Ja

w
or

ze



czerwiec 2022

9

Urząd Gminy informuje



czerwiec 2022

10

Urząd Gminy informuje

Punkt konsultacyjny 
programu 
„Czyste Powietrze”
Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2021 r. funkcjonu-
je w Gminie Jaworze punkt konsultacyjny rządowe-
go programu „Czyste Powietrze”. Powstał na mocy 
porozumienia Gminy Jaworze z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Czynny jest w każdy czwartek w go-
dzinach 7.00-17.00 w budynku Urzędu Gminy. Za-
interesowane osoby mogą uzyskać szczegółowe in-
formacje na temat zasad udzielania dofinansowa-
nia przez WFOŚiGW. Bardzo prosimy o wcześniej-
sze umawianie się telefoniczne na konkretną godzi-
nę pod nr. telefonu 661 326 791.
W ramach programu dofinansowane są przedsię-
wzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknię-
cie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efek-
tywności energetycznej oraz wykorzystaniem od-

nawialnych źródeł energii w budynkach jednoro-
dzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fi-
zyczne, które posiadają prawo własności lub bę-
dące współwłaścicielami jednorodzinnego budyn-
ku mieszkalnego. Beneficjent może uzyskać dotację  
z programu z podziałem na poszczególne koszty, któ-
rymi mogą być: dokumentacja (np. audyt energe-
tyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy); źró-
dła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja; ocie-
plenie przegród budowlanych, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej. Dofinansowaniu podlegają 
przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak  
i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwsze-
go kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków pro-
wadzony jest w trybie ciągłym.

Przycinamy i wykaszamy
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właści-
cieli nieruchomości położonych przy chodnikach lub 
drogach na terenie Gminy Jaworze o przycinanie ga-
łęzi drzew i krzewów od strony chodników oraz dróg. 
Systematyczne przycinanie gałęzi drzew i krzewów po-
prawia bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów poru-
szających się po drogach.
Jednocześnie Urząd Gminy Jaworze zwraca się z ape-
lem do właścicieli nieruchomości położonych na tere-
nie Gminy Jaworze o systematyczne ich wykaszanie. 
Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głów-
nie nieruchomości niezabudowanych. Po okresie kwit-

nienia traw oraz chwastów następuje rozsiewanie na-
sion, co stanowi szczególną uciążliwość dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej oraz okolicznych gruntów. 
Zarośnięte nieruchomości stanowią również siedli-
ska dla gryzoni.
Zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/160/2016 Rady Gmi-
ny Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Jaworze, właściciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości, porządku oraz należytego stanu sani-
tarno-higienicznego na terenie nieruchomości.
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23 kwietnia odbyło się święto tańca w Jaworzu. W Hali 
Sportowej Jaworze licznie zgromadzona publiczność 
uczestniczyła w koncercie Taneczna Wiosna z Ośrod-
kiem Promocji Gminy Jaworze, podczas którego zapre-
zentowały się dzieci i młodzież uczęszczająca od wrze-
śnia 2021 r. do sześciu zespołów tanecznych działają-
cych w OPGJ.
Pomimo trudnego roku udało się zorganizować w Ja-
worzu zespoły taneczne, a instruktorom przygotować 
świetne choreografie, które dzieci i młodzież przepięk-
nie zaprezentowały przed swoimi rodzinami i zapro-
szonymi gośćmi. Podczas prawie 1,5-godzinnego kon-
certu wystąpiło 80 młodych tancerzy w wieku od 4 do 
18 lat, którzy zaprezentowali 12 układów w różnych 
technikach tanecznych. Najmłodszy zespół taneczny 
– „Rytmika dla smyka”, do którego uczęszczają dzieci  
w wieku od 4 do 6 lat, oczarował widownię, wykonu-

jąc pod czujnym okiem instruktorki Natalii Kulpy uro-
kliwy układ „Impresje taneczne”. Przepięknie zatań-
czyły również w układach solo i w duetach Paulina So-
lowska, Zuzanna Olszewska oraz Oliwia Gabrych, na 
co dzień uczęszczające do zespołów tańca współcze-
snego „Etiuda” i „Mała Etiuda”. 
W dalszej części koncertu widzowie mogli zobaczyć 
zespoły tańca współczesnego „Etiudę Junior” w ukła-
dzie „Avatar” oraz zespół tańca współczesnego „Mała 
Etiuda”, który brawurowo zatańczył układ ,,Zagadka 
rozwiązana” (oba w choreografii Marceliny Suławy). 
Podczas koncertu w hip-hopowych układach zapre-
zentowały się także dwa zespoły: „Sunny Squad”, któ-
ry przygotowała Wiktoria Kluzik, oraz młodzieżowy 
zespół „Junior-Crew” w energetycznej choreografii Ni-
kolety Stopczyk. Na zakończenie wydarzenia wystąpił 
młodzieżowy zespół tańca współczesnego „Etiuda”, 

Taneczne święto
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który układem w choreografii Marceliny Suławy „Pie-
kło-Niebo” zachwycił publiczność. 
W finale koncertu, w towarzystwie gromkich braw pu-
bliczności na parkiecie razem z instruktorami zapre-
zentowały się wszystkie zespoły. 
Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do przygotowania i zorga-
nizowania koncertu: instruktorom, choreografom ze-
społów tanecznych: Marcelinie Suławie (przygotowa-
ła aż siedem choreografii), Natalii Kulpie, 
Nikolecie Stopczyk oraz Wiktorii Kluzik. Dziękujemy 
za wasze zaangażowanie, profesjonalizm, cierpliwość  
i wielkie serce do dzieci i młodzieży oraz do tańca. 
Dziękujemy dzieciom i młodzieży występującym w 
koncercie, gratulujemy fenomenalnych prezentacji. 
Składamy szczególne podziękowania zastępcy wójta 
Annie Skotnickiej-Nędzkiej za wsparcie naszych dzia-
łań, uśmiech, życzliwość, pomoc w każdym momen-
cie, za dobre rady i wielkie serce. Dziękujemy dyrek-
torkom: z SP nr 1 w Jaworzu Ewie Cholewik oraz SP 
nr 2 w Jaworzu Barbarze Szermańskiej za udostęp-
nienie sal gimnastycznych w swoich szkołach na pró-
by zespołów tanecznych. Dziękujemy Annie Raczkow-
skiej za pomoc i zaangażowanie na dyżurach w SP nr 
1 podczas trwania prób zespołów tanecznych oraz in-
nych zajęć stałych. Wielkie podziękowania kierujemy 
w stronę Honoraty Pilorz z pracowni krawieckiej Ho-
noris z Jaworza za uszycie przepięknych strojów dla 
zespołów tanecznych. Dziękujemy władzom samorzą-
dowym Gminy Jaworze za udostępnienie pięknej hali 
Sportowej Jaworze na koncert. Specjalne podzięko-
wania kierujemy w stronę Daniela Bąka, Piotra Gone-
ta oraz Kamila Wesholy za pomoc w przygotowaniu  
i organizacji koncertu. Dziękujemy Bogdanowi Wojta-
sowi za świetne nagłośnienie koncertu oraz Marcino-

wi Czyżewskiemu i Tomaszowi Wróblowi za przepięk-
ne zdjęcia. Na zakończenie koncertu dyrektor Ośrodka 
Promocji Gminy Jaworze, Jolanta Witkowska, zapewni-
ła, że „Taneczna wiosna” stanie się imprezą cykliczną. 

Dodajmy, że koncert zaszczycili swoją obecnością: 
Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta Jaworza, Zbi-
gniew Putek, przewodniczący Rady Gminy, radni,  
a także Barbara Szermańska, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Jaworzu.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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26 kwietnia ponad 200 uczestników – 14 zespołów ar-
tystycznych z terenu powiatu bielskiego wystąpiło  
w Domu Kultury w Kozach podczas pierwszego dnia 
XXII Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Arty-
stycznych SAGA 2022 zorganizowanych przez Staro-
stwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Tego dnia scena na-
leżała do zespołów teatralnych oraz tanecznych. Gmi-
nę Jaworze po raz pierwszy reprezentowały w histo-
rii Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycz-
nych cztery zespoły taneczne z Ośrodka Promocji Gmi-
ny Jaworze: młodzieżowy zespół tańca współczesne-
go „Etiuda” z układem „Piekło-Niebo”, w choreografii 
Marceliny Suławy; zespół tańca współczesnego „Mała 
Etiuda” z układem „Zagadka rozwiązana”, w chore-
ografii Marceliny Suławy, młodzieżowy zespół tanecz-
ny hip-hop Junior-Crew, w choreografii Nikolety Stop-
czyk; dziecięcy zespół taneczny Sunny Squad, w cho-
reografii Wiktorii Kluzik. Występy młodych artystów 
oceniało profesjonalne jury, które pracowało w skła-
dzie: Halina Kubisz-Muła, Elżbieta Barwicka-Picheta, 
Jerzy Waligóra oraz Mateusz Wojtasiński.
Z ogromną radością informujemy, że „Etiuda” zaję-
ła trzecie miejsce, natomiast „Mała Etiuda” otrzyma-
ła wyróżnienie. 
Uroczyste spotkanie laureatów odbyło się 17 maja  
w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. „Etudia” za 
III miejsca w kategorii tanecznej otrzymała i voucher 
w wysokości 400 złotych oraz pamiątkowy dyplom,  
a „Mała Etiuda” voucher o wartości 200 złotych oraz 
pamiątkowy dyplom. Nagrody odebrała choreograf  

i instruktor zespołów Marcelina Suława, która otrzy-
mała również specjalne gratulacje. Nagrody wręczali: 
członek zarządu Dorota Nikiel, członek zarządu Bar-
bara Adamska, przedstawiciele Komisji Edukacji Kul-
tury i Sztuki: Krzysztof Chodorowski oraz radny Rady 
Powiatu Andrzej Sowa. Spotkanie poprowadziła na-
czelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w Starostwie Powiatowym w Bielsku- Białej, 
Magdalena Więzik.
Gratulujemy nagrodzonym zespołom oraz instruktor-
ce Marcelinie Suławie, dla której był to debiut chore-
ograficzny z zespołami tanecznymi. 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Kultura

Sukces jaworzańskich 
zespołów tanecznych

Wytańczyli zwycięstwo
Pierwsze miejsce w kategorii zespo-
łów oraz nagrodę pieniężną w wyso-
kości 550 złotych otrzymał na XXVIII 
Międzynarodowym Przeglądzie Zespo-
łów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Eu-
ro-Folklor 2022, który odbył się 1 maja 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzy-
dowicach, Zespół Regionalny „Jaworze”.  
W sumie zaprezentowało się 29 zespo-
łów, których oceniało jury w składzie: 
prof. Karol Daniel Kadłubiec (przewod-
niczący), dr hab. Magdalena Szyndler, 
mgr Przemysław Lose.
Zespół Regionalny Jaworze powstał  
w 1967 roku z inicjatywy Jana Krzysz-
pienia. Od początku swego istnie-

nia koncentruje się na folklorze Ślą-
ska Cieszyńskiego, jego pieśnicz-
kach, tańcach, gwarze i zwyczajach. 
Zespół można zobaczyć na uroczy-
stościach gminnych, między inny-
mi na majówce, Jaworzańskim Wrze-
śniu, Przeglądzie Zespołów Artystycz-
nych KGW. Co roku bierze udział w Ty-
godniu Kultury Beskidzkiej, a także  
w imprezach odbywających się w part-
nerskich gminach Czech i Słowacji. Ze-
spół działa przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jaworzu, a jego kierownikiem 
artystycznym jest Danuta Pawlus.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Rekreacja

Na dwóch kółkach 
do Nałęża i z powrotem

W drugą sobotę maja, po prawie dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią, odbył się Jaworzu Rodzin-
ny Rajd Rowerowy, zorganizowany we współpracy  
z wójtem Gminy Jaworze Radosławem Ostałkiewiczem 
przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz Szkołę 
Podstawową nr 1 w Jaworzu. Cieszył się on ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczestników oraz mieszkań-
ców naszej miejscowości, którzy z zaciekawieniem ob-
serwowali zmagania uczestników. Miło nam poinfor-
mować, że został pobity rekord frekwencji – na star-
cie zarejestrowało się aż 302 cyklistów. Wśród zawod-

ników znaleźli się nie tylko mieszkańcy Jaworza, Ja-
sienicy czy Bielska-Białej, ale także Jaworzna, Krako-
wa, Kalnej, Świętoszówki, Wilkowic, Chybia, Rudzicy, 
Cieszyna, Kłobucka, Sopotni Wielkiej, czy Czerkasów 
na Ukrainie.
Chociaż trasa liczyła ok. 22,5 kilometra, wśród uczestni-
ków znalazła się… 9-miesięczna Zuzanna Kapela, która 
pokonała trasę w foteliku z rodzicami. Najmłodsza ja-
dąca samodzielnie uczestniczka rajdu to 5-letnia Mar-
tyna Tomiczak. Z kolei najstarszym zawodnikiem był 
pan Wiesław Pawlak (79 lata).
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Trasa rajdu, którego komandorem był tradycyjnie Zbi-
gniew Putek, przewodniczący Rady Gminy Jaworze, 
prowadziła przez najbardziej urokliwe zakątki naszej 
miejscowości. Półmetek odbył się tradycyjnie w Nałę-
żu, gdzie rowerzyści wrzucili losy do puszki pracowni-
ka Ośrodka Promocji Gminy Jaworze i po krótkim od-
poczynku ruszyli dalej.
Około 14.00 rowerzyści dotarli na metę, która była na 
terenie jaworzańskiego Amfiteatru. Pół godziny później 
cykliści wzięli udział w uroczystym w losowaniu na-
gród, które prowadzili Zbigniew Putek, dyrektor Ośrod-
ka Promocji Gminy Jaworze Jolanta Witkowska oraz dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu Ewa Cho-
lewik. Główną nagrodą był rower górski ufundowany 
przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, natomiast lo-
sującym został Jan Smyrdek. Jednoślad trafił do Dariu-
sza Słowińskiego z Jaworza. Były także drobne nagro-
dy zakupione przez OPGJ, m.in. plecaki rowerowe, licz-
niki, pompki, blokady, saszetki, lampki, które sprawi-
ły zawodnikom ogromną radość.
Warto wspomnieć, że organizowana w Jaworzu od wie-
lu lat impreza cieszy się niesłabnącą popularnością, 
Aura zdecydowanie sprzyjała uczestnikom jaworzań-
skiej imprezy, piękna słoneczna pogoda i lekki wiosen-
ny wiatr dopingowały cyklistów. Po powrocie z trasy 
rajdu, na uczestników czekały ciepły posiłek, kawa, 
pyszne ciasta, upieczone przez rodziców dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Na zorganizowanym 
razem z rajdem Pikniku Szkolnym oprócz przepysz-
nych ciast, grochówki i gulaszu można było również 
nabyć zabawki, książki i maskotki. Nie zabrakło rów-
nież lodów i waty cukrowej dla najmłodszych.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Nasze Jaworze

Radość ze wspólnego 
spotkania
7 maja w skansenie przy ulicy Cyprysowej odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzy-
szenia „Nasze Jaworze” i piknik integracyjny. Zebranie 
otworzył i przywitał zebranych przewodniczący „NJ” 
Zygmunt Podkówka. Podziękował zebranym za licz-
ną obecność po trudnej sytuacji pandemicznej w kra-
ju. Następnie przedstawiono porządek obrad. Wybra-
no przewodniczącą do prowadzenia walnego zebra-
nia i sekretarza zebrania. Kandydatury przegłosowano  
w trybie jawnym, bez wnoszenia uwag. Podjęto uchwa-
łę o sposobie głosowania. Wybrano komisję mandato-
wą do zbadania prawomocności obrad i treści proto-
kołu. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków. 
Zatwierdzono protokół z ostatniego walnego zebrania 
z dnia 22 czerwca 2021.
Kolejny punkt porządku obrad – sprawozdanie zarządu 
za 2021 odczytał i omówił Zygmunt Podkówka. Stwier-
dził, że rok 2021 był trudny ze względu na pandemię, 
zatem działalność Stowarzyszenia była ograniczona ob-
ostrzeniami obowiązującymi w kraju. Poinformował 
również o planach Stowarzyszenia na 2022 r.
Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej. Ta stwierdziła, iż to 16. rok dzia-
łalności Stowarzyszenia i nie wnosi uwag do bieżącej 
działalności, a w szczególności do działalności finan-
sowej. Przedstawiono ponadto sprawozdanie finan-
sowe za 2021 r. Przedstawiono sprawozdanie skarb-
nika Stowarzyszenia za 2021 r. Kolejny punkt zebra-
nia – dyskusja nikt z uczestników zebrania nie wnosił 
uwag do przedstawionych sprawozdań. Zatem przy-
stąpiono do zatwierdzania uchwał. Zatwierdzono bi-
lans Stowarzyszenia i udzielono absolutorium zarzą-
dowi Stowarzyszenia.
Komisja Mandatowa poinformowała, iż łączna liczba 
członków Stowarzyszenia to 70 osób, a frekwencja na 
sali wg listy obecności to 55 osób. Zatem stanowiło to 
71,8 % wszystkich członków. Zatem wszystko odbyło 
się zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i pozwoliło 
podjąć prawomocne uchwały.

Po otrzymaniu absolutorium przewodniczący zarzą-
du Stowarzyszenia podziękował wszystkim członkom 
zarządu za zaangażowanie, owocną współpracę i za 
społeczne uwrażliwienie na rzecz mieszkańców Ja-
worza. Poinformował członków o kierunkach dzia-
łania Stowarzyszenia w roku 2022. Zarząd postano-
wił powrócić do aktywności przed pandemią. Przy-
gotowaliśmy informacje o trzech wyjazdach eduka-
cyjno- poznawczych. Będą to Muzeum Śląskie w Ka-
towicach wraz z Nikiszowcem 29 czerwca, wyjazd re-
kreacyjno-sportowy do Nowego Targu, Szaflar i Rab-
ki 16 lipca oraz w nasze ulubione miejsca w Tatrach 
(Zakopane, Małe Ciche, Chochołów) 17-18 września. 
Do tego trzeba dodać tradycyjną imprezę związaną  
z pożegnaniem lata – Święto Ziemniaka. Na te wyjaz-
dy i spotkania zapraszamy również mieszkańców Ja-
worza. Liczba miejsc jest ograniczona. Informacje  
i ewentualne zapisy pod numerami telefonów: 792 754 
200 i 601 461 346. Zapraszamy.
W wolnych wnioskach członkowie Stowarzyszenia 
zgłaszali propozycje by podnieść składkę członkow-
ską. Na tym zebranie zakończono. 
Po spotkaniu Zarząd Stowarzyszenia przygotował 
część edukacyjno-rozrywkową. Historyk sztuki, bi-
zantynista Joanna Zaguła poprowadziła warsztaty  
z przygotowania ikon. Cieszyło się to dużym zaintere-
sowaniem, pytano o złocenia, werniks, deski, a także 
o techniki pisania ikon. Zespół „Dudoski” w strojach 
ludowych grał i śpiewał tradycyjne pieśni z regionu 
Śląska Cieszyńskiego. Mieliśmy śpiewniki, zatem rów-
nież włączaliśmy się do wspólnego śpiewania. Przygo-
towaliśmy również poczęstunek dla członków nasze-
go Stowarzyszenia, wszystko smakowało wybornie. 
Zaobserwowaliśmy, że po tej dużej przerwie związa-
nej z pandemią członkowie Stowarzyszenia potrze-
bowali kontaktu z drugim człowiekiem, trochę rado-
ści, uśmiechu. 

Elżbieta Zaguła
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Gminna Biblioteka Publiczna 

Marysia w świecie fantasy
W ramach Galerii Młodego Artysty powróciliśmy do 
ekspozycji prac plastycznych naszych czytelników. 
Ostatnio prezentowaliśmy „Mój świat fantasy”, zbiór 
rysunków Marysi Szade, 12-letniej czytelniczki naszej 
biblioteki, miłośniczki literatury fantasy, uczennicy 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Maria jest miło-
śniczką książek i zagorzałą czytelniczką. Z wielką przy-
jemnością obserwujemy od kilku lat jej rozwój czytel-
niczy, przejście od najprostszych bajek, do coraz wyż-
szych poziomów literatury dziecięcej. Zaangażowa-
nie czytelnicze pobudziło wyobraźnię i ujawniło jej 
talent. Inspiracją do tworzenia obrazów są przeczy-
tane książki, które z powodzeniem interpretuje wła-
snymi ilustracjami. Postacie świata fantasy rysowane 
ołówkiem i kredką przyciągają wzrok i budzą podziw. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości Marysia spełni swo-
je marzenia artystyczne, a my będziemy mogli podzi-
wiać jej ilustracje w książkach. Życzymy rozkwitu ta-
lentu i powodzenia młodej artystce.

W trakcie obchodów Tygodnia Bibliotek odbywające-
go się pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miej-
scu”, w naszej placówce odbyło się kilka wydarzeń pro-
mujących czytelnictwo. Jednym z nich były Paszpor-
ty Młodego Czytelnika – cykliczna impreza czytelnicza 
dla pierwszoklasistów, która została wznowiona po 
dwóch latach przerwy. Gościliśmy w bibliotece dwie 
klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jawo-
rzu. Dzieci otrzymały symboliczne „paszporty”, czy-
li przepustki do świata książek, w który mogą już sa-
modzielnie wkroczyć posiadając umiejętność czyta-

nia. Nie można przecenić książek w procesie kształ-
towania młodego człowieka. Książka jest nośnikiem 
wiedzy, narzędziem wychowawczym, przyjacielem na 
całe życie oraz nauczycielem fundamentalnych warto-
ści: uczciwości, grzeczności, odwagi, szacunku, miłości 
do innych, motywacji i spokoju wewnętrznego. Czytaj-
my więc i zachęcajmy dzieci do lektury, bo nauczenie 
wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić 
dla szczęścia dziecka.

Gminna Biblioteka Publiczna
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Na czterech łapach

Cierpiące zwierzę 
wymaga leczenia

Ciężkie i niepewne czasy pandemii, następnie wojny  
i wysoka inflacja powodują, że pojawia się coraz wię-
cej przypadków nieleczenia cierpiących zwierząt. Są 
one tłumaczone brakiem środków na operację czy leki. 
Jednak nawet jeśli nie ma się dużej sumy na operację 
psa czy kota, istnieją sposoby, by pomóc zwierzęciu.  
O pomoc można na przykład poprosić fundację, stowa-
rzyszenie, wreszcie sami weterynarze również wspo-
magają właścicieli zwierząt. Jeżeli ktoś faktycznie chce 
pomóc psu, ale nie stać go, by zapłacić za operację 500 
czy 1000 złotych, weterynarze wychodzą naprzeciw, 
rozkładając taki zabieg na raty, czasami nawet po 50 
złotych miesięcznie. Nie wstydź się i zapytaj swojego 
weterynarza, czy jest taka możliwość.
Pamiętaj, że nie możesz i nie musisz patrzeć, jak two-
je zwierzę cierpi. Po pierwsze, przepisy na to nie po-
zwalają i za zaniechanie jego leczenia grozi ci odpowie-
dzialność karna (pisaliśmy o tym w artykule „Zwierzę 
nie jest rzeczą” w „Echu Jaworza” z marca tego roku). 
Po drugie, pozostawić swojego towarzysza, z którym 
spędziło się wiele lat bez pomocy i czekać na jego nie-
uchronny koniec, to straszne cierpienie również dla 
kochającego właściciela. Jeżeli twoja sytuacja jest na-
prawdę ciężka materialnie i nie masz jak zdobyć pie-
niędzy na jego leczenie, pamiętaj, że możesz zawsze 
szukać pomocy w lokalnych fundacjach i stowarzy-

szeniach, które po weryfikacji twojego zgłoszenia na 
pewno pomogą ci w zebraniu pieniędzy na leczenie 
ukochanego pupila. Organizacje, których statutowym 
celem jest pomoc zwierzętom, bez trudu znajdziesz  
w internecie, również informacje o tego typu organi-
zacjach uzyskasz w Urzędzie Gminy Jaworze. Jeżeli wi-
dzisz taką sytuację w swojej okolicy, poinformuj wła-
ściciela o możliwości starania się o taką pomoc.
Musimy pamiętać, że decydując się na psa, kota i inne 
zwierzę, jesteśmy mu winni opiekę do ostatnich dni 
jego życia. Zaniechanie opieki i leczenia może koszto-
wać nas nie tylko wysoką grzywnę, lecz również utra-
tę dobrego imienia.

Śląski Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt
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W pierwszą niedzielę maja członkowie i sympatycy 
Towarzystwa Miłośników Jaworza wyjechali do Cie-
szyna. W sumie zapakowaliśmy się do pięciu samo-
chodów. U podnóża Wzgórza Zamkowego spotkaliśmy 
się z naszym przewodnikiem – Władysławem Żaga-
nem. Pierwszym punktem naszego spaceru po Cieszy-
nie było Wzgórze Zamkowe z Rotundą, w której znaj-
duje się kaplica książęca, Wieżą Piastowską, fragmen-
tem Wieży Ostatecznej Obrony i ruinami kuchni zam-
kowej. Po zejściu ze wzgórza udaliśmy się ulicą Głębo-
ką w kierunku Rynku, wstępując po drodze do kościo-
ła Marii Magdaleny, w którego podziemiach został po-
chowany m.in. książę Przemysław I Noszak oraz ksią-

żęta cieszyńscy. Z rynku poszliśmy do parku Pokoju, 
obok zamku rodziny Larisch-Mönich, w którym mie-
ści się Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Studnia Trzech 
Braci ze znaną, acz nieprawdziwą legendą była kolej-
nym obiektem na trasie naszej wycieczki. Dalej scho-
dami zeszliśmy do Cieszyńskiej Wenecji, byłej rzemieśl-
niczej „dzielnicy” Cieszyna za murami miasta. Stam-
tąd wróciliśmy na Wzgórze Zamkowe, gdzie zakończył 
się nasz spacer. Na następny umówiliśmy się za rok, 
bo to, co zobaczyliśmy, jest tylko cząstką ciekawych  
i mało znanych miejsc w Cieszynie.

Towarzystwo Miłośników Jaworza

Miłośnicy Jaworza

W grodzie nad Olzą

Zd
ję

ci
a:

 T
ow

ar
zy

st
w

o 
M

iło
śn

ik
ów

 Ja
w

or
za



czerwiec 2022

22

Jak się tylko ma czas i chęci, 
to wszystko można zrobić

Rozmowa z Edwardem Golonką, 
wieloletnim ratownikiem Grupy 
Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego

Ludzie Jaworza

Od sześciu lat jest pan na emeryturze. Jak zawodo-
wy goprowiec spędza wolny czas?
Po skończeniu pracy, jeszcze cztery lata pracowałem na 
pół etatu. Więc tak naprawdę pożegnałem się z zawo-
dem 31 grudnia 2020 roku. Niestety bardzo ciężko prze-
chorowałem COVID-19, dlatego przeszedłem w stan po-
zasłużbowy. Dyżurów już nie pełnię, ale mogę na przy-
kład wygłaszać prelekcje. W domu mam tyle pracy, że 
nie narzekam na nudę. Ostatnio na przykład wyremon-
towałem całą piwnicę; muszę się przyznać, że nigdy pły-
tek nie kładłem i się udało. Jak się tylko ma czas i chę-
ci, to wszystko można zrobić.

Kiedy pojawiła się pierwsza myśl, żeby zostać  
goprowcem?
To przyszło dosyć niespodziewanie. Tradycji goprow-
skich w rodzinie nie było żadnych, z ojcem i dwoma 
braćmi jeździliśmy wprawdzie na nartach, ale nikt nie 
przypuszczał, że mogę kiedykolwiek wylądować w Gór-
skim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Wszystko 
zaczęło się tak naprawdę w czasie mojej służby woj-
skowej w batalionie desantowo-szturmowym w Biel-
sku-Białej. Szef izby chorych, lekarz oraz szef hali spor-
towej byli ratownikami GOPR. No i właśnie szef izby 
chorych zasugerował mi, że mógłbym wstąpić do służ-
by, pytając jednocześnie, czy wiem, co będę robił po jej 
zakończeniu, która przypadła na lata 1974-1976. Pier-
wotnie planowałem wrócić do Apeny, z której trafiłem 
do wojska. Odnośnie GOPR-u, miałem wątpliwości, czy 
sobie dam radę w tej służbie, chociaż w wieku ponad 
20 lat miałem taką krzepę, że potrafiłem „zajechać” naj-
mocniejszych. Kolega przekonywał mnie, że na pewno 
podołam temu wyzwaniu. Sytuacja była tymczasem pil-
na, bo jeden starszy ratownik przeszedł na emeryturę  
i potrzebowali kogoś na jego miejsce. Ostatecznie zło-
żyłem papiery i zostałem przejęty, robiąc błyskawiczną 
karierę. Zostałem zatrudniony 1 maja 1976 roku. Tego 
dnia byłem już na kursie podstawowym na Hali Gąsie-
nicowej w Tatrach, na który pojechałem niejako z mar-
szu, z kursu przygotowawczego na Hali Miziowej. Po 
powrocie z Tatr pracowałem już jako etatowy ratow-
nik, a w październiku tamtego roku złożyłem przysię-
gę i dostałem ratowniczą blachę. 

Stacja Centralna Grupy Beskidzkiej nie mieściła się 
wtedy w Szczyrku, ale w Bielsku-Białej…
Dokładnie przy ulicy Piastowskiej 3, koło hotelu Beskid. 

Służył pan w latach 1976-2020. W tym czasie zmieniło 
się wszystko, a najważniejsze jest chyba to, że na po-
czątku ratował pan wyłącznie turystów i narciarzy?
To prawda, w początkach mojej pracy w GOPR-ze wy-
padki narciarskie i turystyczne stanowiły większość. 
Nie było rowerów, quadów, paralotni. Samych zdarzeń 
narciarskich też nie było tak dużo, jak dziś, bo nie było 
tyle wyciągów. A niektóre nie były przecież łatwo do-
stępne. Weźmy choćby popularny Klimczok. Zanim nar-
ciarz doszedł na miejsce, to już miał mięśnie rozgrza-
ne, więc był mniej podatny na kontuzje. A dziś? Kto tam 
myśli, poza jednostkami, o odpowiednim przygotowa-
niu się do wyjścia na stok.

Ale nie nudziliście się?
W żadnym wypadku. 

Mam wrażenie, że w ostatnich latach po górach cho-
dzi coraz więcej ludzi?
Rzeczywiście, w Beskidach jest w ostatnich latach bar-
dzo dużo ludzi. 

A jak się pan zapatruje na wszelkiego rodzaju eks-
tremizmy w górach? Coraz więcej osób w zimie pra-
gnie zdobywać szczyty w samej bieliźnie, modne jest 
oglądanie wschodów i zachodów słońca…
Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie obserwujemy  
w Beskidach dużo bezmyślności. Nie ma to jednak wpły-
wu na naszą postawę – pewnie niejeden ratownik „prze-
mieli” w ustach brzydkie słowo, ale kiedy przychodzi 
co do czego, to spieszy na ratunek. Po to w końcu został 
stworzony GOPR. Mało tego, niektórzy to wykorzystu-
ją, mówiąc, że im się należy pomoc, bo od tego są ra-
townicy górscy. Zdarzają się przypadki, że ludzie mylą 
GOPR z… postojem taksówek. Kiedy słyszą zbliżającą 
się burzę, potrafią zadzwonić wręcz z żądaniem przy-
jechania po siebie. 
Odnośnie suchego morsowania – mieliśmy przypadki, 
że osoby po raz pierwszy w życiu wychodziły na Ba-
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Ludzie Jaworza

bią Górę i to od razu w samej bieliźnie. Bez świadomo-
ści, jaka to jest góra, że w każdej chwili może się zała-
mać pogoda. Na początku ubiegłego roku głośno było 
o wyprawie ratunkowej po kobietę, która wybrała się 
z małżeństwem bardziej zaawansowanym w suchym 
morsowaniu. Oni wprawdzie szli w krótkich spoden-
kach, ale w plecakach mieli ubranie na zmianę. Nato-
miast ta pani miała na zmianę tylko mokre leginsy, któ-
re pod wpływem zimna całkowicie zesztywniały. Osta-
tecznie wylądowała na oddziale hipotermii głębokiej 
w Krakowie, cudem przeżywając przygodę w górach. 

Mówi pan o Babiej Górze, ale przecież nawet na Błat-
niej można się zgubić. 
Dokładnie tak. Mam kolegę w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Jaworzu. Swego czasu w okresie fe-
rii zimowych doszło do wymiany i w Beskidy przyjecha-
li chłopcy gdzieś z Polski. Szliśmy z Klimczoka na Błat-
nią. Prosiłem, żeby wszyscy trzymali się razem, bo jest 
zima, a warunki nie najlepsze. Ostrzegałem, że w każ-
dej chwili może przyjść zadymka śnieżna i pojawią się 
problemy z orientacją. Skwitowali to tylko uśmieszka-
mi pod nosem. Pech chciał, że kiedy doszliśmy na Trzy 
Kopce przyszła taka mgła, że nie było widać na dwa me-
try. Chłopcy chwycili się za ręce i cali wystraszeni do-
tarliśmy do Błatnią. Tam zaczęli bić się  w piersi, przy-
znając mi rację.

Pamięta pan jakąś szczególną akcję? Zdarzało się, 
że po powrocie z dyżuru do domu w Jaworzu, do-
stawał pan telefon z centrali, że trzeba interwenio-
wać na Błatniej? 
Była taka akcja w ostatki – zadzwonili chłopcy z cen-
trali w Szczyrku, że dwie dziewczyny i chłopak od 
strony Klimczoka idą do Jaworza. Mieli się znajdować  
w drewnianej chacie pod szczytem Błatniej – wybili szy-
bę, żeby wejść do środka i się ogrzać, nie mają siły iść 
dalej. Brnęli w śniegu po pas i są wypompowani. Wy-
ruszyłem więc na pomoc z wilczurem, który mi toro-
wał drogę. Po 40 minutach byłem na miejscu. Oni byli 
pewni, że przyjadę po nich skuterem i ich zwiozę. Na 
miejscu poprosiłem, żeby zostawili na stole karteczkę 

ze swoimi danymi, skoro wybili szybę. Zabezpieczyli-
śmy dom i mówię: „Idziemy na dół”. Odezwały się gło-
sy sprzeciwu: „Jak to, idziemy na dół?”. „Normalnie, 
droga jest przetarta”. Dopiero potem okazało się, że na 
dole byli umówieni na ostatki i trochę im się spieszyło. 
Innym razem, cała grupa szła z Brennej na szczyt naj-
pierw czarnym, potem zielonym szlakiem. Od samego 
Śląska pili w autobusie alkohol. Jeden z uczestników 
wyrwał do przodu, tłumacząc, że nie lubi wolno cho-
dzić. Cała grupa dotarła na Błatnią, ale tego mężczy-
zny tam nie było. Znaleźliśmy go dopiero nad ranem 
następnego dnia.

A nie dzwoniliście do niego?
Wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych 
(śmiech). Proszę sobie wyobrazić, że chcąc dawniej 
sprawdzić, czy na przykład w schronisku na Marko-
wych Szczawinach nie nocuje zaginiony w rejonie Ba-
biej Góry, musieliśmy wykręcić korbką numer, prosząc 
w centrali o rozmowę na ratunek z „Zawoją 105”. Jak 
było po godzinie 19.00, to połączenie nie było możli-
we, bo centrala nie pracowała. Można było dzwonić 
następnego dnia po siódmej rano. W tamtych czasach 
wyprawy poniżej 30 godzin się nie zdarzały, dziś trwa-
ją w większości przypadków co najwyżej kilka godzin.

Aplikacja Ratunek w smartfonie pomaga?
Bardzo się przydaje. Choć trzeba to powiedzieć jasno – 
nie zawsze zadziała, bo są miejsca w Beskidach, gdzie 
jest problem z zasięgiem. Zdarza się też, że niektórym 
telefon siada, a są nawet tacy, którzy nie biorą smart-
fona w góry, bojąc się, żeby go… nie zgubić na szlaku. 

Nigdy się pan nie bał?
Była taka akcja, kiedy zimą szliśmy granią z Babiej Góry 
na Małą Babią. Mgła ograniczała widoczność do kilku 
metrów. W pewnym momencie poczułem, że straciłem 
grunt pod nogami i zacząłem spadać. Automatycznie 
pojawił się strach. Poleciałem może z dwa metry, ale 
uczucie było straszne. Na szczęście koledzy szybko wy-
ciągnęli mnie „na powierzchnię”.

Rozmawiał: Tomasz Wolff
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Przedszkole nr 1

Nauka bezpieczeństwa
10 maja nasze przedszkole odwiedzili policjanci: st. 
sierż. Agata Haluch-Willmann, mł. asp. Łukasz Bukow-
ski oraz mł. asp. Daniel Wieczorkowski z Komisariatu 
Policji w Jasienicy. Funkcjonariusze w ciekawy sposób 
przeprowadzili zajęcia edukacyjne, wyjaśniając zasa-
dy bezpiecznego zachowania się na drodze, prawidło-
wego przechodzenia przez jezdnię, a także konieczno-
ści noszenia odblasków. Dzieci dowiedziały się, jak na-
leży się zachować podczas kontaktu z nieznajomym 
oraz jak powinny postąpić, kiedy się zgubią. Policjan-
ci pokazali ponadto przedszkolakom, jak wygląda po-
zycja żółwia, która jest najlepszym sposobem obrony 
podczas ataku psa.
Zwieńczeniem spotkania była możliwość obejrzenia  
z bliska samochodów policyjnych. Każde dziecko mia-

ło okazję usiąść na chwilę za kierownicą lub w tylnej 
części radiowozu. Ponadto przedszkolaki mogły włą-
czyć i posłuchać sygnałów policyjnej syreny, a także 
mówić przez megafon.
Serdecznie dziękujemy policjantom za zaangażowanie 
i przeprowadzenie ciekawego spotkania.

Dominika Tyc

Z wizytą u strażaków
10 maja trzy najmłodsze grupy z naszej placówki od-
wiedziły Ochotniczą Straż Pożarną w Jaworzu. Spo-
tkanie było prowadzone przez druhów Adama Bin-
dę, Jolantę Lach, Wojciecha Korzątkowskiego i wspie-
rane przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. Dzieci dowiedziały się, jaką ważną funkcję peł-
nią druhowie z OSP oraz o specyfice ich pracy. Zapo-

znały się z umundurowaniem strażaka, obejrzały z bli-
ska wozy strażackie i poznały ich wyposażenie. Przed-
szkolaki mogły poczuć się jak prawdziwi strażacy, po-
konując tor przeszkód, co sprawiło im wielką radość. 
Na zakończenie dzieci serdecznie podziękowały stra-
żakom za spotkanie. 

Agnieszka Klimczok
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14 maja w jaworzańskim amfiteatrze odbył się nasz 
Szkolny Piknik oraz Rodzinny Rajd Rowerowy. Oka-
zało się po raz kolejny, że hasło „współpraca się opła-
ca” to nie tylko pusty slogan. Imprezę zorganizowali-
śmy wspólnie z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze. 
Dzięki państwa zaangażowaniu w samo przygotowa-
nie, jak i udział, zarówno w Pikniku oraz Rajdzie Ro-
werowym, nasze wspólne przedsięwzięcie odniosło 
ogromny sukces. Były domowe słodkości, ogrom pysz-
ności prosto z rusztu i wprost z kotła, dodatkowo mnó-
stwo zabawek, książek i różnych różności na kierma-
szu. Wszystko przygotowali i zaopiekowali perfekcyj-
nie rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
Cały dochód z imprezy przeznaczyliśmy na potrze-
by Rady Rodziców, czyli tą prostą drogą wrócą one do 
naszych uczniów w formie dofinansowania upomin-
ków, nagród w konkursach i wyróżnień na koniec roku 
szkolnego.
W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy rodzi-
com, którzy dostarczyli ogrom pysznych ciast, sponso-
rom za bezinteresowną pomoc, a także wszystkim na-
uczycielom i pracownikom szkoły za tak aktywne za-
angażowanie się. Bez was ten dzień nie udałby się tak 

doskonale. Cieszymy się, że po trzech latach przerwy 
udało nam się, chociaż po części, powrócić do naszych 
dobrych praktyk. Pożegnaliśmy się z nadzieją, że nic 
nie stanie na przeszkodzie i w przyszłym roku spo-
tkamy się na kolejnym szkolnym Pikniku Rodzinnym. 

Zespół Promocji Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1

Współpraca się opłaca

Miesiąc z obiektywem
Od 10 marca do 13 kwietnia uczniowie naszej placówki 
przygotowywali prace konkursowe pod hasłem „Biel-
sko Biała oczami dziecka”. Konkurs związany był z 70. 
rocznicą połączenia miast Bielska i Białej. Uczestnicy 
mieli za zadanie wykonać fotografie trzech różnych 
obiektów w zależności od kategorii wiekowej: kl. 4.-5. – 
bajkowe postaci na ulicach Bielska-Białej, kl. 6.-7. – mu-
rale na ulicach Bielska-Białej, kl. 8 – elementy roślinne 
i zwierzęce na budynkach Bielska-Białej.
Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie spisali się 
na medal. Powstała piękna wystawa fotografii. Szcze-
gółowe informacje i wszystkie prace znaleźć można na 
internetowej stronie szkoły. Zwycięzcom gratulujemy  
i życzymy dalszych udanych plenerów fotograficznych!

Zespół Promocji Szkoły
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Brawo nasi sportowcy
Ostatnie tygodnie to nieustanne pasmo sukcesów spor-
towych. Zarówno mecze koszykówki i siatkówki, jak 
i zmagania lekkoatletyczne przynoszą nam powody 
do dumy.
Zacznijmy od drużyny koszykarskiej dziewcząt. Po za-
ciętej walce na szczeblu powiatowym uległy tylko dru-
żynie szkoły sportowej o profilu koszykarskim i zaję-
ły drugie miejsce w powiecie! Potem na turnieju w ra-

mach Małej Ligi Koszykówki dziewcząt w Goczałko-
wicach w klasyfikacji drużyn zajęły również miejsce 
2. Na Turnieju Koszykówki w Osieku grały dwa mecze  
z drużynami z Bochni i Osieka i dwukrotnie schodziły 
z parkietu niepokonane.
W Hali Sportowej Jaworze odbył się Finał Mistrzostw 
Powiatu Bielskiego w koszykówce 3x3. W ramach ry-
walizacji Igrzysk Młodzieży grały drużyny szkolne star-

Rady 
na odpady
Kiedy tylko zrobiła się piękna, wiosenna pogoda, kla-
sy piąte zabrały się za sprzątanie. Zbierały puste, nie-
potrzebne opakowania z tworzyw sztucznych, czyli 
różne odpady. A potem wyczarowały z nich coś no-
wego, czyli ciekawe, kolorowe eko-ludziki. Przepis na 
dobrą zabawę jest prosty: trochę odpadów, klej, wy-
obraźnia i zręczne ręce. No więc zapraszamy do pracy. 
Drugoklasiści pozazdrościli i również stworzyli swo-
je EKO-zabawki.

Agnieszka Maks, Mirosława Hawełek
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Szkoła Podstawowa nr 1

szych dziewcząt i chłopców. Drużyna chłopców zaję-
ła 1. miejsce, natomiast dziewczęta uległy tylko szko-
le z Czechowic-Dziedzic, kończąc rywalizację na dru-
gim stopniu podium. Z kolei w tych samych zawodach 
o Mistrzostwo Powiatu Bielskiego w koszykówce 3x3,  
w ramach rywalizacji Igrzysk Dzieci, obie nasze dru-
żyny młodszych dziewcząt i chłopców zajęły drugie 
miejsca.
Siatkarsko również nie pozostajemy w tyle. Obie druży-
ny (dziewcząt i chłopców) zmiotły konkurencję podczas 
turnieju w Międzyrzeczu i zdobyły mistrzostwo gminy.
Natomiast w Turnieju Powiatowym w Czechowicach-
Dziedzicach nasi siatkarze po czterech wygranych 
meczach i jednej porażce wywalczyli trzecią lokatę.  
W tym samym turnieju nasze siatkarki po trzech wy-
granych spotkaniach i po jednej porażce również wy-
walczyły 3. miejsce.

Wreszcie pora na królową, czyli lekkoatletykę zwa-
ną przecież „królową sportu”, bez której żadna inna 
dyscyplina by nie istniała. Również i w tej dziedzinie 
mamy mocną reprezentację. W Drużynowych Zawo-
dach Lekkoatletycznych o mistrzostwo gmin Jaworze i 

Jasienica w ramach Igrzysk Młodzieży, które odbyły się  
w Rudzicy, znakomicie zaprezentowały się ekipy zarów-
no dziewcząt, jak i chłopców, wygrywając rywalizację.  
W Finale Powiatu Drużynowej Szkolnej Ligi Lekko-
atletycznej rozgrywanej w ramach Igrzysk Młodzieży  
w Zabrzegu również świetnie wypadli uczniowie naszej 
szkoły, wygrywając rywalizację zarówno wśród dziew-
cząt, jak i chłopców. Ostatecznie w Finale Powiatu  
w czwórboju lekkoatletycznym drużyny chłopców za-
jęły pierwsze miejsca, dziewczęta natomiast skończy-
ły rywalizację na drugim miejscu w rejonie.

Zespół Promocji Szkoły
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W dniach 20-22 kwietnia w naszej szkole odbyła się 
akcja pt. „3 dni dla Ziemi”, w trakcie której ucznio-
wie oraz nauczyciele w swoim stroju uwzględniali ko-
lor przypadający na dany dzień. Ponadto każda klasa 
wspólnie przygotowywała plakat informacyjny doty-
czący zagrożonego gatunku roślin lub zwierząt. Goto-
we prace te zdobią zewnętrzną stronę drzwi sal lekcyj-
nych i w ten sposób powstała wspaniała galeria, któ-
ra jest skarbnicą wielu ciekawostek dotyczących za-
grożonej fauny i flory ziemi. Jakby tego było mało, ro-
dzice i uczniowie szkoły upiekli pyszne słodkości, któ-
re zostały sprzedane w trakcie przerw w ramach ak-
cji charytatywnej „Słodki Czwartek dla Psiej Haupy  
w Jaworzu”. Zaangażowanie rodziców i uczniów oraz 
kwota, którą udało się zebrać (1207,50zł) przeszły na-
sze najśmielsze oczekiwania. Każdy „Słodki czwartek” 
w naszej szkole kończy się ogromnym sukcesem, po-
nieważ przyczyniają się do niego ludzie z wielkim ser-
cem i niesamowitą wrażliwością. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wsparli naszą akcję.

Szkoła Podstawowa nr 1

Trzy dni dla Ziemi

Zbieraj olej i leć samolotem!
W dniach 21-22 kwietnia dzięki współpracy z Urzędem 
Gminy w Jaworzu w naszej szkole odbyły się ekologicz-
ne warsztaty dla klas siódmej i ósmej. Przeprowadziły 
je Ewa Poloczek-Filip i Małgorzata Zarębska – przed-
stawicielki firmy TRAFIN OIL z Ustronia, która zajmu-
je się odbieraniem zużytych tłuszczów i olejów z tere-
nu naszej miejscowości. Już teraz każdy starszak z na-
szej szkoły wie, że warto zbierać niepotrzebny tłuszcz 
czy olej. Dlaczego? Bo wylewany zanieczyszcza ścieki, 
zapycha domowe rury czy wywołuje awarie sieci ka-
nalizacyjnej, a tego nie chcemy. Zużyty, niepotrzebny 
olej roślinny, po smażeniu, z sałatek, z zalewy czy ma-
rynaty oraz tłuszcz, margarynę wystarczy przestudzić i 
wlać do plastikowej butelki. Potem przynieść do szkoły 
i wrzucić do specjalnego, opisanego pojemnika, który 
znajduje się na placu gospodarczym. To łatwe, więc za-
czynamy od dziś. Zbierając olej, pomagamy także zre-
dukować ilość dwutlenku w naszej atmosferze i wspie-
ramy produkcję nowoczesnych biopaliw, np. do samo-
lotów. Warto działać dla Ziemi i nas samych.
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Szkoła Podstawowa nr 2

Dzieci mogą zrobić 
wiele dobrego!

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań wszel-
kich szkolnych działań, w tym także szkolnego wolon-
tariatu. Dziesięć szkolnych miesięcy pozwoliło nam na 
zorganizowanie 12 większych i mniejszych akcji wo-
lontariatu. W ostatnich tygodniach nauki wzięliśmy 
akcję w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, zorganizo-
waliśmy akcje pomocowe dla Ukrainy (dla zwierzaków 
również) oraz stoiska charytatywne na rzecz Pól Na-
dziei, chorego chłopca Eryka z Podlasia i ukraińskich 
uchodźców. Najważniejszy cel szkolnego wolontaria-
tu, czyli zaangażowanie całej naszej społeczności: na-
uczycieli, uczniów oraz rodziców do podjęcia działań 
na rzecz potrzebujących został osiągnięty. Takimi dzia-
łaniami staramy się również, aby uczniowie w naszej 
szkole byli pełni pasji i zaangażowania. Wolontariusze, 
służąc pomocą innym, często pomagają samym sobie, 

ponieważ idea wolontariatu rozwija również postawę 
alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależ-
nień. Stwarza również okazję do wyszukiwania auto-
rytetów i budowania świata wartości, pomaga w roz-
wijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy 
spędzania czasu wolnego. Cieszymy się z ukształtowa-
nia stałej grupy dobrodziejów i łasuchów, dzięki któ-
rym nasze stoiska charytatywne cieszą się dużym po-
wodzeniem. Najbliższe dni będą nie lada wyzwaniem 
dla uczniów klas siódmych, ponieważ przyszłoroczni 
wolontariusze podjęli się liczenia setek, a właściwie 
tysięcy „groszy” przyniesionych w trakcie akcji „Góra 
Grosza”. Podsumowaniem tej akcji pochwalimy się  
w następnym numerze.

Wolontariusze
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Kangur 
Matematyczny 2022
17 marca 2022 roku odbył się Międzynarodowy Kon-
kurs Kangur Matematyczny, w którym wzięło udział 
50 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu. 
Uczestnicy konkurowali w 4 kategoriach: klasy 2- ka-
tegoria Żaczek, klasy 3 i 4- kategoria Maluch, klasy 5 
i 6- kategoria Beniamin i klasy 7 i 8- kategoria Kadet. 
Z przyjemnością informujemy, iż wynik bardzo dobry 
uzyskało dwóch uczniów naszej szkoły: Tadeusz Lau-
rentowski i Mikołaj Macięga, a wynik na poziomie wy-

różnienia otrzymało 7 uczniów: Maksym Kopaniecki, 
Szymon Gąsiorek, Kornel Krummel, Emilia Łukosz, 
Aleksandra Nieborak, Malwina Urbaś i Julia Sobota.
Cieszymy się z osiągnięć naszych matematyków oraz 
gratulujemy wszystkim śmiałkom, którzy wzięli udział 
w tegorocznym Kangurze Matematycznym, mierząc 
się ze skomplikowanymi, podchwytliwymi i niejedno-
krotnie zaskakującymi zadaniami matematycznymi. 

Słoneczniki dla seniora
W tym roku nasi uczniowie SP nr 2 w Jaworzu brali 
udział w akcji Słoneczniki dla seniora.  Akcja była pro-
wadzona przed Wielkanocą i miała na celu uwrażliwić 
młodych ludzi na potrzeby naszych seniorów. 
Uczniowi przygotowali w trakcie rekolekcji w para-
fii ewangelickiej 77 słoneczników, a dodatkowo wielu 
uczniów przygotowało wraz z rodzicami w domu 40 
również pięknych słoneczników.

Słoneczniki zostały wysłane do ewangelickich domów 
opieki w Mikołajkach na Mazurach i do Dzięgielowa 
koło Cieszyna. Część słoneczników została przekazana 
do bielskiego hospicjum im. Św. Jana Pawła II.
Dziękujemy wszystkich uczniom, nauczycielom i ro-
dzicom za wkład pracy i zaangażowanie.

Ewa Below, Marzena Wajda-Parzyk
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Reklama/Ogłoszenia

Wyjaśnienie
W majowym „Echu Jaworza” w artykule „Malarskie 
sukcesy” zamieściliśmy zdjęcie, które może sugerować, 
że znajdują się na nim Beata Kwaśna, Krystyna Putek 
oraz Krzysztof Wróbel. W artykule powinno się znaleźć 
zdjęcie, które publikujemy poniżej. Od lewej stoją: Be-
ata Kwaśna, Krystyna Putek oraz Krzysztof Wróbel. (r)

„Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma”
Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej koleżanki śp. Iwony Jaskuły, żony 
Wojtka, przewodniczącego Rady Rodziców Szko-
ły Podstawowej nr 1, mamy Hani i Maksia, siostry  
Joasi Czader oraz córki Marii Lorańczyk. Na Wasze 
ręce raz jeszcze składamy szczere wyrazy współ-
czucia. Jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1

Wyrazy głębokiego współczucia 
Wojtkowi, Hani i Maksiowi, Mamie Marysi,  

Asi i Jackowi z dziećmi
oraz wszystkim Bliskim 

z powodu śmierci 

śp. Iwony Jaskuły 
 

składają 
dyrekcja i pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.

„Gdyby śmierci nie było, nikt z nas by już nie żył.  
Przemijamy jak wszystko, 

by w ten sposób przetrwać”
Ksiądz Jan Twardowski

Rodzinom Lorańczyk, Jaskuła i Czader 
oraz wszystkim bliskim zmarłej 

śp. Iwony Jaskuły 

składam wyrazy współczucia.
Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza

Rodzinie i Bliskim 

śp. Haliny Kubik, 

propagatorki naszej małej Ojczyny, 

kondolencje składają 
Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, 

oraz Zbigniew Putek, 
przewodniczący Rady Gminy Jaworze.

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty oraz udział w uroczystosci pogrzebowej

śp. Józefa Miklera 

Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacji gminy Jaworze, Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz personelowi medycznemu z dr Katarzyną Dzięcioł z Jaworza 

Składają żona, córki, syn z rodzinami 
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Reklama
Stworzymy makijaż permanentny Twoich marzeń

Wykonamy piękną stylizację paznokci
Wymodelujemy Twoje ciało

Zadbamy o twoją skórę
Kosmetyka pielęgnacyjna

Medycyna estetyczna
Masaże

Serdecznie zapraszamy za zabiegi do naszych specjalistów. Posiada-
my najwyższej klasy sprzęt High Tech  do modelowania sylwetki min. 
Endermologia LPG Alliance. Pomożemy Ci pozbyć się cellulitu, ujędrnić 
i wyszczuplić sylwetkę.
W ostatnim czasie zatrudniliśmy również Panie z Ukrainy p. Lenę i Katari-
nę, do których zapraszamy na stylizację paznokci z przepięknymi zdobie-
niami oraz relaksacyjno- liftingujące masaże twarzy Kobido.
Chcielibyśmy się również pochwalić ostatnim osiągnięciem właścicielki 
p. Marty - specjalistki kosmetologii estetycznej, trenerki i wykładowczyni 
na wyższej uczelni, a mianowicie zdobyciem międzynarodowego wyróż-
nienia PRO ARTIST w dziedzinie makijażu permanentnego za najwyższą 
jakość wykonywanych makijaży.

DOTYK URODY
ul. Wapienicka 68, Jaworze
tel.  668 68 70 70  info@dotykurody.pl
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Dzień otwarty 
Moritz Villi

W ostatnią niedzielę maja podczas „Jaworzańskiej Ma-
jówki” swoje drzwi otworzyła dla państwa Moritz Villa. 
Budynek nr 30, popularnie w Jaworzu nazywany „trzy-
dziestką”, to dawna willa „Maurycy”. W tym obiekcie 
mieściła się administracja kurortu w okresie, gdy Ja-
worze było uznanym uzdrowiskiem. Budynek powstał 
w II połowie XIX wieku.
Zabytkowy obiekt, wzniesiony częściowo w techno-
logii muru pruskiego, stanowi jedno z najstarszych 
świadectw uzdrowiskowej tradycji Jaworza. Wyjątko-
wa i rzadko spotykana na tych terenach konstrukcja 
z drewnianymi elementami nośnymi budynku wpisa-
ła się przez lata w krajobraz centrum Jaworza, stano-
wiąc atrakcyjne nawiązanie do architektury uzdro-
wisk zachodnich.
W trakcie prowadzonego w ostatnich latach remon-
tu zachowane zostały elementy wartościowego muru 
pruskiego, nadające budynkowi charakterystyczny wy-
gląd. W odnowionej przestrzeni siedzibę ma m.in. Cen-
trum Usług Społecznościowych – Klub Seniora. Wygo-

spodarowano tam także miejsce na salę ślubów Urzę-
du Stanu Cywilnego.
Dla naszych gości w niedzielę zostały udostępnione 
piękne wnętrza odnowionego budynku. W rolach prze-
wodników wystąpili pracownicy Wydziału Rozwoju i 
Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze. Był to czas spędzo-
ny na miłych rozmowach z odwiedzającymi Moritz Vil-
lę. Cieszy nas to, z jak wielkim zachwytem przyjęliście 
państwo zmiany, jakie zaszły we wnętrzach dawnego 
Domu Zdrojowego. 
Wśród zwiedzających byli również dawni mieszkań-
cy tego budynku, których z przyjemnością przywitali-
śmy w odnowionych progach „trzydziestki”. – Miesz-
kałam tutaj zaraz po wojnie, w tej części urodziła się 
moja córka – wspominała ze łzami w oczach pani Ja-
dwiga. Jaworzanka przypomniała również, że zaraz po 
wojnie na parterze budynku znajdował się komisariat 
policji oraz stajnia. 
Więcej o naszej jaworzańskiej perełce w następnym 
numerze „Echa Jaworze”. (wot)


