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Człowiek orkiestra
Na co dzień wytwarza krzesła, w wolnych chwilach zajmuje się pszczołami. Jego naj-
większą pasją jest jednak muzyka. Stanisław Sojka, bo o nim mowa, od 2003 roku, 
czyli od początku istnienia jest związany z Orkiestrą Dętą Glorieta w Jaworzu. Od 18 
lat jest jej dyrygentem. W sobotę 21 stycznia zespół dał jubileuszowy koncert w bu-
dynku „Pod Harendą”. W środku numeru piszemy szeroko o jubileuszu oraz publi-
kujemy wywiad z dyrygentem. 

(wot)
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Lata 2022 i 2023 to czas niespotykanego dotąd wzro-
stu kosztów energii elektrycznej, który generuje coraz 
to większe wydatki na ten cel z budżetów samorządo-
wych. Dotyczy to również naszej gminy. O ile w 2021 
roku za jedną megawatogodzinę oświetlenia uliczne-
go płaciliśmy ok. 270 złotych, to w ubiegłym roku było 
to już 555 złotych (plus VAT), czyli raz tyle w ujęciu rok 
do roku. Natomiast za prąd w szkołach, ośrodku zdro-
wia i wszystkich instytucjach gminnych cena wynosi-
ła 598 złotych, czyli o 120% więcej.
W tym roku, w ramach dwóch ogłaszanych po sobie 
przetargów na dostawę energii elektrycznej, nie zgło-
siła się żadna firma przesyłowa zainteresowana dosta-
wą dla nas prądu, a tym samym nasza gmina nie mo-
gła podpisać umowy w tym 
zakresie. Zgodnie z obowią-
zującym prawem „wpadli-
śmy” w tzw. sprzedaż rezer-
wową oraz cenę maksymal-
ną, która zgodnie z przyjętą 
przez Sejm RP ustawą wy-
nosi 785 złotych netto (w 
tym podatek VAT). W sto-
sunku do 2022 roku w tym 
roku zapłacimy za prąd od-
powiednio ok. 40% i 30% 
więcej. To nie są wcale małe 
sumy, gdyż niegdyś liczyli-
śmy je w setkach tysięcy złotych, a w tym mogą sięgnąć 
grubo ponad miliona…
Co zatem dalej? Niektóre samorządy zdecydowały się 
na wprowadzenie w związku z tak radykalną zwyżką 
cen energii elektrycznej oszczędności polegających na 
czasowym wyłączeniu lamp ulicznych w godzinach 
późnonocnych. Gmina Jaworze podeszła do tematu 
nieco inaczej. Już w 2019 roku podjęliśmy rozmowy 
z Tauron Nowe Technologie na temat kompleksowej 
wymiany opraw oświetleniowych na nowoczesne LE-
D-owe. Niestety ograniczenia pandemiczne COVID-19 
istotnie wpłynęły na opóźnienie naszego projektu. Ten 
czas jednak wykorzystaliśmy na przygotowanie tzw. 
audytu oświetlenia ulicznego, sprzedaż ok. 1/3 punk-
tów świetlnych na rzecz Tauronu oraz przygotowanie 
umowy dotyczącej kompleksowej modernizacji opraw 
ulicznych, co niewątpliwie wpłynie na ilość generowa-
nej przez nie energii elektrycznej. Mamy nadzieję, że 
już w tym roku nie tyle rozpoczniemy to zadanie, ile 
je finalnie zakończymy.
Mając na uwadze ten temat, po konsultacjach z Tau-
ronem oraz przeprowadzeniu wnikliwej wewnętrz-
nej analizy, zdecydowaliśmy, że w Jaworzu nie będzie-

my wyłączać oświetlenia ulicznego w godzinach noc-
nych, szczególnie że jest to kwestia niezmiernie waż-
na z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców poruszających się w przestrzeni publicz-
nej, dobytku i wszystkich uczestników ruchu drogowe-
go. Tym bardziej że oszczędności z tego tytułu sięgały-
by kwoty ok. 100 tys. złotych. Ale to ważna kwota, bo 
„grosz do grosza, a będzie kokosza”…
Stąd też podeszliśmy do tematu trochę inaczej, a miano-
wicie oświetlenie uliczne w Jaworzu będzie funkcjono-
wać nieprzerwanie, tyle tylko, że będzie uruchamiane 
pół godziny po zachodzie słońca, a wygaszane pół go-
dziny przed jego wschodem. Mam nadzieję, że pozwoli 
to uzyskać nieco oszczędności, ale nie będzie się to od-

bywać kosztem bezpieczeń-
stwa nas – mieszkańców Ja-
worza. Tym bardziej że cho-
dzi tutaj o bezpieczeństwo 
nas samych, czyli pieszych  
i kierowców oraz naszych 
domostw. Wszelkie oszczęd-
ności związane ze zminima-
lizowaniem zużycia energii 
powinny w jak najmniej-
szym stopniu wpływać na 
komfort i jakość naszego 
życia.
Zatem wszelkie wyłączenia 

oświetlenia ulicznego związane są z pracami konserwa-
cyjnymi lub wynikają z awarii. Jeżeli w ciągu dnia jakieś 
lampy się świecą, może to być spowodowane np. pra-
cami modernizacyjnymi, ale także i zwyczajną awarią.  
I w tym miejscu podkreślam jedno, a mianowicie – punk-
ty zapalania naszej sieci oświetleniowej – znajdują się  
w gestii Tauronu, stąd też Gmina Jaworze nimi nie zawia-
duje. Znakomita ich część jest regulowana zegarami cy-
frowymi, ale niektóre z odcinków wciąż są wyposażone  
w automaty zmierzchowe (co do których wystar-
czy średnie zachmurzenie słońca i „robi się pstryk”).  
W związku z tym będę Państwu zobowiązany za kon-
takt z Urzędem Gminy. Wystarczy zgłosić zauważoną 
usterkę albo „anomalię”, dzwoniąc pod następujące nu-
mery telefonów: 33 828 66 60 lub 697 693 118 (Urząd 
Gminy Jaworze) oraz 516 111 591 (Tauron). Z tym że 
usterka zgłoszona do UG Jaworze będzie przez odpo-
wiednich pracowników przekazana do Tauronu na tej 
samej ścieżce (tak Tauron działa) – tak więc najlepiej 
zrobić to dwutorowo – zgłosić to do nas oraz Tauronowi.
Mam nadzieję, że mimo wszystko rozwiałem Państwa 
wątpliwości.

Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza

Oświetlenia ulicznego 
nocą nie wyłączymy,  
ale oszczędzać musimy
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gatunków udało się „namierzyć” podczas kolejnej edycji 
Ptakoliczenia w Jaworzu, które odbyło się w ostatnią so-
botę stycznia. Wydarzenie zorganizowane przez Sekcję Orni-
tologiczną Towarzystwa Miłośników Jaworza wspólnie z Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej zgromadziło ponad 
20 osób. Mirek Wiśniewski podziękował za wspólnie spędzo-
ny czas i dodał, że do ciekawszych zaobserwowanych ptaków 
z pewnością należał zimujący w centrum rudzik. 
Dzień później miłośnicy ptaków spotkali się nad Brennicą  
w Górkach Wielkich. Tam udało im się zobaczyć m.in. gile i si-
kory ubogie, których w Jaworzu nie było. 

(wot)

„Leśne Duszki” na swoim

Moritz Villa, od kilku miesięcy jedna z wizytówek Ja-
worza, jest w całości zagospodarowana. W połowie 
stycznia w obiekcie odbyło się uroczyste otwarcie no-
wej siedziby 22. Gromady Zuchowej „Leśne Duszki”. 
Zuchy znalazły swój azyl na poddaszu.
– Dzięki przychylności pana wójta, ale myślę, że tak-
że wielu osób pracujących w Urzędzie Gminy Jawo-
rze, mamy w końcu swoje pomieszczenie. Do tej pory 
zbiórki odbywały się w różnych klasach Szkoły Podsta-
wowej nr 1, co było momentami dość kłopotliwe. Za 
każdym razem dzieci mają ze sobą dużo rzeczy, dlate-
go musiały się przemieszczać z torbami czy siatkami. 
Tutaj mamy wszystko na miejscu – toaletę, możemy 
przygotować herbatę, a gmina ufundowała nam szaf-
ki na ubrania i półki, a także pufy do siedzenia. Czu-
jemy się tutaj wspaniale – przyznała harcmistrz Joan-
na Buzderewicz, która prowadzi jaworzańską groma-
dę razem z córką Martą (zdjęcie 1).
Pod wrażeniem nowej siedziby był harcmistrz Sławo-
mir Gajda, komendant Hufca Beskidzkiego ZHP. W jego 
ramach działa 10 gromad zuchowych, tylko trzy poza 
Bielskiem-Białą – w Jaworzu, Kozach oraz Mesznej.  
I tylko „Leśne Duszki” mogą się pochwalić siedzibą  
z prawdziwego zdarzenia.
– W Jaworzu harcerstwo dużo znaczy nie od dziś. Już 
poprzedni wójt nas wspierał, teraz to samo robi Rado-
sław Ostałkiewicz. Największy problem mamy z ka-
drą. Pewnie gromad zuchowych w Bielsku-Białej i po-

wiecie bielskim byłoby dużo więcej, gdybyśmy mie-
li osoby chętne do ich prowadzenia. Tymczasem wie-
le osób, które zaczyna studia, żegna się z naszą orga-
nizacją. Takich osób, jak Asia Buzderewicz, jest nie-
stety bardzo mało – przyznał w rozmowie z „Echem 
Jaworza” Gajda, który przyjechał do Jaworza wspól-
nie z harcmistrzem Marcinem Różyckim, komendan-
tem Chorągwi Śląskiej ZHP. Ten ostatni wręczył wójto-
wi Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Har-
certswa (zdjęcie 2).
„Leśne Duszki” zajmują pomieszczenia na drugim pię-
trze, które użycza gmina. Być może w przyszłości do zu-
chów dołączą harcerze. – Na razie do dyspozycji mają 
Agronomówkę, ale kiedy się jej pozbędziemy, trafią do 
Moritz Villi. W tej chwili cały budynek jest zagospoda-
rowany. Od początku było takie założenie, żeby łączyć 
pokolenia – stąd też z jednej strony odbywają się zaję-
cia seniora, a na górze mamy dzieci. Dodatkowo w bu-
dynku udzielane są śluby, porady prawne – przyznał 
Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Gromada Zuchowa „Leśne Duszki” liczy blisko 20 osób. 
Należy do niej między innymi 7-letnia Nina Buzdere-
wicz. Jej mama Anna, jest zadowolona, że córka zna-
lazła coś, co ją wciągnęło bez reszty. – Należy do gro-
mady od początku jej istnienia, czyli od października 
ubiegłego roku. Bardzo się cieszymy, że nasze dzieci 
mogą się spotykać w takich warunkach – powiedziała.

Tomasz Wolff
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Orkiestra zagrała 
na szóstkę
Jaworze kolejny raz zdało egzamin z pomocy drugie-
mu człowiekowi. Wszystko dzięki włączeniu się do naj-
większej orkiestry świata. Jaworze zebrało w sumie 44 
tysiące 418 złotych i 70m groszy w ramach 31. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już 
zbiórkę przeprowadzili harcerze z 11. Grunwaldzkiej 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa”, rad-
ni z Młodzieżowej Rady Gminy oraz najmłodsi miesz-
kańcy wraz ze swoimi rodzicami. Pełne ręce roboty 
miała także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która 
grała nie tylko w Jaworzu, ale także w Bierach, Grodź-
cu i Świętoszówce. Nie zabrakło także sportowych ak-
centów. Już po raz trzeci w czasie finału WOŚP odbył 
się „Zimowy Bieg po Zdrój”. Zawodnicy mieli do poko-
nania liczącą ponad 20 km trasę, a część dochodu (5298 
złotych) organizatorzy przeznaczyli na rzecz orkiestry 
Jurka Owsiaka. Po zakończeniu biegów, mieszkańcy Ja-
worza mogli wziąć udział po raz pierwszy w charyta-
tywnym turnieju tenisa stołowego. W turnieju uczest-
niczyły 32 osoby. Podczas obu imprez sportowych dat-
ki do puszek cały czas zbierali wolontariusze z ZHP.
Dodatkowo, w centrum Jaworza od rana można było 
odwiedzić dwa stoiska. W pierwszym z nich odbywał 

się charytatywny kiermasz ciast, przygotowanych 
przez Młodzieżową Radę Gminy. Drugi z kolei to sto-
isko z „wośpowymi” gadżetami, ufundowanymi przez 
sponsorów – stoisko obsługiwane było przez harcerki.
Po południu do zabawy zaprosiła Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza, która za wrzutkę do puszki serwowała 
kiełbasę i kaszankę z grilla oraz domowe ciasta. Mło-
dzi strażacy uczyli jednocześnie, jak udzielać pierw-
szej pomocy.
Nie był to oczywiście koniec atrakcji – można było 
zrobić sobie zdjęcie z psem i minionkiem, zabawić się  
w przeciąganie liny lub zatańczyć belgijkę. Cała impre-
za zakończyła się „światełkiem do nieba” i pokazem  
w wykonaniu Teatru Ognia „Tesserakt”.
Podczas nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się 
w kościele ewangelicko-augsburskim, obaj proboszczo-
wie i obecni księża postanowili, że nie tylko pozwolą 
wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy wejść do świątyni, ale także wszelkie ofiary złożone 
przez wiernych w ramach popularnie zwanej „tacy” 
przekażą do orkiestrowej puszki. 

(wot), Urząd Gminy Jaworze
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Kultura jest tym, co buduje naszą tożsamość. Aby te ko-
rzenie mogły istnieć, bardzo potrzebujemy państwa, 
czyli artystów i animatorów – mówił starosta bielski 
Andrzej Płonka podczas spotkania z ludźmi kultury na 
dziedzińcu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. Od-
było się ono 27 stycznia.
Noworoczne Spotkanie z Twórcami i Animatorami 
Kultury to pierwsze duże cykliczne wydarzenie, które 
otworzyło kolejny rok w powiecie bielskim.
– Spotykamy się w gronie ludzi kultury od 24 lat, czy-
li od początku istnienia naszego powiatu. Jako samo-
rząd chcemy przede wszystkim podziękować. To oka-
zja również do rozmów o tym co było, ale też o nowych 
pomysłach, które być może uda się zrealizować w przy-
szłości – dodał starosta bielski. 
Wśród uhonorowanych znalazły się dwie osoby z Ja-
worza. Dorota Gogler została doceniona za wielolet-
nią działalność artystyczną, rozwój sztuk plastycznych 
i rękodzieła wśród dzieci i młodzieży na terenie gmi-
ny Jaworze i powiatu. Jest jednym z założycieli Stowa-
rzyszenia Miłośników Sztuki w Jaworzu, w Ośrodku 
Promocji Gminy Jaworze pracuje jako instruktor ręko-
dzieła. Prowadzi warsztaty w Galerii Sztuki na Zdro-
jowej. Jest osobą kreatywną, charyzmatyczną, skupia-
jącą wokół siebie twórcze osoby. Pani Dorota jest po-
mysłodawczynią Maratonu Sztuki, który od 11 lat jest 
organizowany w Jaworzu. Na co dzień pracuje jako 
terapeuta zajęciowy w Beskidzkim Zespole Leczniczo-
Rehabilitacyjnym – Szpitalu Opieki Długoterminowej  
w Jaworzu. Dla pacjentów z różnego rodzaju niepełno-

sprawnościami prowadzi warsztaty arteterapii, muzy-
koterapii, tańca terapeutycznego oraz relaksacji. Z ko-
lei Stanisław Sojka otrzymał wyróżnienie za wielolet-
nią działalność artystyczną w Orkiestrze Dętej Glorie-
ta oraz rozwój edukacji muzycznej wśród mieszkań-
ców powiatu bielskiego, w szczególności gminy Jawo-
rze. Społecznik, czynnie uczestniczący w wielu kultu-
ralno-społecznych inicjatywach. 
Gminę Jaworze na spotkaniu reprezentował wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Ja-
worze Zbigniew Putek, oraz Jolanta Witkowska, dyrek-
tor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Na pierwszym planie

Artyści i animatorzy 
potrzebni
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Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Putek, Stanisław Sojka, 
Dorota Gogler, Radosław Ostałkiewicz i Andrzej Płonka. 

Urbino nadjeżdżają
Jeszcze w tym roku na drogi powiatów bielskiego, cie-
szyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego, czyli wszę-
dzie tam, gdzie docierają autobusy Komunikacji Be-
skidzkiej, wyjadą cztery nowoczesne autobusy. Chodzi 
o Urbino 10,5, które zjadą z taśm firmy Solaris. – Są to 
pojazdy typu midi, niskopodłogowe, fabrycznie nowe, 
spełniające normy emisji spalin na poziomie EURO 
6, zasilane olejem napędowym – wyjaśnił Radosław 
Ostałkiewicz, prezes Beskidzkiego Związku Powiato-
wo-Gminnego, wójt Jaworza.
Umowę na zakup czterech autobusów Ostałkiewicz 
podpisał w ostatni piątek stycznia wspólnie z Andrze-
jem Płonką, starostą bielskim, z Rafałem Zajasem, dy-
rektorem sprzedaży Regionu Południowego w Sola-
ris Bus & Coach. Kontrakt opiewa na 5,6 mln złotych, 
z czego 4 mln pochodzą z rządowego programu Polski 
Ład, a resztę dołożyły samorządy skupione w Beskidz-
kim Związku Powiatowo-Gminnym.

– Mając na uwadze charakter komunikacji publicz-
nej na obszarze BZPG, a także rosnące oczekiwania 
pasażerów w zakresie podnoszenia jakości oferowa-
nych usług, koniecznym staje się sukcesywna wymiana 
aktualnego taboru, jakim oferowane są usługi. Tabor  
w dużej mierze stanowią pojazdy ponad 10-letnie, wy-
sokowejściowe, bez klimatyzacji oraz pojazdy, których 
szczególnie wymiary w wielu przypadkach powodują 
utrudnienia na wąskich i krętych drogach gminnych, 
w tym w rejonach podgórskich – dodał wójt Jaworza.
Pojazdy typu midi dotrą w takie miejsca, w których 
obecnie świadczenie komunikacji było utrudnione. 
Wszystko wskazuje na to, że cztery Urbino 10,5 po-
jawią się na drogach pod koniec trzeciego kwartału 
tego roku. Termin realizacji tego zadania to bowiem 
24 września. 

(wot)
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Zakup węgla po cenie 
preferencyjnej w 2023 r.
Wójt Gminy Jaworze informuje, że mieszkańcy Gminy 
Jaworze mogą składać wnioski o wydanie zaświadcze-
nia uprawniającego do zakupu węgla po cenie prefe-
rencyjnej na 2023 r. Zaświadczenie jest niezbędne do 
zakupu węgla od podmiotu zajmującego się jego dys-
trybucją dla mieszkańców Gminy Jaworze. Zaświad-
czenie wydawane jest jednokrotnie i w jednym egzem-
plarzu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat. Wnioski 
o wydanie zaświadczenia można składać maksymal-
nie do 15 kwietnia 2023 r. Węgiel kamienny można na-
być będzie w ilości do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.
Oprócz zaświadczenia niezbędnym jest również zgło-
szenie (za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: wegiel@jaworze.pl lub w wersji papierowej na 
dzienniku podawczym urzędu – parter, pok. 004, w go-
dzinach pracy urzędu) do 15 kwietnia 2023 r. do wój-
ta Gminy Jaworze w formie ankiety, zamiaru zakupu 
węgla na potrzeby gospodarstwa domowego. Dotyczy 
to tylko i wyłącznie tych mieszkańców, którzy nie zgło-
sili zamiaru zakupu. Zgłoszenie ma na celu oszacowa-
nie rodzaju i ilości paliwa stałego w celu złożenia za-
mówienia. 

Jednocześnie informujemy, że wójt Gminy Jaworze nie 
będzie miał żadnego wpływu na termin dostawy, ja-
kość dystrybuowanego węgla oraz asortyment, jaki bę-
dzie ostatecznie dostępny dla naszych mieszkańców. 
W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie do-
konano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu pre-
ferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości 
mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezaku-
pionego w ramach limitu tj. 1,5 tony w 2022 r. powięk-
sza limit w 2023 r.
Kto może preferencyjnie zakupić węgiel? Osoba fi zycz-
na spełniająca oba poniższe warunki: osoba fi zycz-
na w gospodarstwie domowym, które spełnia warun-
ki uprawniające do dodatku węglowego; członek go-
spodarstwa domowego, w którym nikt nie nabył pa-
liwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 
2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę 
w ilości co najmniej 3 tony, jeżeli wniosek składany 
będzie w 2023 r.
Skład opałowy, w którym będzie można nabyć węgiel 
kamienny: CDL II Małgorzata Figura-Kuś, ul. Strumień-
ska 1312, 43-385 Jasienica.

Co zrobić z olejem?
Bez oleju trudno wyobrazić sobie gotowanie. Większość 
z nas prawdopodobnie pozbywa się go po jednym sma-
żeniu, niektórzy decydują się na jego ponowne użycie. 
Jak przechowywać olej po smażeniu i dlaczego powi-
nien później trafi ć do utylizacji? 
Olej po smażeniu należy schłodzić, przefi ltrować np. 
przez gazę i przelać do nieprzezroczystego, zamykane-
go naczynia. Taki olej można przechowywać w ciem-
nym, chłodnym miejscu lub lodówce. Warto mieć na 
uwadze spadek jakości oleju po każdym smażeniu 
oraz to, że obecność dodatków, np. przypraw, powo-
duje szybsze psucie.
Jak rozpoznać, że olej jest zużyty? Wskazywać może na 
to ciemny kolor produktu – to może oznaczać, że jest 
on już przepalony, nieprzyjemny zapach, brak małych 
bąbelków, które powinny powstawać podczas smaże-
nia, dymienie czy powstawanie piany w czasie pod-
grzewania na patelni. W takim tłuszczu powstają tok-
syczne związki, które mogą stanowić przyczynę cho-
rób nowotworowych, neurologicznych, serca czy wą-
troby. Taki olej nie nadaje się już do przygotowywania 
potraw i należy go zutylizować. 
Jak utylizować zużyty olej w kuchni? Olej posmażalni-
czy jest traktowany jako odpad komunalny. Nie może 
on trafi ać do kanalizacji, być spalany czy też wylewa-
ny w przypadkowych miejscach. W naszej gminie mo-

żemy oddać go specjalnych pojemników na zużyty olej 
i tłuszcz jadalny. Ich rozmieszczenie można sprawdzić 
na mapie: www.segregujolej.pl/mapa. Zużyty olej zo-
stanie oczyszczony i ponownie wykorzystany do pro-
dukcji biopaliw.
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Ankieta - zgłoszenie zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego 
(gospodarstwo domowe definiowane tak jak przy dodatku węglowym  

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.) 

 
Ankieta jest skierowana wyłącznie do osób mieszkających na terenie Gminy Jaworze, które otrzymały dodatek węglowy 
lub uzyskały do niego prawo i do tej pory nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 
2 000,00 zł brutto za tonę. Wyniki ankiety będą podstawą do oszacowania zamówienia na węgiel.  
 
 
Imię i nazwisko Zgłaszającego: 
 

 
 

 
Adres gospodarstwa domowego zgłoszonego do CEEB: 
 

 
 

 
Numer telefonu, e-mail: 

 
 

 
Zgłaszam zapotrzebowanie na zakup węgla na 
potrzeby mojego gospodarstwa domowego w okresie 
od 01.01.2023 r. * 
 

 

            0,5 tony 

            1,0 tona 

            1,5 tony   

            2,0 tony 

            2,5 tony 

            3,0 tony   

 
Rodzaj węgla: * 
 

  

            groszek/ekogroszek 

            orzech  
 

Oświadczam, że ani Zgłaszający ani żaden członek gospodarstwa domowego Zgłaszającego, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej  
niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 
ust. 2 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Na podstawie art. 6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Jaworze z siedzibą ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze w zakresie : imienia i 
nazwiska, adresu zamieszkania, adresu nieruchomości,  w zakresie przetwarzania informacji podanych w ankiecie w celu  ustalenia liczby gospodarstw 
domowych znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych i uprawnionych do zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, o 
którym mowa w projekcie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Numer telefonu może być wykorzystany w 
celu uzyskania wyjaśnień dotyczących danych podanych w ankiecie. 
Zostałam/em poinformowana/y, o przetwarzaniu danych osobowych (druga strona) oraz o tym, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klauzula 
informacyjna RODO na odwrocie. 

 
Podpis Zgłaszającego: 
 

 

 

* Proszę wstawić „X” w odpowiedniej kratce 
 
Ankietę należy złożyć w terminie do 15 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wegiel@jaworze.pl                
lub w wersji papierowej na dzienniku podawczym urzędu (parter, pok. 004) w godzinach pracy urzędu. 

Informujemy, że Urząd Gminy Jaworze nie będzie miał żadnego wpływu na jakość dystrybuowanego węgla oraz asortyment, jaki 
będzie ostatecznie dostępny dla naszego samorządu. 
Ankieta nie jest wnioskiem o węgiel ani gwarancją otrzymania węgla. Ankieta jest potrzebna do złożenia przez Gminę Jaworze 
wniosku o zakup węgla w celu preferencyjnej sprzedaży mieszkańcom. 
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Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jaworze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,                      
43-384 Jaworze. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: murbas@jaworze.pl, tel. (33) 828 66 13. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) w celu przekazani pisma do 
załatwienia według właściwości. 
4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających 
asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację 
publiczną, dane będą udostępnianie każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Jaworze.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz innych przepisów, w tym 
w szczególności dotyczących dofinansowania zamówień ze środków UE.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. C RODO na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 Zmiana stawek za odpady
Od 1 marca 2023 r. zmianie ulegają stawki opłat za 
odpady komunalne. Nowe stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wynoszą: 35 złotych 
od mieszkańca za miesiąc (w przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów) oraz 105 złotych od mieszkańca za 
miesiąc (w przypadku niewypełniania obowiązku se-
lektywnego zbierania odpadów). Uwaga: w związku ze 
zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania no-
wej deklaracji przez właściciela nieruchomości. 
Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieru-
chomości zawiadomienia o wysokości nowej, należ-
nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i da-
nych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2023 
roku bez wezwania w terminach płatności, tj.: do dnia 
15 kwietnia, do dnia 15 czerwca, do dnia 16 sierpnia, 
do dnia 15 października, do dnia 15 grudnia.
Należy również pamiętać, że w sytuacji, gdy w nieru-
chomości zmienia się składnik mający wpływ na wy-
sokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi (zmiana liczby osób), właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 
33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 66 40.

Kompostujesz? 
Płacisz mniej
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi, którzy kompostują odpady zielone sta-
nowiące odpady komunalne w kompostownikach przy-
domowych, mogą skorzystać ze zwolnienia w części  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zwolnienie od 1 marca 2023 będzie wynosić 6 zł od 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość  
w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wynoszącej 35 zł.
W przypadku skorzystania ze zwolnienia należy zło-
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Nieprawidłowe 
użytkowanie „dzwonów”!
Niestety w ostatnim okresie czasu systematycznie obok 
„dzwonów” powstają dzikie wysypiska śmieci, które  
z całą pewnością nie wpływają korzystnie na wizeru-
nek naszej miejscowości. Dlatego też apelujemy o zgod-
ne z zasadami segregowanie odpadów komunalnych. 
Przypominamy, że wszelkie materiały remontowo-bu-
dowlane (gruz, pokrycia dachowe, sanitariaty, materia-
ły termoizolacyjne, itp.) z drobnych prac domowych 
niewymagających zgłoszenia/uzyskania pozwolenia  
w Starostwie Powiatowym odbierane są bezpłatnie je-

den raz w roku kalendarzowym, w ilości do 3 metrów 
sześciennych z nieruchomości zamieszkałych bez żad-
nej dodatkowej opłaty.
Worki typu big-bag na odpady remontowo-budowlane 
zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady, 
po zgłoszeniu (osobistym lub telefonicznym) w Urzę-
dzie Gminy Jaworze.
Ponadto informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny należy oddawać zgodnie z przyjętym 
harmonogramem na dany rok.

żyć w Urzędzie Gminy nową deklarację (dotyczy tylko 
właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej nie złoży-
li deklaracji uwzględniającej zwolnienie).
Uwaga: kompostujemy tylko odpady zielone.
W przypadku zadeklarowania kompostowania, firma 

odbierająca odpady nie będzie odbierała odpadów zie-
lonych z nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 
33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 66 40.

„Czyste powietrze”
Przypominamy, że w Gminie Jaworze funkcjonuje 
punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Po-
wietrze”. Jest on czynny w każdy czwartek w godzinach 
7.00-17.00 w budynku Urzędu Gminy Jaworze przy ul. 
Zdrojowej 82 (I piętro, pokój nr 102). Zainteresowane 
osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat 
zasad udzielania dofinansowania przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się telefo-
niczne na konkretną godzinę pod nr. telefonów: 33 828 
66 30, 33 828 66 45.
W ramach programu dofinansowane są przedsięwzię-
cia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej 
emisji, związane z podnoszeniem efektywności ener-
getycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodaw-
cami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo 
własności lub będące współwłaścicielami jednorodzin-
nego budynku mieszkalnego. Beneficjent może uzy-
skać dotację z programu z podziałem na poszczegól-
ne koszty, którymi mogą być: dokumentacja (np. audyt 
energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy); 
wymiana źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentyla-
cja; ocieplenie przegród budowlanych, wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej. Dofinansowaniu podlega-
ją przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak  
i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwszego 
kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wnio-
sku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony 
jest w trybie ciągłym.

Wykaz nieruchomości do 
dzierżawy
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej na okres 21 dni 
wywieszono wykaz nieruchomości gminnych przezna-

czonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 1417/31.
Urząd Gminy Jaworze
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Zawsze dajemy 
z siebie wszystko
Rozmowa ze Stanisławem Sojką, 
dyrygentem Orkiestry Dętej Glorieta

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej znalazłem o panu taką informa-
cję: z wykształcenia stolarz 
oraz muzyk instrumentali-
sta, z zamiłowania pszcze-
larz i rolnik. Kim pan tak 
naprawdę jest?
N i e  w i e m ,  j a k  t o  u j ą ć 
(śmiech). Jestem po prostu 
zwykłym człowiekiem, któ-
ry ma różne pasje.

Zapytam może inaczej: co 
było pierwsze?
Muzyka, a dopiero potem po-
jawiły się pszczoły, co prze-
rodziło się w małe rolnictwo.  
W naszej rodzinie muzyka 
zaczęła się tak naprawdę od 
ojca Piotra. Nigdy nie pyta-
łem go o początki, wiem na-
tomiast, że chodził do szko-
ły, w której była orkiestra. 
Złapał bakcyla. Potem zara-
ził brata Krzysztofa i mnie tą 
pasją. Brat najpierw grał na 
keyboardzie, a ja na akorde-
onie. Kiedy trafiłem do szko-
ły zawodowej, zacząłem 
się uczyć grać na trąbce, bo 
działała tam orkiestra. Moim 
pierwszym nauczycielem gry 
na trąbce był Jarosław Mito-
raj. Pewnego dnia zapropo-
nował mi edukację w szkole 
muzycznej. Pojechaliśmy do 
Cieszyna, zdałem egzaminy 
i zostałem przyjęty do klasy 
trąbki. Edukacja w PSM trwa-
ła sześć długich lat.

Zaczął pan szkołę muzycz-
ną, jak rozumiem, już po 
skończonej zawodówce, 
czyli będąc dorosłym…
Zgadza się. Miałem 18 lat  

i trafiłem na drugi stopień. Była taka możliwość, ale 
warunkiem było zdanie wspomnianych wyżej egzami-

nów. W tym czasie pracowa-
łem już w Fabryce Mebli Gię-
tych w Jasienicy. Szedłem na 
pierwszą zmianę na 6.00, tuż 
po pracy jechałem do Cieszy-
na – na szczęście autobus za-
trzymywał się tuż obok fa-
bryki. Tam zajęcia trwały 
do późnych godzin wieczor-
nych, do domu wracałem 
często ostatnim autobusem 
o 20.30. 

Doba ma 24 godziny – wy-
chodził pan z domu po pią-
tej, wracał przed 22.00. Kie-
dy był czas na ćwiczenie?
Głównie w szkole, na przy-
kład w przerwach pomię-
dzy zajęciami. Kiedy nie było 
teorii, brałem instrument, 
szedłem do sali i ćwiczy-
łem w samotności. Tak na-
prawdę każdą wolną chwi-
lę wykorzystywałem na ćwi-
czenie. Ile się dało. Chociaż 
wiadomo, że czasami się nie 
chciało…

A te sześć lat, z uwagi na 
ogromne obciążenie, to był 
taki okres wyjęty z życio-
rysu?
Wręcz przeciwnie, bardzo 
mile go wspominam. Choć 
nie ukrywam – nie było 
lekko, a dodatkowo trąbka 
jest dość wymagającym in-
strumentem. Oprócz szkoły  
i pracy w FMG grałem jesz-
cze w różnych orkiestrach, 
więc pomimo czasem wol-
nego od zajęć w szkole, mia-
łem co robić. Szkołę muzycz-

W naszej rodzinie 
muzyka zaczęła 
się tak naprawdę 
od ojca Piotra. 
Nigdy nie pytałem 
go o początki, 
wiem natomiast, 
że chodził do 
szkoły, w której 
była orkiestra. 
Złapał bakcyla. 
Potem zaraził brata 
Krzysztofa i mnie tą 
pasją. 
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ną skończyłem w 2006 roku, czyli trzy lata po przyjściu 
do Orkiestry Dętej Glorieta w Jaworzu.
Najważniejsze jednak jest to, że dzięki szkole muzycz-
nej poznałem żonę (śmiech). Chodziłem do jednej kla-
sy z Marysią, choć ona specjalizowała się w rytmice. 
Po ślubie zamieszkaliśmy w Jasienicy. 

Jak udaje się panu zapanować nad tyloma osoba-
mi naraz. Mam na myśli nie tylko różne charakte-
ry, ale ogromną różnicę wieku. Przecież najmłod-
szy członek Gloriety skończył 12 lat, a najstarszy li-
czy 79 lat?
Może posłużę się muzycznym porównaniem – to jest 
tak, jakby grać według nut napisanych przez kompo-
zytora japońskiego oraz tych autorstwa Polaka. Sło-
wem, nuty są nutami i to, co w nich jest, trzeba po pro-
stu zagrać. Na pewno młodsi dopiero się uczą i trzeba 
ich podciągnąć, a starsi już wiedzą, o co chodzi. A co 
do charakterów, to muzyka łączy, pomaga je okiełznać 
i zaciera różnice między pokoleniami.

Po koncercie jubileuszowym „Pod Harendą” wójt 
Jaworza Radosław Ostałkiewicz napisał na Facebo-
oku, że jesteście ambasadorami gminy, którzy sta-
rają się ile sił w płucach. Takie słowa zobowiązują?
Na pewno. Gdziekolwiek się nie pojawimy, reprezen-
tujemy Gminę Jaworze. I staramy się to robić jak naj-
lepiej. Zawsze dajemy z siebie wszystko.

Zapytałbym jeszcze o płuca. Czy każdy może grać 
w orkiestrze dętej, oczywiście pomijając zdolno-
ści muzyczne?
Jeżeli lekarz tego nie zabroni, to można grać. Oczywi-
ście muszą być chęci i dużo pracy nad sobą. 

A papierosy?
Nie są wskazane, choć mam muzyków, którzy palą  
i jakoś to łączą.

A pasja pszczelarska cały czas trwa?
Oczywiście! To część mojego życia, już nawet nie pa-
miętam, jak się to zaczęło, ale nie wyobrażam sobie, 
że miałbym tego nie robić. Staram się powiększać ro-
dziny pszczele, praca z pszczołami uczy pokory, cier-
pliwości i wycisza.

Praca z pszczołami uspokaja?
Tak, choć początki są ciężkie i finansowo, i emocjo-
nalnie (śmiech), dlatego początkujący pszczelarz, któ-
ry nastawia się na dochód, nic z tego nie będzie miał. 
Trzeba to traktować jako prawdziwą pasję, dla same-
go siebie i swojej satysfakcji.
 
Dalej pracuje pan w Fabryce Mebli Giętych w Ja-
sienicy?
Już nie, choć nadal pracuję przy produkcji krzesełek, 
ale w mniejszym zakładzie, w Międzyrzeczu. Cały czas 
jestem więc wierny branży meblarskiej.

A w wolnych chwilach coś pan dłubie w domu?
Staram się, choć ostatnio mam mniej czasu. Urodzi-
ła mi się pierwsza córka, więc mam co robić (śmiech).

Skoro jest mała, to nie będzie pytania o to, czy zła-
pała bakcyla…
Zamierzam jej w przyszłości przekazać choć część  
z moich pasji. Choć nic na siłę.

Wróćmy jeszcze na koniec do orkiestry. Czy dziś,  
w tych zwariowanych czasach, kiedy jest tyle możli-
wości spędzania wolnego czasu, dalej udaje się ścią-
gać ludzi do zespołu?
Jeżeli ktoś gra na instrumencie, to dla niego będzie sa-
tysfakcją granie w orkiestrze. Dlatego uważam, że taki 
zespół, jak nasz, obroni się bez względu na czasy. Choć 
nie będę ukrywał, że muzyków jest mniej i coraz trud-
nej jest ściągnąć do Gloriety dęciaków. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Ludzie Jaworza

Stanisław Sojka z członkami Gloriety w siedzibie Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. 
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14 stycznia w Sali „Pod Harendą’’ odbyło się pierwsze 
spotkanie Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”. Spotkanie 
na sali jeszcze z choinką, z akcentami świątecznymi na 
stołach, ale już z paterami pierników i karnawałowych 
faworków, a zatem z nadzieją na nowy rok rozpoczę-
liśmy biesiadowanie. 
Przewodniczący stowarzyszenia Zygmunt Podkówka 
przywitał wszystkich obecnych. Po przywitaniu uczci-
liśmy minutą ciszy pamięć naszej koleżanki i wielolet-
niej członkini naszego stowarzyszenia Barbary Wehso-
ly. Była osobą aktywną, zawsze chętną do pomocy, po-
godną i życzliwą dla wszystkich. Będzie nam jej bra-
kowało w naszym stowarzyszeniu.
Po krótkim wprowadzeniu w ten noworoczny czas, zło-
żeniu sobie życzeń noworocznych, rozpoczęto koncert 
znanych kolęd i pastorałek. Wieloosobowy zespół „Du-

doski” z Jasienicy w pięknych i tradycyjnych, koloro-
wych strojach rozpoczął koncert. Muzycy przygotowa-
li ciekawe aranżacje niektórych kolęd. Bardzo się po-
dobały te stare, znane kolędy, np. „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Lulajże Jezuniu” czy „Wśród nocnej ciszy”.
W czasie spotkania Zygmunt Podkówka poinformo-
wał także o planach zarządu na 2023 rok, w tym o na-
szych wyjazdach edukacyjnych: na wiosnę na święto 
Gorola do Jabłonkowa, wczesnym latem do ulubione-
go Małego Cichego. Ponadto jesienią planujemy kolej-
ny, integracyjny Dzień Ziemniaka. A w październiku 
będziemy zwiedzać Muzeum Piosenki Polskiej w Opo-
lu i oglądać nową przestrzeń artystyczną tego miasta. 
O konkretnych terminach będziemy informować na-
szych członków i sympatyków na bieżąco.

Elżbieta Zaguła

Z przytupem w nowy rok
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Zimowe utrzymanie dróg
Robi się coraz chłodniej, dlatego nadszedł czas, gdy na niektórych drogach i chodnikach mogą panować trudne 
warunki. W związku z tym inaugurujemy „Akcję Zima 2022/2023”. Oznacza to gotowość służb do podjęcia działań 
związanych z usuwaniem skutków zimy – w szczególności na zabezpieczeniu przejezdności dróg, zapewnieniu bez-
piecznego poruszania się pieszych poprzez odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi.

Drogi gminne
Akcja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Jaworze koordynowana jest przez Wydział Remontów i Zabez-
pieczenia Technicznego Urzędu Gminy Jaworze – tel. (33) 828 66 63. Uwaga, ze względu na bezpieczeństwo, a tak-
że zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.
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Rejon odśnieżania Ulice/parkingi w rejonie odśnieżania

Rejon I – Jaworze Nałęże Grabka, Górecka, Mała, Myśliwska, Jeżynowa, Pogodna, Złocista, Rodzinna, 
Leśna, Maków, Jarzębinowa, Wrzosowa, Jodłowa, Smrekowa, Jasienicka, Za-
ciszna, Brzoskwiniowa, Folwarczna, Za Goruszką, Szkolna, Lecznicza, plac 
obok kaplicy, parking za mostem.

Rejon II – Jaworze Górne Turystyczna, Bratków, Brzozowa, Zawilcowa, Bukowa, Jaśminowa, Orzecho-
wa, Jaworowa, Pod Lasem, Pod Brzegiem, Schowana, Wąwóz, Nagietkowa, Bła-
watkowa, Promienista, Kwiatowa, Modrzewiowa, Liliowa, Stokrotek, Akacjo-
wa, Zielona, Różana, Chabrowa, Kaczeńcowa, Zdrojowa, Sosnowa, Poziomko-
wa, Motylkowa, Widok, Wypoczynkowa, Tulipanowa, Wiosenna, Zajęcza, Ja-
łowcowa, Panoramiczna, Borsucza, Kalinowa, od Panoramicznej w górę (bez 
nazwy), Bratków, Azaliowa, Dawny Trakt.

Rejon III – Jaworze Średnie Kalwaria, Letniskowa, Jaskółcza, Słowicza, Cicha, Podgórska, Legendarna, 
Leszczynowa, Na Stoku, Południowa, Konwaliowa, Narcyzowa, Niewielka, 
Klonowa, Sarnia, Morwowa, Topolowa, Ładna, Górska, Malinowa, Wiśnio-
wa, Rumiankowa, Żurawinowa, Kaszyska, Świerkowa, Willowa, Zagrodowa, 
Krótka, Storczyków, Krokusowa, Koralowa, Sielska, Ukryta, Wczasowa, Ogro-
dowa, Zdrowotna, Kolonia Górna, Jagodowa, Spokojna, Pagórkowa, Spadzi-
sta, Kolonia Dolna, Stroma, Boczna, Poprzeczna, Miodowa, Pszczela, Zielna, 
Nad Rudawką, Ustronna, Średnia, Wschodnia, Astrów, Morelowa, Łukowa, Ro-
mantyczna, Piękna, Graniczna, Malwowa, Bażantów, Irysów, Magnolii, Daw-
ny Trakt, parking przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Wapienicka 10), parking 
przy Przedszkolu nr 2 (ul. Wapienicka 74).

Rejon IV – Jaworze Dolne Dzwonkowa, Groszkowa, Łubinowa, Olszynowa, Grabowa, Polna, Kryształo-
wa, Wiejska, Cyprysowa, Pod Młyńską Kępą, Pod Harendą, Pałacowa, Nad-
brzeżna, Skowronków, Dębowa, Niecała, Lipowa, Agrestowa, Kasztanowa, Je-
sionowa, Zagajnikowa, Słonecznikowa, Cedrowa, Głogowa, Zbożowa, Aksa-
mitna, Miętowa, Złota, Nad Polami.

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

USUWANIe ŚlISKOŚCI 

Rejon usuwania śliskości zimowej dróg
Drogi na terenie gminy Jaworze (za wyjątkiem dróg powiatowych)

Koordynacja usuwania śliskości zimowej dróg
Wydział Remontów i Zabezpieczenia Technicznego Urzędu Gminy Jaworze
Telefon kontaktowy: (33) 828 66 63

Drogi powiatowe
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (Cisowa, Słoneczna, Wapienicka, Zdrojowa – od „Cholewika” do 
„Gospody Zdrojowej”) zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-
Biała. W godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku w ZDP można uzyskać informacje, jak również kie-
rować uwagi dotyczące przejezdności dróg powiatowych pod następujące numery telefonów: 33 818 40 33, 33 
818 30 66, 33 817 40 63, 33 817 83 98, 33 818 34 74, tel. kom. 500 159 100 (dyżurny akcji zimowej). Telefon dyżur-
ny akcji zimowej (500 159 100) jest czynny również codziennie w godzinach 15.00-22.00. Codziennie w godzi-
nach 22.00-7.00 wszelkie informacje o stanie dróg oraz wszelkie interwencje dotyczące ich przejezdności moż-
na kierować do wykonawcy odpowiadającego za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ja-
worze – tel. kom. 693 560 478.

Drogi wojewódzkie
Zimowe utrzymanie ulic Bielskiej i Cieszyńskiej znajduje się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – tel. 
32 781 92 11 (w sytuacjach kryzysowych telefon ten obsługiwany jest całodobowo).

Urząd Gminy Jaworze
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7800 km dla Poli

Szósta edycja wydarzenia Ultra Błatnia 24 h dla Poli 
przeszła do historii. Wiata na końcu ulicy Turystycznej, 
pod żółtym szlakiem, gromadziła już naszych uczest-
ników nieraz i jest ich ulubionym miejscem, dlatego 
i tym razem o godz. 12.00 w sobotę 11 lutego chcieli-
śmy rozpocząć 24-godzinne wydarzenie. Chcieliśmy, 
bo pierwszym ogromnym zaskoczeniem była liczba 
uczestników – przerosła nasze najśmielsze oczeki-
wania, tym bardziej że dopiero co jednoczyliśmy się  
w pomaganiu Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo-
cy. Na starcie stanęło 280 osób, co nieco zakorkowało 
nas tuż przed godziną rozpoczęcia. Dla biegaczy był to 
jednak czas na serdeczności, wspólnych zdjęć, rozmów, 
ponieważ wielu z nich spotyka się ze sobą właśnie  
u nas, podczas Ultra Błatnia 24h. Odwiedzają nas po-
zytywni ludzie z Rybnika, Częstochowy, Krakowa, Cho-
rzowa, Katowic, Rudy Śląskiej i wielu innych miejsc, 
nie tylko w Polsce. Ku naszej ogromnej radości dystans 
pokonało również wielu jaworzan, a wsparcie dla Po-
lci okazało też bardzo dużo rodzin z dziećmi. Na par-
kingu pojawili się zresztą rodzice wraz z Polcią, która 
dopingowała uczestników pięknym uśmiechem.
Na starcie pojawiło się zapowiadane słońce, ale później 
było już tylko gorzej. Szlak i parking zamieniły się w 
lodowiska. Ale to w żaden sposób nie zniechęciło naj-
bardziej zaangażowanych do pokonywania kolejnych 
kilometrów. Najwytrwalsi pokonywali trasę blisko 9-ki-

lometrowej pętli niemal bez żadnej przerwy. W nocy 
warunki pogodowe jeszcze się pogorszyły. Uczestnicy 
mówili, że wiata jest dla nich niczym oaza, można się 
ogrzać, zjeść i przede wszystkim zawsze dopinguje ich 
wzajemny uśmiech i chęć pomagania. Wielu z nich nie 
ukrywało, że gdyby była to zwykła rywalizacja, daw-
no zakończyliby ,,cioranie”. Ale robili to tylko dla Poli, 
bo ogłaszając wśród przyjaciół udział w wydarzeniu w 
mediach społecznościowych, zyskali ,,sponsorów” de-
klarujących wpłaty za każde wejście lub kilometr. Dla-
tego nie odpuszczali. Najwytrwalsi pokonali trasę 14 
razy. Ta liczba dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 
Jak zwykle tych, którzy byli najdłużej na trasie, nagro-
dziliśmy symbolicznymi pucharami i nagrodami oraz 
voucherami. 
Wśród pań najlepsze wyniki osiągnęły: Beata Blaszke 
(14 kółek), Agnieszka Wysocka (13) oraz Sylwia Bon-
darczuk, Barbara Kałuża i Justyna Nowak (po 11); na-
tomiast wśród mężczyzn byli to: Łukasz Wojciech i Ro-
man Mazurek (14 okrążeń) oraz Maciej Liszka (13 kó-
łek). W sumie wszyscy uczestnicy przemierzyli blisko 
7800 km. Dla Poli udało się zebrać ponad 20 tysięcy. 
Kolejne nasze ultra wyzwanie już na początku czerw-
ca, śledźcie nasz profil na Facebooku.

Magdalena Krzemień, 
Grzegorz Bojda, 

Mateusz Michalski
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Biblioteka

Z działalności w roku 2022
W 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jawo-
rzu zarejestrowano 1285 aktywnych czytelników. Łącz-
nie wypożyczyli oni w ciągu minionego roku 17495 
książek. Placówka odnotowała ogółem 12465 odwie-
dzin użytkowników. Udzielono 596 informacji biblio-
graficznych, najwięcej z zakresu tematyki regionalnej, 
historii, turystyki oraz z zakresu literatury pięknej. Naj-
większą grupę odbiorców działalności informacyjnej 
stanowią uczniowie, studenci oraz goście odwiedza-
jący Jaworze. Na dzień 31 grudnia 2022 roku księgo-
zbiór liczył 17980 woluminów. W ciągu roku przybyło 
899 pozycji książkowych. Z księgozbioru usnięto ogó-
łem 56 pozycji książkowych. Powodem było ich znisz-
czenie. Powiększył się zbiór multimediów dostępny 
dla użytkowników, obecnie liczy 1258 audiobooków 
na płytach w formacie mp3, w dużej mierze chodzi 
o nowości wydawnicze. Odnotowano 11370 wejść na 
stronę internetową biblioteki, na której dostępny jest 
katalog zbiorów.
W roku 2022 biblioteka prowadziła prenumeratę 16 
tytułów czasopism bieżących, natomiast kilka tytułów 
pozyskiwała regularnie w formie darowizny od czy-
telników. Na miejscu w czytelni udostępniono łącznie 
419 czasopism, natomiast na zewnątrz wypożyczono 
542 egzemplarze.
Nasz placówka prowadziła również działalność pozabi-
blioteczną, czyli zajęcia edukacyjne i twórcze dla dzieci 
i młodzieży. W 2022 odbyło się 111 różnorodnych wy-
darzeń – zajęć, spotkań i warsztatów, w których uczest-
niczyło łącznie 1780 osób. Do najciekawszych wyda-
rzeń zaliczyć można: warsztaty wakacyjne „W świe-

cie teatralnej animacji”, podczas których dzieci samo-
dzielnie wykonywały różne rodzaje lalek teatralnych, 
a następnie uczyły się je animować, prezentując scen-
ki rodzajowe; ferie zimowe „Z tajemnicą w tle” – zaję-
cia inspirowane dziecięcą literaturą detektywistyczną, 
pełne zagadek, tajemnic oraz świetnej zabawy; kon-
kurs literacki „KOKON” dla dzieci, zorganizowany wraz  
z Muzeum w Jaworzu, którego tematem było napisanie 
i zilustrowanie bajki z motylem w roli głównej; lektury 
do matury – cykl spotkań edukacyjnych dla młodzie-
ży licealnej przygotowujących do egzaminu matural-
nego; Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka świat 
w jednym miejscu”, podczas którego wykonano sesje 
zdjęciowe kilkunastu czytelników i przyjaciół bibliote-
ki, mające na celu pokazanie jak różnorodny jest prze-
krój osobowości przewijających się przez bibliotekę; 
wystawa rysunków niezwykle uzdolnionej nastolatki 
z Jaworza Marii Szade; spotkanie z terapeutą dla doro-
słych mieszkańców Jaworza na temat „Jak radzić sobie 
z emocjami w stanach zagrożenia”; spotkanie autorskie 
z Izabelą Cendecką-Rajewską, jaworzanką, która wy-
dała swoją pierwszą książkę dla dzieci, a także spek-
takle dla dzieci prezentowane przez Teatr Profilakty-
ki i Edukacji „Maska” z Krakowa. Do tego trzeba doli-
czyć kilkadziesiąt zajęć edukacyjnych dla przedszko-
laków, spotkania z lekturą dla uczniów szkół podsta-
wowych, liczne warsztaty plastyczne. 
Biblioteka podejmuje współpracę z innymi instytu-
cjami i organizacjami działającymi na terenie gminy  
w różnorodnym zakresie.

Aktywne ferie
W pierwszym tygodniu ferii zimowych w naszej pla-
cówce odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży pt. „Zi-
mowe wyprawy – planszówkowe zabawy”. Dzieci,  
w oparciu o dziecięcą i młodzieżową literaturę przy-
godowo-podróżniczą, zaprojektowały i wykonały sa-
modzielnie własne gry planszowe. Każdego dnia po-
znawaliśmy losy bohaterów wybranych książek, m.in 
„Tomka na tropie Yeti”, „Szarej wilczycy”, opowiada-
nia „Podbiegunowe opowieści” czy serii książek o „Neli 
– małej reporterce”. Dzięki wspólnym dyskusjom, któ-
rym towarzyszyły prezentacje audiowizualne, mieli-
śmy okazję „odwiedzić” m.in. Grenlandię, Tybet, Ala-
skę i Antarktydę. Podczas spotkań powstały również 
prace plastyczne, które nawiązywały do omawianych 
tematów – tworzyliśmy mandale w technice quillingu, 
portrety wilków w technice kolażu, przestrzenne wize-
runki Inuitów oraz abstrakcje przy użyciu farb akry-
lowych. Zajęcia dostarczyły dzieciom nie tylko wiele 
radości, ale pozwoliły twórczo i kreatywnie spędzić 
czas oraz dały możliwość zaczerpnięcia wiedzy o naj-

odleglejszych i najmroźniejszych miejscach na Ziemi.
Gminna Biblioteka Publiczna
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21 stycznia w sali budynku Pod Harendą w Jaworzu 
odbył się koncert z okazji jubileuszu 20-lecia Orkie-
stry Dętej Glorieta, działającej przy Ośrodku Promocji 
Gminy Jaworze pod kierunkiem Stanisława Sojki. Roz-
począł on utwór marszowy „Dzień Podchorążego”, po 
którym licznie zgromadzonych gości powitała konfe-
ransjer Dorota Kohut. Następnie odbyła się część ofi-
cjalna, w której przewodniczący Rady Gminy Jaworze 
Zbigniew Putek wraz z wójtem Radosławem Ostałkie-
wiczem wręczyli „Medal Zasłużony dla Rozwoju Ja-
worza” Gloriecie oraz Stanisławowi Sojce. W imieniu 
Orkiestry medal odebrał Zdzisław Rusin. Medale zo-
stały przyznane przez Radę Gminy Jaworze na wnio-
sek dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Jolan-
ty Witkowskiej. W dalszej części koncertu głos zabrali 
zaproszeni goście: gratulacje i przemówienia okolicz-
nościowe w imieniu starosty bielskiego Andrzeja Płon-
ki odczytali: radny powiatowy Jacek Czader oraz na-
czelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury, Sportu  
i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Bia-
łej Magdalena Więzik. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na muzyczną ucztę, 
podczas której Orkiestra Dęta Glorieta pod batutą Sta-
nisława Sojki zagrała najpiękniejsze utwory muzyki 
klasycznej i rozrywkowej. Repertuar koncertu jubile-
uszowego był bardzo zróżnicowany – począwszy od 
największych przebojów polskiej i światowej muzy-
ki rozrywkowej poprzez marsze i utwory okoliczno-
ściowe do muzyki poważnej. Zabrzmiały m.in. takie 
utwory, jak: „Hey Jude” The Beatles, „I Do, I Do…” Abby, 
Heal The World” Michaela Jacksona oraz „La Copa de 
la Vida” Ricky’ego Martina. Ponadto gościnnie wystą-
piły wokalistki: Olena Slomchynska z utworem „Czer-
wona Ruta” i Elżbieta Kożuchowska, która wspaniale 
zaśpiewała „Pogodę ducha” Hanny Banaszak oraz na 
bis utwór Ewy Bem „Moje serce to jest muzyk”.
Orkiestra Dęta Glorieta powstała w 2003 roku z ini-
cjatywy przewodniczącego Stowarzyszenia „Nasze 
Jaworze” – Zygmunta Podkówki, śp. wójta Zdzisława 

Byloka oraz Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, któ-
rym w latach 2004-2020 kierował Leszek Baron. Orkie-
strę wspierał także w latach 2003-2007 zastępca wójta 
gminy Jaworze Roman Greń. Początkowo liczyła tylko 
osiem osób, ale stopniowo powiększała swoje grono. 
Obecnie liczy 31 osób, które regularnie uczęszczają na 
próby i wspólnie występują.
Pierwszym dyrygentem orkiestry był Karol Rusin, któ-
ry koncertował jako trębacz w Zespole Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny, jednak z powodu po-
garszającego się stanu zdrowia w 2005 r. zmuszony zo-
stał zrezygnować z tej funkcji. Zastąpił go wówczas Sta-
nisław Sojka – absolwent Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Cieszynie w klasie trąbki, który w chwili prze-
jęcia orkiestry miał zaledwie 23 lata. Obowiązki dyry-
genta niezłomnie pełni do dzisiaj.
Orkiestra pod względem wieku jest bardzo zróżnico-
wana – najstarszy członek zespołu liczy 79 lat, a naj-
młodszy 11 lat. Muzycy orkiestry to mieszkańcy Jawo-
rza oraz pobliskich miejscowości, grają w niej całe ro-
dziny. W skład zespołu instrumentalnego wchodzą: 
Henryk Bańczyk (trąbka), Łukasz Brudny (tuba), Piotr 
Cholewik (sax tenor), Daria Warsińska-Duda (sakshorn 
barytonowy), Dorota Frycz (klarnet), Radosław Gawlik 
(sax tenor, sax alt, sax sopran), Karolina Gomola (flet), 
Szczepan Holeksa (puzon), Jerzy Kocoł (instrumenty 
perkusyjne), Karolina Krzempek (sax alt), Adam Paster-
ny (karnet), Józef Pasterny (trąbka), Jarosław Piercha-
ła (trąbka), Tadeusz Rozumek (trąbka), Zdzisław Ru-
sin (sax tenor), Krzysztof Sojka (klarnet), Piotr Sojka 
(sax alt), Sonia Sojka (sakshorn tenorowy, wokal), Ka-
zimierz Sporysz (tuba), Piotr Staś (trąbka, akordeon), 
Arkadiusz Szarzec (tuba), Krzysztof Uchyła (sakshorn 
barytonowy), Daniel Warsiński (tuba, puzon), Sławo-
mir Warsiński (perkusja, puzon), Amadeusz Wisełka 
(perkusja), Daniel Żebrok (puzon), Adam Bussler (trąb-
ka), Dawid Uchyła (bęben), Łukasz Orawski (tuba), Ju-
styna Staś (klarnet) i Ewelina Zbijowska (waltornia).

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Kultura

Glorieta świętowała 
20. urodziny
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Artystyczne 
ferie
Ferie zimowe upłynęły w Jaworzu pod znakiem świet-
nej zabawy. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze kolejny 
raz zaprosił dzieci z klas I-V na warsztaty artystyczne 
„Zima w Jaworzu 2023”, które odbyły się w Galerii Sztu-
ki na Zdrojowej. W drugim tygodniu przerwy uczestni-
cy warsztatów zapoznali się z takimi technikami, jak: 
malarstwo, papieroplastyka, rękodzieło karnawałowe, 
animacja poklatkowa.
Już pierwszego dnia dzieci wykonały przepiękne ma-
ski karnawałowe. We wtorek uczestnicy w technice pa-
pieroplastyki stworzyli figurki: narciarzy, saneczkarzy, 
snowboardzistów, które potem wykorzystali w anima-
cji w technice poklatkowej. W środę królowała technika 
kropkowania. Dzieci farbą na drewnianej okrągłej de-
seczce wykonały zimowe śnieżynki. Kolejny dzień był 
hawajską przygodą – dzieci zaprojektowały i stworzy-
ły zachwycające girlandy z kwiatów, ozdoby egzotycz-
ne, przenosząc się tym samym myślami na ciepłą wy-
spę. W ostatnim dniu warsztatów powstały przepięk-
ne indiańskie totemy oraz instrument muzyczny „za-
klinacz deszczu”. Zajęcia były prowadzone przez pro-
fesjonalnych instruktorów: Anetę Kwaśną oraz Moni-
kę Farugę, na co dzień pracujących w Galerii. 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze



18

luty-marzec 2023Dla najmłodszych



19

luty-marzec 2023

W styczniu, z okazji Dnia Babci i Dziadka, nasze przed-
szkolaki zaprezentowały programy artystyczne i spę-
dziły z gośćmi miło czas, bawiąc się wspólnie przy mu-
zyce i poczęstunku. Przedstawiamy wrażenia babci Le-
osia z grupy starszej Ananaski, będące jednocześnie 
podziękowaniem.
13 stycznia w tutejszym przedszkolu odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Już powitanie 
gości było bardzo miłe. W szatni czekały na nas dzie-
ci z transparentem na cześć babć i dziadków. Panie 
z obsługi witały nas serdecznie i z humorem. Zosta-
liśmy zaproszeni do sali – i tu też miła niespodzian-
ka – każdy dostał małego aniołka – taki drobny gest, 
a jakże miły. Zebranych gości powitała pani dyrektor, 
która już swoim wystąpieniem nas wzruszyła. W spo-
sób bardzo ciepły i empatyczny podkreśliła rolę babć 
i dziadków w życiu wnuków.
Kiedy na scenę wyszli artyści, czyli nasze wnuczęta, łzy 
wzruszenia widoczne były u niejednej babci (dziadko-
wie skrzętnie je ukrywali).
Występy dzieci były tak profesjonalne i na tak wyso-
kim poziomie, że trudno było uwierzyć, że jesteśmy 
w przedszkolu, a nasze wnuki to sześciolatki, a nie 
uczniowie szóstej klasy.
Ogrom pracy, jaką włożyły w przygotowanie programu 

nauczycielki – panie Bogusia i Kasia, jest nie do przece-
nienia. Scenografia, aranżacja, stroje dzieci, liczba re-
kwizytów oraz postawa pań stworzyły niepowtarzal-
ną atmosferę, dla nas, widzów, szczęścia i wzrusze-
nia, a dla dzieci radości z możliwości „popisania się”.
Po występie nasze wnuki wręczyły nam laurki (na-
prawdę przepiękne). I tu znów ukłon w stronę pań 
wychowawczyń za pomysłowość, kreatywność i „de-
likatną” pomoc przy ich tworzeniu.
Następnie zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstu-
nek, po którym przyszła pora na drugą część artystycz-
ną, tym razem z aktywnym udziałem babć i dziadków. 
Pani Kasia swoją pozytywną energią i zapałem zarazi-
ła nas wszystkich. Babcie i dziadkowie (zapominając  
o PESEL-ach) pląsali na parkiecie jak nastolatki, spra-
wiając dużo radości swoim wnukom, a jeszcze wię-
cej sobie.
To były cudowne chwile z moim wnukiem, które  
w ogromnym stopniu zawdzięczam Wam – wszystkim 
Paniom z przedszkola. Dziękuję zatem: za miłą, ser-
deczną atmosferę, którą czuje się już przy wejściu; za 
wysoki poziom nauczania, który pokazały nasze wnu-
ki podczas występu; za profesjonalizm, który panie 
prezentujecie.

Teresa Zackiewicz

Przedszkole nr 2

Cudowne chwile  
z wnuczętami
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W tym roku w naszej szkole zimowisko odbyło się  
w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Dzieci z klas od 
pierwszej do piątej uczestniczyły w zorganizowanych 
zajęciach, od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00. 
Całość rozpoczęliśmy od najważniejszej kwestii, czyli 
bezpieczeństwa. Do naszej szkoły przyjechał policjant 
z Komisariatu w Jasienicy i opowiedział dzieciom, jak 
należy bezpiecznie spędzać czas, jak bezpiecznie prze-
być drogę z domu do szkoły i z powrotem, co należy ro-
bić w chwilach zagrożenia, a co najważniejsze – przy-
wiózł ze sobą całą torbę wypełnioną policyjnymi atry-
butami, które dzieci mogły obejrzeć, a niektóre z nich 
nawet dotknąć. 
Nasi wychowawcy zapewnili dzieciom wspaniałe i róż-
norodne zajęcia: sportowe w sali gimnastycznej, gdzie 
dzieci mogły grać w najróżniejsze gry zespołowe; pla-
styczne, które rozwijały ich kreatywność i zdolności 
manualne. Spotkania z legomanią dawały dzieciom 
mnóstwo radości, a wytężyć umysł mogły na zajęciach 
z grami logicznymi. Natomiast na ukojenie i uspraw-
nienie ciała i umysłu dzieci miały ciekawe, dostosowa-
ne do wieku, zajęcia z jogi. 
Oprócz regularnych zajęć zapraszaliśmy też różnych 
gości. We wtorek przyjechała do nas pani z Zakładu 
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej i przeprowa-
dziła z dziećmi świetne warsztaty o segregacji śmieci 
i recyklingu. Młodsze oglądały bardzo ciekawe bajki 
edukacyjne i na ich podstawie uczestniczyły w różnych 
grach, m.in. gra z chustą animacyjną. Starsze natomiast 
przerabiały stare koszulki na torby. We środę mieliśmy 
gościa z Cieszyna, który przywiózł ze sobą całą masę 

kul – „bumper ball”. Dzieci, otoczone nadmuchany-
mi kulami, mogły w bezpiecznych warunkach posza-
leć – turlały się, obijały o ściany i o siebie nawzajem. 
Okazało się, że uwielbiają tę atrakcję. Animatorki z Fa-
bryki Radości zawitały do nas w czwartek i dostarczy-
ły dzieciom ogrom radości. Nie dość, że zorganizowały 
super-eksperymenty, stworzyły z dziećmi wulkan, na-
dmuchały balon bez użycia buzi czy pompki, a chętni 
mogli nawet poczuć się jak super bohaterowie i mieć 
ogniste dłonie, to na koniec zorganizowały zabawy ta-
neczne w hawajskich klimatach, gdzie wszyscy mogli 
się wyszaleć. Było dużo śmiechu i radości. Warsztato-
wy tydzień zakończył gość z daleka, bo przyjechał do 
nas z Jasła i przygotował dla dzieci warsztaty meteoro-
logiczne. Na oczach dzieci stworzył mgłę, pokazał, że 
chmury są naelektryzowane, zaprezentował, jak two-
rzy się koryto rzeki i jaką niesamowitą siłę ma woda, 
a także pokazał skąd bierze się burza i stworzył pio-
run. Na podsumowanie dzieci dostały pamiątkowe ga-
dżety. Był to dzień pełen wrażeń.
Pogoda wprawdzie nie dopisała i nie mogliśmy skorzy-
stać z typowych aktywności zimowych, jak jazda na 
sankach czy bitwa na śnieżki, ale jeśli tylko była taka 
możliwość, dzieci spędzały czas również na świeżym 
powietrzu, chodziły na spacery lub „szalały” na ulu-
bionym placu zabaw. Na zakończenie zimowiska dzie-
ci otrzymały dyplomy i drobny podarunek. 
Myślę, że zimowisko możemy zaliczyć do udanych i za-
prosić na następne już za rok!

Joanna Moore Moore

Szkoła Podstawowa nr 1

My się zimą nie nudzimy

Aniołkowe granie
W minionym roku 2022 nasza szkoła wzięła udział w 
projekcie „Aniołkowe Granie”, który ma na celu pro-
pagowanie rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci i 
młodzieży oraz środowisk edukacyjnych. Projekt po-
wstał we Wrocławiu w roku 2004, a w naszym powiecie 
bielskim w bieżącym roku odbyła się jego trzecia edy-
cja, której głównym koordynatorem jest, jak co roku, 
Przedszkole nr 39 w Bielsku-Białej.
Nasza szkoła dostała pod swoje „aniołkowe skrzydła” 
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom” 
z Bielska-Białej. Mieszka w nim jedenaścioro dzieci w 
wieku od dwunastu do osiemnastu lat. Jako że akcja 
odbywa się w okolicy świąt Bożego Narodzenia, dzieci 
zostały poproszone o napisanie listów do Świętego Mi-
kołaja. Dzięki ogromnemu sercu i szczodrości rodziców 
oraz grona pedagogicznego udało się spełnić wszystkie 
marzenia dzieci. Prezenty zostały przekazane podczas 
świątecznych spotkań w szkole na ręce wychowaw-
czyni ze „Słonecznego Domu”, a dzieci znalazły swoje 

prezenty pod choinką. Na tym jednak projekt się nie 
kończył. W „Aniołkowym Graniu” nie mogło przecież 
zabraknąć muzyki. 11 stycznia, już bieżącego roku, w 
Domu Kultury w Hałcnowie, odbył się koncert chary-
tatywny, podczas, którego zespoły muzyczne z naszej 
szkoły – „Sinfonietta” oraz zespół wokalny, prowadzo-
ne przez niżej podpisaną, wspólnie wystąpiły na sce-
nie, prezentując utwór „Skrzypi wóz”. 
Dzieci spotykają się systematycznie raz w tygodniu na 
próbach w naszej szkole. W „Sinfonietcie” dzieci gra-
ją na najróżniejszych instrumentach: od dzwonków, 
przez ukulele, pianino, po całą gamę instrumentów 
perkusyjnych. Na zespole wokalnym natomiast ćwiczą 
emisję głosu oraz śpiewają ulubione utwory zarówno 
polsko- jak i anglojęzyczne. Występ na koncercie był 
dla dzieci niesamowitym przeżyciem i wspaniałą na-
grodą za systematyczność i pracowitość. Godnie repre-
zentowały naszą szkołę.

Joanna Moore Moore
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Czym jest propriocepcja? To inaczej  czucie głębokie 
lub kinestezja, zmysł który umożliwia odbieranie in-
formacji o podłożu ruchu i działania poszczególnych 
części ciała w przestrzeni. Często dzieci i młodzież na 
co dzień potrzebują dużo bodźców zewnętrznych, aby 
dobrze funkcjonować w ciągu dnia. Zaburzenia czu-
cia głębokiego przejawiają się zwykle w trudnościach  
z koordynacją ruchową (niezgrabność i brak płynno-
ści ruchów złożonych). Warto stymulować czucie głę-
bokie poprzez: masaże, ugniatanie, dociskanie, ska-
kanie, rzuty, przeskoki - ćwiczenia takie dobrze wpły-
wają na poprawę dobrego przetwarzania u dziecka.
Aby wspomóc dzieci w tej dziedzinie, w Szkole Podsta-
wowej nr 2 działa gabinet integracji sensorycznej. Nie-
dawno odbyły się u nas warsztaty dla kadry nauczy-
cieli w zakresie przetwarzania sensorycznego. Nauczy-
ciele dowiedzieli się,  jak w praktyce wyglądają zajęcia 

wspomagające integrację sensoryczną i co usprawnia 
funkcjonowanie dzieci. Na własnej skórze doświad-
czyli ćwiczeń, z jakimi mierzą  się w naszym gabine-
cie uczniowie. A nie jest to takie proste!

Gabriela Wełniak

Integracja sensoryczna

Spakować miłość
Miło jest nam podzielić się z Państwem naszymi działa-
niami charytatywnymi, ponieważ dały wszystkim wo-
lontariuszom bardzo dużo satysfakcji. Rozpoczęliśmy 
swoje akcje już we wrześniu, kiedy to klasa 8a pod opie-
ką pani Iwony Kominek przygotowała pierwszy w tym 
roku kiermasz charytatywny. Uczniowie przynieśli róż-
norodne słodkości, aby zebrać fundusze na rzecz “Pól 
Nadziei”. Pieniądze (ponad 640 zł) zostały przekazane 
dla Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w 
Bielsku- Białej, aby wspomóc przede wszystkim bielskie 
hospicjum przy ul. Zdrojowej. Jesienny październik to 
miesiąc, który wielu z nas kojarzy się z Dniem Kundel-
ka i niesieniem pomocy dla zwierzaków. I tak przepięk-
ny kiermasz charytatywny zorganizowały klasy 3a i 3b. 
Oprócz słodkości można było również kupić zabawki 
z materiału przygotowane własnoręcznie przez trze-
cioklasistów na warsztatach szycia. Sprzedane słodko-
ści przyniosły dochód ponad 2000 zł. Pani Magda Ty-
la-Styla oraz Teresa Dziedzic podzieliły zebrane fundu-
sze na rzecz Kotełkowej Drużyny, Psiej Ekipy oraz sto-
warzyszenia Budrysek. W całej szkole ogłoszono rów-
nież zbiórkę karmy dla potrzebujących zwierząt. Pani 
Ania i pani Basia bardzo serdecznie dziękowały, od-
bierając karmę dla podopiecznych Budryska oraz Psiej 
Ekipy. Część karmy oraz zebrane przez uczniów całej 
szkoły koce i śpiwory zostały również zawiezione do 
schroniska w Bielsku-Białej. Z kolei  w listopadzie włą-
czyliśmy się w ogólnopolską akcję „Prezent pod cho-
inkę”, której w tym roku nadano tytuł „Spakować mi-
łość”. Dzięki zaangażowaniu pani Ewy Below i wszyst-
kich wychowawców, uczniowie naszej szkoły zapako-
wali aż 56 paczek, przesłanych później przez organi-
zatorów głównie do ukraińskich dzieci. Każdego roku 

pomagamy także wybranemu mieszkańcowi Jaworza. 
Uczennice klasy 8b postanowiły przekazać zebrane fun-
dusze (ponad 800 zł) z listopadowego stoiska wolonta-
riatu dla chorego chłopczyka z Jaworza – Kamilka No-
waka. Nadszedł grudzień. Pani Justyna Smyrdek wraz 
z rodzicami i uczniami klasy 1a przygotowała wspa-
niałe bożonarodzeniowe  stoisko charytatywne i pobi-
ła rekord w zbiórce pieniędzy. Ponad 2400 zł przeka-
zała na rzecz bielskiego hospicjum przy ul. Zdrojowej. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się już od dzie-
więciu lat „Szlachetna Paczka”, prowadzona od począt-
ku przez panią Bożenę Wierońską. W tym roku zebra-
liśmy wiele paczek żywności, słodyczy, chemii domo-
wej, ubrań, a także meble, dla sześcioosobowej rodziny 
państwa Ilony i Grzegorza. Pod kierunkiem pani Ewy 
Below  wzięliśmy również udział w ogólnopolskiej ak-
cji  Niespodzianka dla seniora. Uczniowie z 9 klas wy-
konali 135 papierowych bombek, do których dołączo-
no życzenia świąteczne, a organizatorzy wysłali je do 
czterech domów opieki dla seniorów oraz do bielskiego 
hospicjum. Na zakończenie pierwszego semestru Szkol-
ne Koło Wolontariatu przygotowało sprzedaż ciast pod-
czas wywiadówek. Dzięki hojności naszych rodziców, 
sprzedaż 70 porcji domowych wypieków dała dochód 
700 zł dla Pól Nadziei. 
Jak widać, lubimy przygotowywać kiermasze, sprze-
dawać słodkości, robić tosty i pakować prezenty. Cza-
sami się sprzeczamy, ale częściej wspieramy, realizu-
jąc ciekawe pomysły. Uczymy się nie tylko na lekcjach. 
A wszystkim darczyńcom dziękujemy za udział w ak-
cjach, które przyniosły uśmiech na twarzach senio-
rów i dzieci.

Szkolni wolontariusze 
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Odeszła Maria Warwas
Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 92 lat zmar-
ła Maria Warwas, z domu Ordon. Znana była wielu ja-
worzanom jako lekarz i długoletni kierownik ośrodka 
zdrowia funkcjonującego w naszej gminie. Maria War-
was kierowała tą placówką medyczną od momentu jej 
powstania w 1969 roku do 1993 roku. Przez wiele lat 
prowadziła także prywatną praktykę lekarską.
W styczniowym numerze „Echa Jaworza” z 1993 roku, 
gdy Maria Warwas przechodziła na emeryturę i że-

gnała się z ośrodkiem zdrowia, tak o niej pisano: „(…) 
nie znosi rozgłosu. Lubi swą pracę, wykonuje ją rze-
telnie i bardzo chętnie, (…) wywodzi się z rodziny in-
teligenckiej. Akademię Medyczną ukończyła w War-
szawie. Pracowała początkowo w Międzyrzeczu, póź-
niej w bielskim Szpitalu nr 1, następnie w Grodźcu; od 
1969 roku w Ośrodku Zdrowia w Jaworzu”.

Urząd Gminy Jaworze

Przedszkola czekają 
na zgłoszenia

Kończy się okres, w którym można składać wnioski 
o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz deklarację  
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Pro-
ces rekrutacji dzieci do przedszkoli opisany został  
w Zarządzeniu nr 11/2023, wydanym przez Wójta Gmi-
ny Jaworze 30 stycznia 2023 roku. Dokument w nastę-
pujący sposób określa harmonogram postępowania re-
krutacyjnego w placówkach dla najmłodszych miesz-
kańców Jaworza:
Od 13 lutego do 3 marca osoby chcące zapisać dziec-
ko do przedszkola muszą złożyć wniosek o przyjęcie 
do przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami.
Rodzice, którzy chcą, by ich dzieci kontynuowały na-
ukę w oddziałach przedszkolnych, muszą w tym sa-
mym terminie złożyć deklarację o kontynuowaniu wy-
chowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/24.
W ramach procedury rekrutacyjnej pojawiło się także 
kilka dni dla osób zapominalskich. Od 20 do 24 mar-
ca prowadzone będzie postępowanie uzupełniające. 
Nie warto jednak czekać na „ostatni dzwonek”, tylko 
złożyć wszystkie dokumenty w pierwszym terminie.
O tym, czy nasza pociecha dostała się do przedszko-
la dowiemy się, gdy opublikowane zostaną listy dzie-

ci zakwalifikowanych do przedszkoli – listy pojawią 
się do 17 marca, a dla postępowania w drugim termi-
nie – do 11 kwietnia.
Nie kończy to jeszcze całej procedury. Jeśli dziecko zna-
lazło się na liście zakwalifikowanych kandydatów mu-
simy do 23 marca (w pierwszym terminie) oraz do 17 
kwietnia (w postępowaniu uzupełniającym) złożyć pi-
semne potwierdzenie o woli przyjęcia do przedszko-
la. Na tej podstawie przygotowane zostaną listy dzie-
ci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.
Warunki rekrutacji do przedszkoli w Jaworzu okre-
śla podjęta 28 listopada 2017 roku Uchwała nr 
XXXIV/260/2017, w sprawie określenia kryteriów obo-
wiązujących na drugim etapie postępowania rekru-
tacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Więcej informacji na ten temat oraz pliki do pobra-
nia można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Gmi-
ny Jaworze: www.jaworze.pl (link: https://www.
jaworze.pl/aktualnosci/2023/02/jak-zapisac-dziecko-
do-przedszkola-wkrotce-rusza-rekrutacja).

Urząd Gminy Jaworze
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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.

Wydawca: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 
43-384 Jaworze, tel. 33 828 66 00, e-mail: echo@jaworze.pl,
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html.
Zespół redakcyjny: Tomasz Wolff – redaktor naczelny, 
Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład.
Druk: REMI ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała

lub przekaż darowiznę:
Bank Millennium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

Fundacja “Serca dla Maluszka”
Tytułem: 608 Filip Łukaszek

0000387207

608 Filip Łukaszek

To nic nie kosztuje, a może odmienić mój los.
PODARUJ 1 5% PODATKU ,AGENCJA USŁUG JĘZYKOWYCH POLOK KRZYSZTOF

ul. Zaciszna 698, el. kom. 602-574-561, 
e-mail sworntran@interia.pl

poleca usługi w zakresie

• tłumaczeń przysięgłych tekstów ogólnych i specjalistycznych 
(w tym tłumaczeń medycznych i sądowych wszelkiego typu);

• tłumaczeń sądowych (tłumacz przysięgły);

• indywidualnych lekcji językowych;

• doradztwa merytorycznego podczas pisania prac nauko-
wych (licencjat, praca magisterska, praca doktorska);
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