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Kameralnie „Pod Goruszką”
Aż 18 artystów wystąpiło w sobotę 9 lipca i niedzielę 10 lipca w budynku „Pod Go-
ruszką” w ramach I Jaworzańskich Spotkań z Muzyką Kameralną. Wydarzenie zor-
ganizowało Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” pod honorowym pa-
tronatem wójta Jaworza Radosława Ostałkiewicza oraz dr. hab. Krzysztofa Marka 
Bąka, profesora Uniwersytetu Śląskiego (obaj byli obecni podczas inauguracji). Kie-
rownikiem artystycznym projektu był dr Karol Pyka, a można było posłuchać mię-
dzy innymi Tomasza Spalińskiego i Rafała Jarczewskiego z duetu gitarowego T & R, 
Kasi Zaręby Trio czy projektu „Barwy Ziemi, głosy natury”, za który odpowiadali 
Wojciech Golec, Zbigniew Wałach oraz Marcin Żupański. 
Nową imprezę w Jaworzu wymyśliła dr Anna Klinik, prezes „Feniksa”. Wywiad 
z nią publikujemy w środku wakacyjnego „Echa Jaworza”.  (wot)
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Kolejne dofinansowanie
„Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powia-
towej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebu-
dową mostu (Podgórska) w celu przeciwdziałania po-
wodziom” – na projekt pod taką nazwą Gmina Jawo-
rze otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,75 mln 
złotych w ramach drugiej edycji Rządowego Fundu-
szu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. 
Wójt Radosław Ostałkiewicz wraz ze swoją zastępczy-
nią Anną Skotnicką-Nędzką odebrali wstępne prome-
sy 30 maja w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Bia-
łej z rąk Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Jana Chrząsz-
cza, pierwszego wicewojewody śląskiego oraz posła na 
Sejm RP, Przemysława Drabka. O tym, co zakłada pro-
jekt, mówi wójt Radosław Ostałkiewicz. – Chodzi o bu-
dowę parkingu dla blisko 120 samochodów osobowych 
i czterech autobusów w rejonie cmentarza katolickie-
go wraz z punktem ładowania aut elektrycznych oraz 
przebudową odcinka ul. Wapienickiej (na tę część in-
westycji posiadamy pozwolenie na budowę). Zadanie 
dodatkowo będzie polegało na przebudowie ul. Zdro-
jowej oraz modernizacji mostu drogowego w ciągu ul. 

Podgórskiej (w formule projektuj i buduj). Planowana 
inwestycja ułatwi dostęp do usług publicznych i kul-
tu religijnego dla mieszkańców Jaworza oraz turystów 
odwiedzających naszą miejscowość. Wpłynie także 
na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych oraz re-
dukcję emisji spalin na głównych ciągach komunika-
cyjnych gminy – powiedział samorządowiec.
Projekt, który w sumie pochłonie 7,5 mln złotych, ma 
być zrealizowany w 2024 roku. Wiadomo, że w tym 
roku ma zostać ogłoszony przetarg. 
Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa w swo-
im serwisie samorządowym, w sumie w drugiej edy-
cji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwe-
stycji Strategicznych między jednostki samorządu te-
rytorialnego rozdysponowano 30 mld zł, za które uda 
się zrealizować 5 tysięcy inwestycji, z czego połowę  
w małych ośrodkach. Jak wyliczono, obejmą one 3500 
kilometrów dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, 
a także prace w 700 szkołach i 20 budynkach należą-
cych do Ochotniczej Straży Pożarnej. 

(wot)
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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.

Zmiany na 
Podgórskiej

Informujemy, że na obiekcie mostowym w ciągu ul. 
Podgórskiej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Leszczyno-
wą) od drugiej połowy lipca 2022 r. obowiązywać bę-
dzie nowa organizacja ruchu.
W związku ze złym stanem technicznym obiektu mo-
stowego wprowadza się ograniczenie przejazdu po 
obiekcie mostowym od strony dolnej wody i utrzyma-
nie przejazdu od strony górnej wody o szerokości 2,75 
m. Na tę okoliczność wprowadza się oznakowanie ogra-
niczające prędkość do 20 km/h oraz wjazdu samocho-
dów powyżej 5t. Skrajnia jezdni zostanie zawężona 
oraz wprowadzone zostanie awaryjne oznakowanie 
odcinka drogi w rejonie obiektu mostowego odpowied-
nimi barierami. Dodatkowo wprowadzone zostanie 
oznakowanie informujące o zawężeniu odcinka dro-
gi. Na skrzyżowaniach ul. Podgórskiej z ul. Leszczyno-
wą oraz ul. Podgórskiej z ul. Południową ustawiony zo-
stanie znak informujący o ograniczeniu wjazdu samo-
chodów powyżej 5t na obiekcie mostowym.
Jednocześnie wyjaśniamy, że na remont obiektu mo-
stowego na ul. Podgórskiej Gmina Jaworze otrzymała 
dofinansowanie zewnętrzne. Realizację prac zaplano-
wano na lata 2023-2024.

Urząd Gminy Jaworze

Nowy asfalt
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Południowej. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, że prace postępują bły-
skawicznie – bardzo szybko po zdarciu starego asfal-
tu, pojawiła się nowa nawierzchnia. Wszystkie prace, 
które pochłoną około 330 tys. zł, mają się zakończyć 
jeszcze w te wakacje.  (wot)
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Absolutorium i wotum 
zaufania dla wójta

Na czerwcowej sesji radni głosowali nad udzieleniem 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 
rok oraz nad udzieleniem wotum zaufania dla wójta 
Gminy Jaworze. Głosowanie nad tymi dwoma uchwa-
łami poprzedzone było zatwierdzeniem przez Radę 
Gminy Jaworze sprawozdania finansowego za 2021 
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 
Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie – „za” 
podniosło rękę 13 obecnych na sesji radnych. Rad-
ni podjęli decyzję po zapoznaniu się ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawoz-
daniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach oraz stanowiskiem Komi-
sji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek 
stwierdził, że „uważa wykonanie budżetu za 2021 rok 
za bardzo pozytywne. Należą się pochwały dla pana 
wójta, dla pani zastępcy wójta, dla pana skarbnika  
i dla wszystkich naczelników i pracowników Urzę-
du Gminy”.

Wójt Radosław Ostałkiewicz, kierując do radnych po-
dziękowania za udzielone absolutorium, stwierdził: 
„Nie możemy zapominać, że pełnimy rolę służebną 
wobec mieszkańców. W końcu to dla mieszkańców re-
alizujemy budżet. Nie zawsze jest to jednak rola, któ-
ra potrafi zapewnić wszystkie potrzeby, szczególnie, 
że ostatnie budżety realizujemy w trudnym czasie –  
w czasie, gdy przychodzi nam się mierzyć z warto-
ścią pieniądza”.
Czerwcowa sesja Rady Gminy Jaworze była także 
okazją do prezentacji „Raportu o stanie Gminy Jawo-
rze za 2021 rok”, którego autorem jest wójt. To swo-
iste roczne podsumowanie tego, co działo się w gmi-
nie i jak ona funkcjonowała w 2021 roku.
– Znajdą w nim państwo obiektywne informacje  
o tym, co zrobiłem, jaki jest potencjał naszej gmi-
ny na tle podobnych do nas gmin, a także w którym 
momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. 
To dokument o nas samych, dla nas samych – miesz-
kańców Gminy Jaworze – zachęca do lektury wójt.

Jak wyglądał rok 2021 w liczbach?
Na 31 grudnia 2021 roku Gmina Jaworze na plan do-
chodów po zmianach w wysokości ok. 45,3 mln zł wy-
konała dochody w wysokości ponad 48,7 mln zł, co 
stanowi 108% planu. Pomimo nadal trwającej sytu-
acji epidemicznej w 2021 roku, spowodowanej CO-

VID-19, dochody bieżące wykonano na poziomie wyż-
szym niż zakładane.
Z kolei w zakresie wydatków, na 31 grudnia 2021 roku 
plan po zmianach kształtował się na poziomie ok. 50,5 
mln zł, a jego wykonanie na pułapie blisko 45,2 mln 
zł, co stanowi blisko 90%.
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Na koniec 2021 roku Gmina Jaworze na planowany 
deficyt budżetowy po zmianach wynoszący ok. 5,2 
mln zł wykonała nadwyżkę budżetową w wysoko-
ści ponad 3,5 mln zł. Nadwyżka budżetowa wynikała 
z większego zrealizowania dochodów budżetowych 
oraz z oszczędności wypracowanych na wydatkach 
bieżących i majątkowych.

W 2021 roku, poziom spłat zobowiązań gminy nie 
przekroczył poziomu określonego ustawą o finan-
sach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla pra-
widłowego funkcjonowania gospodarki finansowej 
Gminy Jaworze.

Jak wyglądał rok 2021 w zakresie inwestycji i roz-
woju gminy?
Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Ja-
worze w 2021 r. wyniosło prawie 8,7 mln zł. Co szcze-
gólnie należy zaznaczyć – jest to wzrost o blisko 65% 
w stosunku do 2020 roku. Połowa wydatków majątko-
wych w 2021 r. była skoncentrowana na szeroko po-
jętej gospodarce mieszkaniowej. Kolejnymi wiodący-
mi obszarami wydatków majątkowych były transport 
i łączność oraz oświata i wychowanie.
Wśród licznych inwestycji, które realizowano na te-
renie gminy, znaczne środki przekazano na przedsię-
wzięcia związane z sektorem transportu i drogownic-

twa. Blisko 1,9 mln zł przeznaczono na przebudowę ul. 
Kalwaria. Prace przy tej drodze polegały na przebudo-
wie konstrukcji jezdni wraz z przebudową skrzyżowań  
z drogami bocznymi oraz przebudową poboczy. Inwe-
stycja została zrealizowana przy udziale środków fi-
nansowych z Funduszu Dróg Samorządowych.
W 2021 roku prowadzono także prace przy budowie 
parkingu przy ul. Wapienickiej – zadanie kosztowało 
niecałe 150 tys. zł. Realizowano również zadania in-
westycyjne polegające na modernizacji infrastruktu-
ry drogowej na terenie Gminy – łącznie na kwotę ok. 
150 tys. zł.

Niewątpliwie ważną inwestycją prowadzoną w 2021 
roku była modernizacja amfiteatru – środki przezna-
czone na to zadanie w poprzednim roku budżetowym 
zamknęły się w kwocie blisko 600 tys. zł. Zadanie uzy-
skało pomoc finansową w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu województwa śląskiego w ramach 
Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 r. Dodatkowo 
przeprowadzono modernizacje mostków przy amfite-
atrze za kwotę 36 tys. zł. Jak ważne i potrzebne były 
to inwestycje widzimy chociażby po ostatnim, zakoń-
czonym ogromnym sukcesem frekwencyjnym, wyda-
rzeniu – czyli koncercie zespołu Kwiat Jabłoni w trak-
cie „Jaworzańskiej Majówki”.
Kolejną znaczącą – bo opiewającą na kwotę blisko 2,9 
mln zł – pozycją w budżecie Gminy Jaworze w 2021 

roku była przebudowa zabytkowego budynku „Trzy-
dziestki”, czyli dawnego Domu Zdrojowego. W odno-
wionej przestrzeni siedzibę znalazło nowo powsta-
łe Centrum Usług Społecznościowych – Klub Seniora. 
Wygospodarowano tam także miejsce na salę ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego. Efekty tej pracy można było 
podziwiać w trakcie zorganizowanego dnia otwarte-
go. Jaworzanie podziwiający wnętrze, jak i samą „wi-
zytówkową” bryłę budynku w centrum Jaworza, nie 
kryli słów uznania. Inwestycja wsparta została środka-
mi zewnętrznymi, pozyskanymi przez Gminę Jaworze,  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego) – oś priorytetowa X, rewitalizacja oraz in-
frastruktura społeczna i zdrowotna.

Znaczące kwoty Gmina Jaworza skierowała na prace 
budowlane w budynkach oświatowych – łącznie wy-
datki w tym zakresie stanowiły ponad 1 mln zł. Naj-
większą pozycją w budżecie (770 tys. zł) była termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – polegająca 
na przebudowie kotłowni oraz wymianie instalacji we-
wnętrznej centralnego ogrzewania. Inwestycja zosta-
ła wsparta środkami finansowymi z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Na potrzeby Centrum Usług Wspólnych, 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przeprowadzono 
dodatkowo modernizację pomieszczeń administracyj-
nych za kwotę 30 tys. zł oraz budowę przyłącza gazo-
wego do kuchni za 16 tys. zł. Z kolei Szkoła Podstawo-

wa nr 1, za kwotę ok. 150 tys. zł, przeprowadzała mo-
dernizację swojej siedziby oraz wykonała podjazd dla 
uczniów niepełnosprawnych (20 tys. zł). Na potrzeby 
najmłodszych jaworzan, Przedszkole nr 2 wykonało 
modernizację pomieszczeń kuchennych za 35 tys. zł.
Także z myślą o tych najmłodszych – ale również nie 
zapominając o ich rodzicach – na terenie Jaworza przy-
stąpiono do modernizacji placów zabaw. Na ten cel wy-
datkowano w 2021 roku ponad 82 tys. zł. W 2021 roku 
prowadzono też drobniejsze prace w gminnych nieru-
chomościach – na roboty modernizacyjne i instalacyj-
ne w budynkach przy ul. Zdrojowej 111 i 117 wydat-
kowano ok. 45 tys. zł.

Jak wypadamy na tle innych?
Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej cha-
rakterystyce może zostać określona jako dobra, bo-

wiem w większości analizowanych obszarów Jaworze 
osiągnęło sprzyjającą bądź bardzo sprzyjającą pozycję  
w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowa-
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niach rozwoju. W aspektach gospodarczych oraz edu-
kacyjnych Gmina Jaworze jest jedną z najlepszych jed-
nostek spośród analizowanych. Nasza gmina, w ana-
lizach przedstawionych w „Raporcie o stanie gminy”, 
zestawiana jest ze 130 gminami wiejskimi, leżącymi 
wokół ośrodków regionalnych. Do grupy porównaw-
czej naszej gminy, z obszaru województwa śląskiego, 
należą m.in. gminy Kozy, Wilkowice, Poczesna, Miedź-
na czy Pawłowice.
Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy nale-
ży wskazać, że na tle jednostek należących do grupy 
porównawczej nastąpiła korzystna zmiana w zakre-
sie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona 
m.in. wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku 
pracy czy mieszkańcami w wieku poprodukcyjnym. 

Wskazać należy najwyższe dochody z PIT na miesz-
kańca w stosunku do podobnych gmin. Co warto za-
znaczyć – w 2021 roku osiągnięto najwyższe docho-
dy z tytułu podatku PIT, jakie do tej pory odnotowano  
w Gminie Jaworze – kwota ta osiągnęła ponad 15,3 
mln zł.
Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gmi-
ny Jaworze należy ocenić jako bardzo dobrą. Jak wy-
nika z analizy, w przypadku takich wskaźników, jak 
wpływy z podatków PIT i CIT, czy struktura własno-
ściowa przedsiębiorstw, sytuacja jest bardzo sprzyja-
jąca i lepsza niż w przypadku zdecydowanej większo-
ści gmin z grupy porównawczej. Gmina Jaworze jest li-
derem pod względem aktywności gospodarczej miesz-
kańców oraz wpisów do REGON.

Biorąc pod uwagę obszar 
związany z finansami, na-
leży wskazać, że nasza 
gmina, na tle porównywa-
nych jednostek samorzą-
dowych realizuje zopty-
malizowaną politykę wy-
datkową. Świadczy o tym 
sprzyjająca sytuacja w za-
kresie wskaźnika wydat-
ków bieżących na miesz-
kańca. Z analizy wynika, 
że średnia wysokość nad-
wyżki operacyjnej, kalkulo-
wana w oparciu o wykona-
nie budżetów z trzech po-
przednich lat, wynosi pra-
wie 13 procent. Przyjmuje 
się, że jednostka o stabilnej  
i bezpiecznej sytuacji fi-
nansowej powinna gene-
rować nadwyżkę operacyj-
ną na poziomie 5-8 procent 
dochodów.
Wskaźnikiem będącym  
w bardzo sprzyjającej sy-
tuacji w odniesieniu do in-
nych gmin jest rentowność 
systemu gospodarki odpa-
dami, która wynosi prawie 
85 procent (średnia z lat 
2019-2021), a w 2021 roku 
uległa całkowitemu zbilan-
sowaniu. Świadczy to pozy-
tywnie o gospodarce komu-
nalnej prowadzonej na te-
renie Gminy Jaworze.
Powodem do zadowolenia 
jest także bardzo dobra po-
zycja edukacji w Jaworzu w 
zestawieniu z innymi gmi-
nami z grupy porównaw-
czej. W 2021 roku nastąpiły 
korzystne zmiany w zakre-
sie liczebności oddziałów  
w szkołach oraz w zakresie 
wskaźnika efektywności 

zatrudniania nauczycieli. 
Wskaźniki te potwierdzają 
dobrą organizację systemu 
nauczania w naszej miej-
scowości. W zakresie finan-
sowania oświaty wskazać 
należy też na wzrost wy-
datków bieżących, jaki na-
stąpił w 2021 roku.
Co bardzo istotne, w 2021 
roku. Gmina Jaworze, na 
tle innych porównywanych 
jednostek samorządowych 
wyróżniała się poziomem 
dotacji dla organizacji po-
żytku publicznego. Na tere-
nie gminy funkcjonuje po-
nad 30 organizacji z tzw. 
III sektora (stowarzysze-
nia, fundacje, kluby spor-
towe i inne). W 2021 roku 
przyznano ponad 350 tysię-
cy złotych na realizację za-
dań publicznych tego typu 
organizacjom. Należy pod-
kreślić, że środki powierza-
ne organizacjom pozarzą-
dowym stanowią blisko 2 
procent wydatków budże-
towych – to jeden z naj-
wyższych poziomów tego 
wskaźnika wśród porów-
nywanych gmin. Dzięki tak 
szerokiemu finansowaniu 
organizacji pozarządowych 
w naszej gminie, możliwe 
jest realizowanie wielu 
ciekawych i atrakcyjnych 
przedsięwzięć na rzecz  
i z aktywnym udziałem 
mieszkańców.

Jaworze – miejscowość, 
która stale się rozwija i do-
brze się w niej mieszka.

Urząd Gminy Jaworze

Ocena stanu gminy 
na tle jednostek 
o podobnej 
charakterystyce 
może zostać 
określona jako dobra, 
bowiem w większości 
analizowanych 
obszarów Jaworze 
osiągnęło sprzyjającą 
bądź bardzo 
sprzyjającą pozycję 
w porównaniu do 
gmin o podobnych 
uwarunkowaniach 
rozwoju.
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Jubileuszowe spotkanie
30 czerwca, po prawie 3-letniej przerwie spowodo-
wanej pandemią koronawirusa, w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Jaworzu odbyło się okolicznościowe spo-
tkanie najstarszych mieszkańców gminy – Jaworzań-
ski Dzień Seniora.
Święto to zostało lata temu zainicjowane przez Radę 
Gminy Jaworze i wójta Jaworza. Tegoroczne spotkanie 
było jubileuszowe – odbyło się po raz 20.
Licznie zgromadzonych gości powitał wójt Radosław 
Ostałkiewicz. Uroczysty toast sokiem wzniósł przewod-
niczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek. Podczas 
spotkania tradycyjnie było coś dla ducha i coś dla ciała. 
Pracownicy Ośrodka Promocji Gminy Jaworze przygo-
towali słodki poczęstunek, a strawą duchową był wy-
stęp kapeli „Śtudry”. Zespół zaprosił zgromadzonych 

do śpiewu i wspólnej zabawy. Spotkanie było znako-
mitą okazją do prowadzenia wielu ciekawych rozmów 
i dzielenia się własnymi historiami.
W tym roku po raz pierwszy uroczystość organizował 
OPGJ, przy współpracy z dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Jaworzu Ewą Cholewik, pracownikami „jedyn-
ki” oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Dorotą Sacher-Wajster i pracownikami GOPS-u.
Gośćmi uroczystości byli także zastępca wójta gminy 
Anna Skotnicka-Nędzka, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Agnieszka Nieborak, a także przewodniczą-
cy Komisji Samorządu i Spraw Obywatelskich radny 
Edward Podstawny.

Urząd Gminy Jaworze

Klaster dobrej energii
Gminy powiatu bielskiego będą mogły pozyskiwać 
środki unijne na odnawialne źródła energii. Będzie 
to możliwe najwcześniej od przyszłego roku. Wszyst-
ko dzięki powołaniu do życia Klastra Energii Powia-
tu Bielskiego. W jego skład weszło dziewięć gmin po-
wiatu bielskiego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego  
z Bielska-Białej. Klaster jest już po pierwszym posiedze-
niu. – Widzimy, jak drożeją ceny mediów. Naszym ce-
lem jest dążenie do wytwarzania i dystrybucji energii 
elektrycznej, obniżenie jej kosztów, a przede wszyst-
kim zwiększenie udziału energii produkowanej z od-
nawialnych źródeł. Ma to zapewnić współpraca samo-
rządów z szeroko pojmowanym biznesem. Takie cele 
stawiamy sobie na najbliższe lata – mówił podczas po-
siedzenia starosta bielski, Andrzej Płonka.
O korzyściach mówił także Maciej Jeleń, prezes ARR. 
Posiłkował się przykładem szkoły, na której zostały za-
montowane panele fotowoltaiczne. W wakacje, kiedy 
zapotrzebowanie na energię jest wielokrotnie niższe, 
ta będzie mogła oddawać nadwyżkę prądu na przykład 

do zakładu produkcyjnego, oczywiście pod warunkiem, 
że oba podmioty będą należały do klastra. – Przedsię-
biorca będzie miał tańszy prąd, a szkoła dodatkowy 
przychód – przyznał prezes ARR.  (wot)
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Klaster Energii Powiatu Bielskiego ma się skupić mię-
dzy innymi na odnawialnych źródłach energii.

O program artystyczny zatroszczyła się kapela 
„Śtudry”.

Spotkanie odbyło się po 3-letniej przerwie.
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Cóż to był za weekend...

W ostatni weekend maja, po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią, w wielkim stylu powróciła do 
naszej miejscowości „Jaworzańska Majówka”. W pierw-
szym dniu na scenie amfiteatru wystąpili Eclipse Band 
oraz Paweł Mikler z zespołem. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Kwiat Jabłoni (wywiad z muzykami publikuje-
my na kolejnych stronach), który ściągnął kilka tysięcy 
widzów, w tym liczne grono żywiołowych fanów. Fre-
kwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizato-
rów. Widzowie wypełnili nie tylko cały amfiteatr – pu-
bliczność zajęła teren wszędzie tam, gdzie sięgał wzrok. 
Do Jaworza zjechali wielbiciele zespołu praktycznie  
z całej Polski! Na okolicznych parkingach nie brako-
wało rejestracji z odległych miejscowości.
Zespół został przywitany niezwykle entuzjastycznie 
przez tłumy widzów – Kwiat Jabłoni zagrał fenomenal-
ny koncert, oczarowując fanów. Kasia i Jacek Sienkie-
wiczowie złapali wspaniały kontakt z publicznością, 
dostarczyli wszystkim niesamowitych emocji i wzru-
szeń. Publiczność bardzo żywiołowo bawiła się przy 
ich największych przebojach. Oczywiście nie zabrakło 
bisów – muzycy musieli dwukrotnie wracać na scenę. 
Na zakończenie wydarzenia zespołowi, w podziękowa-
niu za wspaniały koncert, jaworzańska publiczność za-
śpiewała gromkie „Sto lat!”
Koncert poprowadziły Dorota Kohut oraz dyrektor 
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Jolanta Witkowska. 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez wójta gminy 
Jaworze Radosława Ostałkiewicza oraz Ośrodek Pro-

mocji Gminy Jaworze. Była to niewątpliwie uczta mu-
zyczna dla wszystkich uczestników koncertu – przyta-
czając słowa jednego z utworów zespołu: „miało być 
nic, a było wszystko”.
Drugi dzień „Jaworzańskiej Majówki” poświęcony był 
głownie tym młodszym mieszkańcom naszej gminy, ale 
także ich rodzicom i opiekunom. Po raz pierwszy w Ja-
worzu odbył się wówczas „Jaworzański Dzień Dziec-
ka”, połączony z akcją „Bezpieczne Wakacje”. Wyda-
rzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
całych rodzin. Uczestnicy „mogli korzystać z licznych 
atrakcji w trzech strefach.
W strefie pierwszej – „Baw się na sportowo i tańcz” – 
przeprowadzono rozgrywki sportowe na boisku przy 
ul. Koralowej zorganizowane przez członków GKS Czar-
ni Jaworze – turniej piłki nożnej dla dzieci oraz turniej 
siatkówki plażowej dla dorosłych.
Na scenie jaworzańskiego amfiteatru odbyło się uro-
czyste wręczenie medali i pucharów przez zastępcę 
wójta gminy Jaworze Annę Skotnicką-Nędzką, wice-
przewodniczącą Rady Gminy Jaworze Agnieszkę Nie-
borak, członka GKS Czarni Jaworze Szymona Korzusa 
oraz Krzysztofa Czubińskiego. Po wręczeniu wyróż-
nień, na scenie wystąpiły zespoły taneczne z Ośrodka 
Promocji Gminy Jaworze. Równolegle z występami, 
przeprowadzono grę terenową koordynowaną przez 
jaworzańskich harcerzy z 11. Grunwaldzkiej Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa” pod kierun-
kiem drużynowego Pawła Ficka.
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Na terenie za Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze dzie-
ci mogły sprawdzić swoje umiejętności na torze prze-
szkód zorganizowanym przez Młodzieżową Druży-
nę Pożarniczą Jaworze, która działa pod kierunkiem 
druha Adama Bindy. Dzieci podziwiały wóz strażacki  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, marząc, żeby 
choć na chwilę zostać strażakiem... Licznie zgromadze-
ni uczestnicy Dnia Dziecka mogli także podziwiać na 
jaworzańskiej scenie amfiteatru występy zespołów ta-
necznych, działających w Ośrodku Promocji Gminy Ja-
worze – „Etiuda”, „Etiuda-junior”, „Mała Etiuda”, „Ryt-
mika dla Smyka”, „Sunny Squad” oraz „Junior Crew”.
W drugiej strefie – „Działaj, twórz i edukuj się” – na 
placu przy amfiteatrze prowadzone były warsztaty 
plastyczne oraz malowanie twarzy, które cieszyło się 
ogromną popularnością. Zajęcia te prowadzone były 
przez instruktorki działające na co dzień w Galerii 
Sztuki „Na Zdrojowej” – Anetę Kwaśną oraz Monikę 
Farugę.
Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się cie-
kawe zabawy i warsztaty ekologiczne oraz akcja „Ro-
wer Pomaga”, zorganizowane przez Fundację Ekolo-
giczną „Arka”, której celem była promocja jazdy na 
rowerze, zachęcanie do dbania o zdrowie i środowi-
sko. Za wspólnie przejechane w ramach akcji kilome-
try dzieci otrzymują wymarzone rowery lub kupuje się 
warzywa dla zwierząt w schroniskach. Z kolei na tere-
nie Parku Zdrojowego Teatr Ognia „Tesserakt” zorga-
nizował ciekawe animacje cyrkowe. Dzieci mogły na-

uczyć się sztuki chodzenia po linie, żonglowania pi-
łeczkami i talerzami, puszczania wielkich baniek my-
dlanych. Najmłodsi jaworzanie mogli otrzymać także 
zwierzątko wykonane z balonów.
W ramach trzeciej strefy – „Bezpieczne wakacje” – na 
scenie amfiteatru odbył się pokaz ratownictwa medycz-
nego przeprowadzony przez pracowników PCK. Zorga-
nizowano również prelekcje na temat bezpieczeństwa 
w górach, nad morzem i w lesie, poprowadzone przez 
ratownika GOPR, przedstawicieli Komendy Miejskiej 
Policji w Bielsku-Białej, Komisariatu Policji w Jasieni-
cy oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Bielsko-Biała. 
Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko z sadzonka-
mi drzew, które były rozdawane bezpłatnie przez pra-
cowników Nadleśnictwa Bielsko-Biała.
Mimo padającego pod koniec dnia deszczu – „Jawo-
rzański Dzień Dziecka” połączony z akcją „Bezpiecz-
ne Wakacje” zakończył wspaniały pokaz ognia Alek-
sandry Stefaniuk.
Dzieci przez cały dzień mogły zjeżdżać bezpłatnie na 
dmuchanej zjeżdżalni i bawić się na dmuchanym pla-
cu zabaw, a także objadać się smakołykami.
Jak widać, „Jaworzański Dzień Dziecka” był wesoły, ko-
lorowy, taneczny, radosny i ciekawy. Jednym słowem 
– niesamowity.
Do zobaczenia za rok!

Urząd Gminy Jaworze/
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Na pierwszym planie
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Małe miejscowości wciąż 
nas czymś zaskakują
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Wystarczyły cztery lata, 
żeby podbili muzyczny ry-
nek w całej Polsce. Kasia 
i Jacek Sienkiewiczowie  
z Kwiatu Jabłoni, bo o nich 
mowa, wpadli w ostatnią 
sobotę maja do Jaworza. 
Dziś możemy tylko trochę 
żałować, że wywiad prze-
prowadziliśmy z nimi tuż 
przed koncertem, bo chy-
ba nikt nie spodziewał się 
aż tak ogromnego wydarze-
nia muzycznego.

Słuchając waszych utwo-
rów, trafiłem na popu-
larny kawałek, w którym 
śpiewacie między innymi 
tak: „I nie wiem o czym 
myśleć mam/Żeby mi się 
przyśnił taki świat/W któ-

rym się nie boję spać”. Po-
wstał cztery lata temu. Sa-
mospełniająca się przepo-
wiednia?
Jacek Sienkiewicz: To 
prawda, że w tym cza-
sie świat się bardzo zmie-
nił, bo wojna jest bardzo 
blisko, ale przecież cztery 
lata temu także były róż-
ne konflikty zbrojne, choć-
by w Donbasie czy kolejne 
starcia między Palestyną  
a Izraelem. Trochę o tym 
myślałem, pisząc ten tekst 
– że świat jest niepokojący 
i nieprzewidywalny. Poza 
tym już wtedy temat kata-
strofy klimatycznej był bar-
dzo aktualny.
Kasia Sienkiewicz: Dziś 
inaczej odbieramy te sło-

Lubimy przyjeżdżać 
do mniejszych 
miejscowości, bo 
widzimy różnicę  
w przyjęciu zarówno 
przez widownię,  
jak i organizatorów.
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wa. Wychodząc na scenę i śpiewając ten utwór po raz 
pierwszy w kontekście wojny w Ukrainie, pod koniec lu-
tego, poczułam się zupełnie inaczej, a piosenki nabrały 
nowego znaczenia. Jesteśmy przejęci w zupełnie inny 
sposób. To jednak nie pierwszy taki przypadek – w pan-
demii nasze utwory też nabrały nowego znaczenia, czy-
li widocznie są uniwersalne.

Macie w sobie dodatkową moc, że możecie powie-
dzieć, czy wręcz wykrzyczeć ze sceny coś, co was ak-
tualnie wkurza...
J.S.: Na naszych koncertach nie uciekamy od tema-
tu Ukrainy. Kiedy zaczęła się wojna, dość szybko wpa-
dliśmy na pomysł, żeby w ramach naszych koncer-
tów organizować zbiórki pomocy na rzecz tego kraju.  
W pierwszych dwóch tygodniach działały świetnie, lu-
dzie bardzo się zebrali w sobie, żeby pomagać. Przyno-
sili masę rzeczy, które następnie transportowaliśmy do 
Przemyśla, skąd nasi znajomi przewozili je w głąb Ukra-
iny. Czuliśmy wtedy, że możemy przełamywać naszą bez-
radność. Faktycznie, dzięki temu, że mamy głos i naszych 
słuchaczy, dotarło do nas, że 
możemy zrobić coś więcej.

Rozstrzał waszych koncer-
tów jest ogromny – z jednej 
strony kultowe już Męskie 
Granie, z drugiej festiwal 
Polsatu w Sopocie, a dziś 
gracie w Jaworzu, małej – 
jakby nie było – miejsco-
wości na Śląsku Cieszyń-
skim… Gdzie się czujecie 
najlepiej?
K.S.: Każdy koncert gra się 
inaczej. Wyjątkowo lubimy 
przyjeżdżać do mniejszych 
miejscowości, bo widzimy 
różnicę w przyjęciu zarów-
no przez widownię, jak i or-
ganizatorów. A w zasadzie 
przede wszystkim przez or-
ganizatorów, bo zawsze je-
steśmy świetnie zaopiekowa-
ni, jedzenie jest pyszne.
Mam takie wrażenie, że im 
większe miasto, z tym więk-
szą obojętnością mamy do 
czynienia i jest bardziej 
przeciętnie i nudno. Tymczasem w małych miejscowo-
ściach zawsze jesteśmy czymś zaskakiwani. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że jeżdżąc po Polsce, przekonujemy 
się, ile jest świetnych miejsc do grania, jakie są piękne 
domy kultury i amfiteatry, jak choćby ten w Jaworzu.
J.S.: I jak są dobrze wyposażone, świetnie zaprojektowa-
ne pod kątem akustyki.

Gracie już kilka lat, więc niejako trochę przyszliście 
na gotowe. Skok pod względem jakości w przypadku 
domów kultury i innych miejsc, w których dajecie 
koncerty, nastąpił już wcześniej, kiedy zaczęto wy-
korzystywać dotacje z Unii Europejskiej…
K.S.: To prawda, kiedyś przeskok musiał być większy. 
Pamiętamy różne miejscówki związane z kulturą – za-
równo z czasów podstawówki, kiedy występowaliśmy  

z kółkiem teatralnym albo jeździliśmy ze szkołą mu-
zyczną, jak i kiedy uczestniczyliśmy w koncertach na-
szego taty. Rodzice nas zabierali na koncerty i widzie-
liśmy, jak dawniej wyglądały placówki kulturalne  
w Polsce.

Jaworze czymś was zaskoczyło?
J.S.: Na pewno amfiteatrem, który jest pięknie wkompo-
nowany w otoczenie.
K.S.: No i fenomenalną restauracją Koralowa, w któ-
rej dobrze zjedliśmy, a muszę powiedzieć, że nie jeste-
śmy łatwym zespołem. Znaczna część to wegetarianie 
i weganie, w tym my, dlatego na pewno nie jest nam 
łatwo dogodzić pod względem kulinarnym. Jeżdżąc po 
Polsce, często jemy posiłki przyrządzone bez pomysłu,  
a tutaj było rewelacyjnie.

Na pewno nie lubicie pytań dotyczących waszego 
taty…
J.S.: Tak (śmiech).
K.S.: Zależy, jak są sformułowane.

Dobrze, spróbuję zatem  
w ten sposób – czy zdarzyło 
wam się pomyśleć na sce-
nie: „Co ja robię tu? Co ty 
tutaj robisz?”
K.S.: Bardzo dobre pytanie 
(śmiech).
J.S.: Mnie się wielokrotnie 
coś takiego zdarza. Na przy-
kład ostatnio, jak graliśmy 
na festiwalu w Sopocie. Wy-
dało mi się to takie absurdal-
ne, irracjonalne, może dlate-
go, że cały czas mam w gło-
wie małe kluby, w których 
występowaliśmy na począt-
ku. Przed Kwiatem Jabłoni 
graliśmy z Kasią dla bardzo 
małej publiczności, a bywa-
ły takie sytuacje, że nie przy-
chodził nikt. Naprawdę.

K.S.: Ja zadawałam sobie to 
pytanie, kiedy występowali-
śmy na scenie Narodowego 
Forum Muzyki we Wrocła-
wiu wraz z zespołem Wojt-

ka Mazolewskiego. I do tej pory, nie potrafię na nie od-
powiedzieć.

Jak wobec tego zachować normalność, żeby „sodów-
ka” nie uderzyła do głowy?
K.S.: Nie wiem, bo nam już uderzyła (śmiech).
J.S.: Warto grać także mniejsze koncerty. Pomaga mi na 
przykład udział w projektach niekomercyjnych. Piszę 
muzykę do spektakli niemalże charytatywnie, mam swój 
projekt z muzyką elektroniczną, dzięki czemu czuję się 
bardziej normalnie.
K.S.: Ważne jest też, żeby mieć życie poza muzyką. Bo 
jeżeli granie, koncerty, liczby wyświetleń na YouTu-
bie czy Spotify stają się najważniejsze, to bardzo łatwo  
o frustrację, poczucie zawodu i inne negatywne emocje.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Jeżeli granie, 
koncerty, liczby 
wyświetleń na 
YouTubie stają się 
najważniejsze, to 
bardzo łatwo 
o frustrację, poczucie 
zawodu i inne 
negatywne emocje



lipiec-sierpień 2022

12

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.

Odpady zielone
Urząd Gminy Jaworze przypomina iż, odpady zielone 
zgodnie z Uchwałą nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jawo-

rze z dnia 14 lipca 2016 r. należy gromadzić w workach 
o pojemności do 120 l.
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Urząd Gminy informuje

Gdzie i kiedy segregować 
olej jadalny?
Doradzimy ci, gdzie i kiedy najlepiej se-
gregować zużyte oleje jadalne, aby zajęło 
to minimum czasu.
Znalezienie najbliższego miejsca, w któ-
rym znajdują się pojemniki do segregacji 
zużytego oleju jadalnego, jest łatwe. Wy-
starczy spojrzeć na interaktywną mapę po-
jemników na stronie www.segregujolej.pl. 
Gdy znajdziesz miejsce w pobliżu swoje-
go gospodarstwa domowego, możesz roz-
począć nawigację do wybranego kosza, na 
przykład w telefonie komórkowym
Zużyty olej jadalny przelej do butelki 
PET. Pamiętaj jednak, żeby do pojemnika 
do segregacji zużytego oleju, wrzucić 
całkowicie napełnioną butelkę. Jeśli 
obawiasz się, że napełnienie pełnej butelki 
zajmie ci dużo czasu, wybierz mniejszą, 
nawet półlitrową. 
Olej dobrze wlewa się do butelki z szeroką 
szyjką, na przykład takiej po mleku. Waż-
ne jest jednak, aby butelka była naprawdę 
plastikowa – nigdy nie używaj szkła, które 
pęka po wrzuceniu do pojemnika.
Jeśli pojemnik do segregacji oleju nie znaj-
duje się w pobliżu miejsca swojego za-
mieszkania, najlepiej dotarcie do niego 
połącz z inną czynnością, aby zaoszczę-
dzić czas, na przykład w drodze do pracy, szkoły lub 
na zakupy. Zużyty olej możesz zabrać ze sobą na spa-
cer z psem lub wybrać się na małą wycieczkę lub spa-
cer do innej części miasta. Małą butelkę PET można 
wziąć do ręki podczas regularnego biegania, co przy-
niesie podwójne korzyści.

To nasze propozycje, ale na pewno wymyślisz inne 
możliwości, które ułatwią ci sortowanie zużytych ole-
jów i tłuszczów jadalnych. Będziemy szczęśliwi, jeśli 
podzielisz się nimi na naszym Facebooku lub Instagra-
mie segregujolej.pl.
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Urząd Gminy informuje

„Hotele dla owadów”

Gmina Jaworze postanowiła pomóc naszym najmniej-
szym przyjaciołom, stawiając trzy domki dla owadów. 
Dwa domki zakupiło i podarowało Centrum Roślin – 
Mamorscy, znajdujące się przy ul. Niecałej 1 w Jaworzu. 
Tak zwane „hotele dla owadów” stanowią bezpieczne 
miejsce schronienia oraz wylęgania wielu gatunków 
bezkręgowców, na przykład pszczół, motyli, trzmieli 
czy innych owadów zapylających. Spełniają również 

rolę edukacyjną – pozwalają na obserwację przyro-
dy i budowanie wiedzy na temat znaczenia owadów 
w życiu człowieka. 
Domki zostały zamontowane przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Jaworzu oraz Parku Zdrojowym – przy fontan-
nie solankowej i w pobliżu stawu. 
Ustawienie pierwszych „hoteli dla owadów” to dopie-
ro początek większego projektu. W planach gmina ma 
montaż kolejnych domków oraz tworzenie łąk kwiet-
nych, które oprócz waloru wizualnego, odgrywają waż-
ną rolę w trosce o pszczoły zapylające. Owady te speł-
niają wszakże w życiu człowieka niebagatelne znacze-
nie – to właśnie im zawdzięczamy produkcję 1/3 żyw-
ności na całym świecie. 

Wymieniamy piece
Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r., właściciele 
w zależności od daty produkcji posiadanego pieca po-
winni wymienić je do końca wyznaczonego roku (do-
tyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastą-
piło przed 1 września 2017 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 kla-
sy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa jest aktem pra-
wa miejscowego, co oznacza, że każdy właściciel nie-
ruchomości stosujący do ogrzewania paliwa stałe jest 
zobowiązany do jej stosowania. Za nieprzestrzeganie 
przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat od 20 
zł do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.
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Kultura

8 czerwca w sali „Pod Goruszką” w Jaworzu odbył się 
Czerwcowy Koncert – popisy uczestników całorocznych 
zajęć nauki gry na instrumentach. Swoje umiejętności 
zaprezentowały dzieci, młodzież i dorośli uczący się 
grać od września 2021 roku na pianinie pod kierun-
kiem muzyka Magdaleny Janeckiej, ukulele pod kie-
runkiem muzyka Marcina Jakubca oraz na gitarze pod 
kierunkiem muzyka Tomasza Madzi.
Koncert zaszczyciła swoją obecnością zastępca wójta 
gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka. Wydarzenie 
poprowadziła dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Ja-
worze – Jolanta Witkowska, która pogratulowała wy-
konawcom pięknego koncertu oraz podziękowała in-
struktorom za ich całoroczną pracę, zaangażowanie, 
kreatywność, profesjonalizm, a także wspaniałe przy-
gotowanie uczestników do koncertu. 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Muzyczne popisy
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników koncertu.

Szczęśliwe „Sznurowadło” 
i nie tylko
Miło nam państwa poinformować o sukcesie duetu ta-
necznego Zuzanny Olszewskiej oraz Pauliny Solowskiej 
na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Złote Sznu-
rowadło”, który odbył się 11 czerwca w Libiąskim Cen-
trum Kultury. Pomimo ogromnej konkurencji Zuzia  
i Paulinka z układem „Dualizm”, w kategorii duety po-
wyżej 15 lat, w choreografii pani Marceliny Suławy, za-
jęły drugie miejsce.
Na festiwalu w Libiążu zaprezentowały się również: 
zespół tańca współczesnego „Etiuda” w układzie „Pie-
kło-niebo”, w choreografii Marceliny Suławy oraz  
w autorskich choreografiach – Paulina Solowska  
w układzie „It’s Okay” i Zuzanna Olszewska w układzie 
„Senne marzenia”. 
Warto dodać, że z kolei 21 maja na Ogólnopolskim Kon-
kursie Tanecznym 20. Wodzisławskiej Gali Tanecznej 
MIX 2022 w Wodzisławiu Śląskim  młodzieżowy ze-
spół tańca współczesnego „Etiuda” (układ „Piekło-nie-
bo” zdobył czwarte miejsce, natomiast dziecięcy zespół 
tańca współczesnego „Mała Etiuda” za układ „Zagad-
ka rozwiązana” otrzymał wyróżnienie.

(r)

Marcelina Suława (z lewej) ze swoimi podopiecznymi.
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Podsumowanie 
artystycznego roku
10 czerwca w Galerii Sztuki na Zdrojowej w Jaworzu 
odbyła się wystawa podsumowująca rok artystyczny 
2021/2022 rysunku i malarstwa dzieci oraz młodzie-
ży uczęszczających do galerii na zajęcia plastyczne od 
września 2021 r. Wydarzenie to było podsumowaniem 
całorocznej pracy twórczej młodego pokolenia.
Prezentowane prace ukazują magiczny świat wyobraź-
ni oraz siłę wyrazu artystycznego młodych twórców. 
Aktywność plastyczna dzieci i młodzieży zyskała już 
wiele uznania. Od lat na całym świecie organizowane 
są dla nich wystawy ich prac. Dorośli odbiorcy sztu-
ki dostrzegają w rysunkach i malarstwie młodego po-
kolenia coś więcej niż tylko naiwną twórczość. Pięk-
no i bogactwo wyrazu ich prac nie budzą już zdziwie-
nia, chociaż nadal trwają dyskusje, do jakiego rodza-
ju zjawisk je zaliczyć w aspekcie psychologii twórczo-
ści. Niejednokrotnie już dostrzeżono i oceniono arty-
styczną wrażliwość najmłodszych, która wywoływała 
zachwyt nie tylko wśród rodziców, ale także dojrza-
łych artystów sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej. 
Czystą wrażliwość najmłodszych adeptów sztuki moż-
na określić słowami Pablo Picasso: „Maluję rzeczy nie 
tak, jak je widzę, ale jak o nich myślę”. Jak powszech-
nie wiadomo, ten wybitny twórca kubizmu sam przy-

znał: „Zajęło mi cztery lata, aby malować jak Rafael, 
ale uczyłem się całe życie, aby malować jak dziecko”. 
Wystawę uroczyście otworzyła dyrektor Ośrodka Pro-
mocji Gminy Jaworze Jolanta Witkowska, witając przy-
byłych gości – przedstawicieli Gminy Jaworze, instruk-
torów artystycznych, rodziców oraz dzieci. Pani dy-
rektor podziękowała instruktorkom artystycznym: ni-
żej podpisanej, prowadzącej grupy plastyczne: „Doli-
nę Kreatywności I i II”, „Światłocień” oraz „Kontrast”, 
Monice Farudze, prowadzącej grupę dziecięcą –„Ma-
łych Artystów”, a także Urszuli Marczak, prowadzącej 
grupę rękodzieła artystycznego dla dzieci, za ich cało-
roczną pracę, zaangażowanie, kreatywność, profesjo-
nalizm, uśmiech, za stworzenie z Galerii miejsca wy-
jątkowego, twórczego, w którym dzieci, młodzież i do-
rośli realizują swoje artystyczne pasje. 
Zaraz potem nastąpił ważny moment, w którym in-
struktorki prowadzące warsztaty wręczyły młodym 
artystom dyplomy oraz sygnowane logo galerii torby 
na prace uczniów i przybory artystyczne jako wyraz 
uznania ich pracy i zdolności. 

Aneta Kwaśna
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Urząd Gminy Jaworze informuje o możliwości skorzy-
stania z porad ekodoradcy, który będzie pełnił dyżury 
w naszej miejscowości. Konsultacje będą prowadzone 
w godz. od 10:00 do 12:00 w budynku „Pod Harendą”.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację na spotkanie z eko-
doradcą w każdy poniedziałek w godz. od 7:30 do 15:30 
pod numerami tel. 535 667 919 lub 535 884 498. 

Spotkaj 
się z doradcą
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Gminna Biblioteka Publiczna 

„Kokon” rozstrzygnięty

W przeddzień wakacji rozstrzygnięto pierwszą edy-
cję Konkursu Literackiego „Kokon”, zorganizowane-
go przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaworzu oraz 
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jawo-
rzu. Jego przedmiotem było wykonanie pracy polega-
jącej na napisaniu i zilustrowaniu bajki lub opowia-
dania, których główną postacią literacką będzie mo-
tyl. Celem konkursu było rozbudzanie wśród dzieci  
i młodzieży zainteresowań literackich, motywowanie 
do wykorzystania wyobraźni i bogactwa językowego. 
Równocześnie temat konkursu kieruje uwagę na lokal-
ną atrakcję, jaką są zbiory jaworzańskiego muzeum. 
Czteroosobowe jury złożone z pracowników biblioteki 
oraz muzeum miało niełatwe zadanie ocenienia prac 
konkursowych, których poziom był naprawdę wyso-
ki. Przyjęto więc punktację liczbową i każdy z juro-
rów przyznawał punkty indywidualnie poszczegól-
nym pracom, podsumowanie wszystkich punktów dało 
ostateczne wyniki. Przyznano nagrody i wyróżnienia  
w dwóch kategoriach wiekowych oraz dwóch ujęciach 

tematycznych na ilustrowaną bajkę i opowiadanie.  
W grupie wiekowej 8-11 lat wygrał Wiktor Chyży za 
bajkę ilustrowaną pt. „Motyl radości”. W grupie wieko-
wej 12-16 lat pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Dzie-
dzic za bajkę „Historia zamknięta w kolorach”, nato-
miast w kategorii opowiadanie I miejsce zajęła Emi-
lia Gąsiorek za utwór „Ważne jest, by się podnieść  
i iść dalej”. Ponadto przyznano równorzędne wyróż-
nienia dla Kamila Chmielewskiego, Marii Kornac-
kiej, Julii Sobkowicz, Jagody Talik, Oliwi Zipser, Emi-
lii Mieszczak. Laureaci otrzymali nagrody w posta-
ci kart podarunkowych do księgarni, ufundowanych 
przez bibliotekę oraz upominki i koszulki ufundowane 
przez muzeum. Nasza uzdolniona jaworzańska mło-
dzież udowodniła, że w dobie świata multimediów po-
trafi uruchomić wyobraźnię i stworzyć fantastyczne 
historie i ilustracje. Najważniejsze jednak, że włada-
nie słowem pisanym nie jest jej obce i wierzymy, że 
kolejne edycje konkursu, będą odkrywały nowe mło-
de talenty literackie.
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Prezentujemy fragment nagrodzonej bajki „Historia 
zamknięta w kolorach” autorstwa Kasi Dziedzic: „… 
Dzieci oglądały badawczo motyla, lecz po chwili ten 
zaczął skakać po kawałkach rozbitego listu, a każdy 
fragment, na którym kolejno siadał, stawał się złoty 
i świetlisty.
Antek zaczął powoli przykładać jeden kawałek do 
drugiego, aż został jeden, który pasował do całości i…  
z ułożonych elementów stworzył się obraz, który przy-
pominał kartkę.
– Czy ty to widzisz?! – Antek z przejęciem popatrzył 
na siostrę.
– Tak – dziewczynka ledwo wykrztusiła z siebie sło-
wo. – To mapa! Kiedy to wypowiedziałam, wydawa-
ło jej się przez chwilę, że Hrabia Maurycy skinął de-
likatnie głową.
Gdy Karolina wypowiedziała te słowa, motyl odleciał, 
lecz z jego złotego pyłku, który rozsypał się na mapie 
podczas gdy odlatywał, powstał napis: „Pierwsze ta-
kie masz zadanie – Panny świecą, gdy czas na spa-
nie – przeczytał chłopiec – Panny świecą, gdy czas na 
spanie...? Wiem! To fontanna z pannami! Panny świe-
cą w nocy! –  wykrzyknął.
– Tylko, że kto nas wypuści w nocy do parku? – Karo-
lina powiedziała z zakłopotaniem. – Przecież rodzice 
nam nie pozwolą.
– A co ty pleciesz, ja mam plan! – powiedział błysko-
tliwie Antek.
Gdy nastał wieczór, dzieci siedziały już w gotowości, 
aby ruszyć w drogę…
Dobra, a więc to jest tak... O północy zejdziemy do piw-
nicy, aby wyjść z domu dolnym wyjściem.
– Ale...
– Mamy klucze — przerwał siostrze Antek w pół sło-
wa – wziąłem również latarki, linę, krótkofalówki, pro-
cę i oczywiście mapę... Kiedy wyjdziemy z domu, po-

dejdziemy do kurnika po zapasowy klucz, rozkłada-
ną wędkę i ruszamy. Jakieś pytania?
– No dobra, ale po co nam wędka? Idziemy szukać 
skarbu, a nie łowić ryby w stawie. Poza tym w fontan-
nie to bym ryb nie szukała, wątpię, że tam są.
– Nie wiadomo, co nas spotka. Wędka dużo miejsca 
nie zajmuje, a może nam się przydać…”.
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Miłośnicy Jaworza

Trzy dni 
w Beskidzie Sądeckim

Towarzystwo Miłośników Jaworza w dniach 31 maja-2 
czerwca zorganizowało wycieczkę turystyczno-krajo-
znawczą w Beskid Sądecki. W czasie drogi pan Leopold 
Kłoda opowiadał nam o historii mijanych miejscowo-
ści takich jak Żywiec, Sucha Beskidzka, Maków Podha-
lański, Jordanów, Rabka, Limanowa, Nowy Sącz, a pan 
Piotr Stebel zapoznał nas z mijanymi pasmami górski-
mi i szczytami widocznymi z autokaru.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Miasteczka Galicyjskie-
go w Nowym Sączu. Jest to rekonstrukcja zabudowy 
małomiasteczkowej obejmującej niewielki plac ryn-
kowy i kilkanaście domów wokół niego. Architektura  
i wystrój wnętrz przybliżają atmosferę dawnych mia-
steczek zachodniej Galicji, prowincji Monarchii Au-
stro-Węgierskiej z przełomu XIX i XX wieku. Obejrze-
liśmy wnętrza domów: krawca, zegarmistrza, fotogra-
fa, fryzjera, drukarnię, aptekę, pocztę, karczmę, a po-
tem był czas na kawę.
Następnie przez przejście graniczne Mniszek nad Po-
pradem wjechaliśmy na Słowację i w miejscowości 
Stara Lubownia, drapiąc się pod górę, rozpoczęliśmy 
zwiedzanie zamku wybudowanego na przełomie XIII 
i XIV wieku, który jest jedną z perełek Spiszu. Obec-
nie jego część jest odbudowana i mieści się tam mu-
zeum, a w kaplicy zamkowej jest stała wystawa kopii 

polskich klejnotów koronacyjnych. Zamek ten przez 
360 lat znajdował się w zastawie u polskich królów  
i zarządzali nim polscy starostowie. Ród Lubomirskich 
przez cztery pokolenia zarządzał zamkiem, a w czasie 
potopu szwedzkiego były tam przechowywane polskie 
klejnoty koronacyjne. Wielokrotnie na zamku gości-
li polscy królowie. Od 1882 do 1945 roku był on wła-
snością polskich magnatów – Zamoyskich, a po zakoń-
czeniu II wojny światowej obiekt został przejęty przez 
rząd Czechosłowacji.
Przez przejście w Leluchowie wróciliśmy do Polski,  
a po przejeździe przez Muszynę zatrzymaliśmy się, by 
w Powroźniku zobaczyć piękną cerkiew. Jest to najstar-
sza cerkiew łemkowska w polskich Karpatach, wznie-
siona około 1600 r., na obecnym miejscu znalazła się po 
powodzi w roku 1814. Bogate wyposażenie obejmuje 
m.in. niekompletny ikonostas z lat 1743-1744, baroko-
wy ołtarz boczny z XVIII wieku i wiele cennych ikon. 
Od 1947 roku – po wysiedleniu Łemków w czasie Akcji 
„Wisła” – znajduje się tutaj parafia rzymskokatolicka.
Późnym popołudniem dojechaliśmy do Krynicy na noc-
leg i obiadokolację. Po zakwaterowaniu i posiłku przy-
szedł czas na odpoczynek.
Następnego dnia po smacznym śniadaniu kolejką gon-
dolową wjechaliśmy na Jaworzynę Krynicką wzno-
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szącą się na wysokość 1114 m n.p.m., skąd rozpoście-
rały się przepiękne widoki na okolicę, można też było 
przejść się do schroniska.
Po powrocie na dół pojechaliśmy do Słotwin, gdzie wy-
ciągiem krzesełkowym na 6 – osobowych kanapach 
wyjechaliśmy pod wieżę widokową Słotwiny Arena, 
najwyższą w całej Polsce. Wieża ma prawie 50 m wy-
sokości i wchodzi się na nią łagodną ścieżka pośród 
drzew. Zbudowana jest z drewna robinii akacjowej  
i wejście na nią dostarcza wielu niezapomnianych wi-
doków i wrażeń. Budowa trwała dwa lata, ukończona 
została w 2019 r.
Po powrocie do Krynicy poszliśmy spacerem przez 
Park Zdrojowy do Muzeum Nikifora, które mieści się 
w Willi Romanówka. Została ona zbudowana w II po-
łowie XIX wieku, a w 1995 r. otworzono tam muzeum 
Nikifora, gromadzące 77 prac artysty. Są to między in-
nymi malowane w latach 20 i 30 XX w. pejzaże beskidz-
kie z cerkiewkami, sceny wojskowe, dworce kolejowe, 
autoportrety, a także skromny warsztat pracy Nikifo-
ra i publikacje opisujące jego twórczość.
Krynica, zwana perłą polskich uzdrowisk, położona 
jest we wschodniej części Beskidu Sądeckiego, w doli-
nie potoku Kryniczanka. Uzdrowisko zaczęło rozwijać 
się po roku 1856 dzięki działalności prof. Józefa Die-
tla. Znajdują się tutaj ujęcia wielu wód mineralnych 
takich, jak Zuber, Jan, Słotwinka, Józef, Tadeusz. Kry-
nica-Zdrój jest obecnie dużym ośrodkiem lecznictwa 
uzdrowiskowego i sanatoryjnego. Leczy się choroby 
układu trawiennego, moczowego, krążenia i przemia-
ny materii. Na Górę Parkową znajdującą się nad głów-
nym deptakiem można wjechać kolejką terenowo-li-
nową, a w sercu Krynicy znajduje się odrestaurowa-
na Pijalnia Główna, gdzie również odbywają się kon-
certy orkiestry zdrojowej.
Trzeciego dnia po śniadaniu, spakowaliśmy bagaże 
do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wstą-
piliśmy do Centrum Apiterapii w Kamiannej, Pasie-
ka „Barć”. Najpierw weszliśmy do kościoła, w którym 
znajdują się rzeźby mieszkańca Kamiannej, Jana Ste-
faniaka. Do 1947 r. była to cerkiew.
Na zbiory muzeum pszczelarstwa składają się dwie eks-
pozycje – biograficzna poświęcona osobie ks. dra Hen-
ryka Ostacha – kapłana i pszczelarza, długoletniego 
prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz wysta-
wa urządzeń i narzędzi pszczelarskich z okresu ostat-
nich 200 lat. Obok muzeum znajduje się Zagroda Bart-
nik – skansen uli figuralnych oraz rzeźb przedstawiają-
cych m.in. św. Ambrożego – patrona pszczelarzy. Cen-
trum Apiterapii zwiedzaliśmy z przewodnikiem, który 
oprowadzał nas po terenie i przekazywał wiele cieka-

wych informacji związanych z życiem pszczół i pszcze-
larstwem. Można było zajrzeć do ula przez oszkloną 
jedną ścianę ula. W jednym ulu może być do 60 tys. 
pszczół, królowa jest jedna i może żyć do pięciu lat. Ro-
botnice żyją natomiast bardzo krótko. Było też o roli 
trutni w ulu. Na koniec pobytu można było dokonać za-
kupu wyrobów pszczelich, a także spróbować miodu.
Następnie na naszej drodze znalazła się wieś Brunary, 
gdzie znajduje się położona na niewielkim wzgórzu, 
powstała w 1797 r. cerkiew grekokatolicka im. św. Mi-
chała Archanioła. O dziejach i wyposażeniu przepięk-
nej cerkwi opowiadała nam przewodniczka. Cerkiew 
w 2013 r. została wpisana na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO.
Ponieważ w pobliżu znajduje się góra Jaworze (882 m 
n.p.m.) – więc mieszkańcy Jaworza postanowili ją zdo-
być. Na szczycie znajduje się wieża widokowa, skąd po-
dziwialiśmy okolice. W pobliskiej miejscowości zjedli-
śmy obiad i już bez zatrzymywania się na zwiedzanie 
ruszyliśmy w kierunku domu.
Podczas wszystkich przejazdów i na wieczorku pani 
Janina Czader umilała nam czas grą na akordeonie,  
a my wszyscy śpiewaliśmy pieśniczki. Pogoda – jak 
zwykle na naszych wyprawach – dopisała, było ład-
nie i ciepło. Do domu wracaliśmy w świetnych humo-
rach, z dużą dawką nowych wiadomości z dziedziny 
geografii i historii.
Wszyscy gorąco dziękujemy Irenie Stekli i Ryszardowi 
Stanclikowi za wspaniałą organizację wycieczki. Oczy-
wiście czekamy na następne.

Grażyna Matwiejczyk

Miłośnicy Jaworza
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Za nami pierwsza edycja Jaworzańskich Spotkań  
z Muzyką Kameralną. Skąd wziął się pomysł?
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”, jed-
no z pierwszych stowarzyszeń pożytku publicznego  
w województwie śląskim, 
ma od około pół roku siedzi-
bę w Jaworzu. Kiedy więc 
został ogłoszony konkurs 
na projekt z obszaru kul-
tury, przygotowaliśmy go  
i złożyliśmy do Urzędu Gmi-
ny. Nasz pomysł bardzo się 
spodobał, dlatego mogliśmy 
zaprosić na 1. Jaworzańskie 
Spotkania z Muzyką Kame-
ralną aż 18 artystów, którzy 
wystąpili w drugą sobotę  
i niedzielę lipca w budyn-
ku „Pod Goruszką” . Jak się 
okazało, termin zbiegł się  
z urodzinami hrabiego 
Maurycego.
W tej chwili Jaworze nale-
ży do bardzo nielicznych 
gmin, które mogą się po-
chwalić tak różnorakim 
przeglądem imprez arty-
stycznych, że mieszkańcy  
i przyjezdni naprawdę mają 
w czym wybierać. Naszą największą troską przed tym 
festiwalem był fakt, że skoro mają to być spotkania 
kameralne, to musieliśmy znaleźć odpowiednią salę.  
Z drugiej jednak strony nie mogła ona być za mała, 
żeby nikomu nie trzeba było odmówić wstępu. W su-
mie rozdaliśmy ponad 100 zaproszeń. W niedzielę był 
mały problem z miejscami. To tylko pokazuje, że każde 
wydarzenie w Jaworzu, czy to kulturalne, czy sporto-
we, cieszy się dość dużym zainteresowaniem.

Czym zajmuje się na co dzień „Feniks”?
W tej chwili nasze stowarzyszenie prowadzi Uniwer-

sytet III Wieku w Jaworzu. Wygrywamy jak na razie co 
roku konkurs na jego prowadzenie. Z każdym rokiem 
wzbogacamy go o nowe formy. W ogóle „Feniks” ma bo-
gate doświadczenia – zorganizowaliśmy 18 sympozjów 

międzynarodowych, w któ-
rych uczestniczyli przedsta-
wiciele wszystkich uniwer-
sytetów i wyższych uczel-
ni z Polski, a nawet Czech 
i Słowacji. Po tych konfe-
rencjach wydaliśmy 16 to-
mów, które do dziś są wzna-
wiane, jak ostatnio jeden  
z nich, przez Państwowe 
Wydawnictwo Lekarskie 
pod moją redakcją. Kiedy 
stowarzyszenie było sku-
pione na obszarze pomocy 
społecznej, to organizowa-
łam praktyki – zawsze mi 
bowiem zależało, żeby teo-
ria naukowa, którą zdoby-
wamy studiując, miała po-
krycie w wymiarze prak-
tycznym. Kiedyś usłysza-
łam takie mądre słowa, że 
nic nie jest warta teoria 
naukowa, której się nie da 
zweryfikować w praktycz-

nym działaniu. I jest fantastycznie, gdy praktyczny wy-
miar ma swoje oparcie w teorii naukowej.

Skoro wspomniała pani o Uniwersytecie III Wieku 
w Jaworzu, proszę powiedzieć, kiedy rozpocznie się 
kolejny semestr?
Ruszamy w październiku. Na inaugurację raczej nie 
uda mi się ścignąć profesora Ryszarda Koziołka, rek-
tora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ma 
mnóstwo spraw na głowie, ale jest szansa, że przyje-
dzie profesor Tadeusz Sławek, który przyciąga słucha-
czy w różnym wieku. Chcemy powrócić do tradycyjnej 

Ludzie Jaworza

W tej chwili 
Jaworze należy do 
bardzo nielicznych 
gmin, które mogą 
się pochwalić 
tak różnorakim 
przeglądem imprez 
artystycznych

W naszym stowarzyszeniu 
jesteśmy otwarci 
na każdego

Rozmowa z dr Anną Klinik, prezes 
Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego 
„Feniks”, szefową Jaworzańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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formuły – semestru letniego i zimowego. Działalność 
w ostatnich latach została zaburzona przez pandemię 
koronawirusa, ale i tak udało nam się uzyskać dostęp 
do Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim. 
Dzięki temu nasi słuchacze mieli dostęp on-line do tre-
ści, które on oferował. Kiedy wirus trochę odpuścił, za-
częliśmy nadrabiać zaległości, a jedną z form były wy-
jazdy – bliższe, na przykład do Beskidzkiego Domu Zie-
lin „Przytulia” w Brennej, i dalsze, choćby do Muzeum 
Obwarzanka w Krakowie.

Jak można się zapisać?
W tej chwili mamy ponad 80 zadeklarowanych człon-
ków Uniwersytetu III Wieku. Chcąc się zapisać, wy-
starczy przyjść na któryś z wykładów. One są otwarte, 
więc może przyjść każdy z ulicy i wcale nie trzeba się 
od razu zapisywać. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Anna Klinik w czasie I Jaworzańskich Spotkań z Muzyką Kameralną.
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Świętowanie Dnia Dziecka w naszym przedszkolu od-
bywało się przez kilka dni. 24 maja Misie oraz Tygry-
ski, a dwa dni później Mądre Sowy i Smerfy wybrały 
się na wycieczkę do Koziej Zagrody w Brennej. Tam 
dzieci zapoznały się ze zwyczajami beskidzkich góra-
li, poznali wygląd góralskiej chaty, a także samodziel-
nie „wykonały” chleb, który potem zabrały do swoich 
domów. Niewątpliwie największą atrakcją było kar-
mienie kóz, gdyż każde dziecko mogło z bliska poob-
serwować zwierzęta i podać im ziarno. Kolejnym ele-
mentem świętowania był Dzień Sportu, który podzie-
lono na trzy części. Rano po śniadaniu każda grupa 

brała udział w mini-zawodach sportowych przygoto-
wanych przez panie. Następnie przyszedł czas na po-
częstunek przygotowany przez rodziców, a następnie 
wszyscy udali się do ogrodu przedszkolnego, by wspól-
nie bawić się przy muzyce. Przedszkolaki po skończo-
nej zabawie otrzymały słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców oraz dyplomy i medale. Ostatnim 
etapem świętowania była Audycja Muzyczna pod tytu-
łem „Lato, Lato”, która odbyła się 3 czerwca. Wszystkie 
przedszkolaki zgromadziły się w przedszkolnym ogro-
dzie, by wysłuchać letnich utworów z różnych stron 
świata, bawić się i tańczyć.

Przedszkole nr 2

Długie świętowanie

Pożegnania nadszedł 
czas…
„To ostatni nasz dzień w przedszkolu, to ostatni raz, gdy 
jesteśmy tu razem…”. Choć w oku kręci nam się łza, to 
nadszedł w końcu ten dzień, kiedy nasi najstarsi pod-
opieczni muszą nas opuścić. Wspominamy wszystkie 
wspólne chwile, których było tak wiele: wycieczki, im-

prezy, bale, przedstawienia, wspólne zabawy, rozmo-
wy – czasem te trudne i nie zawsze wesołe, a jednak 
tak bardzo potrzebne.
23 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania star-
szaków połączona z zakończeniem roku szkolnego 
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„Jem zdrowo i kolorowo” – pod takim hasłem z my-
ślą o 5 i 6 latkach został zorganizowany II Powiatowy 
Konkurs Plastyczny. Jego celem konkursu była popula-
ryzacja wśród dzieci wiedzy na temat zdrowego odży-
wiania, zachęcanie do spożywania warzyw i owoców 
oraz innych produktów bogatych w cenne składniki 
odżywcze, a także popularyzowanie poprzez zabawę 
wiedzy o zdrowej żywności oraz jej wpływie na nasze 
zdrowie. Na konkurs napłynęło około 200 prac z całe-
go powiatu, a wśród nich „obrazy” wykonane przez 
dzieci z naszego przedszkola – Bartusia z Tygrysków 
i Maję z Mądrych Sów. Bartuś otrzymał wyróżnienie, 
a Maja dyplom za udział. Nasz zdolny, mały artysta (na 
zdjęciu) uczestniczył wraz z rodzicami w uroczystym 
podsumowaniu konkursu i osobiście pojechał odebrać 
dyplom i nagrodę. Życzymy dalszych sukcesów.

Przedszkole nr 2

Zdrowy i kolorowy konkurs

2021/2022. Tego pamiętnego dnia ostatni raz mogli-
śmy wystąpić w tym składzie przed naszymi ukocha-
nymi paniami. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątko-
we dyplomy i upominki wręczone przez naszą kocha-
ną panią dyrektor Teresę Ślezińską, a następnie wy-

ruszyliśmy w wakacyjną podróż marzeń z piosenką 
„Lato na wakacjach”. Wszystkim 7-latkom życzymy 
powodzenia w szkole, jesteśmy z was bardzo dumni 
i wiemy, że świetnie sobie poradzicie. Mamy nadzieję, 
że będziecie nas wspominać z uśmiechem na ustach.
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Przedszkole nr 2

Grand Prix dla starszaków
19 maja zainteresowane dzieci z grup starszych: Mądre 
Sowy i Smerfy wzięły udział w XVIII Przeglądzie Twór-
czości Przedszkolnej w Gminnym Domu Kultury w Ja-
sienicy i zachwyciły jury, zdobywając nagrodę główną 
Grand Prix. Nasze przedszkolaki zaprezentowały pro-
gram artystyczny „Być motylem”, który związany jest  
z tegorocznym planem, tj. ekologią. Dzieci wspania-
le wystąpiły i pokazały umiejętności recytatorskie  
w wierszu „Motyle” autorstwa Wandy Chotomskiej, 
zdolności wokalne w piosence „Chcę być motylem” 
oraz taneczne w utworze „Taniec motyli”. Oprawę dla 
motyli tworzyły również dzieci, które wspaniale po-
ruszały rekwizytami, tworząc ruchomą łąkę: rucho-
me trawy, kwiaty i słońce. W naszym występie uczest-
niczyło 22 starszaków, które perfekcyjnie potrafiły 
współpracować ze sobą na scenie, opanować tremę  
i wprawić widza w odpowiedni nastrój i zachwyt oraz 
skłonić do refleksji na temat przyrody i jej znaczenia  
w życiu człowieka. Kraina motyli, do której przeniosły 
nas „zdolniaszki”, była niepowtarzalnym doświadcze-
niem zarówno dla nauczycieli, jak również dla samych 
aktorów-dzieci, które mogły przeżyć emocje i zapre-
zentować swoje zdolności wokalno-taneczne. To dzię-

ki licznym próbom i talentom małych artystów udało 
nam się zdobyć tak wyjątkową nagrodę. Nie byłoby to 
jednak możliwe, gdyby nie wsparcie i wspólna praca  
z nauczycielką grupy średniej – panią Kasią, która była 
nie tylko naszym choreografem, ale również wspólnie 
z nauczycielkami starszaków pracowała na ten sukces.

Mama i tata są najważniejsi
Dzień Matki i Ojca to dla przedszkolaków jeden z naj-
bardziej wyjątkowych dni w roku. Jest to szczególny 
czas, w którym dzieci mogą pokazać, jak bardzo kocha-
ją swoich rodziców. W tym roku po raz pierwszy mo-
gliśmy zaprosić rodziców do przedszkola, spotykając 
się z gośćmi „face to face”. Do występów dzieci przy-
gotowywały się bardzo starannie, doskonaląc umiejęt-
ności wokalne, recytatorskie, taneczne. Każda grupa 
wystąpiła z odmiennym repertuarem. W programie 
znalazły się wiersze, piosenki, podziękowania i tańce 
dla rodziców. Dzieci z pełnym przejęciem podziękowa-
ły rodzicom za ich troskę, wsparcie i miłość. Rodzice  
z dumą i wzruszeniem słuchali swoich pociech, nagra-

dzając ich uśmiechem i oklaskami. Dzieci z grup star-
szych wykonały piękny „taniec motyli, kwiatów i tra-
wy”, oddając ruchem nastrój i dynamikę muzyki. Wy-
stępy dopełnił koncert orkiestry perkusyjnej w wyko-
naniu koników polnych i nutek kapeli ludowej. Wyra-
zem miłości i szacunku dla rodziców były własnoręcz-
nie wykonane życzenia i upominki. Podsumowaniem 
uroczystości były zabawy z rodzicami przy muzyce di-
sco. Mama i tata to najważniejsze osoby w życiu dziec-
ka, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować ich 
wzajemne więzi i relacje. Tego typu uroczystości po-
magają wyrazić ich miłość do rodziców.

Przedszkole nr 2
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Szkoła Podstawowa nr 1

Szkolne Laboratoria 
Przyszłości
Laboratoria Przyszłości to program Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej skierowany głównie do szkół podsta-
wowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kre-
atywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach 
programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na za-
kup wyposażenia technicznego, które posłuży głównie 
do rozwoju umiejętności praktycznych, manualnych  
i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycz-
nego myślenia, zdolności myślenia matematycznego 
wśród uczniów naszej szkoły.
Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia 
przez szkołę został ujęty w katalogu wyposażenia. Ten 
zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które każ-
da szkoła powinna posiadać), jak i dodatkowe (dobie-
rane swobodnie przez placówkę).
I tak dzięki wyposażeniu zakupionemu w programie 
nasza szkolna pracownia komputerowa poszerzyła 
swoje możliwości o następujące pomoce dydaktyczne: 
modułowe zestawy do nauki podstaw programowania 
oraz mechatroniki. Składają się one z mikrokontrole-
rów, czujników, urządzeń wejścia i wyjścia oraz roz-
budowanej aplikacji, która pozwala na tworzenie pro-
gramów. Napisany program steruje platformą progra-
mistyczną Arduino oraz modułami wyświetlaczy, diod, 
głośników czy silników. Dzięki tym zestawom ucznio-
wie będą mogli wykonać niesamowite projekty, spę-
dzając czas na wspólnej, kreatywnej zabawie i nauce, 
opartej o koncepcję STEAM; dwóch drukarek 3D, któ-
re podczas zajęć umożliwiają tworzenie trójwymiaro-
wych przedmiotów w oparciu o instrukcje z pliku cy-
frowego w formacie STL. Wykorzystanie projektowa-
nia oraz druku 3D sprawia, że zajęcia są dużo ciekaw-
sze i twórcze. Wspólnie zaprojektowane i wydrukowa-
ne bryły geometryczne ułatwią zrozumienie skąd wziął 
się wzór na obliczanie ich powierzchni czy objętości; 
zestawy Lego Education angażują uczniów poprzez za-
bawę w rozwiązywanie problemów o różnym stopniu 
trudności, wspomagają kreatywność i uczą krytyczne-
go myślenia. Uczniowie wykorzystują kolorowe klocki 
konstrukcyjne oraz aplikacje programistyczne oparte 
na Scratch. Robotyka dla dzieci i młodzieży łączy kil-

ka dziedzin: konstruowanie, programowanie, automa-
tykę, informatykę i mechanikę. Uczeń ma za zadanie 
skonstruować robota, a potem za pomocą algorytmów 
tak go zaprogramować, aby wykonał określone czyn-
ności. Praca w zespole i wspólne tworzenie instrukcji, 
programów oraz rozwiązywanie złożonych problemów 
przygotowuje uczniów do życia w dorosłym świecie  
i podjęcia zawodów przyszłości. 
Szkolną pracownię robotyki tworzymy już od kilku lat, 
korzystając głównie z możliwości, jakie dawały nam 
unijne programy edukacyjne oraz programy ministe-
rialne. Dzięki niej uczniowie jaworzańskiej „jedynki” 
mają możliwość nauki poprzez zabawę z wysokiej kla-
sy robotami klocków Lego.
W ramach wyposażenia podstawowego kupiony został 
do szkoły również sprzęt audio-wideo, aparat, kamera, 
mikrofony, oświetlenie. Sprzęt posłużyć może uczniom 
do nagrań i prezentacji swoich osiągnięć oraz do orga-
nizacji uroczystości szkolnych 
Dzięki programowi stworzyliśmy również pracownię 
kulinarną. Niestety ze względu na „trudności lokalowe” 
nie możemy sobie pozwolić na przeznaczenie osobnej 
sali na wyżej wymienioną pracownię. Umieszczenie jej 
w części sali lekcyjnej było na szczęście wykonalne i po-
zwoliło na uatrakcyjnienie zajęć techniki, zajęć z wy-
chowawcą, które poświęcane jest często pogadankom 
i zajęciom praktycznym na temat zdrowego odżywia-
nia. W naszej pracowni znalazł się taki sprzęt, jak pie-
karnik, indukcyjna płyta grzewcza, zmywarka, mikro-
falówka, miksery, blendery i sokowirówki i oczywiście 
garnki, talerze, by można było przygotowane pyszno-
ści ze smakiem skonsumować.
Dzięki przychylności organu prowadzącego wprowa-
dziliśmy dodatkowe zajęcia kulinarne, gdzie pod okiem 
Mirosławy Hawełek udało się przygotować kilka pysz-
nych specjałów. Może w przyszłości nawiążemy współ-
pracę z jednym z kół gospodyń wiejskich z Jaworza  
i wspólnie zorganizujemy zajęcia z gotowania i pie-
czenia. Taki mamy plan i nadzieję, że uda się go zre-
alizować.

Zespół Promocji Szkoły
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Wielkie czytanie
Dobiegł końca Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czy-
telników”, który zgromadził w tym roku prawie sześć 
tysięcy aktywnych, młodych czytelników na całym Ślą-
sku. Był on skierowany do uczniów klas 1.-8. oraz ich 
rodziców i miał na celu zachęcenie młodego pokole-
nia do czytania książek oraz skupienia wokół wspól-
nego czytania dzieci wraz z rodzicami. Celem konkur-
su było również wyłonienie najlepszych czytelników.
Na etapie szkolnym uczniowie zdobywali sprawności, 
rozwiązując pięć testów do wybranych książek, a na-
stępnie pisali test kwalifikacyjny z dodatkowej lektu-
ry. Później najlepsi rywalizowali ze sobą na etapie po-
wiatowym i wojewódzkim, zagrzewani do walki przez 
samych pisarzy, np. Tomasza Samojlika, Ariadnę Pie-
piórkę, Barbarę Kosmowską, Pawła Beręsewicza czy 
Marcina Szczygielskiego . Ze względu na stan popan-
demiczny półfinał i finał konkursu odbywał się w wer-
sji on-line i zakończył się wielkim sukcesem dwójki na-
szych uczniów – Wojciecha Krawczyka z klasy 1a, któ-
ry zdobył tytuł wicemistrza powiatu bielskiego oraz 

Błażeja Maroszka z klasy 6a (na zdjęciu, który został 
mistrzem powiatu bielskiego oraz wicemistrzem wo-
jewództwa śląskiego.
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecz-
nie gratulujemy!  Tomasz Zdunek

Szkoła Podstawowa nr 1

Ciekawy jest ten świat
7 czerwca w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie. Podsumowano całoroczną, programo-
wą innowację pedagogiczną z zakresu fizyki, geogra-
fii, techniki i informatyki prowadzoną w kl. 8. Miała 
ona na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży zja-
wiskami fizycznymi i geograficznymi, rozwijającymi 
się możliwościami nowoczesnej techniki i informaty-
ki oraz wprowadzanie elementów edukacji globalnej. 
W ciągu całego roku nasi uczniowie rozwijali umiejęt-
ność planowania własnego uczenia się, rozwiązywania 
problemów w sposób twórczy, dostrzegania, porząd-
kowania i wykorzystania informacji przedstawionych  
w różnej formie, stosowania w praktyce zdobytej wie-
dzy, dostrzegania i rozumienia globalnych współzależ-
ności. Na koniec pokazali efekty swojej pracy badawczej, 
a było na co popatrzeć. Zbudowali makietę prezentują-
cą „Ognisty Pierścień Pacyfiku” i występujące tam cieka-
we, niebezpieczne zjawiska wybuchów wulkanów oraz 
trzęsień ziemi na styku płyt tektonicznych. Zapoznali 
uczniów kl. IV-VII z przyczynami i skutkami tych zja-
wisk. Gdy tylko doszło do wybuchu wulkanu na pomoc 
ruszyły nowoczesne roboty: konstrukcje z klocków Lego 
Education i Lego Spike Prime. Helikopter ratowniczy wy-
posażony w ruchome dwa wirniki, wyciągarkę z hakiem 
ratowniczym oraz czujnikiem wysokości. Nasi mali in-
formatycy i konstruktorzy pokazali również, jak działa 
zbudowany z klocków chwytak służący do zbierania od-
padów i śmieci, Spinner Color – urządzenie obrotowe do 
rysowania kolorowej spirali oraz zestaw z mikrokontro-
lerami: czujnikiem parkowania, bramką wejściową, licz-
nikiem wejść, czujnikiem temperatury. Zachwyt budziły 
projekty 3D najbardziej znanych budowli świata wyko-
nane przy pomocy drukarek 3D. Tuż obok prezentował 

się magiczny świat doświadczeń fizycznych. Uczniowie 
klas ósmych wykonali doświadczenia, które pokazywały  
i objaśniały młodszym kolegom – prawo Archimedesa, 
prawo Pascala, bezwładność i zasady elektrostatyki. Było 
na co popatrzeć, bo przecież… ciekawy jest ten świat, 
szczególnie gdy się go samemu odkrywa pod okiem do-
świadczonych pedagogów.
Słowem, pierwszy Festiwal Nauki w jaworzańskiej „je-
dynce” – był bardzo ciekawy i udany.

Dorota Krzykowska, Marzena Wajda-Parzyk, 
Mirosława Hawełek
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Zakończyły się rozgrywki sportowe szkół organizowa-
ne przez Szkolny Związek Sportowy. Znakomicie wypa-
dli w tym roku reprezentanci SP nr 1 w Jaworzu, zaj-
mując pierwsze miejsce w konkurencji Igrzysk Mło-
dzieży (druga była Szkoła Podstawowa nr 5 z Czecho-
wic-Dziedzic, trzecia podstawówka w Bestwince) i miej-
sce 5. w Igrzyskach Dzieci (wygrała Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Bystrej, druga była podstawówka z Pisarzowic, 
trzeci „jedynka” z Kóz) . We współzawodnictwie spor-
towym wzięły udział 43 szkoły z powiatu bielskiego. 
W nieoficjalnej klasyfikacji (biorąc pod uwagę miej-
sca, czy też punkty zdobywane w poszczególnych dys-
cyplinach w IM i ID) SP 1 Jaworze okazało się najlep-
szą szkołą we współzawodnictwie sportowym w po-
wiecie. Najlepsze wyniki osiągnęli tradycyjnie lekko-
atleci i lekkoatletki, wielokrotnie wygrywając rywali-
zację w sztafetowych biegach przełajowych i drużyno-
wych zawodach lekkoatletycznych, a także zawodni-
cy i zawodniczki grający w koszykówkę, zdobywając 
medale we wszystkich kolorach w finałach powiatu. 
Punktowali również piłkarze, siatkarze, tenisiści sto-
łowi. Fantastycznie grali młodzi szachiści, koszykarze 
3x3, świetnie zaprezentowali się chłopcy i dziewczy-
ny podczas Festiwalu Sztafet LA.

Wielkie brawa dla wszystkich uczniów, którzy repre-
zentowali szkołę w rozgrywkach sportowych, dyrektor 
szkoły – Ewy Cholewik za pomoc w organizacji rozgry-
wek szkolnych, wyjazdów na zawody i motywowanie 
wszystkich dookoła oraz dla opiekunów – nauczycie-
li wychowania fizycznego, trenerów i organizatorów 
tego całorocznego przedsięwzięcia. 

Jacek Kruszyński

Szkoła Podstawowa nr 1

Najlepsi w powiecie

Czas podsumowań…
Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca, a czerwiec to czas 
wszelkich podsumowań. Dzisiaj pierwsza ich garść. 
Nasi uczniowie brali udział w licznych konkursach, 
zarówno tych szkolnych, jak i zewnętrznych. O wielu 
już pisaliśmy na łamach „Echa Jaworza”, ale ostatnio 
dotarły do nas wyniki V Powiatowego Konkursu „Le-
piej zapobiegać niż leczyć”, gdzie w kategorii klas 4.-6. 
pierwsze miejsce zajął czwartoklasista Leon Maks, na-

tomiast wyróżnienie w kategorii klas 1.-3. otrzymała 
pierwszoklasistka Martyna Adamus. 
Nasi trzecioklasiści pisali ogólnopolski sprawdzian 
wiedzy i umiejętności i oto wyniki, którymi można 
się chwalić, ponieważ z każdego przedmiotu są lepsze 
od wojewódzkich i krajowych. Z języka polskiego uzy-
skali wynik 85% (dla porównania: województwo 82%, 
kraj 82%), z matematyki 81% (województwo 76%, kraj 
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77%), a z przyrody 70% (województwo 67%, kraj 68%).
Szóstoklasista Błażej Maroszek (o czym piszemy  
w osobnym artykule) został wicemistrzem wojewódz-
twa w konkursie „Wielka Liga Czytelników”.
Radek, Daniel, Oliwia z klasy 3a oraz Jacek i Przemek  
z klasy 3b zakwalifikowali się do finału ogólnopol-
skiego konkursu „Programming Challenge 2022”.
Nasi najmłodsi uczniowie rywalizowali na sportowo  
w Toszanowicach w Czechach, na 17. Międzynarodo-
wym Turnieju w trójboju lekkoatletycznym. 14-oso-
bowa reprezentacja szkoły i Polski z klas 1-4. osią-
gnęła ogromny sukces. Nasi sportowcy, rywalizując 
z dziewięcioma szkołami z Czech i Słowacji, zdoby-
li pierwsze miejsce oraz zgarnęli mnóstwo nagród 
indywidualnych.
A skoro jesteśmy już w temacie sportu i rywalizacji, 
z okazji Dnia Dziecka odbył się szkolny Dzień Spor-
tu. Początkowo pogoda spłatała nam figla, ale dzieci  
z klas młodszych nie dały się zastraszyć i rywalizo-
wały w szkole. Wszyscy sportowcy pokazali, na co 
ich stać, walczyli o najlepszy wynik całym sercem, 
a na zakończenie dnia był oczywiście słodki poczę-
stunek. Potem wyszło słonko i starsi uczniowie wy-
szli na boiska. Rywalizowali zacięcie. Konkurencje 
się wprost mnożyły. Każdy chciał wyśrubować jak 
najlepszy wynik, dzięki czemu rywalizacja z minu-
ty na minutę nabierała rumieńców. Dzień wspania-

le się udał. 
Po dwuletniej, pandemicznej, przerwie reaktywowa-
liśmy Festiwal Piosenki. Trochę się obawialiśmy, że 
wypadliśmy z rytmu i zapomnieliśmy, jak to się robi, 
ale nic bardziej mylnego. Wróciliśmy z pełną werwą  
i świetnymi pomysłami. 6 czerwca dzieci klas 1-3. 
zaprezentowały cały wachlarz swoich umiejętności. 
Było radośnie, ale i wzruszająco. Następnego dnia, 
7 czerwca, na scenę wkroczyły klasy 4-8. Czwarto-
klasiści, może trochę nieśmiało, bo po raz pierwszy  
w grupie starszej, jednak na scenie, w miarę upływu 
czasu, po tremie nie było żadnego śladu. Z każdym 
kolejnym występem emocje rosły, wspólna zabawa 
przy „Kaczuchach” i wręcz aktorsko-kabaretowe po-
pisy siódmoklasistów zwieńczył występ Delta-Team, 
czyli klasy ósmej. Wspomnieniami sięgnęli oni do 
pierwszych kroków na scenie, aż po dziś, kiedy – ni-
czym Midas – zamienili wszystko w złoto. Wspólna 
radosna zabawa i śpiewy zakończyły się pochwała-
mi obu pań dyrektor i zostały nagrodzone gromki-
mi brawami oraz słodkim poczęstunkiem... Miejmy 
nadzieję, że za rok będzie nam dane powtórzyć ten 
niezwykły klimat podczas kolejnej edycji Wiosenne-
go Festiwalu Piosenki. Obszerna relacja z tego wyda-
rzenia, łącznie z filmikami, znajduje się na interne-
towej stronie szkoły www.sp1jaworze.pl.

Zespół Promocji Szkoły

Ach, co to było 
za pożegnanie
Zakończenie nauki w szkole podstawowej to bardzo 
ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. 
Zamyka się pewien etap w życiu i rozpoczyna nowy. 
Ósmoklasiści, ich wychowawcy, przedstawiciele rodzi-
ców i uczniów klasy siódmej oraz obie panie dyrektor 
zebrali się 23 czerwca, aby uroczyście zakończyć rok 
szkolny 2021/2022 i pożegnać ze szkołą. Na początku 
przywitała wszystkich dyrektor Ewa Cholewik, a po-

tem głos zabrali przybyli goście, kierując słowa prze-
mówień do absolwentów, gratulując wyników w na-
uce i życząc powodzenia w dalszej nauce ponadpod-
stawowej i udanych wakacji. Był również czas na po-
dziękowania dla nauczycieli i rodziców. Potem nastą-
pił moment wręczenia wyróżnień. Najpierw nagrodze-
ni zostali najlepsi uczniowie, sportowcy i laureaci Kon-
kursu Matematycznego im. Jędrka Wolskiego. Ponad-
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to wyróżnieni zostali uczniowie, którzy czynnie anga-
żowali się w życie szkoły i sportowcy, którzy godnie 
reprezentowali „jedynkę” w województwie. Szczegól-
nie wyróżnieni zostali: Kacper Kubosz, który uzyskał 
tytuł Absolwenta Roku, Zosia Czader – laureatka Na-
grody Wójta oraz Mikołaj Urbaś – uhonorowany tytu-
łem Sportowca Roku. 
Po części ofi cjalnej nastąpiła artystyczna. Emocjonal-
nym i radosnym zarazem momentem okazała się pre-
zentacja, przedstawiająca zdjęcia uczniów z ośmiu lat 
spędzonych w naszej placówce.

Gdy już wszystkie świadectwa zostały rozdane, dziew-
czyny zmieniły stroje ofi cjalne na kreacje balowe, mógł 
rozpocząć się komers – oczywiście od profesjonalnie 
i dostojnie odtańczonego „Poloneza”. Po nim nastąpi-
ły wszelkie atrakcje pożegnalnej zabawy. Chociaż było 
mnóstwo śmiechu i radości, jednak nostalgia również 
się pojawiła i niejedna łezka zakręciła się w oku.

Zespół Promocji Szkoły

Na wakacje… 
W piątek 24 czerwca we wszystkich szkołach w Polsce 
po raz ostatni rozdzwonił się dzwonek, ofi cjalnie za-
kończył on rok szkolny 2021/2022 i tym samym rozpo-
częły się wakacje. Wreszcie, po dwóch latach, mogliśmy 
się znowu spotkać wspólnie w naszej auli. Zaprosze-
ni goście skierowali do dzieci mnóstwo ciepłych słów, 
serdecznych życzeń, nie obyło się również bez zgady-
wanek. Pan Andrzej Wolski, fundator nagród w Kon-
kursie Matematycznym im. Jędrka Wolskiego, nama-
wiał uczniów, aby podążali za swoimi marzeniami, nie 
ustawali w pracy nad swoimi zdolnościami i umiejęt-
nościami, a wtedy żadna praca nie będzie przykrym 
obowiązkiem, tylko samą przyjemnością. Po części ofi -
cjalnej, wręczeniu świadectw z wyróżnieniem i nagród 
w konkursach, nastąpiła część artystyczna. Reakty-
wowany Zespół Instrumentalny zaprezentował się 

w dwóch utworach, profesjonalnie i bez najmniejsze-
go potknięcia. Zespół Wokalny, uczniowie klas trze-
cich i drugoklasiści „porwali” publiczność do wspólne-
go śpiewania. Zaś Zespół Taneczny sprawił, że wszy-
scy zaniemówili i pozostali w tym niemym zachwycie. 
Po spotkaniach w klasach z wychowawcami, wszyscy 
udali się na upragniony i w pełni zasłużony wypoczy-
nek. Udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

Zespół Promocji Szkoły
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Beyond Borders -
lekcja angielskiego online
6 maja br. zorganizowana została bardzo ciekawa lek-
cja języka angielskiego online, w trakcie której chęt-
ni uczniowie klas I-III mieli sposobność komunikowa-
nia się ze swoimi rówieśnikami z Portugalii. Byli to 
uczniowie z czterech szkół wchodzących w skład Agru-
pamento Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira w miejsco-
wości Vila do Conde. 
W trakcie tych niecodziennych zajęć tworzone były 
zagadki dotyczące zwierząt domowych, gospodar-
skich oraz dzikich. Zadaniem uczniów z poszczegól-
nych szkół było rozpoznać opisywanego zwierzaka 
i podać jego nazwę. Dzięki dużej koncentracji i zaan-

gażowaniu, nasi uczniowie z łatwością sobie radzili 
z odgadywaniem poszczególnych nazw zwierząt. Ce-
lująco przygotowali się do zajęć oraz bardzo aktywnie 
w nich uczestniczyli, co zdecydowanie zauważone zo-
stało przez organizatorkę tego przedsięwzięcia p. Ma-
rię Fernandes – portugalską nauczycielkę języka an-
gielskiego. Spotkanie trwało niecałą godzinę. Wszy-
scy uczestnicy zajęć przygotowali plakaty prezentu-

jące wybrane przez siebie zwierzęta, które opatrzone 
zostały opisem w języku angielskim. 
W okresie jesienno-zimowym zaplanowane zostały ko-
lejne zajęcia online, zarówno dla uczniów klas młod-
szych, jak i starszych. Tematyka zajęć ma obejmować 
tradycje i zwyczaje oraz ciekawe miejsca w Polsce. 
O ich przebiegu i rezultatach z pewnością poinformu-
jemy Państwa w kolejnych wydaniach „Echa Jaworza”.
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Liga Morska i Rzeczna
W regularnych zajęciach Szkolnego Koła Ligi Morskiej 
i Rzecznej uczestniczyli uczniowie klas młodszych. Zre-
alizowane zostały tematyczne zajęcia plastyczne, zaję-
cia komputerowe, w trakcie których uczniowie przy-
gotowywali różne prace i kolaże w programie Paint 
oraz Paint 3D. Skupiono uwagę min. na latarniach mor-
skich, jednostkach pływających, wybranych miastach 
polskiego wybrzeża. Zorganizowany został także kon-
kurs wiedzy z zakresu wybranych pojęć żeglarskich 
z wykorzystaniem aplikacji Wordwall. 
Bardzo dużą atrakcją dla starszych uczniów okazał się 
wyjazd do Zarzecza. Uczestnicy wyjazdu z klas star-
szych wzięli udział w szkoleniu teoretycznym i prak-
tycznym z zakresu żeglarstwa, które zostało przepro-
wadzone przez p. Tomasza Zemaka, fi rmę „Santorini”.
Na przełomie kwietnia i maja br. członkowie szkolne-
go koła LMiR realizowali projekt „Droga do Morza”. 
W trakcie zajęć analizowano materiały prezentowane 
na internetowej stronie projektu (www.drogadomorza.
pl). „Droga do Morza” to projekt skoncentrowany na 
ukazaniu procesu powrotu Polski nad Bałtyk, szczegól-
nie w ciągu pierwszych lat od odzyskania w 1918 nie-
podległości, który przybliża najważniejsze wydarze-
nia historyczne, jak zaślubiny Polski z Morzem, przed-
stawia twórców ówczesnej Polski – polityków, inżynie-

rów, wojskowych i inżynierów innych branż, nakreśla 
realia miasta portowego, jakim była Gdynia, polskiego 
wybrzeża oraz naszych fl ot i kontaktów zamorskich. 
Uczniowie podziwiali wystawę online prezentującą 
wymienione zagadnienia, rozwiązywali quiz, pogłę-
biali wiedzę o tematyce morskiej, realizując sugero-
wane scenariusze zajęć dla uczniów młodszych szkół 
podstawowych.

Szkoła Podstawowa nr 2
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Na tą imprezę czekaliśmy długo. Mieliśmy dużo cu-
downych wspomnień, na ścianach korytarzy szkol-
nych wiszą fotorelacje z poprzednich edycji. Na to 
wydarzenie przygotowujemy się zazwyczaj kilka 
miesięcy, odkąd tylko klasy wylosują swój temat. 
W tym roku ze względu na historyczny dla nas fakt 
wpisania na listę SZKÓŁ STOWARZYSZONYCH z UNE-
SCO temat pikniku był oczywisty. Wybrane zabytki  
w Polsce i na świecie zostały przedstawione w kontek-
ście kulturowym na wielu poziomach. Należało wy-
konać makietę zabytku (nasza Statua Wolności była 
żywa!), przedstawić program artystyczny związany  
z tematem stoiska, no i (skoro piknik rodzinny) za-
angażować do współpracy rodziców.
Klasy zaprezentowały: 1a i 1b Stare Miasto w Krako-
wie, klasa 2a średniowieczny Zespół Miejski Torunia, 
klasa 2b Stare Miasto w Zamościu, klasa 3a Zamek  
w Malborku, klasa 3b Starówka w Gdańsku, klasa 
4a Statua Wolności w USA, klasa 5a Posągi Moai na 
Wyspach Wielkanocnych, klasa 6a Stare Miasto we 
Lwowie, klasa 7a Krzywa Wieża w Pizie, klasa 7b 
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Stonehenge, klasa 8a Pałac i Ogrody Schoenbrunn. 
Niech fotorelacja będzie najlepszym podsumowaniem 
tego wydarzenia. Wisienką na torcie była wygrana  
w postaci wycieczki na Węgry, którą jury (złożone  
z 3 nauczycieli i 12 rodziców) nagrodziło klasę 7a.  
W kategorii klas 1 – 3 zwyciężyła klasa 3b (która za-

kuła dyrektorkę w dyby), zaś w kategorii klas 4 – 6 ze 
swoim kolorowym stoiskiem, tańcem i własnoręcz-
nie wystruganymi przez Szymona rzeźbami zwycięz-
cą okazała się klasa 5a.
A kto był, widział i przeżył, wie, że warto nas było 
tego dnia odwiedzić.
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Pomaganie przez bieganie
Kolejna edycja Ultra Błatnia 24h za nami – impreza 
odbyła się 25 i 26 czerwca w Jaworzu Nałężu. Tym ra-
zem bohaterami byli dwaj bracia bliźniacy – Maksio 
i Franio. Pierwszy z nich urodził się z bardzo rzadką 
wadą genetyczną, a jego braciszek ma zespół Downa. 
Naszym celem była zbiórka pieniędzy na sfinansowa-
nie leczenia i rehabilitacji naszych małych bohaterów.
Wydarzenie rozpoczęło się w samo południe 25 czerw-
ca startem z ośrodka harcerskiego, gdzie znajdował się 
punkt żywieniowy i „wytchnieniowy” po każdej pętli , 
liczącej blisko 10 km. Dopisała nam pogoda (choć tem-
peratura chyba przesadziła), a trasę (uważaną za nie-
co wymagającą) pokonało w sumie ponad 160 uczest-
ników. Maksio i Franio przybyli również na start, a ich 
mama przebiegła pętelkę. Franio dzielnie towarzyszył 
tacie i braciszkowi w spacerze wzdłuż szlaku.
Najwytrwalsi biegali prawie 24 godziny z niewielkimi 
przerwami. Trudno w to uwierzyć, ale wspomagał ich 
jedynie nasz (podobno wypasiony jak zawsze) bufet  
z ekspresem do kawy.
Ci szaleńcy wcześniej w mediach społecznościowych 
opisali swój udział w Ultra Błatnia 24h. Ich znajomi, 
przyjaciele – a często ci, którzy sami nie mogli wziąć 
udziału w biegu – zadeklarowali różne kwoty za każ-

dy przebyty kilometr uczestnika. W ten sposób biega-
cze sami dopingowali się, aby zdobyć dla chłopaków 
jak największą sumę. 
Ostatecznie po 24 godzinach ogłosiliśmy wyniki. Naj-
lepsze biegaczki – Agnieszka Wysocka i Marta Długosz 
pokonały trasę 11 razy. A wśród mężczyzn po zaciekłej 
walce najlepszym okazał się Łukasz Wojciech – 13 pętli 
pokonał w lepszym czasie niż Maciej Liszka. 
Nie zawiedli sponsorzy, dzięki którym mogliśmy każ-
dego uczestnika przywitać pakietem startowym, a zor-
ganizowana loteria zaskakiwała super nagrodami. Naj-
lepszym uczestnikom, aż do czwartego miejsca – wrę-
czyliśmy nagrody.
Jak napisałam w mediach społecznościowych – mnó-
stwo naszej pracy i ogrom pokonanych kilometrów łą-
czy wspólny cel – pomoc. Zawsze będziemy blisko tych, 
którzy jej potrzebują i w dziecięcych latach pokonują 
mnóstwo trudności, zmagając się z chorobą. Póki spo-
tykać będziemy na swej drodze tylu pozytywnych lu-
dzi – mamy pewność, że pomóc się uda.

Magdalena Krzemień, 
Stowarzyszenie Ultra Błatnia Charytatywnie

Sport
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Sensoryczny plac otwarty
Początkiem wakacji w Jaworzu otwarto sensoryczny 
plac zabaw. Nowe miejsce do spędzania wolnego cza-
su dla dzieci i rodziców powstało tuż obok tężni zdro-
jowej i parku street workout. Urządzenia nowego pla-
cu zabaw są tak skonstruowane, aby stymulowały roz-
wój dziecka. Nie chodzi tu jedynie o fi zyczny aspekt, 
choć ruch na świeżym powietrzu oczywiście sprzyja 
dziecięcej aktywności. Przede wszystkim jednak dzie-
ci poprzez zabawę mają rozbudzać swoją ciekawość, 
jednocześnie chłonąc sporą dawkę wiedzy o otaczają-
cym ich świecie.
Ofi cjalnego otwarcia placu dokonał wójt gminy Rado-
sław Ostałkiewicz (a także członek zarządu Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”), wraz 
z wiceprezesem Stowarzyszenia i zarazem wójtem gmi-
ny Bestwina Arturem Beniowskim.
Była smocza piniata, było pełno czekolady i balonów 
z helem… A to wszystko dla naszych najmłodszych ja-
worzan.
Nowy sensoryczny plac zabaw w Jaworzu jest częścią 
większego projektu „EduPark”, realizowanego przez 
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Bielska”, dzięki któ-
remu w różnych miejscach powiatu bielskiego powsta-
ły podobne miejsca rekreacji. Obok katalogowych urzą-
dzeń, każdy plac zabaw posiada własne personalizowa-
ne eko-memory. Treści zostały dobrane pod względem 
tematycznym, a informacje, które w nim się znajdują 
dotyczą określonego regionu. Każde urządzenie jest 
wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem dzia-
łania danego eksponatu. Mamy nadzieję, że ta nowa 
przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań miesz-

kańców, ale również jedną z turystycznych atrakcji 
naszej gminy, przeznaczoną w szczególności dla ro-
dzin z dziećmi.
Place zabaw są dostosowane dla osób w różnym wie-
ku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z nie-
pełnosprawnością ruchową. Nawet osoby niewidome, 
często wykluczone z tego typu atrakcji, znajdą tu prze-
strzeń dla siebie i będą mogły skorzystać z urządzeń.

Urząd Gminy Jaworze
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Wykaz nieruchomości 
do zamiany

Na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Jaworze oraz na 

stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej na okres 21 dni 

zostanie wywieszony wykaz 
nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do zamiany.
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