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Całym sercem z Jaworzem
Romań Greń przez blisko 40 lat pełnił kierownicze stanowiska w gminach położo-
nych na południu województwa. W latach 2003-2007, za kadencji wójta Zdzisława 
Byloka, był jego zastępcą. Dziś mieszka w Zbytkowie w Gminie Strumień. Mimo 84 
lat przyjechał na wywiad do amfi teatru, żeby opowiedzieć co nieco o historii tego 
miejsca i naszej miejscowości.  (wot)
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Na pierwszym planie

Nie(bezpieczny) zakręt
80 kilometrów na godzinę, a często jeszcze szybciej –  
z taką prędkością niektórzy kierowcy poruszają się uli-
cą Zdrojową, szczególnie na odcinku między rondem 
a ścisłym centrum. Tymczasem – jak wiadomo – na 
tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 40 kilome-
trów na godzinę. W ostatnich miesiącach przysłowio-
wym języczkiem u wagi stał się łuk drogi, w pobliżu 
ulic Folwarcznej, Pod Harendą i Nadbrzeżnej. – Pro-
blem dotyczy szczególnie samochodów jadących od 
strony centrum. Duża prędkość powoduje, że potem 
mają problem ze zmieszczeniem się w drodze. Zda-
rzały się już w tym miejscu kolizje, gdzie auto wypadło  
z drogi – mówi Edyta Wacławik z Wydziału Rozwoju  
i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze. 
Dlatego w środę 17 marca, między innymi na skutek 
interwencji jednej z mieszkanek, w tym newralgicz-
nym miejscu zorganizowano wizję lokalną. Oprócz pra-
cownika UG Jaworze oraz radnych gminnych Krzyszto-
fa Kleszcza i Edwarda Podstawnego oraz powiatowe-
go Jacka Czadera, wzięli w niej udział przedstawiciele 
policji, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz 
Zarządu Dróg Powiatowych. Chociaż w ostatnich mie-
siącach w tym miejscu doszło do trzech kolizji spowo-
dowanych nadmierną prędkością, policja nie uważa 
tego miejsca za szczególnie niebezpieczne.
– Funkcjonariusz argumentował to w ten sposób, że  
w całym roku 2020 w tym miejscu doszło do jednego 
zdarzenia drogowego. Dopiero po nowym roku doszły 
kolejne incydenty – dodaje Edyta Wacławik.
Na horyzoncie nie widać gotowego rozwiązania 
tego problemu. W tym miejscu nie wchodzi bowiem  

w rachubę montaż progów zwalniających. Nie po-
zostaje nic innego, jak ciągła edukacja i apelowanie 
do rozsądku zmotoryzowanych. Tym bardziej że już 
8 października 2019 roku Rada Gminy Jaworze przy-
jęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzają-
cych do wzmożenia bezpieczeństwa uczestników ru-
chu drogowego na terenie Gminy Jaworze. Jak czyta-
my w dokumencie, Komisja Rozwoju Lokalnego pro-
ponuje rozważenie uspokojenia ruchu drogowego  
w miejscach szczególnie newralgicznych, o ile prze-
mawia za tym interes uczestników ruchu. Jednocze-
śnie jednak Komisja nie zaleca montażu progów zwal-
niających w związku z faktem, że nie zawsze spełniają 
swoje przeznaczenie zgodnie z celem ich posadowie-
nia, przyczyniając się w szczególności do powstawa-
nia nadmiernego hałasu i wibracji, ponadnormatyw-
nej emisji spalin pojazdów, potencjalnych zagrożeń dla 
rowerzystów i innych kierujących pojazdami jednośla-
dowymi, konieczności zwalniania pojazdów uprzywile-
jowanych: karetek i ambulansów pogotowia ratunko-
wego, wozów straży pożarnej lub policji podczas wy-
konywania interwencji czy wreszcie do negatywnego 
oddziaływania na konstrukcję drogi oraz urządzenia 
znajdujące się w drodze, tj. sieci wodociągowych, sie-
ci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej.
Gwoli ścisłości, inne punkty uchwały już dawno udało 
się wdrożyć w życie. Chodzi na przykład o uzupełnie-
nie oznakowania poziomego na jezdniach czy zwięk-
szenie liczby przejść dla pieszych oznaczonych pasami 
biało-czerwonymi, na przykład na wysokości Goruszki.

Tomasz Wolff

Problemu w tym miejscu by nie było, gdyby nie nadmierna prędkość niektórych samochodów. 
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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.

USC – zmiany

W związku z trzecią falą pandemii koronawirusa 
Urząd Stanu Cywilnego w Jaworzu wstrzymuje bez-
pośrednią obsługę mieszkańców Jaworza oraz innych 
interesantów (poza zgłaszaniem zgonów). Wszelkie wi-
zyty w USC Jaworze powinny być umawiane uprzed-
nio telefonicznie pod numerami: 33 828 66 00, 33 828 
66 20, 33 828 66 21.
Urząd Gminy Jaworze pracuje jak do tej pory. Za zro-
zumienie tej trudnej sytuacji z góry dziękujemy.

Urząd Gminy Jaworze

Zostańmy 
w domach
W związku z dynamicznie pogarszającą się sytuacją 
epidemiczną na terenie Jaworza, lek. med. Katarzyna 
Dzięcioł, kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, zwraca się ze stanowczym apelem 
do mieszkańców o pozostanie w domach i poruszanie 
się w przestrzeni publicznej jedynie w razie najwyż-
szej konieczności. Dramatycznie rosnąca liczba zaka-
żeń koronawirusem spowodowała, że znaleźliśmy się 
w bardzo trudnym momencie związanym z epidemią.
Apeluje się o unikanie wszelkich zbiorowisk, w których 
wirus może rozprzestrzeniać się w zintensyfikowany 
sposób – w szczególności kościołów, sklepów, punktów 
usługowych i skupisk ludzkich.
Pamiętajmy, że to na nas samych spoczywa ogrom-
na odpowiedzialność za zdrowie bliskich, znajomych,  
a także innych osób, z którymi mamy kontakt.

Urząd Gminy Jaworze
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Motyle w przewodniku
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Światło dzienne ujrzał właśnie przewodnik „Zwiedzaj 
Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego”, wydany przez Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. Polska została w nim podzielona na sie-
dem subregionów, województwo śląskie zostało połą-
czone z Małopolską. W sumie na blisko 170 stronach 
wydawnictwa opisano 50 projektów, w tym Motylar-
nię, która od kilku miesięcy działa przy Muzeum Fau-
ny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Cieszy 
się ona niesłabnącą popularnością. Część poświęcona 
naszej placówce nosi tytuł „Motyle dodają skrzydeł”.  
W przewodniku czytamy między innymi: „Pouczają-
co, z pasją, humorem o mieszkańcach mórz i oceanów 
mogą opowiadać pracownicy Muzeum Fauny i Flory 
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Zachwycone dzie-
ciaki nie chcą opuszczać tego miejsca. Wystawa jest 
spuścizną mieszkańca Jaworza – bosmana Erwina Pa-
sternego. To on, po przepłynięciu wielu mórz i oce-
anów, przekazał swoje pamiątki szkole. Podobnie było 
z Motylarnią. Na pomysł wybudowania jej wpadła dy-
rektor muzeum, Barbara Szermańska. Okazało się, że 
jeden z pracowników fascynuje się właśnie motyla-
mi. Gdy pojawiła się możliwość aplikowania o unijne 
fundusze z Programu Operacyjnego »Rybactwo i Mo-
rze«, wystarczyło napisać dobry wniosek. Udało się 
i od września 2020 r. turyści oglądają również motyle  
z całego świata. – Nasze muzeum rocznie odwiedza 13-
14 tys. turystów. To prawie dwa razy więcej, niż wyno-
si liczba mieszkańców Jaworza! Wierzę, że dzięki Mo-
tylarni będzie ich jeszcze więcej – mówi Bartosz Cza-
der, pracownik muzeum”.
Przy projekcie zrealizowanym z Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybackiego pojawia się informacja 

o dofinansowaniu (dla przypomnienia Motylarnia po-
wstała dzięki funduszom pozyskanym z Programu Ope-
racyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – ok. 200 tys. 
złotych, przy równoczesnym znaczącym udziale środ-
ków własnych z budżetu Gminy Jaworze – ok. 210 tys. 
złotych), ale nie tylko. Autorzy przewodnika „Zwiedzaj 
Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego” zabierają chętnych także do Parku Zdro-
jowego i na Błatnią.
Dodajmy, że inne atrakcje opisane w Makroregionie 
Południowym, to „Rybaczówka” w Kaniowie, Park Mi-
niatur w Bestwinie, place zabaw i siłownie zewnętrz-
ne na terenie miejscowości Gminy Jasienica, a także 
latająca taksówka w Piotrowicach. 
Przewodnik można ściągnąć w wersji elektronicznej 
ze strony www.jaworze.pl. Link dostępny jest w arty-
kule „Jaworzańska Motylarnia w przewodniku »Zwie-
dzaj Polskę«”.  (wot)

Motylarnię zamieszkują zarówno gatunki rodzime, 
jak i egzotyczne.

Zmarł Grzegorz Szetyński
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wspólnie 
z radnymi Rady Gminy Jaworze oraz pracownikami 
Urzędu Gminy Jaworze informację o przedwczesnej 
śmierci naszego kolegi samorządowca i przyjaciela – 
wicestarosty bielskiego i radnego Rady Powiatu Biel-
skiego Pana Grzegorza Szetyńskiego.
Odszedł człowiek oddany sprawom Powiatu Bielskie-
go, jego gmin, w tym Jaworza, żywo zaangażowany  
w pracę na rzecz społeczności lokalnej ziemi bielskiej.
Pogrążonej w cierpieniu Rodzinie oraz przyjaciołom  
i współpracownikom śp. Grzegorza Szetyńskiego skła-
damy wyrazy najgłębszego współczucia. Łącząc się  
w żałobie i smutku, zapewniam o pamięci w tych trud-
nych dla Państwa chwilach.
Zbigniew Putek – Przewodniczący Rady Gminy Jaworze

Radosław G. Ostałkiewicz – Wójt Gminy Jaworze
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Nie tylko Kalwaria
We wrześniu zgodnie z planem powinna zakończyć 
się przebudowa ulicy Kalwaria. Prace są prowadzo-
ne na odcinku blisko 1100 metrów. Jak już informo-
waliśmy, obejmują przebudowę w granicach istnieją-
cego pasa drogowego, budowę i przebudowę odwod-
nienia drogi wraz z przebudową istniejących wylo-
tów do cieków wodnych, a także przebudowę prze-
pustu rurowego pod drogą. Na swoim profilu na Fa-
cebooku wójt Radosław Ostałkiewicz zaapelował do 
mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie. – Wierzę, 
że efekt końcowy to Państwu wynagrodzi – napisał  
i jednocześnie podał numer telefonu, pod którym 
można się kontaktować w sprawie prowadzonych 

prac z pracownikami Urzędu Gminy. Telefon do Wy-
działu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze to 
33 828 66 51.
Prace przy ulicy Kalwaria nie zamykają drogowych 
inwestycji w gminie. W rozmowie z „Echem Jaworza” 
wójt przyznał, że trwają prace projektowe na kolej-
nych ulicach. Chodzi między innymi o Południową, 
Podgórską, Zdrojową (od restauracji „Zdrojowa” do 
mostu, wraz z samą przeprawą), Niecałą oraz Zaciszną. 
Ta ostatnia została podzielona na dwa odcinki: od Cie-
szyńskiej do Folwarcznej oraz od Folwarcznej do Sło-
necznej. – Niestety prace na dolnym odcinku musieli-
śmy wstrzymać i o staraniu się o pozwolenie na budo-
wę musimy na razie zapomnieć. Wszystko dlatego, że 
trzy osoby nie zgodziły się na wejście w pas drogowy, 
choć wcześniej zapewniały, że nie będzie z tym pro-
blemu – przybliżył problem Radosław Ostałkiewicz.

Prace na Kalwarii są już prowadzone.
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Zaciszna czeka na swoją kolej.

Czworonogi tylko 
pod opieką
Jeśli zwierzę wypuszczane jest stale przez osobę, pod 
której opieką się znajduje, musi ona wiedzieć, że prze-
pisy na to nie pozwalają. Jeżeli sąsiad nadal wypusz-
cza psa pomimo zwrócenia mu uwagi, poinformujcie 
Śląski Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt (tel. 574 796 
124, 607 488 598 lub wiadomość przez e-mail i konto 
na Facebooku), którego inspektorzy podejmą działa-
nia, informując o zagrożeniach dla zwierzęcia, również 
o sankcjach cywilnych i karnych takiego postępowa-
nia dla jego opiekuna.
Jeśli puszczony bez opieki pies kogoś pogryzł, to wła-
ściciel może otrzymać mandat w wysokości do 5000 zł 
oraz karę ograniczenia wolności. Już samo bieganie psa 
bez opieki może nas kosztować do 5000 zł w zależno-
ści od okoliczności, jakie temu towarzyszyły. Jeżeli na 
przykład zniszczone zostanie tylko mienie, odpowie-
my za straty materialne. Ponadto zapłacimy za pozo-
stawienie psa bez opieki, który wtargnął na jezdnię  

i w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa doszło do 
wypadku, którego skutki mają jedynie charakter mate-
rialny. Podobnie zakwalifikowane zostanie zdarzenie w 
wyniku, którego poza zniszczonym samochodem oso-
ba doznaje lekkich obrażeń ciała naruszających czyn-
ności organizmu na okres poniżej 7 dni. W tym przy-
padku poza kosztami zniszczonego auta, również po-
niesiemy koszty leczenia poszkodowanych osób i zwie-
rząt tytułem odszkodowania oraz ewentualnie zadość-
uczynienia za doznany ból i cierpienie. Jeżeli obraże-
nia są ciężkie czy też doszło do tragedii, to organy ści-
gania zobowiązane są do wszczęcia i przeprowadze-
nia postępowania z urzędu, bez względu na wniosek 
pokrzywdzonego.
Również, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, pies 
ma być oznakowany. Wystarczy adresówka przy ob-
roży albo wszczepiony czip. W przeciwnym razie mo-
żemy otrzymać mandat do 500zł.
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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.). 
Chodzi o:
• kotły powyżej 10 lat od daty produkcji (dotyczy to 

także kotłów i pieców, dla których nie da się ocenić 
wieku – nie posiadają tabliczki znamionowej, np. 
piece kaflowe) – do końca 2021r. 

• kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do 
końca 2023 r.

• kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 
2025 r.,

• kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa jest aktem 
prawa miejscowego, co oznacza, że każdy właściciel 
nieruchomości stosujący do ogrzewania paliwa stałe 
jest zobowiązany do jej stosowania. Za nieprzestrze-
ganie przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat 
od 20 zł do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.

Urząd Gminy Jaworze

Wymiana 
pieców
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Podaruj Milence swój 1 % podatku ! 
! 

          

          

      
 

Przekaż swój 1 % podatku 

W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 
W rubryce „Informacje uzupełniające 

– cel szczegółowy 1 %” podaj: 

 30959 Penkala Milena 
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie 

w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę” 

 

Milenka przyszła na świat 19 września 2014 roku. Od samego początku "miała pod górkę" jako, że urodziła się z wadą 
serduszka. W wieku pięciu miesięcy przeszła operację na otwartym sercu. Podczas operacji okazało się, że Milenka ma 

również wrodzony brak grasicy. Od 15 miesiąca życia jest rehabilitowana. Obecnie lekarze podejrzewają u Milenki diparezę 
spastyczną, to taki rodzaj dziecięcego porażenia mózgowego. Milenka wymaga intensywnej i długotrwałej rehabilitacji 
ruchowej, a także zajęć z neurologopedą, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej i psychologiem ze względu na 
opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Dzięki swemu uporowi i sile walki, a przede wszystkim zajęciom z najlepszymi 

specjalistami oraz ortezom z najwyższej półki, Milenka od października 2017 roku może samodzielnie chodzić, jednak droga 
do pełnej sprawności i samodzielności jest jeszcze bardzo długa i trudna. Milenka obecnie wypowiada tylko kilka krótkich 

słów, mimo, że jest bardzo bystrą i komunikatywną dziewczynką – aby porozumieć się z innymi posługuje się także wieloma 
gestami. W imieniu Milenki prosimy o przekazanie 1 % podatku, co pomoże nam zapewnić naszej córeczce stałą rehabilitację, 

bo każda godzina spędzona ze specjalistą to krok w stronę samodzielności, której tak bardzo chcemy dla naszej córeczki.        
Z całego serca dziękujemy każdemu, kto zdecyduje się pomóc naszej Milence i przekaże jej swój 1 % podatku. 

                                                    Rodzice: Dorota i Paweł Penkala        Tel. 696474408 

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

Fundacja “Serca dla Maluszka”
Tytułem: 608 Filip Łukaszek

PODARUJ SWÓJ 1 PODATKU% 

0000387207

608 Filip Łukaszek
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Zostaw 1% w Jaworzu
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Masz wątpliwości, dzwoń

1 kwietnia, jak już informowaliśmy na łamach „Echa 
Jaworze”, rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Z uwagi na pandemię korona-
wirusa, wszystko będzie wyglądało nieco inaczej, niż 
na przykład w roku 2011, kiedy odbył się ostatni nad 
Wisłą spis. To może rodzić wiele pytań i wątpliwości. 
Bliższe informacje każdy zainteresowany uzyska na ofi-
cjalnej stronie internetowej: spis.gov.pl. Ale nie tylko. 

Uruchomiona została także specjalna infolinia spiso-
wa, czynna siedem dni w tygodniu, w godzinach 8.00-
18.00. Pod numerem 22 279 99 99 fachowcy odpowie-
dzą na wszelkie nurtujące nas pytania, dotyczące nie 
tylko różnych form spisu, ale i poszczególnych rubryk. 
Dodajmy, że z uwagi na obostrzenia, główną metodą 
będzie samospis internetowy. Udział jest obowiązkowy. 

(wot)

Czas na odbiór odpadów...
...wielkogabarytowych...

Urząd Gminy Jaworze informuje, że planowane zbiór-
ki sprzed posesji mebli i odpadów wielkogabarytowych 
odbędą się zgodnie z przyjętym i dostarczonym miesz-
kańcom harmonogramem

• 8 maja – sektor 1 i 2
• 15 maja – sektor 3 i 4
• 22 maja – sektor 5 i 6
• 29 czerwca – sektor 7 i 8

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 8.00. 
Nie mogą one utrudniać ruchu pieszych na chodnikach 
oraz ruchu drogowego na drogach. Żadne inne odpa-
dy nie będą odbierane!

...oraz odpadów niebezpiecznych, zużytych opon, 
sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego...

Odpady należy dostarczyć 23 kwietnia (piątek) w godz. 
10.00-18.00 lub 24 kwietnia (8.00-12.00) na parking przy 
skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową. Żad-
ne inne odpady nie będą odbierane! Prosimy o prze-
strzeganie wyznaczonych dni oraz godzin zbiórek. In-
formujemy, że zbiórka może zostać odwołana w przy-
padku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w tym 
obostrzeń dotyczących przemieszczania się, w związ-
ku z panująca pandemią COVID-19.

A co z zielonymi?

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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Rozlicz PIT przez 
Internet
Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia 
rocznego zeznania podatkowego za 2020 rok w in-
ternetowej usłudze Twój e-PIT. Podatnicy mogą za-
twierdzić lub zweryfikować i zmodyfikować swoje 
rozliczenie podatkowe za 2020 rok w tej usłudze do 
30 kwietnia. Po tym terminie system automatycznie 
zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które zostały 
przygotowane na podstawie posiadanych danych. 
Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie, nawet 
jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.
Rozliczenie roczne PIT-36 (w przeciwieństwie do roz-
liczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycz-
nie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia. Należy 
pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie,  
a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru (UPO).
Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-
Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Zalogo-
wanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Za-
ufanym (PZ), e-Dowodem, przez bankowość elektro-
niczną lub za pomocą aplikacji mObywatel umożli-
wia korzystanie z usługi Twój e-PIT. Do samej usłu-
gi będzie można zalogować się także danymi podat-
kowymi, podając swój: PESEL (albo NIP i datę uro-
dzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r., 
kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników 
za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwier-
dzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozli-
czenia na 2019 r.
Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu 
rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się 
samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do za-
płaty z PIT-40A.
Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zezna-
nie przygotowane dla niego przez system i uwzględ-
nić przysługujące mu odliczenia, np. darowizny,  
w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, 

ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty 
na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalne-
go (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. 
Może także zadeklarować przekazanie 1% swojego 
podatku dla dowolnie wybranej organizacji pożyt-
ku publicznego.
W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozlicze-
nia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli 
wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by 
wygodnie dokonać płatności online. W przypadku 
gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty 
zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skar-
bowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi infor-
macje o kwocie podatku do zapłaty.
Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego 
korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do 
Internetu. Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłu-
dze Twój e-PIT, podatnicy mogą korzystać również 
z systemu e-Deklaracje.
Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podat-
ku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie podat-
ki.gov.pl, w zakładce: Twój e-PIT.

Urząd Gminy Jaworze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu – 
Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że na pod-
stawie wniosków o ustaleniu prawa do świadczenia 
wychowawczego określa się do dnia 31 maja 2021. W 
związku z powyższym, chcąc zachować ciągłość wy-
płaty świadczenia wychowawczego po zakończeniu 

obecnego okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 
2021 do 31 maja 2022 roku, wniosek w tej sprawie na-
leży złożyć od dnia 1 lutego 2021 roku drogą elektro-
niczną i od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną  
(w wersji papierowej).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu

Do kiedy wnioski?
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Pocztówkowe szaleństwo
Ośrodek Promocji Gminy 

Od 2 lutego do 15 marca trwał konkurs plastyczny 
„Pocztówka z Jaworza”, zorganizowany przez Ośro-
dek Promocji Gminy Jaworze. Był on zaadresowany 
do dzieci i młodzieży, przeprowadzono go w trzech 
kategoriach wiekowych: I (klasy 1.-3.), II (4.-6.), III (7.-
8.). Głównym jego celem było zainteresowanie dzieci 
i młodzieży różnymi technikami plastycznymi oraz 
danie im szansy na wyrażenie siebie poprzez dzia-
łania artystyczne. Przedmiotem konkursu było wy-
konanie pracy plastycznej w dowolnej technice pla-
stycznej, która miała nawiązywać do najpiękniej-
szych architektonicznych i przyrodniczych zakąt-
ków Jaworza. 
Patronat nad wydarzeniem objął starosta bielski An-
drzej Płonka.
Do Ośrodka Promocji Gminy Jaworze przesłano pra-
ce ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Jaworzu, Szkoły Podstawowej 
w Świętoszówce oraz z Miejskiego Domu Kultury – 
Domu Kultury w Wapienicy.
Jury w składzie: Alicja Wątor (przewodnicząca; ar-
tystka malarka), Małgorzata Krzempek (plastyczka) 
oraz Jolanta Witkowska (dyrektor Ośrodka Promo-
cji Gminy Jaworze) łącznie nagrodziło 30 osób. Wy-
bór nie był łatwy, ponieważ do konkursu zgłoszono 
104 prace w różnych technikach plastycznych. Jury 
podkreśliło fakt, że przesłane dzieła były na bardzo 
wysokim poziomie, a oceniając je brało pod uwagę 
pomysłowość, oryginalność oraz samodzielność wy-
konania adekwatną do wieku autora. Poniżej prezen-
tujemy wyniki konkursu.

Grand Prix Natalia Kogut – Miejski Dom Kultury – 
Dom Kultury w Wapienicy

Kategoria I
1. Lena Pawłowska – Szkoła Podstawowa nr 1
2. Oliwia Szimke – Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Ewe-

lina Nowak – Dom Kultury w Wapienicy
3. Magdalena Bębenek – Szkoła Podstawowa nr 1 oraz 

Emilia Łukosz – MDK
Wyróżnienia: Michał Adamus, Mikołaj Biesok, Lena 
Grzybowska (Szkoła Podstawowa nr 1) oraz Aleksan-
dra Nieborak i Iga Szlagor (Dom Kultury w Wapienicy)

Kategoria II
1. Malwina Urbaś – Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Ja-

kub Sołtyssek – Dom Kultury w Wapienicy
2. Emilia Smolarska – Szkoła Podstawowa nr 2 oraz 

Agata Słowikowska – Dom Kultury w Wapienicy
3. Zuzanna Krawczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 oraz 

Nadia Urbaś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu
Wyróżnienia: Paulina Bisok, Łucja Homa, Emilia Wil-
czek, Błażej Maroszek (Szkoła Podstawowa nr 1), Anna 
Chęcińska, Zofia Mysłowska, Kamil Nędzka (Szkoła Pod-
stawowa nr 2), Lena Jędrzejczyk, Maja Koziara (Dom 
Kultury w Wapienicy).

Kategoria III
1. Paulina Mamorska – Szkoła Podstawowa nr 1
2. Kacper Kubosz – Szkoła Podstawowa nr 2
3.  Anna Mieszczak – Szkoła Podstawowa nr 1
Wyróżnienie – Maja Gram – Szkoła Podstawowa im. 
Rudolfa Gila w Świętoszówce.

Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd 
Gminy Jaworze oraz Ośrodek Promocji Gminy Jawo-
rze. Dodatkowo wybrane przez jury najlepsze prace 
plastyczne zostały wydrukowane w formie pocztów-
ki. Dziękujemy za współpracę dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Jaworzu Ewie Cholewik, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Jaworzu Barbarze Szermań-
skiej oraz plastyczkom Anecie Kwaśnej i Joannie Lo-
rańczyk-Czader. 
Wszystkim laureatom, wyróżnionym oraz nauczycie-
lom i instruktorom serdecznie gratulujemy! Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom za tak liczne wzięcie udzia-
łu w konkursie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
przysłanych prac. Cieszymy się, że piękno i urok na-
szego Jaworza zostało tak wspaniale odzwierciedlone 
we wszystkich waszych dziełach.
Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w następ-
nej, drugiej edycji konkursu „Pocztówka z Jaworza”, 
która odbędzie się w czerwcu i będzie skierowana do 
młodzieży, dorosłych i seniorów. Zapraszamy na na-
szą nową stronę internetową www.opgj.pl oraz na na-
szego Facebooka.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Magdalena Bębenek Emila Łukosz Michał Adamus

Mikołaj Biesok Lena Grzybowska

Aleksandra Nieborak Iga Szlagor

Natalia Kogut Malwina Urbaś

Agata Słowikowska Emilia Smolarska Zuzanna Krawczyk

Jakub Sołtyssek

Paulina Mamorska Ewelina Nowak Oliwia Szimke

Lena Pawłowska

Pozostałe prace na stronie 32
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Wciąż myślę o Jaworzu, 
które tak pięknie się 
rozwija i jest perełką
Rozmowa z Romanem Greniem, wicewójtem 
Jaworza w latach 2003-2007

Ludzie Jaworza

Znajdujemy się w jaworzańskim amfiteatrze, 
który już wkrótce czeka duża modernizacja. Nie 
wiem, czy dobrze sięgnąłem do źródeł, ale swego 
czasu zrobił pan sporo dobrego dla tego miejsca. 
Jak to wyglądało?
Kiedy przyszedłem do pracy jako naczelnik Jasieni-
cy, wtedy Jaworze wchodziło w skład tej największej 
wówczas pod względem liczebności gminy w Polsce. 
Amfiteatr wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż dziś – 
siedzenia wprawdzie były, inaczej ułożone, ale scena 
była goła. Wcześniej pracowałem w Skoczowie, gdzie 
organizowaliśmy Dni Skoczowa oraz Chybiu, gdzie 
żywa była z kolei tradycja Jarmarków Świętojańskich. 
Brakowało mi takiej dużej imprezy w Jasienicy. Uzna-
łem, że najbardziej urokliwym i odpowiednim do 
tego miejscem będzie właśnie amfiteatr. I tak w 1987 
odbył się pierwszy Jaworzański Wrzesień. Bardzo się 
cieszę, że impreza ta odbywa się do dziś.

Powiedział pan, że wtedy była tutaj goła scena. Ja-
kie prace wykonaliście przed pierwszą edycją dziś 
już kultowej imprezy?
W tamtym czasie był budowany basen w Skoczowie. 
Przy budowie stało kilka baraków, które za drobną 
opłatą udało nam się ściągnąć do Jaworza. Zresztą na 
ich bazie stoi dziś to całe rozbudowane zaplecze. Pa-
miętam, że już wtedy postanowiliśmy zrobić porządek 
z amfiteatrem – chodziło nam głównie o zadaszenie. 
Projekt przygotował jaworzanin Jacek Rybarkiewicz, 
pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wraz  
z zespołem stworzyli coś bardzo ciekawego. Jego po-
mysł nie został jednak wdrożony w życie, bo przyszła 
nowa władza. A szkoda, bo wizja to była bardzo śmia-
ła. Ale w końcu amfiteatr i tak doczekał się zadaszenia.

Jaworze w tym roku świętuje 30-lecie samorząd-
ności. Czy wykorzystało dobrze ten czas samo-
dzielności?
Gdyby spojrzeć na pierwsze lata, to nie za bardzo wy-
korzystało tę niezależność. Trzeba sobie to powiedzieć 
jasno: Jaworze stało się samodzielne po kilkunastu la-
tach bycia częścią Gminy Jasienica, a wcześniej Wa-
pienicą, więc nie był to prosty czas, a ambicje niektó-
rych ogromne.
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Co konkretnie ma pan na myśli?
W 1990 roku, będąc naczelnikiem Jasienicy i zarazem 
posłem, powiedziałem, że w nowych wyborach w Ja-
sienicy w tym właśnie roku nie będę startował. Chcia-
łem dać sobie spokój, jednak usilnie mnie namawia-
no, tłumacząc, że nie ma innego kandydata do fotela 
wójta. Na 30 minut przed sesją, na której miano doko-
nać wyboru najważniejszej osoby w gminie, powie-
działem: skoro nie ma kandydata, to wystartuję. Oka-
zało się jednak, że wszystko było ukartowane. Na 18 
radnych aż 13 zagłosowało przeciwko mojej kandyda-
turze, co – nie ukrywam – było dla mnie policzkiem. 
Dano mi do zrozumienia, że kandydat z byłej nomen-
klatury, nie może być wójtem.
Pod koniec 1990 roku zapadała decyzja o samodziel-
ności Jaworza. 1 lipca Jaworze stało się samodzielną 
gminą, co wiązało się między innymi z wyborem wój-
ta. Miałem poparcie kilku jaworzańskich aktywistów 
– między innymi wspomnianego Jacka Rybarkiewicza 
czy Jerzego Kukli. Pomny doświadczeń z Jasienicy, po-
wiedziałem pierwotnie „nie”. Zapewniano mnie, że 
na 18 radnych aż 14 będzie za mną, żebym się jednak 
zdecydował. Zebranie odbywało się o godzinie 15.00,  
w świetlicy naprzeciwko sanatorium. Powiedziałem, że 
jak mnie nie będzie do 14.55, to rezygnuję na 100 pro-
cent. Tym bardziej że miałem tego dnia jechać do Sej-
mu. Naszła mnie jednak taka myśl, że Jaworze jest ta-
kie piękne, jedna miejscowość, dwa zebrania w roku, 
jedna straż, dwa koła gospodyń wiejskich, dwie szko-
ły, co było bez porównania z Jasienicą i kilkunastoma 
sołectwami. W końcu zdecydowałem się przyjechać 
na to zebranie.

Czyli ostatecznie ubiegał się pan o fotel wójta?
Tak, zostałem zgłoszony oficjalnie jako kandydat. Ale 
kiedy na liście pojawili się jednocześnie Paweł Mularz 
i Zbigniew Putek, już widziałem, że przegram. I rzeczy-
wiście tak się stało. Pan Zbigniew otrzymał jeden głos, 
ja pięć, a Paweł Mularz resztę i to on został pierwszym 
wójtem w samodzielnym Jaworzu.

Przypomnijmy, że to były czasy, kiedy wybór wój-
ta nie odbywał się bezpośrednio...
Zgadza się. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Gminy 
Jaworze. A moja przegrana skończyła się skokiem ci-
śnienia i w końcu rezygnacją z wyjazdu z Sejmu.

Jaworze się jednak o pana upomniało. Dekadę póź-
niej. Jak to się stało, że został pan zastępcą wójta?
W latach 2003-2007 byłem rzeczywiście wicewójtem. 
Wcześniej Zdzisława Byloka znałem pobieżnie, swe-
go czasu załatwiał w Urzędzie Gminy w Jasienicy ga-
zyfikację Nałęża. Po wygranych wyborach zadzwonił 
do mnie z propozycją pracy. Na początku nie byłem 
przekonany do tego pomysłu, mając w pamięci wyda-
rzenia z 1991 roku. W końcu jednak podjąłem rzuco-
ną rękawicę. Przez pierwszy rok pracowałem na pół 
etatu, potem na cały. 

To był czas, kiedy Jaworze przyspieszyło i zaczęło 
wykorzystywać swoją szansę?
Tak, choć nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że zbiegło 
się to z moją pracą w urzędzie. Na pewno był to bar-
dzo intensywny okres, nie chcę powiedzieć przez to, 
że wcześniej nic się nie działo. 

Pojawiły się też pierwsze środki unijne...
Przełomowym momentem był rok 2003, kiedy do pracy 
w Urzędzie Gminy Jaworze zgłosił się Radosław Ostał-
kiewicz. Nie było wtedy etatu, dlatego zdecydował się 
po szkole na wolontariat. I zaczął właśnie od środków 
unijnych na kanalizację. Muszę przyznać z przyjemno-
ścią, że od razu się sprawdził. Po trzech miesiącach po-
wiedziałem wójtowi, że musimy zatrzymać pana Rad-
ka, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Dziś Jaworze 
jest piękną i prężną gminą.
Na pewno w tamtych czasach jedną z fajnych rzeczy, 
które udało się zrobić, to ćwiartka hrabiowska. Przed 
rozpoczęciem prac, które przypadły na lata 2004-2005, 
była bardzo zniszczona. Pieniądze na prace pochodzi-
ły głównie ze sponsoringu, nie można nie wspomnieć 
o wsparciu Towarzystwa Miłośników Jaworza. Prace 
wykonał – co warto podkreślić – specjalista od kon-
serwacji zabytków, Andrzej Zdyra z Zawoi. Wcześniej 
udało nam się też kompletnie odrestaurować Gloriet-
tę. Za prace odpowiadał wspomniany mieszkaniec Za-
woi, który rozebrał budowlę do fundamentów, zabrał 
je za sobą do konserwacji. Potem całość została złożo-
na na nowo. 
Mocno włączyłem się w powstanie Czarnych Jaworze. 
Był to okres, w którym w ogóle nie było w Jaworzu 
boiska. Udało nam się od Zakładu Doświadczalnego  
w Grodźcu Śląskim pozyskać plac przed Urzędem Gmi-
ny; postawiliśmy bramki, wytyczyliśmy linie, zareje-
strowaliśmy klub na bazie Samarytanina Bielsko-Biała, 
który rozpoczął piłkarską przygodę w B klasie. 

A skąd się wzięła nazwa Czarni Jaworze?
Nie mam pojęcia. Może dlatego, że byliśmy w począt-
kach trochę niespokojni, niepokorni. Był taki moment, 
że istnienie klubu było przez jakiś czas zagrożone. Na 
kilka miesięcy objąłem funkcję prezesa, żeby uspoko-
ić sytuację.

Skończył pan pracę w Urzędzie Gminy w 2007 
roku. Miał pan wtedy...
...69 lat. Powiedziałem wójtowi: „Zdzichu, czas odpo-
cząć”. Odszedłem z Jaworza, ale jak się szybko okazało, 
nie odpocząłem od samorządu. Mieszkam w Zbytkowie 
w Gminie Strumień, gdzie wybory na burmistrza wy-
grała niespodziewanie Anna Grygierek. Zaproponowa-
ła mi stanowiskom wiceburmistrza. Skończyłem pracę 
zawodową w wieku 74 lat. Reasumując, w samorządzie 
pracowałem od 1972 roku – najpierw jako naczelnik 
Skoczowa i Chybia, dyrektor Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej w Skoczowie, potem stałem na cze-
le Gminy Jasienica. Byłem także posłem, zasiadałem  
w komisji samorządu terytorialnego. Przesiedzieliśmy, 
przedyskutowaliśmy wiele godzin na temat ustawy  
o samorządzie terytorialnym. 

Co pan robi na emeryturze? W końcu pan 
odpoczywa?
Nie nudzę się, mam koło domu 1,5 hektara pola, dużo 
kwiatków. Dużo czytam, moją pasją jest sudoku, roz-
wiązuję Jolki. Jestem schorowany, po trzech zawałach. 
Żyje i oddycham. Wciąż myślę o Jaworzu, które tak 
pięknie się rozwija i jest perełką.

Rozmawiał: Tomasz Wolff 
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Dzień z dinozaurami

Dzień z królową nauk

Przedszkole nr 1
,,Dzień Dinozaura” – to nietypowe święto, które przy-
pada na 26 lutego. Przedszkolaki udały się w tym dniu 
w podróż do czasów prehistorycznych. Sale zamieniły 
się w ,,jurajskie parki”, a w nich dzieci oglądały figur-
ki dinozaurów, poznały historię dawnych gadów, do-
wiedziały się, jak wyglądały i kiedy żyły. Dzieci wzię-
ły udział w różnych grach, zabawach, wykonały gru-
powe prace plastyczne, ponadto wysłuchały prehisto-
rycznych dźwięków, obejrzały krótki film edukacyjny 
o dinozaurach. Nie zabrakło również zabaw rucho-
wo-naśladowczych, podczas których dzieci zamienia-
ły się w dinozaury. Przedszkolaki były bardzo zaintere-
sowane tematem o dawnych zwierzętach. Był to dzień 
pełen emocji i wrażeń.

Zespół Promocji Przedszkola

Przedszkole nr 2
W piątek 12 marca obchodziliśmy Dzień Matematyki.  
Z tej okazji w każdej grupie wiekowej nauczycielki 
przygotowały atrakcyjne zabawy i gry matematycz-
ne, aby rozbudzać zainteresowanie tą ważną dzie-
dziną nauki. Grupy starsze wybrały się w podróż do 

Figurolandii, gdzie czekało na nich mnóstwo trudnych 
wyzwań, z którymi wspaniale sobie poradzili: od ko-
dowania na macie, po rozwiązywanie zagadek i gier 
logicznych, ścieżek matematycznych, a nawet liczbo-
wych kręgli. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę pla-
styczną pod hasłem „Błyszczące cyferki”, którą można 
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Przyjście nowej pory roku – wiosny – jest dla nauczy-
cieli doskonałą okazją, aby przedstawić dzieciom, ja-
kie bogactwo niesie przyroda, która budzi się do życia.  
W każdej sali zrobiło się bardzo wesoło, a to za spra-
wą wiosennych dekoracji. Zazieleniły się kąciki przyro-
dy, natomiast w wazonach pojawiły się gałązki forsycji  
i bazi. W galerii przedszkola nie zabrakło prac plastycz-
nych, przedstawiających pierwsze oznaki wiosny, za-
równo kwiatów jak i ptaków.
Powitanie wiosny to dzień, który na stałe wpisał się  
w kalendarz naszego przedszkola. Uroczystość jej po-
witania rozpoczęły konkursy, gry oraz zabawy związa-
ne z tematyką pór roku. Z każdej grupy dobiegał głośny 
śpiew, dlatego jesteśmy pewni, że Pani Wiosna usłysza-
ła Przedszkolaki i zimie nie pozwoli już wrócić. Jakież 

było zdumienie i radość, gdy w drzwiach pojawiła się 
Pani Wiosna i oznajmiła dzieciom, że od dziś zaczyna 
swoje panowanie w przyrodzie i pogodzie. Dzieci za-
prosiły Panią Wiosnę do wspólnej zabawy, miały rów-
nież okazję zagrać na kolorowych dzwoneczkach, któ-
re Pani Wiosna podarowała przedszkolakom. Następ-
nie dzieci wysłuchały opowiadania „Chomik szuka wio-
sny” oraz rozwiązały kilka zagadek dotyczących oznak 
wiosny. Najwspanialszą atrakcją okazały się wiosen-
ne kwiaty wykonane z baloników, które dzieci otrzy-
mały od Pani Wiosny.
Mamy nadzieję, że dzięki staraniom naszych przed-
szkolaków wiosna zagości u nas na dobre, zazieleni 
trawy, łąki, drzewa oraz pozwoli zakwitnąć kwiatom.

Katarzyna Pasierbek

było podziwiać w galerii prac. W grupach młodszych  
w tym dniu matematykę połączono z zabawami mu-
zycznymi. Dzieci liczyły dźwięki grane przez nauczy-
ciela na różnych instrumentach, tworzyły zbiory 
oraz porównywały ich liczebność. Doskonaliły rów-
nież orientację przestrzenną w zabawach ruchowych. 
Jedną z atrakcji zajęć był skrzat Franek, który zadawał 
dzieciom zagadki matematyczne i oczywiście często 
się mylił. Dzieci chętnie i ochoczo wskazywały błędy 
i poprawiały Franka. Na koniec zajęć dzieci utworzy-
ły długiego węża z kolorowych kółeczek, według okre-
ślonego kodu. Wszystkie zadania, jakie wykonywały 
przedszkolaki, sprawiały im wiele radości i satysfakcji.

Karolina Wilczek

Dzień dobry, Pani Wiosno

Dzień Św. Patryka kojarzony jest z wszechobecną zie-
lenią, koniczynkami oraz wróżkami Leprekonami. Jed-
na z legend opowiada o tym, jak św. Patryk nauczał po-
gan o Trójcy Świętej (Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu 
Świętym), używając dla zobrazowania tej świętej po-
staci w trzech osobach, zwykłej trójlistnej koniczynki. 
Dziś na pamiątkę tamtych wydarzeń dzieci i dorośli 
w Irlandii 17 marca przyozdabiają się koniczynkami  
i ubierają się na zielono. Zieleń, będąc zarówno sym-
bolem wiosennej nadziei na odrodzenie się życia po zi-
mowych chłodach jak i kolorem koniczynki, stała się 
symbolem Irlandii. Inna legenda głosi, że to właśnie 
dzięki św. Patrykowi nie ma na wyspie węży – wypro-
wadził je z wyspy uderzając patykiem, za którego gło-
sem podążały.
Starszaki z Przedszkola nr 2 miały okazję zapoznać się 
z tradycją i symbolami związanymi z Irlandią i Dniem 
Świętego Patryka w ramach zajęć tematycznych z języ-
ka angielskiego. Na początku odbyła się prezentacja Ir-
landii na mapie Europy połączona z filmem edukacyj-
nym o tym kraju (charakterystyka wyspy: flaga, godło, 

zielona wyspa z wieloma klifami, stolica Dublin). Na-
stępnie zaprezentowano w języku angielskim symbo-
le charakterystyczne dla Dnia św. Patryka: kolor zie-
lony, trójlistną koniczynę, osobę św. Patryka w formie 
fotografii. Inne atrakcje tych zajęć to zabawa ruchowa 
„Irish Island is green”, zabawa taneczna „Irish Dan-
ce” oraz kolorowanki utrwalające informacje z zajęć.

Magdalena Ćmok

Świętowanie na zielono
Zd
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Pomimo i wbrew
Rozpoczyna się szósty miesiąc nieprzerwanej zdalnej 
nauki Uczniów klas 4.-8., natomiast po dwumiesięcznej 
nauce stacjonarnej na lekcje online wrócili uczniowie 
klas 1.-3. Takie czasy. Ale my się nie poddajemy. Pomi-
mo i wbrew działamy! Bierzemy udział w szeregu kon-
kursów organizowanych w szkole, ale i poza nią. „Pocz-
tówka z Jaworza” była polem popisu dla artystycznych 
zdolności naszych uczniów. Okazało się, że laureata-
mi zostali twórcy we wszystkich kategoriach. Brawo! 
9 marca do naszej szkoły dotarła elektryzująca wiado-
mość z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Z nieskry-
waną dumą pragniemy poinformować, że uczennica 
klasy ósmej, Sandra Kozieł, znalazła się w gronie laure-
atów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka Polskiego. Zwycięzcy zostali wyłonieni po trzech 
etapach zmagań spośród kilku tysięcy uczniów woje-
wództwa śląskiego. Sandra wykazała się perfekcyjną 
znajomością gramatyki języka polskiego, zagadnień 
teoretyczno-literackich oraz literatury pięknej. Zgodnie 
z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego otrzymała maksymalną ilość punktów na egzami-
nie ósmoklasisty oraz ocenę celującą z języka polskiego. 
Możemy także już trzymać kciuki, gdyż do rejonowe-
go etapu Międzynarodowego Ekumenicznego Konkur-
su Wiedzy Biblijnej „Jonasz” zakwalifikowali się: Ja-
kub z 4b, Jakub z 5a, Zuzia z 5a, Kasia z 6a, Julia z 6a 
i Marta z 8b.
Uczniowie klas młodszych także nie próżnowali. Praw-
dziwie wiosennego dnia tej zimy najpierw kontrolowali 
rabatki z żonkilami zasadzonymi jesienią, była facho-
wa ocena przyrostu, ogrodnicze dyskusje... A potem już 
tylko zabawowo spędzali czas na świeżym powietrzu!
Drugoklasiści poznawali świat niewidoczny gołym 
okiem dzięki Lenie, która profesjonalnie poprowadzi-
ła ciekawą lekcję. Obserwacje przyrodnicze przybliżyły 
dzieciom świat pod mikroskopem. Oprócz obrazu po-
większonej igły sosny, łupinki cebuli, fragmentu płatka 
tulipana największą ciekawość wzbudziła noga pająka.
Okazało się również, że wszystkie dzieci doskonale wie-
dzą, jak wygląda Pani Wiosna, co udowodniły, two-
rząc przepiękne jej wizerunki i projektując eleganc-
kie suknie dla tej młodej damy. W przededniu astro-
nomicznego pierwszego dnia wiosny nie brakowało 
wesołych piosenek, zieleni i uśmiechu, pomimo zimo-
wej aury za oknem. 
Dbając o wszechstronny rozwój, oprócz wiedzy, talen-
tów artystycznych, nie zapominamy również o sporcie 
pod każdą postacią. 23 uczniów naszej szkoły rywali-
zowało w Szachowym Turnieju o Mistrzostwo SP1. Za-
wody odbyły się on-line na platformie www.lichess.org. 
Aby dotrwać do finałowego zwycięstwa, trzeba było ro-
zegrać 123 partie i wykonać 7657 ruchów. Udało się to 
czwartoklasiście, Jakubowi Kapiasowi. Gratulujemy! 
Okazało się, że szachy to dobry sposób na ten pande-
miczny czas. Tak wciągnęły uczestników, że już nieba-
wem odbędzie się turniej rewanżowy.

Drużyna UKS Goruszka rozegrała sparing z zespołem 
TRS Siła Ustroń. Grały zespoły dziewcząt i chłopców. Po 
zaciętej rywalizacji obie nasze drużyny wygrały swo-
je mecze. 13 marca drużyna dziewcząt UKS rozegrała 
turniej koszykówki w Katowicach. To były dobre za-
wody, z mocnymi przeciwniczkami, długimi fragmen-
tami toczyły wyrównane pojedynki. Ostatecznie zaję-
ły trzecie miejsce. 
Z brązowym medalem wróciła młodziutka Oliwia Ga-
brych z II Ogólnopolskiego Turnieju w Gimnastyce 



19

kwiecień 2021 Szkoła Podstawowa nr 1
Artystycznej Grup Rekreacyjnych, gdzie startowała  
w wyższej kategorii. 
Natomiast podczas Halowych Mistrzostw Śląska w bie-
gu na 600m Maria Podolska zdobyła brązowy medal, 
w biegu na 1000m Aurelia Lachowska zdobyła brązo-
wy medal, a w biegu na 2000m Mikołaj Urbaś zajął 4. 
miejsce. Wszystkim wymienionym gratulujemy sukce-
sów i trzymamy mocno kciuki za biegaczy w następ-
nych zawodach!
Wszyscy mamy nadzieję na powrót do normalności. 
Przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Ale obie-
cujemy, że tego czasu nie zmarnujemy.

Zespół Promocji Szkoły

Angielski artystycznie
Od kilku tygodni w naszej szkole realizowana jest in-
nowacja zatytułowana Koło Teatralne po angielsku 
– NEVERLAND. Projekt jest dedykowany w tym roku 
czwartoklasistom i ma na celu podniesienie kompe-
tencji językowych uczniów. Granie roli u każdego ak-
tora uruchamia emocje, a te połączone z wiedzą ko-
gnitywną to przyswajanie treści w sposób przyjazny 
mózgowi. W tym projekcie uczeń będzie mógł zaspo-
koić potrzebę wyrażenia siebie poprzez ekspresję ar-
tystyczną, nauczy się współpracy w grupie, rozwinie 
kreatywność, nabierze pewności siebie oraz podnie-
sie kompetencje językowe z języka angielskiego. Na za-
jęciach uczniowie poznają różnice między akcentem 
brytyjskim a amerykańskim, popracują nad odpowied-
nią intonacją wypowiadanych kwestii. Wszak wszyst-
kim zależy, by jak najbardziej zbliżyć się do naturalnej 

wymowy native speakera. Ponadto poszerzą wiedzę z 
zakresu leksykalno-gramatycznego. Obecnie odkłada-
my tworzenie scenariusza do przedstawienia angloję-
zycznego na lepsze czasy, mając nadzieję na szybki po-
wrót do spotkań twarzą w twarz. Ale zdążyliśmy już 
połamać języki... Spróbujcie na przykład szybko wy-
mówić trzy razy: red lorry, yellow lorry. Oprócz tego 
poznaliśmy angielskie homofony, czyli wyrazy, któ-
re brzmią identycznie, ale za to mają inną pisownię i 
znaczenie. Przykładowa para to: knight (rycerz) i ni-
ght (noc). Aby zapamiętać tę ciekawą parę, stworzyli-
śmy zdanie – Every knight sleeps at night. W planach 
mamy zagranie przedstawienia dla uczniów naszej 
szkoły, dla przedszkolaków oraz dla rodzin naszych 
uczestników Koła Teatralnego NEVERLAND.

Lidia Marek
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Współpraca polsko-
węgierska
Wymiana językowa, którą rozpoczęliśmy z węgier-
ską szkołą podstawową w Jaszboldoghaza (partner-
ska miejscowość Jaworza), weszła w tej chwili w dy-
namiczny etap poznawania się. Trzynastu uczniów 
z naszej placówki i tyleż z węgierskiej, po wypełnie-
niu ankiet i napisaniu ogólnych listów o sobie (pol-
scy uczniowie zrobili ten pierwszy krok) zostało, przy 
udziale nauczycieli z obu krajów, dopasowanych do 
siebie parami. Następnie po dłuższym okresie oczeki-
wania (święta, ferie, kwarantanny) uczniowie z obu 
krajów zaczęli regularną korespondencję w języku 
angielskim za pomocą mediów społecznościowych  
i komunikatorów internetowych. Jak się okazuje, nie-
którzy rozmawiają również telefonicznie. Taki wła-
śnie jest cel owej wymiany. Chociaż, na chwilę obec-
ną „wymiana” to może zbyt dużo powiedziane, to jed-

nak bezpośrednia komunikacja w języku angielskim 
jest jednym z głównych założeń tej inicjatywy. Wy-
mieniamy się doświadczeniami z nauki zdalnej, opi-
sujemy swoje życie w tym trudnym czasie. Dla wie-
lu uczniów jest to odskocznia od tej, już bardzo moc-
no uciążliwej, rutyny dnia w systemie nauki zdalnej.  
A i wymiernych korzyści z praktycznej nauki języka 
nie da się tutaj przecenić. Na lekcjach języka angiel-
skiego uczniowie bardzo chętnie opowiadają o czym 
rozmawiali ze swoimi węgierskimi kolegami. Widocz-
na jest radość i zaangażowanie. Kolejnym etapem tej 
naszej współpracy szkół będzie wspólny projekt, który 
dzieci postarają się przygotować w parach, a w przy-
szłości być może stała współpraca obu szkół i zaanga-
żowanie większej ilości uczniów.  

Anna Jurczyk

Zimowo-wiosenne 
natchnienie
Czy na technice można układać wiersze? Jak pokaza-
ły czwarte klasy, można. Uczniowie klas czwartych su-
miennie przygotowują się do zdobycia swojego pierw-
szego prawa jazdy, czyli Karty Rowerowej. Teraz uczy-
my się prawidłowo i bezpiecznie wykonywać manew-
ry na drodze i układamy wierszyki o jeździe na rowe-
rze. A oto przykłady twórczości.

Czy to wiosna, czy to lato
Zawsze mam ochotę na to

Kask zakładam mój fioletowy
I na rower wsiadam gotowy
Jadę, jadę czujnie na rowerze

I nikt mi przyjemności z jazdy nie zabierze
Pomimo wszelkiej niepogody

Hania Jaskuła

Kiedy tylko śnieg stopnieje
Deszcz nie pada, wiatr nie wieje,

Lubię jeździć na rowerze.
Sport ten zdrowy jest – w to wierzę.

Wzmacnia nogi, płuca, serce.
Na kanapie się nie wiercę,

Tylko zwiedzam świat wokoło
I ocieram czasem czoło.

Ignacy Czader

Na rowerze w świat ruszamy
Z rodzicami i siostrami.

Kask na głowę, plecak, picie.
To jest rowerowe życie.

Pedałować trzeba czasem, 
Gdy pod górę jest pod lasem.

Z górki jazda jest nagrodą
I moczenie nóg nad wodą.

Świetny czas jest na rowerze!
Miło! Super! Ja w to wierzę!

Łucja Gruszka

Jedź bezpiecznie ścieżką rowerową,
A będziesz miał przygodę bombową.

Przy okazji noś odblaski
I nie czekaj na oklaski.

Świeć przykładem ku przestrodze
I bezpiecznym bądź na drodze!

Zuzanna Żur

Tęsknimy już za wiosną, wkrótce będziemy jeździć na 
rowerach z wierszykami na ustach

Mirosława Hawełek
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Rady na odpady

Trudno jest uczyć się ciągle siedząc przed szklanym 
ekranem. Lepiej wymyślić i zrobić coś ciekawego, ko-
lorowego, a przy okazji nauczyć się czegoś nowego, 
czyli połączyć przyjemne z pożytecznym, a zabawę 
z nauką. Na lekcjach techniki w klasie 5 poznawali-
śmy niedawno tworzywa sztuczne, ich powstawanie, 
obróbkę i różnorodne zastosowania. Potem wykorzy-
staliśmy różne „domowe odpady”, czyli niepotrzebne 
już elementy z tworzyw sztucznych, których mamy 
tak wiele w naszych domach, żeby zrobić Ekoludzika. 
Uczniowie mieli dużo ciekawych pomysłów, jak zago-
spodarować plastikowe śmieci. Teraz ludziki pomaga-
ją się uczyć i są świetną zabawką. 

Mirosława Hawełek

Co nam sprawia radość?
Uczniowie klasy 7b w ramach urozmaicenia lekcji 
wychowawczych online, wzajemnej inspiracji do 
tego, co robić w tak trudnym dla nas czasie i nie zwa-
riować, prezentują swoje zainteresowania, hobby,  
a nawet ciekawostki ze swojego życia. Na kolejnych 
lekcjach wychowawczych, oprócz poruszania tema-
tów związanych z planem wychowawczym klasy  
i spraw bieżących, młodzież przedstawia prezen-
tacje dotyczące tego, co sprawia im wielką frajdę. 
Wśród ciekawych i zaskakujących tematów znala-
zły się ciekawostki z dzieciństwa Andrzeja, zami-
łowanie do motorów i wyścigów motorowych Oli-
wii, wędkowanie Amelii (szczególnie nocą), progra-
mowanie Maksa, jazda konna Marty i ukochany ta-
niec Ani. Podążanie za swoją pasją i inspirowanie 
innych to najlepsza droga w życiu. Jestem przeko-
nana, że usłyszymy o osiągnięciach uczniów klasy 
7b na szerszą skalę. Pytanie tylko kiedy... Myślę, że 
już niebawem.

Agnieszka Maks
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Dni Języka Ojczystego 
21 II został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Języ-
ka Ojczystego w roku 1999 przez UNESCO. Takie święto 
ma pomóc w ochronie różnorodności językowej i kul-
turalnej. W naszym kraju od kilku lat podejmowane są 
zarówno akcje ogólnopolskie jak i regionalne, np. prze-
ciwdziałanie nieużywania charakterystycznych pol-
skich liter lub przywrócenie popularności gwar regio-
nalnych. W naszej szkole również podejmujemy dzia-
łania wykraczające poza podstawę programową, za-
daniem których jest pogłębieniem wiedzy o kształto-
waniu naszego języka ojczystego.
 W tym roku szkolnym podjęliśmy bardziej różnorod-
ne działania ze względu na zdalne nauczanie. Podczas 
lekcji w klasie piątej położyłyśmy nacisk na powiąza-
nie języka ojczystego z kulturą starożytną, omawiając 
przede wszystkim związki frazeologiczne pochodzące  
z historii lub mitologii starożytnej Grecji i Rzymu. Kla-
sa IV, V oraz VII miała możliwość zapoznania się z gwa-
rą Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie samodzielnie wy-
szukiwali teksty pisane gwarą używaną również w Ja-
worzu, a następnie przy pomocy słowników gwary cie-
szyńskiej tłumaczyli teksty na język współczesny. Starli 
się najlepiej jak mogli odczytywać przygotowane przez 
siebie teksty podczas lekcji, niestety jak sami stwier-
dzili, nawet nie mogli nikogo z dorosłych prosić o po-
moc w prawidłowym odczytaniu tekstu. Klasa czwar-
ta, przygotowując plakaty, poznawała pojedyncze sło-
wa gwary oraz kulturę materialną naszej okolicy. Wy-
konywane przez uczniów prace plastyczne zostaną  
w zbiorach naszej szkoły, może spotkamy się pod ko-
niec roku i będziemy mogli pochwalić się swoimi kom-
pozycjami. Postanowiliśmy wykorzystać możliwości 
platformy Teams do nagrywania tekstów literackich 
czytanych lub recytowanych przez uczniów klas szó-
stych. Uczniowie nagrywali fragmenty „Pana Tade-
usza”, a przede wszystkim opis polowania i „Koncert 
Wojskiego” omawiane na lekcjach j. polskiego. Na lek-
cjach historii uczniowie mogli posłuchać lub przeczytać 
teksty pisane już w języku polskim od XV do XVIII wie-
ku. Z dużym wysiłkiem próbowaliśmy przetłumaczyć 
teksty staropolskie na współczesny język mówiony, 
traktowaliśmy to zadanie bardziej jak zabawę, aniżeli 
poważne zadanie polonistyczne. Dziewięciu uczniów 
podjęło się nagrania czytanych przez siebie fragmen-
tów literatury staropolskiej lub nowożytnej: fragmen-
tów Biblii królowej Zofii, Pamiętników Jana Chryzosto-
ma Paska, listów Jana III Sobieskiego do Marysieńki. 

Chcemy, aby starania uczniów nie zaginęły, dlatego na-
grania zostaną zapisane na szkolnym kanale i wyko-
rzystane na lekcjach w kolejnych latach.  
Organizując dodatkowe zadania dla uczniów z okazji 
obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczyste-
go, starałyśmy się uświadamiać im, jak wielka jest róż-
norodność i wartość języka ojczystego: regionalnego  
i narodowego. Poznawanie gwary jaworzańskiej ozna-
cza pielęgnowanie swoich korzeni i przywiązania do 
swojej Małej Ojczyzny. Czytając przepisy kulinarne lub 
opisy obrzędów, mogliśmy odszukać słowa, które sły-
szymy nadal w Jaworzu.  Staramy się podkreślać, że 
dbając o język, chronimy zarówno kulturę polską jak 
i jaworzańską.  

Nauczyciele grupy humanistycznej SP nr 2
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Duma Maczka
Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. bro-
ni S. Maczka może się pochwalić zwycięzcami Woje-
wódzkich Konkursów Przedmiotowych. Należą do nich 
uczniowie klasy 8a: Nikola Żak-finalistka z j. polskiego, 
Franek Pytlowany- laureat z geografii oraz Witek Bo-
żek-laureat z fizyki. W ten oto sposób Nikola zyskuje 
dodatkowych 10 punktów przy rekrutacji (i gruntowa-
ne powtórzenie przed egzaminem), natomiast chłop-
cy mają zapewnione przyjęcie do wybranej przez sie-
bie szkoły. 
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przygotowują-
cy ich do konkursów, stwierdzają, że największe trud-
ności wynikały ze zmiany organizacji nauki podczas 
pandemii.
Jak mówi sama Nikola, najciężej jej było znaleźć mo-
tywację w trakcie nauki zdalnej. Choć Finalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego decyzję o udziale podjęła tak naprawdę w ostat-
nim momencie (czyli we wrześniu), to jak przyznaje, 
godziny spędzone nad przygotowaniami opłaciły się. 
Z kolei dla mnie, polonistki z 20-letnim stażem i kil-
koma finalistkami oraz laureatkami na koncie, mu-
szę przyznać, że tegoroczna olimpiada była najtrud-
niejsza. Esej, z którym muszą się zmierzyć uczniowie 
na maturze (i to rozszerzonej), pojawił się na 3.etapie 
konkursu wojewódzkiego dla szkół podstawowych.  
I chociaż redagowanie eseju nie jest dla mnie czymś no-
wym, to w tym przypadku było to nie lada wyzwanie. 
Kilka lat temu uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Konkursie Literackim organizowanym przez UŚ na 
najlepszy esej. Mikołaj Bonk zdobył wówczas I miejsce 
z tytułem Laureata, lecz na napisanie powyższej for-
my wypowiedzi i przeczytanie kilku mądrych książek 
mieliśmy miesiąc. Natomiast w przypadku tegorocz-
nej olimpiady esej był zaledwie jednym spośród kil-
kunastu zagadnień, które uczennica musiała opano-
wać. Dlatego też: Nikolo – chapeau bas!!
Kolejnemu zwycięzcy najwięcej problemów sprawiła 
obawa porażki oraz straty czasu. Ogromną przeszko-
dą, co wspomina sam laureat, było również lenistwo, 
jak i to, że zawiedzie panią Spodzieję.
   Ambitny i wspaniały Franek Pytlowany (bo o nim 
mowa) został Laureatem Konkursu Przedmiotowego 
z Geografii, z czego jesteśmy bardzo dumni i szczęśli-
wi. Mamy nadzieję, że to otworzy mu drogę do upra-
gnionego liceum i pozwoli uwierzyć w swoje możli-
wości. Jak wypowiada się pani Spodzieja „Nie było ła-
two, zdarzały się momenty zniechęcenia, przemęcze-
nia, ale była również radość, zabawa i „Polaków roz-
mowy”. Wyścig po sukces zaczęliśmy już w klasie siód-
mej, jednak wtedy nam się nie udało, ale już wiele na-
uczyło. Powstał plan: idziemy do przodu, walczymy!!!! 
Czyli książki, pliki ksera i spotkania wakacyjne, tak, 
tak - wakacyjne. Następnie dwa miesiące normalnej 
nauki, spotkań w szkole i bach - ponownie zdalne na-
uczanie. Nie była to dla nas komfortowa sytuacja, jesz-
cze zmiany dat etapów konkursu, podniesiony limit 
punktów niezbędnych do zdobycia tytułu finalisty oraz 
przyspieszony termin etapu wojewódzkiego. Jak widać, 

nie poddaliśmy się i jest to najważniejsze, bo wreszcie 
przyszła nagroda za wytrwałość, sumienność i chęci”. 
Trzeba dodać, że nie byłoby sukcesu bez zaangażowa-
nia nauczycielki geografii pani Jadwigi Spodziei, „mat-
ki” wielu geograficznych laureatów
    Z kolei Witkowi największe trudności w opanowaniu 
wiedzy potrzebnej do zdobycia tytułu laureata spra-
wiło rozplanowanie dnia w taki sposób, aby miał czas 
na uczenie się fizyki. Nie zaprzecza, że problemem 
było też znalezienie motywacji i niepewność, czy to, 
co robi, ma sens i jest opłacalne, czy nie lepiej poświę-
cić ten czas na naukę szkolną. Sama fizyka była mniej-
szym problemem, choć świadomość, że trzeba uzyskać 
aż 90% była czasem demotywująca, szczególnie kiedy  
w testach próbnych miał np. 88%.
    Jak przyznaje Einstein w jaworzańskiej kiecce, czy-
li pani Marzena Wajda-Parzyk, najlepszym rozwiąza-
niem były systematyczne spotkania na platformie Te-
ams (wykorzystanie tabletu graficznego do pisania i ry-
sowania schematów i rysunków). Niewątpliwie dużym 
utrudnieniem podczas przygotowania do 3.etapu kon-
kursu z fizyki był bardzo krótki czas na opanowanie 
obszernych tematów wykraczających poza podstawę 
programową. Zważywszy na niezmiernie trudne za-
gadnienia, które Witek Bożek musiał opanować, na-
leżą się ogromne podziękowania pani Marzenie Waj-
dzie-Parzyk. Natomiast Laureatowi Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Fizyki gratulujemy wy-
trwałości przy zgłębianiu zjawiska rezonansu mecha-
nicznego czy wahadła matematycznego.
 Kończąc artykuł, chcę wspomnieć o czymś szalenie 
istotnym. Nasi tegoroczni laureaci i finalistka konkur-
sów to uczniowie, którzy rozpoczęli naukę jako sze-
ściolatki, czyli tak naprawdę w tym roku kończyliby 
klasę siódmą, co jest naprawdę jeszcze większym suk-
cesem. Brawa dla wszystkich!!

Sylwia Pilarczyk, J.Spodzieja, M. Wajda-Parzyk
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Sala Integracji Sensorycznej 
Od nowego roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Jaworzu powstanie Sala Integracji Sen-
sorycznej – Będziemy pomagać dzieciom/uczniom na-
szej szkoły wypracować powyższe postawy. 
Integracja Sensoryczna to praca z:
• układem czuciowym (nadwrażliwość lub pod 

wrażliwość na czynniki odbierane z zewnątrz)
• układem proprioceptywnym (czucie głębokie)
• układem przedsionkowym
• zmysłem słuchu
• zmysłem wzroku
• zmysłem smaku
• zmysłem węchu

Praca nad zaburzeniami współistniejącymi tj.
• nieprawidłowa postawa
• opóźniony rozwój motoryczny
• nadpobudliwość (kiedyś ADHD) 
• opóźniony rozwój mowy (NORM, SORM) 
• opóźniony rozwój funkcji społeczno- poznawczych
• niski poziom grafomotoryczny 
• niski poziom koncentracji uwagi
• dysfunkcje neurologiczne, kardiologiczne, laryngo-

logiczne, żywieniowe, metaboliczne itd.

Serdecznie zapraszamy!

Pola Nadziei 
Great Daffodil Appeal to program stworzony przez 
organizację charytatywną Marie Curie Cancer Care 
(MCCC) w Wielkiej Brytanii w 1988 roku. Jego celem 
jest zbieranie funduszy na utrzymanie hospicjów  
w Wielkiej Brytanii oraz edukacja. MCCC w 1998 roku 
w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia postanowiła 
podjąć współpracę z jednym z polskich hospicjów. Be-
neficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych “Hospicjum” w Krakowie prowadzące Hospi-
cjum św. Łazarza. Tak powstała polska wersja Great 
Daffodil Appeal, czyli akcja Pola Nadziei.
Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły 
pierwsze polskie “pola nadziei”. Organizacja MCCC 
przekazała 350 tysięcy cebulek żonkili oraz niezbęd-
ną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę. 
W 2002 roku Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospi-
cjum im. św. Łazarza w Kratowie ogłosiło ogólnopol-
ski program Pól Nadziei dla polskich pozarządowych 
organizacji hospicyjnych. Dzięki temu od 2003 roku 
akcja jest organizowana w innych miastach Polski dla 
chorych w tamtejszych hospicjach. Każde z hospicjów, 
które włącza się do akcji, opracowuje i realizuje pro-
gram na swoim terenie, pozyskując środki na własną 
działalność.

Każdego roku w okolicy 4 października, który jest Mię-
dzynarodowym Dniem Opieki Hospicyjnej sadzone są 
żonkile. Jest to symboliczny akt solidarności z umiera-
jącymi. Wiosną, gdy zakwitają żonkile, od marca do 
maja odbywa się szeroko zakrojona akcja, której ce-
lem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych 
hospicjów, oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej  
w społeczeństwie. Każda z takich akcji realizuje program  
w mieście, w którym działa, według własnej koncep-
cji z zachowaniem zasad i trzech równoważnych ce-
lów, którymi jest:
1. Szerzenie idei hospicyjnej
2. Pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla 

terminalnie chorych
3. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby cho-

rych i możliwość niesienia pomocy.
Kampania Pola Nadziei ma wymiar społeczny. Dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy – głównie osób młodych – 
rośnie w społeczeństwie świadomość potrzeby niesienia 
bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym.
Przed nami kolejna, już 24 edycja akcji Pola Nadziei, któ-
ra każdej wiosny jednoczy młodszych i starszych ludzi 
dobrej woli w działaniach na rzecz nieuleczalnie cho-
rych pacjentów Hospicjów. 
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W szkole najmłodsi dowiadują się, czym jest opieka pa-
liatywna i wolontariat, uczą się empatii i wrażliwości 
na niedolę bliźnich, mają okazję wziąć aktywny udział 
w ciekawych lekcjach, kiermaszach i kwestach.
Hospicjum im. Jana Pawła II obejmuje wszechstronną 
opieką dorosłych chorych w terminalnym okresie cho-
roby nowotworowej, u których zakończone jest lecze-
nie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów 
związanych z postępem choroby. Pomoc skierowana 
jest również do rodzin pacjentów, które często potrze-
bują wsparcia duchowego i fachowej porady dotyczą-
cej pielęgnacji chorego w trudnych dla obu stron chwi-
lach. Oprócz stacjonarnego hospicjum działa również 
domowe hospicjum.
Ze względu na obecną sytuację nie mogliśmy realizo-
wać wszystkich naszych założeń, udało nam się zorga-
nizować kiermasz, który odbył się 23 lutego w naszej 

szkole. W tym dniu dzieci miały możliwość zakupienia 
żonkili w doniczce oraz ciast i babeczek upieczonych 
przez wspaniałych rodziców. Cały dochód został prze-
znaczony na działalność Hospicjum im. Jana Pawła II 
mieszczące się na ulicy Zdrojowej 10 w Bielsku Białej, 
które w okresie pandemii potrzebuje jeszcze większe-
go wsparcia. Do tej pory zorganizowane zostały kierma-
sze w szkole, zbiórki w Kościołach katolickim i ewan-
gelickim oraz Sklepie Lewiatan w Wapienicy. Końcem 
roku szkolnego planujemy zbiórkę potrzebnych higie-
nicznych środków pomocniczych. 
W każdym z 11 edycji byliśmy w grupie, która otrzymu-
je najwyższą nagrodę za szczególne osiągnięcia. Nie by-
łoby to możliwe bez wsparcia i zaangażowania rodzi-
ców, nauczycieli, młodzieży i dzieci, za co serdecznie 
dziękujemy. 

Justyna Smyrdek

Angielski z pasją, 
pasja z angielskim
Od lutego w naszej szkole działa nowe koło zaintereso-
wań dedykowane uczniom klasy czwartej, których pa-
sją jest język angielski. Siłą rzeczy cotygodniowe zaję-
cia muszą być prowadzone zdalnie, nie zniechęciło to 
jednak kilkunastu młodych pasjonatów. W każdą śro-
dę z entuzjazmem zgłębiają wiedzę dotyczącą krajów 
anglojęzycznych: ich kultury, geografii, historii, ustro-
ju i zwyczajów. Poprzez gry i zabawę utrwalają i po-
szerzają językowe umiejętności, poznają ciekawostki 
związane z językiem, mają okazję doskonalić się w co-
dziennej komunikacji i rozwiewać swoje wątpliwości. 
Uczniowie wiedzą już, w których krajach angielski jest 
językiem urzędowym, a teraz poznają każdy z nich 
bliżej. Dzięki zajęciom tematycznym związanym ze 

świętem Św. Patryka, sporo wiedzą już o Irlandii. Zbli-
żające się urodziny brytyjskiej królowej, Elżbiety II, 
stały się okazją do doskonalenia umiejętności składa-
nia życzeń w języku angielskim. Niebawem przyjrzy-
my się razem brytyjskim zwyczajom wielkanocnym.
Lekcje zwykle tętnią życiem - każdy uczestnik ma  
w nie swój wkład, każdy jest ich współtwórcą, a ponie-
waż po angielsku można rozmawiać o wszystkim - każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie. Na zajęciach koła języko-
wego można więc rozwijać wiele swoich pasji. Pomy-
słów i tematów do poruszenia nie zabraknie nam ni-
gdy, tęsknimy jedynie za możliwością spotykania się 
twarzą w twarz – plany na przyszły rok szkolny już 
kwitną :)  Magdalena Kaczmarczyk
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Wielkanocne radosne 
pozdrowienia
Czy święta wielkanocne mogą być smutne? Rok 2020 
pokazał nam, że tak. Pandemia odmieniła nasze życie 
i nasze zwyczaje rodzinne. Nie można jednak załamy-
wać się i nic nie robić, bo trzeba chociaż trochę rado-
ści przynieść innym.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu poka-
zali, że działanie może przynieść radość i pomóc w ra-
dosnym przeżywaniu świąt. Już w grudniu 2020 r. wy-
słaliśmy do seniorów, którzy zostali odizolowani od 
swoich rodzin w domach opieki, karki z życzeniami na 
Boże Narodzenie. Otrzymaliśmy mailem podziękowa-
nie od duszpasterza domu opieki w Dzięgielowie, któ-
ry przekazał nam, jak wielką radość wyzwoliły u se-
niorów przesłane kartki.
W marcu br. uczniowie przygotowali własnoręcznie 
51 kartek z życzeniami wielkanocnymi. Niektórzy wy-
konali je w szkole - klasy 1 do 3, a niektórzy w domach 
w ramach nauki zdalnej. Życzenia zostały wysłane do 
ewangelickich domów seniora w Dzięgielowie koło 

Cieszyna, w Bielsku-Białej, w Mikołajkach na Mazurach  
i w Konstancinie-Jeziornie koło Warszawy.

Ewa Below

Święty Patryk w gościnie  
u Maczka
Tegoroczne obchody Dnia Św. Patryka w jaworzańskim 
Maczku obfitowały w wiele tematycznych działań. Pod-
czas lekcji języka angielskiego prowadzonych przez 
panią Magdalenę Kaczmarczyk uczniowie klas młod-
szych rozwiązywali interaktywne łamigłówki, dzięki 
którym poznali oraz utrwalili podstawowe pojęcia oraz 
symbole związane z Irlandią i patronem Szmaragdo-
wej Wyspy. Poznali znaczenie trójlistnej koniczyny, jak 

również dowiedzieli się, dlaczego na końcu tęczy zna-
leźć można zabawnego chochlika, krasnala zwanego 
‘leprechaun’ trzymającego garnek pełen złotych monet. 
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Rysowali irlandzkie symbole oraz prezentowali swo-
je zielone stroje. Nie zabrakło też typowych tańców 
oraz zajęć ruchowych, czyli zumby po irlandzku.
Z kolei uczniowie klas starszych przygotowywali 
prezentacje multimedialne i prace typu ‘project’, 
które prezentowali, uczestnicząc w lekcji online. Nie 
mogło zabraknąć wspólnej lektury w języku Szekspi-
ra na temat Irlandii i jej patrona. Święty Patryk był 
biskupem krzewiącym wiarę chrześcijańską, aposto-
łem Irlandii, świętym kościoła katolickiego, staroka-
tolickiego, anglikańskiego i prawosławnego. Według 

wielu legend miał wypędzić węże z Irlandii, dlate-
go też często na obrazach jest przedstawiany jako 
mnich, przydeptujący stopą węża. Dzień św. Patry-
ka obchodzony jest nie tylko w Irlandii, ale również 
w wielu innych krajach na całym świecie.
Jak widać, nawet zmiana organizacji pracy nie prze-
szkodziła w tradycji podtrzymywanej przez nauczy-
cielki j. angielskiego. Może nieco inaczej, lecz na 
pewno osobliwie, Szkoła Podstawowa nr 2 ugości-
ła patrona Irlandczyków. Zapraszamy w przyszłym 
roku!  Iwona Kominek

(Nie)bezpieczny Internet
Od wielu lat na początku lutego obchodzimy Dzień Bez-
piecznego Internetu. Zagadnienia dotyczące bezpiecz-
nej pracy w Internecie są zawsze ważne, a w czasach 
nauki zdalnej jeszcze ważniejszym.  W Szkole Podsta-
wowej nr 2 przeprowadziliśmy cykl działań związa-
nych z bezpieczną pracą z wykorzystaniem Internetu.
Na lekcjach informatyki i lekcjach wychowawczych 
omawialiśmy zagrożenia czyhające w każdym zakąt-
ku  internetowych czeluści. Uczniowie wykonywali pra-
ce plastyczne, grafi ki komputerowe, plakaty ilustrują-
ce te zagrożenia. Dużą pomocą w uczeniu dzieci od-
powiedniego postępowania są portale edukacyjne - na 
zajęciach korzystaliśmy z jednego z nich: sieciaki.pl.
Oczywiście oprócz problemów typowo technicznych 
(np. potrzeba instalowania oprogramowania anty-
wirusowego na wszystkich urządzeniach korzystają-
cych z Internetu) na co dzień mamy także do czynienia 
z zagadnieniami etycznymi (netykieta). To tutaj w ,”sie-
ci”, wszyscy czujemy złudne przekonanie o anonimo-
wości. Wyzwalamy w sobie, nie zawsze dobre, drugie 
oblicze. Czasami skutkuje to hejtem, czasami niezbyt 
konstruktywną krytyką, ponieważ nie zastanawiamy 
się nad tym, co piszemy (robimy).
Efektem takiej działalności jest... - nie kończę tego zda-
nia, każdy z nas ma na pewno jakieś doświadczenia 
i przemyślenia związane z tym tematem.
Na koniec parę słów na temat mediów społecznościo-

wych. Wykorzystujemy je w różnych celach: chwali-
my się, zamieszczamy informacje na wiele tematów, 
pomagamy potrzebującym... Wszystko dobrze. Niepo-
koją mnie natomiast aplikacje, w których posty lub fo-
tografi e po zamieszczeniu ich znikają po krótkim cza-
sie. Jeżeli odbiorca wykonuje zrzut ekranu, informacja 
o tym fakcie zostaje natychmiast przesyłana nadawcy. 
Iście „szatański” wynalazek... Po raz drugi nie kończę 
zdania, dając czas czytelnikom na wysunięcie logicz-
nych wniosków. Internet nie zawsze jest bezpieczny.

Grzegorz Dymarski



28

kwiecień 2021

Konkurs Piosenki 
Optymistycznej

Szkoła Podstawowa nr 2

W Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu co roku z oka-
zji pierwszego dnia wiosny odbywała się impreza za-
tytułowana „Szkoła na opak”. Jednym z elementów 
imprezy był tematyczny konkurs piosenki.  
W tym roku, w nowej rzeczywistości nauki zdalnej, 
impreza nie mogła się odbyć, mimo to konkurs pio-
senki został zorganizowany w formie online. Tema-
tyką tegorocznej rywalizacji była piosenka optymi-
styczna.  
Klasy, z pomocą nauczyciela muzyki i wychowaw-
ców, wybierały utwory, następnie chętni uczniowie 
nagrywali ich wykonania, które przesyłali do nauczy-
ciela muzyki. 

Z wybranych nagrań, poprawnych muzycznie, po-
wstały montaże, które reprezentowały daną klasę 
w konkursie.  
Komisję zaskoczyła różnorodność wykonań, dostar-
czyły one oceniającym wielu wzruszeń i pozytywnych 
emocji, co świadczy o doskonałym wpasowaniu się 
wybranych utworów w zadaną tematykę.  
Ciężko było wytypować zwycięzców, jednakże po 
burzliwych obradach zwyciężyła klasa VI b, klasa V 
zajęła miejsce drugie, a klasa VII miejsce trzecie. Za-
równo zwycięskim klasom, jak i wszystkim pozosta-
łym uczniom, którzy poświęcili swój czas, przygoto-
wując wykonania, serdecznie gratulujemy.

Barbara Gacek
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Współpraca z Portugalią  
i Izraelem
Dzięki udziałowi w webinariach organizowanych przez 
Regional English Language Office for the Balkans, Bal-
tics and central Europe, który działa przy Ambasadzie 
w Belgradzie, miałam sposobność nawiązać kontakt,  
a następnie współpracę z nauczycielami języka angiel-
skiego z różnych zakątków świata.  Dotychczas ucznio-
wie SP2 w Jaworzu mieli okazję spotkać się ‘face-to-fa-
ce’ w trakcie zajęć online z uczniami z dwóch odległych 
krajów. Klasa 6A odbyła dwa spotkania za pośrednic-
twem platformy Zoom z uczniami z Amolgim school 
w Izraelu. W trakcie pierwszego spotkania, które od-
było się w grudniu, tematem wiodącym była wymia-
na podstawowych informacji, a mianowicie opisu wy-
glądu zewnętrznego, wieku, hobby, zainteresowań, 
przedstawienie swoich pomysłów na spędzanie wol-
nego czasu w dobie koronawirusa. Pojawił się również 
wątek kulturowo-religijny (Chanuka w Izraelu i Boże 
Narodzenie w Polsce). Drugie spotkanie z kolei odbyło 
się w lutym. Wówczas uczniowie wymieniali się infor-
macjami na temat zwyczajów żywieniowych, prezen-
towali zdjęcia swoich ulubionych posiłków i opisywa-
li je. Uczniowie szkoły z Izraela z widocznym zacieka-
wieniem oglądali zdjęcia prezentujące szkołę i wido-
ki naszego pięknego Jaworza.

Z kolei w marcu przeprowadzone zostały dwa spo-
tkania online dla uczniów klas drugich. Były to lekcje 
językowe ze szkołami w Portugalii. Uczniowie klasy 
2A wykonali plakaty “My favourite food”, które pięk-
nie prezentowali w trakcie spotkania z uczniami z ze-
społu szkół podstawowych ‘agrupamento de escolas 
Dr Carlos Pinto Ferreira’, Vila do Conde. 
Uczniowie klasy 2b również przygotowali prace typu 
‘project’. Zaprezentowali na nich swoje umiejętności, 
min. śpiewanie, taniec, balet, jazdę konną, jazdę na 
rowerze, wybrane sporty drużynowe i indywidualne.  
W trakcie tej zoomowej lekcji językowej uczestniczyło 
co najmniej 50 uczniów z obu krajów, ponieważ było 
to spotkanie sześciu szkół portugalskich i naszej jawo-
rzańskiej placówki Maczka.
Pełni pozytywnych wrażeń uczniowie jaworzańskiej 
szkoły podstawowej dopytują, kiedy odbędą się kolej-
ne tego typu lekcje języka angielskiego.  To świetna in-
formacja zwrotna! Tak, zdecydowanie odbędą się! I to 
wkrótce! Zaplanowane są kolejne ‘onlajny’, nie tylko  
z wymienionymi wyżej krajami. O tych wydarzeniach 
z pewnością poinformujemy na łamach kolejnych wy-
dań “Echa Jaworza”. 

Iwona Kominek 
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WŚC I EKL l ZNA ! ! !
Uprzejmie informuję, że obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie 
w 2021 roku w gminie Jaworze odbędzie się w niżej wymienionych terminach:

DATA MIEJSCE SZCZEPIENIA GODZINA

12.05.2021

OBOK BYŁEGO SKLEPU 
„JAWOREK” 18:00

OBOK DOMU PANA ORMAŃCA 18:30

OBOK DOMU PANA STROKI 19:00

13.05.2021

NAŁĘŻE, UL. CISOWA 16:30

NAŁĘŻE, OBOK KAPLICZKI 17:00

UL. PODGÓRSKA 154 18:00

14.05.2021
OBOK DOMU PANA KREHUTA 18:00

OBOK SZKÓŁKI LEŚNEJ 19:00

USŁUGI OGRODNICZE 

Tel.797 925 631, 515 163 760

R. i S. SKĘPIEC

Nie dotarło do Ciebie 
„Echo Jaworza”?

Napisz na: 
echo@jaworze.pl
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Poziomo:

1) Jaworzańskie wzgórze z Glorietą
6) Prezydent II RP, który podpisał Konstytucję Kwietniową
11) System płacy lub współbrzmienie dźwięków
12) Dezaprobata, odmowa
13) Sceniczny utwór muzyczny
14) Narząd filtrujący organizm
15) Kunszt, piękno
16) Leki pojazd szynowy
17) Rodem Jaworzanin czekający na swoją „ławeczkę”
19) Eskorta, asysta
23) Angielskie kotlety
26) Pracownia artysty plastyka
28) Stanowisko w sądzie po aplikacji
29) Główna postać powieści
30) Epoka w kulturze po renesansie
32) Ryzykowna wyprawa
33) Obszerny referat
37) Formuła ślubowania
38) Zabytkowa willa w Jaworzu - ośrodek wypoczynkowy dla 
   adwokatów
42) Imitacja towaru
43) Dopływ Odry przepływający przez Goleniów
44) Teren z naszym Amfiteatrem
45) Biuro zarządu, główny urząd
46) Coś urojonego, fantazja
47) Szkice literackie, rozprawki
48) Fotograficzny lub partyjny
49) Biblijna postać wskrzeszona przez Jezusa

Pionowo

1) Policja III Rzeszy
2) Specjał, delicja
3) Prosta przechodząca przez co najmniej dwa punkty 
 krzywej
4) Pierwszy bratobójca biblijny
5) Obszary wodne
6) Zapada przed nocą
7) Resztki do segregacji
8) Przyjęty przez Mieszka I w 966 r.
9) Kwaśny owoc
10) Najdłuższa rzeka Birmy
17) Konkretny termin
18) Wyspa z La Vallettą
20) Gitarzysta basowy
21) Zapis ostatniej woli
22) Wersja, odmiana
23) Ptak lubiący błyskotki
24) Grecka muza poezji miłosnej
25) Don pisania na tablicy
27) Groźny wirus afrykański
30) Uwolniony zamiast Jezusa
31) Karny rewanż międzynarodowy, odwet
34) Młoda nać buraczków na zupę
35) Proces chemiczny
36) Bagażowy na dworcu
38) Mówi się, że kroczy przed upadkiem
39) Prosta lub łamana
40) Leśna piękność
41) Bywają liczne w dorobku aktora

Krzyżówka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13

14

15 16

17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27

28 29

30 31

32 33 34 35 36

37

38 39 40 41 42

43 44

45 46

47

48 49



Pocztówkowe szaleństwo

Nadia Urbaś Paulina Bisok Anna Chęcińska

Łucja Homa Lena Jędrzejczyk Maja Koziara

Błażej Maroszek Zofi a Mysłowska

Kamil Nędzka Emilia Wilczek

Kacper Kubosz Anna Mieszczak Maja Gram


