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Pół wieku w straży pożarnej
4 maja strażacy obchodzili swoje święto – Floriana. Jak jednak mówi w rozmowie 
z „Echem Jaworza” Danuta Pawlus, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ja-
worzu, maja nie można absolutnie traktować jako miesiąca strażaków. – Jesteśmy 
w pełnej gotowości 365 dni roku, 24 godziny na dobę. Wyjeżdżamy do akcji, ale zaj-
mujemy się także wieloma innymi rzeczami na co dzień – mówi pani Danuta, z któ-
rą wywiad publikujemy w środku numeru.  (wot)
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Na pierwszym planie

2 kwietnia 1991 roku weszło w życie rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie 
utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustale-
nia siedzib niektórych gmin w województwach: biel-
skim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, 
kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim. 
Na jego mocy utworzono Gminę Jaworze. Jak jednak 
podkreśla wójt Radosław Ostałkiewicz, był to „tylko do-
kument”, a administracyjna samodzielność nie byłaby 
możliwa, gdyby nie ludzie, miłośnicy małej Ojczyzny. 
– Każda gmina, to coś znacznie więcej, niż akty praw-
ne i statuty ustanawiające granice administracyjne, lo-
kalne urzędy i instytucje czy też procedury. Każda gmi-
na to bowiem ludzie, którzy stanowią tę lokalną wspól-
notę, każdego dnia piszą jej historię i tworzą jej przy-
szłość. W przypadku Jaworza tak właśnie było. Decy-
zja o utworzeniu naszej gminy nie była nadana przez 
władze centralne, jak to bywało w przeszłości, ale sta-
nowiła efekt wspaniałej inicjatywy oddolnej. Jej źró-
deł można doszukiwać się w połowie lat 80., kiedy to 
z inicjatywy Mieczysława Dzięgielewskiego powstało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Jaworzańskiej, które 
wspólnie z utworzoną później Radą Sołecką pod prze-
wodnictwem Stanisława Zontka, za jeden ze swoich 
głównych celów przyjęło przywrócenie samodzielno-
ści administracyjnej Jaworza – mówi wójt Jaworza. Jak 
dodaje, choć trudno wymienić wszystkie osoby zaan-
gażowane w ten proces, na pewno trzeba wymienić 
działających w latach osiemdziesiątych Jana Głowac-
kiego, Jana Krzyszpienia, Bogusława Krzemińskiego, 

Karola Drozda, Jana Podstawnego, Jacka Rybarkie-
wicza, Małgorzatę Kobielę-Gryczkę, Edwarda Königa  
i Andrzeja Śliwkę.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną trudno na 
razie pisać cokolwiek na temat oficjalnych obchodów 
30-lecia. Jak tylko pojawią się jakiekolwiek konkrety, 
od razu o nich poinformujemy. My ze swej strony za-
chęcamy państwa raz jeszcze (apel taki ukazał się już 
swego czasu) do podzielenia się swoimi wspomnie-
niami na temat Jaworza, jak zmieniło się i – nie mamy 
wątpliwości – wypiękniało od 1991 roku. Czekamy tak-
że na zdjęcia. Na łamach „Echa Jaworza” bardzo chęt-
nie opublikujemy wszelkie otrzymane od państwa ma-
teriały. Zachęcamy także państwa do wysyłania swo-
ich zdjęć. Chcemy w numerze wakacyjnym zaprezen-
tować kolaż stworzony wyłącznie z twarzy jaworzan. 
Na materiały czekamy pod adresem: echo@jaworze.pl.
– Trzydziestolecie jest odpowiednią chwilą na to, aby 
podziękować każdemu, kto przyczynił się do tego suk-
cesu Jaworza. Dziękujemy za każdą działalność, za każ-
dą pracę, za każdą chwilę poświęconą naszej gminie. 
Mam przy okazji nadzieję, że Jaworze na mapie setek 
gmin będzie się wyróżniać nadal ogromnym potencja-
łem społecznym, który sprawia, że życie tutaj jest pięk-
ne – dodaje Radosław Ostałkiewicz. Na ostatniej stro-
nie publikujemy zdjęcia, które otrzymaliśmy od wice-
wójta Jaworza w latach 2003-2007, Romana Grenia. Mi-
łej podróży w czasie.

Tomasz Wolff
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Rocznice 
z Maurycym

Ławeczka Maurycego to jeden ze znaków rozpoznaw-
czych Jaworza. I jednocześnie ulubione miejsce różnej 
maści żartownisiów. Swego czasu niektórzy zatrosz-
czyli się o ubranie dla hrabiego, inni – kiedy rozpoczę-
ła się pandemia koronawirusa – założyli ma masecz-
kę ochronną. Najnowsze wydanie to Maurycy w oku-
larach, w których wygląda – przyznajcie to państwo 
– naprawdę dostojnie. Gdyby sięgnąć do historii, okaże 
się, że nasz bohater z ławeczki „obchodzi” w tym roku 
dwie rocznice: 205-lecie urodzin i 135 lat, kiedy prze-
kroczył próg wieczności... Mało tego, ławeczka hrabie-
go została uroczyście odsłonięta dokładnie 10 lat temu.
Sporo informacji na temat hrabiego Maurycego moż-
na odnaleźć w wydanej w 2010 roku książce „Dzieje 
Jaworza na przestrzeni wieków” Jadwigi Roik. Z wy-
dawnictwa dowiemy się między innymi, że urodził się  
w 1816 roku, skończył gimnazjum w Cieszynie oraz 
studia na cesarsko-królewskim uniwersytecie w Wied-
niu. – W 1838 roku wstąpił w Guberni Dolnej Austrii do 
państwowej służby, gdzie pełnił funkcję sekretarza gu-
bernialnego. Jednocześnie w roku 1838 został honoro-
wym rycerzem Orderu Joannitów, a w roku 1843 dro-
gą mianowania stał się królewsko-cesarskim szambe-
lanem – czytamy w „Dziejach...”. To, co najważniejsze, 
miało jednak dopiero nastąpić. To właśnie Maurycy 
rozpoczął starania w Śląskim Urzędzie Krajowym w 
Opawie o założenie w Jaworzu uzdrowiska. W ciągu 
dwóch lat udało mu się spełnić postawione warunki, 
między innymi przystosowanie zamku i oficyn do ce-
lów uzdrowiskowych, wybudowanie domu zdrojowe-
go, restauracji zdrojowej oraz kilku budynków, urucho-
mienie apteki, a nawet... zakupienie 100 owiec specjal-
nej rasy. Historyczny patent, zawierający oficjalne ze-
zwolenie na otwarcie kurortu, jak napisała śp. Jadwi-
ga Roik, Śląski Urząd Krajowy wydał 11 czerwca 1862 
roku. W przyszłym roku, jak łatwo obliczyć, przypad-
nie 160. rocznica otwarcia w Jaworzu uzdrowiska.
Maurycy Saint-Genois zmarł w 1886 roku w podwie-
deńskim Baden. Spoczął jednak w ukochanym Jaworzu, 
na Kwartale Hrabiowskim przy kościele katolickim. 

(wot)
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Niech pan sobie podjedzie na Słoneczną i zobaczy, co 
się stało z lasem – zaalarmowali nas w połowie kwiet-
nia czytelnicy „Echa Jaworze”. Ludzie głośno zastana-
wiali się, czy przypadkiem nie chodzi o wycinkę pod 
budownictwo wielorodzinne. – Każde drzewo jest na 
wagę złota, a tutaj taka wycinka – dodał rozżalony głos 
w słuchawce. 
Od razu sprawdziliśmy na miejscu. Rzeczywiście  
w pobliżu skrzyżowania Słonecznej oraz Cisowej spo-
ry kawałek lasu został wycięty, a teren ogrodzony, ale 
– jak udało nam się ustalić – nie jest to bynajmniej 
przygotowanie pod kolejną inwestycję mieszkaniową  
w naszej miejscowości. Po prostu Lasy Państwowe ro-
bią porządki na swoim terenie. Niektórzy twierdzą, że 
będą to porządki na ogromną skalę. Artykuł na temat 
wycinek w Beskidach 14 kwietnia opublikował portal 
Bielsko-Biala.pl. – Opublikowanie mapy, która ma po-
kazywać, jakie fragmenty lasów pójdą pod topór wy-
wołało sensację. Można odnieść wrażenie, że wkrótce  
w pień zostanie wycięta m.in. połowa drzewostanu Be-
skidu Żywieckiego! Leśnicy i obrońcy przyrody wza-
jemnie oskarżają się o manipulację. Mapa pojawiła się 
na stronie oddolnej inicjatywy obywatelskiej pod na-
zwą „Lasy i Obywatele” – czytamy na portalu.
Po wejściu na stronę internetową każdy zobaczy 
zdjęcie wyciętego w pień lasu, z krótkim podpisem 
„Sprawdź na ogólnopolskiej mapie, jak chcą urządzić 
Twój las. Zanim zostanie wycięty”. Klikamy więc w link 
„mapa” i sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w przypad-
ku Jaworza. Okazuje się, że Lasy Państwowe planują 
sporo prac na różnych pododdziałach. I tak na przy-
kład w przypadku pododdziału 184b (rejon Bucznika) 
planowane jest wycięcie 30 procent wszystkich drzew 
na całej powierzchni. Są jednak także takie kwartały 

(184 a), gdzie według inicjatywy „Lasy i obywatele” zo-
stanie wycięta większość starych drzew. Cięcia zapla-
nowano także w rejonie Borowiny, Przykrej czy samej 
Błatniej, a także w Nałężu. 
– Wycinka starych drzew nie jest nowym zjawiskiem. 
Takie prace były prowadzone, są i będą. W ostatnim 
roku tak się złożyło, że wycinki były na mniejszą skalę. 
Na razie twarde dane z pierwszego kwartału tego roku 
są takie, że cięć było najmniej od 2009 roku – uspo-
koił w rozmowie z „Echem Jaworza” Marek Czader, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko. – Cięcia prowadzi-
my na mniejszych powierzchniach, typu luki, gniaz-
da, których powierzchnia nie przekracza kilkunastu 
arów. Zdarzają się sytuacje, że wycina się wtedy wszyst-
kie drzewa w pewnym okresie czasu. Najczęściej jed-
nak ten proces jest wtórny w stosunku do odnowienia,  
a więc sadzenia oraz samorzutnych obsiewów. 
Nadleśniczy odniósł się także do konkretnych danych, 
które zostały opublikowane przez inicjatywę „Lasy  
i obywatele”. W przypadku Jaworza bardzo często po-
jawia się informacja o Planie Urządzenia Lasu dla Nad-
leśnictwa Bielsko na lata 2019-2028. – To są dane wzię-
te z Banku Danych o Lasach. Proszę zauważyć, że dla 
Nadleśnictwa Bielsko nie zadano sobie nawet trudu, 
żeby sprawdzić, że plan dla niego obowiązuje na lata 
2018-2027, a nie 2019-2028. Nawet w tak prostej spra-
wie jest więc błąd – dodał Marek Czader. 
Reasumując, w pododdziale 176a, przylegającym do 
Słonecznej, planowana jest wycinka na powierzchni 
nieco ponad ośmiu hektarów 25 procent starych drzew 
w ramach rębni stopniowej. Mimo to Nadleśnictwo 
Bielsko ustami swojego szefa zapewnia, że w Jaworzu 
nie ubędzie lasów, w przyszłości ma być ich wręcz co-
raz więcej. Tomasz Wolff

Marek Czader, nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko, twierdzi, że prace wycinkowe prowadzone są na małych po-
wierzchniach i często jest to proces wtórny do odnowienia, czyli nowych nasadzeń.
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Który z uczniów nie tęskni za szkołą? Pytanie wy-
daje się retoryczne, zwłaszcza w przypadku wycho-
wanków klas 4.-8., którzy naukę stacjonarną skoń-
czyli... pod koniec października 2020 roku. Myliłby 
się jednak ten, kto by twierdził, że zamknięte pla-
cówki edukacyjne to wyłącznie obraz naszych cza-
sów. Wystarczy dobrze pogrzebać w archiwach. 
Otóż „Gwiazda Cieszyńska”, z podtytułem „pismo 
naukowe i zabawne” wydawane na Śląsku Cieszyń-
skim w latach 1851-1939, przyniosła taką informację 
już u swojego schyłku. W numerze 87, datowanym 
na 5 listopada 1937, gazeta pisała o epidemii szkar-
latyny w Jaworzu. „W ostatnim czasie szerzy się  
w okolicy Bielska epidemia szkarlatyny. Z powo-
du zachorowania 5 dzieci w Wapienicy zamknięto 
tamtejszą szkołę polską na przeciąg 14 dni. Również  
w Jaworzu zachorowało na szkarlatynę 11 dzieci,  
w następstwie czego zawieszono naukę w szkole” – 
można było przeczytać w rubryce „Z Bielska i oko-
licy”. W kolejnych wydaniach o podstępnej choro-
bie nie było ani słowa, możemy więc przypuszczać, 

że kwarantanna uczniów Anno Domini 1937 trwała 
rzeczywiście 14 dni, a nie jak teraz kilka miesięcy... 

(wot)

Na pierwszym planie

Skąd my to znamy...
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„Gwiazdka Cieszyńska” z 5 listopada 1937. Na 
czwartej stronie znalazła się wzmianka na temat 
szkarlatyny.

Zima trzyma
„Sensacja roku!!! Na Błatniej wiosną spadła taka ilość 
śniegu, jak przez całą zimę. Kto się jeszcze chce na-
cieszyć tym białym szczęściem, zapraszamy – post 
takiej treści zamieściło w trzeci weekend kwietnia 
schronisko na Błatniej. Z zamieszczonych zdjęć moż-
na było wywnioskować, że w górnych partiach zima 
nie zamierza odpuścić. – W sumie w niedzielę pokry-
wa miała około 60 centymetrów, a miejscami białe-
go puchu był ponad metr – stwierdził Wojciech Grze-
gorz, gospodarz na Błatniej, który przyznał jednocze-

śnie, że to pierwszy tej wiosny i drugi w roku tak duży 
opad. – My oczywiście do śniegu jesteśmy przyzwycza-
jeni. Bywały już lata, że w maju na dole było zielono,  
a u nas biało – mówił w poniedziałek 19 kwietnia pan 
Wojciech.
W trzecią niedzielę kwietnia turyści, którzy przyszli 
podziwiać zimowe krajobrazy nie mogli wejść do 
środka obiektu. Schronisko cały czas jest zamknięte; 
nie prowadzi działalności noclegowej, sprzedaje jedy-
nie dania i napoje na wynos. – Jest tak już chyba trze-
ci miesiąc. Tak długo się to ciągnie, że już się pogubi-
łem w rachubach – dodał nasz rozmówca z Błatniej. 

(wot)
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To zdjęcie zostało wykonane w trzeci weekend 
kwietnia.

Zima nie zamierzała odpuścić.



6

maj 2021W gminie

Spacerkiem od Koralowej 
do Młyńskiej Kępy
Szykuje się jedna z największych inwestycji okołotu-
rystycznych w naszej miejscowości. Wszystko dzięki 
pokaźnemu zastrzykowi gotówki, który Gmina Jawo-
rze otrzymała od państwa. Chodzi konkretnie o bez-
zwrotną dotację z rządowego Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 w wysokości blisko 2 milionów złotych. 
Kwota może robić wrażenie, a sprawę rozjaśnia wójt 
Radosław Ostałkiewicz. – 1 milion 990 tysięcy, bo tyle 
dokładnie Jaworze jako gmina górska otrzymało, od-
powiada 40% średniej wydatków inwestycyjnych w la-
tach 2016-2020 – wyliczył samorządowiec. Na swoim 
koncie na Facebooku dodał:
– Dofinansowanie przeznaczymy na budowę nowej 
infrastruktury okołoturystycznej, czyli udostępnienie 
szlaku rekreacyjnego prowadzącego przez atrakcyjne 
widokowo i klimatycznie tereny. Tylko takie inwesty-
cje mogły być przedmiotem wniosku składanego do 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
O co konkretnie chodzi? Władze gminy chcą jeszcze 
bardziej wykorzystać potencjał miejsca, jakim jest tęż-
nia zdrojowa. Na ulicy Koralowej ma zostać utworzo-
na promenada spacerowa. Na razie jednak nie wiado-
mo, czy z ulicy zostanie wyprowadzony ruch samo-
chodów. – Informacja o dofinansowaniu pojawiła się 
przed Świętami Wielkanocnymi, dlatego jesteśmy na 
początkowym etapie ustaleń. Co do niektórych rzeczy 
mamy pewność, jak będą wyglądały, nad innymi się za-
stanawiamy. Tak właśnie jest w przypadku ulicy Ko-
ralowej – przyznał Radosław Hudziec, naczelnik Wy-
działu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze.
Pewne jest natomiast to, że powstanie ciąg pieszy, ro-
werowy oraz ścieżka dla rolkarzy wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (pumptruck i mała architektura), który 

ma prowadzić od Koralowej ulicami Pagórkową i Siel-
ską do Dawnego Traktu. – Trasa będzie liczyła około ki-
lometra. To ma być coś podobnego do lotniska w biel-
skich Aleksandrowicach, z tą różnicą, że nie będziemy 
tworzyć pętli. Chcemy wykorzystać fakt, że pod Młyń-
ską Kępą panuje swoisty mikroklimat – dodał Hudziec.
Żeby przyjąć większą liczbę gości, konieczne będzie 
rozbudowanie parkingów. Już dziś w słoneczne dni, 
a także w weekend parking przy wlocie na Koralową 
jest wypchany po brzegi. Plany obejmują budowę no-
wych miejsc parkingowych, usytuowanych kaskado-
wo, między amfiteatrem a Koralową (w sumie blisko 90 
miejsc), oraz nowego parkingu usytuowanego vis-à-vis 
Koralowej Areny.
Na razie cały ten gigantyczny pomysł jest na etapie 
projektowania. W tym roku powinna być gotowa do-
kumentacja projektowa. Jest także szansa, że pod 
koniec 2021 uda się ogłosić przetarg na wykonaw-
cę prac. – Te będą prowadzone w latach 2022-2023. 
Chcemy zamknąć całość do września 2023 – dodał wójt 
Ostałkiewicz.
Wiadomo natomiast, że w przyszłości projekt może 
być kontynuowany. Radosław Hudziec poinformował, 
że jest rozważana koncepcja przedłużenia ciągu pie-
szo-rowerowego aż do ulicy Słonecznej.
– Od Dawnego Traktu prowadziłby obok Młyńskiej 
Kępy do Folwarcznej, a następnie Słoneczną w kie-
runku gór – powiedział „Echu Jaworza”.
Gmina Jaworze otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, jak napisaliśmy na wstępie, blisko 2 mln 
złotych. Wkład własny jaworzańskiego samorządu jest 
szacowany na około 350 tysięcy złotych.

Tomasz Wolff

Nie jest tutaj na razie ściernisko, ale na pewno będzie San Francisco. Trakt dla pieszych, rolkarzy i rowerzystów 
ma prowadzić między innymi ulicą Sielską.
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Kośmy regularnie
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właści-
cieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ja-
worze o systematyczne ich wykaszanie. Problem za-
rośniętych nieruchomości dotyczy głównie nierucho-
mości niezabudowanych. Po okresie kwitnienia traw 
oraz chwastów następuje rozsiewanie nasion, co sta-
nowi szczególną uciążliwość dla sąsiedniej zabudowy 
mieszkaniowej oraz okolicznych gruntów. Zarośnięte 

nieruchomości stanowią również siedliska dla gryzoni.
Ponadto zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/160/2016 
Rady Gminy Jaworze z 14 lipca 2016 r. w sprawie Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Jaworze, właściciele nieruchomości zapewnia-
ją utrzymanie czystości, porządku oraz należytego sta-
nu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.

Podejrzani ankieterzy 
Na terenie Gminy Jaworze pojawili się ankieterzy, 
którzy pytają o dane związane z kotłami centralnego 
ogrzewania. Informujemy, że nie zostali oni wysłani 
przez Urząd Gminy Jaworze.
Ankieterzy dzwonią do drzwi i pytają o dane osobowe 
oraz o dane dotyczące ogrzewania, informując, że zo-
stali przysłani przez Urząd Gminy. Oferują możliwość 
przystąpienia do programu, w którym można uzyskać 
dofinansowanie do wymiany źródła ciepła.

Nie są to przedstawiciele Urzędu Gminy Jaworze i oso-
by te nie posiadają upoważnienia wójta gminy do zbie-
rania takich informacji. Prosimy nie udzielać żadnych 
informacji w zakresie swoich danych osobowych, po-
nieważ wyłudzone dane mogą posłużyć do zaciągania 
zobowiązań finansowych przez podawanie fałszywych 
danych przy transakcjach, po wysyłanie różnego rodza-
ju reklam, ofert czy paczek z podejrzaną zawartością.
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Informujemy, że w latach 2022-2024 planowana jest realizacja Programu ograniczenia ni-
skiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024. Będzie on realizowany w III eta-
pach (etap I – 2022 r., etap II – 2023 r., etap III – 2024 r.).

Planowane założenia programu:
1. Wymiana 100 szt. (etap I – 2022 r. – 40 szt., etap II – 2 023 r. – 30 szt., etap III – 2024 r. – 30 
szt.,) starych niskosprawnych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) w budynkach miesz-
kalnych, na kotły gazowe lub kotły węglowe retortowe bądź tłokowe (z podajnikiem) 5 kla-
sy, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium. 
2. W pierwszej kolejności dotacje będą udzielane do wymiany niskosprawnych kotłów za-
sypowych bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz określonych w uchwale nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw (uchwale antysmogowej) tj. eksploatowanych powy-
żej 10 lat lub nieposiadających tabliczki znamionowej. 
Zgodnie z „uchwałą antysmogową” kotły takie powinny być wymienione do 1 stycznia 2022 r.

Co należy zrobić, aby otrzymać dotacje?
1. Być właścicielem/użytkownikiem budynku mieszkalnego położnego na terenie Gminy 
Jaworze.
2. W wyznaczonym terminie tj. od 1.06.2021 r.  do 31.08.2021 r.: poprawnie wypełnioną de-
klarację udziału w programie należy:
złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu lub 
wysłać Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub
wysłać w formie skanu na adres: pone@jaworze.pl 
/oryginał deklaracji należy dostarczyć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w pro-
gramie przed podpisaniem umowy/
3. Zostać zakwalifikowany do udziału w programie.

Uwaga!
1. Dotacje nie będą udzielone właścicielom/administratorom budynków wielorodzinnych  
/bloków/ oraz budynków niezamieszkałych.
2. Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków zewnętrznych przez Gminę Ja-
worze.
3. Liczba planowanych do wymiany kotłów może ulec zmianie. Będzie ona uzależniona od 
liczby złożonych deklaracji udziału w programie.
4. Planowana wysokość dotacji będzie uzależniona od liczby złożonych deklaracji udziału 
w programie.

Dodatkowe informacje (w tym możliwość pobrania deklaracji udziału w programie) moż-
na uzyskać na stronie internetowej www.czystejaworze.pl zakładka POWIETRZE lub pod 
nr telefonów 33 828 66 42 lub 33 828 66 40.

Dotacje 
do wymiany pieców
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Numer deklaracji* …………………. Jaworze, dn. …………………………. /wypełnia Urząd Gminy Jaworze/  
 

DEKLARACJA 
UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

NA TERENIE GMINY JAWORZE NA LATA 2022-2024 
 

Uwaga: W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jaworze, tel. 33 828 66 
42, 33 828 66 40 

 
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji. 

UWAGA!!! Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować wykluczeniem z Programu 
 

O zakwalifikowaniu do programu oraz kolejności przyznania dotacji decyduje kolejność złożonych deklaracji 
oraz posiadanie do wymiany kotła, eksploatowanego powyżej 10 lat lub nieposiadającego tabliczki znamionowej, 
zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa). 
 
 
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy w oryginale w dniach od 1.06.2021 r. do 31.08.2021 r.: 

1) złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu lub  

2) wysłać Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub 

3) wysłać w formie skanu na adres: pone@jaworze.pl  

/oryginał deklaracji należy dostarczyć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w programie przed 

podpisaniem umowy/ 

 

A. Dane podstawowe.  
 
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………… Adres: ……………………………………………………………….….. 

Nr działki: ….………………………..…. Telefon, mail: ………………………………………………….............., 

Tytuł prawny do budynku własność/najem/inne ……………………………  
Rok produkcji/czas eksploatacji kotła: …………………….... 
 (nie potrzebne skreślić) 
 
Ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym ……………… 

 
Oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 
Jaworze na lata 2022-2024, który będzie realizowany w III etapach (etap I - 2022 r, etap II - 2023 r, etap III - 2024 r.). 
Udział w programie będzie polegał na demontażu i likwidacji istniejącego, niskosprawnego pieca/kotła na paliwo 
stałe (węgiel, drewno) w budynku mieszkalnym, w którym zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny  
i zastąpieniu go kotłem gazowym lub kotłem węglowym 5 klasy, posiadającym certyfikat energetyczno-emisyjny 
wydany przez akredytowane laboratorium.  
 
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia częściowych kosztów zakupu i montażu nowego kotła (wraz z demontażem 
istniejącego kotła). W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, wykraczających poza ramy 
określone w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024, źródłem ich 
pokrycia będą środki właściciela/administratora budynku. 
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Dotacja nie będzie udzielona właścicielom/administratorom budynków wielorodzinnych /bloków/ oraz 
budynków niezamieszkałych.  
 

WARUNKIEM REALIZACJI PROGRAMU JEST POZYSKANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ GMINĘ JAWORZE  
 
 
B. Informacje techniczne i ilościowe dotyczące budynku mieszkalnego.  
 

1. 
W obiekcie znajduje się grzejnikowa instalacja 
ogrzewania. 

      

   TAK  NIE 
      

2. Grzejniki posiadają zawory termostatyczne.       
   TAK  NIE 
      

3. 
Budynek ma ocieplone ściany (np. styropianem, 
wełną). 

      

   TAK  NIE 
      

4. 
Budynek ma ocieplony dach / strop nad ostatnią 
kondygnacją. 

      

   TAK  NIE 
      

5. Budynek ma szczelne/nowe okna (np. z PCV).       
   TAK  NIE 
      

6. W budynku istnieje następujące źródło ciepła.       
   piec kaflowy  kocioł węglowy 
      
        

 
 

 kocioł węglowy 
 z podajnikiem 

 kocioł gazowy 

  Powierzchnia                               Kubatura 
budynku ogrzewana (m2) budynku ogrzewana (m3) 

    

   kocioł na 
drewno 

 kocioł olejowy 
      
 

 

   
 

    ogrzewanie 
elektryczne  

 

 Rok oddania budynku        Rok produkcji kotła/ 
do użytku                              czas eksploatacji kotła 

   inne (jakie?) 

      

7. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest:       

   
przez kocioł 

 
miejscowo (np. 
podgrzewacze – 

jakie?) 
8. W budynku zużyto następujące ilości paliwa:       

   jednostka (np. 
tony, m3) 

 w roku 2018 
      
        
   w roku 2019  w roku 2020 
      

9. Koszt ogrzewania (paliwa) w roku 2020 wynosił około:      

  
 
 
  

zł   
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Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji deklaracji udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na 
terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024 

 
1) W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jaworze jest administratorem Państwa danych osobowych. 
2) Administrator ma siedzibę pod adresem: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze i mogą się 

Państwo z nim skontaktować telefonicznie nr tel.: 33828 66 11 lub listownie pod wskazany wyżej adres. 
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych, telefonicznie, nr tel.: 338286613, mailowo, e-mail: murbas@jaworze.pl lub listownie 
pod adresem ul. Zdrojowa 82,43-384 Jaworze. 

4) Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, w związku z zamiarem realizacji przez Gminę 
Jaworze Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022 – 2024. 

5) Dane są przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6) Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
7) Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 10 lat. 

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz 
ich sprostowania. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do: usunięcia swoich danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych.  

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. 

10) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą podlegały profilowaniu 
ani automatycznemu podejmowaniu decyzji. 

 
 
 

Data i podpis wypełniającego 
deklarację 

 

 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
Właściciel budynku, zamierza wymienić istniejący 
kocioł i zamontować: 

   

 
 
 
  

 

kocioł węglowym retortowy bądź tłokowy  
(z podajnikiem) 5 klasy posiadający 

certyfikat energetyczno-emisyjny wydany 
przez akredytowane laboratorium 

  
11. Inwestycję zaplanowano na:   

 
 

  

 
 
2022 rok                 2023 rok                 2024 rok  

 kocioł gazowy 





12

maj 2021

Śmieci w centrum uwagi
Urząd Gminy informuje

Urząd Gminy Jaworze informuje, iż planowane zbiórki 
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 maja – sektor 7 i 8
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy przede 
wszystkim meble (szafy, łóżka, fotele, kredensy, biur-
ka, krzesła, materace), ale też dywany, rowery, narty, 
sprzęt sportowy, wózki dziecięce czy duże zabawki. 
Często popełnianym błędem jest zaliczanie do odpa-
dów wielkogabarytowych odpadów, które należą do 
pozostałych grup. Te, ze względu na swoje duże roz-
miary, mogą mylnie być traktowane jako „gabaryty”. 
Wśród nich najczęściej wyróżniamy elementy wypo-
sażenia łazienki i toalety, czyli wanny, muszle kloze-
towe, umywalki czy kabiny prysznicowe. Tego rodza-
ju odpady są traktowane jako odpady poremontowe. 
Z kolei pralki, lodówki, piecyki gazowe czy telewizory 
to elektrośmieci. Mimo iż wymienione sprzęty swoim 
rozmiarem pasują do grupy odpadów wielkogabary-
towych, to z uwagi na inny sposób ich utylizacji wy-
magają osobnej selekcji i nie powinny być umieszcza-
ne do wywozu razem z „gabarytami”.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli 
nieruchomości zgłasza się w następujących terminach:
* w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych  
w terminach wynikających z harmonogramu – w ter-
minie 3 dni roboczych, licząc od daty ustalonej w har-
monogramie odbioru odpadów,
* w sprawie innych nieprawidłowości (np. braku po-
zostawienia worka) – w terminie 3 dni roboczych, li-
cząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmują: Urząd Gminy Ja-
worze (33) 828 66 45, (33) 828 66 46 oraz P.H.U Opera-
tus (33) 816 84 82, 603 658 658

***

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na-
leży uiszczać bez wezwania przelewem lub – bez po-
noszenia dodatkowych opłat – we wszystkich placów-
kach Banku Spółdzielczego w Jasienicy, w tym w od-
dziale w Jaworzu, przy ulicy Zdrojowej 81.
Właścicielom nieruchomości zostały wygenerowane 
oraz dostarczone indywidualne nr. kont bankowych. 
W celu uzyskania indywidualnego nr. konta banko-
wego prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Komu-
nalnych i Uzdrowiska, tel.: 33 828 66 45, 33 828 66 46.

LGR – Bielska Kraina
Współpraca na rzecz rozwoju Bielskiej Krainy.
Minęło 5 lat od zawiązania współpracy Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z rybaka-
mi, gminami, instytucjami kultury, podmiotami i oso-
bami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie 
programowania 2014-2020. Realizacja LSR pozwala na 
rozwój pięciu gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Cze-
chowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic. 
Pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Bielskiej Krainy 
i całego obszaru w wysokości około 12 mln złotych, a 
poprzez realizację ponad 70 przedsięwzięć wykonali-
śmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwo-
ju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 
2014-2020 dla obszaru Bielskiej Krainy (LSR) w ramach 
środków PO RiM 2014-2020.
Plany stały się rzeczywistością.
Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsięwzięciach 
zapisanych w strategii, by następnie za pośrednictwem 
organu decyzyjnego Stowarzyszenia, tj. Rady, wybrać 
projekty do realizacji. Pozwoliły one rozwinąć region 
pod względem gospodarczym (powstało bądź utrzy-
mano ponad 50 miejsc pracy) oraz zachować lokalne 
dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze ob-
szaru. Na naszym obszarze powstało 19 obiektów in-
frastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które służą 
lokalnej społeczności. Chodzi między innymi o place 
zabaw, siłownie zewnętrzne, park miniatur, Motylar-

nię, zadaszone wiaty grillowe oraz inne miejsca służą-
ce mieszkańcom. Wsparliśmy gospodarstwa rybackie 
w zakresie modernizacji i innowacyjności oraz two-
rzenia punktów sprzedaży ryb, w tym funkcjonowa-
nia małych przetwórni. Ponadto w okresie pięciu lat 
zrealizowaliśmy cztery projekty współpracy z innymi 
Lokalnymi Grupami Rybackimi, które kierowane były 
do podmiotów branży rybackiej i obejmowały udział w 
branżowych szkoleniach, wizytach studyjnych, a także 
działania poświęcone promocji hodowców 
i Szlaku Karpia – produktu turystycznego, który roz-
wijamy od 2011 roku.
Dodatkowa nasza działalność.
Obok naszej podstawowej działalności z powodzeniem 
sięgamy po środki zewnętrzne, które pozwalają nam 
wesprzeć działania zaplanowane w LSR w zakresie ak-
tywizacji lokalnych społeczności. Projekty, które aktu-
alnie realizujemy poświęcone są edukacji przyrodni-
czej najmłodszych mieszkańców Bielskiej Krainy, pro-
mocji dań regionalnych, w szczególności potraw ryb-
nych, aby gościły one na naszych stołach nie tylko od 
święta oraz organizacji wydarzeń plenerowych, w tym 
zawodów wędkarskich oraz zawodów jednostek ochot-
niczych straży pożarnych. W ramach projektów wyda-
jemy liczne materiały promocyjne: publikacje, książki 
kucharskie, a także materiały edukacyjne, które trafia-
ją do placówek oświatowych z naszego regionu.
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Bez czytania, 
nie ma życia
„Znajdziesz mnie w bibliote-
ce” – to hasło tegorocznego 
Tygodnia Bibliotek. Co roku 
Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich organizuje,  
w dniach 8-15 maja, Ty-
dzień Bibliotek – program 
promocji czytelnictwa i bi-
bliotek. Ma on na celu pod-
kreślanie roli czytania i bi-
bliotek w poprawie jakości 
życia, edukacji oraz zwięk-
szanie prestiżu zawodu bi-
bliotekarza i zainteresowa-
nia książką w szerokich krę-
gach społeczeństwa.
Autorka hasła Marzena 
Przybysz, członkini Pre-
zydium Zarządu Główne-
go SBP, tak mówi o swoim 
pomyśle: „Hasło promują-
ce Tydzień Bibliotek 2021 
»Znajdziesz mnie w biblio-
tece« jest wielowątkowe, 

wielozdarzeniowe, można je 
umieścić na różnorodnych 
płaszczyznach dnia codzien-
nego. Można go odnieść za-
równo do fizycznej obecno-
ści w realnej przestrzeni bi-
bliotecznej, jak i do działal-
ności bibliotek online, do 
ich cyfrowych zasobów, do 
których docieramy poprzez 
strony internetowe biblio-
tek, portale internetowe, me-
dia i komunikatory społecz-
nościowe”. Wyjątkowy jest 
też plakat promujący tego-
roczną akcję. W uzasadnie-
niu wyboru pracy autorstwa 
Katarzyny Stanny czytamy: 
„Obraz smartfona, będącego 
absolutnie niezbędnym na-
rzędziem społecznej komu-
nikacji młodych osób, skie-
rowany jest do konkretne-
go odbiorcy treści plakatu, 
tapeta ekranu to znany wi-

zerunek Gutenberga, który świadczy o przywiązaniu 
właściciela smartfona do świata druku i papieru. Na-
wet wówczas, gdy odbiorca nie rozpoznaje na portre-
cie Ojca Drukarstwa, widzi realistycznie przedstawio-
ną historyczną postać. Obraz ten jest dla nadawcy ko-
munikatu (informacji na afiszu) symbolem jego miej-
sca w Gutenberg-Galaxis. Dzięki temu przekaz o spo-
tkaniu w bibliotece jest wiarygodny. Plakat wyraźnie 
łączy dwa podstawowe środki przekazu: elektronicz-
ny i tradycyjny analogowy”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu zaprasza do 
sprawdzenia hasła „Znajdziesz mnie w bibliotece”  
w praktyce. Rzucamy wam swoiste wyzwanie i do koń-
ca maja czekamy na wasze pytania z wszelakich dzie-
dzin wiedzy. Postaramy się udowodnić, jak wiele moż-
na znaleźć w bibliotekach. Poszukujesz innych świa-
tów, chcesz się przenieść do innej rzeczywistości – znaj-
dziesz ją w bibliotece, a my w tym pomożemy wska-
zując odpowiednią lekturę. Najciekawsze i najbardziej 
niesamowite pomysły opublikujemy na naszej stronie 
internetowej.
Zachęcamy wszystkich dorosłych jaworzan do udziału 
w naszych quizach weekendowych, dostępnych co kil-
ka tygodni na bibliotecznym profilu na Facebooku. Qu-
izy polegają na udzieleniu kilku odpowiedzi na pytania 
związane ze światem literackim i ogłaszane są zazwy-
czaj w piątki, a rozstrzygane w poniedziałki. Zwycięz-
ca otrzymuje upominek książkowy, przeważnie książ-
kowy. Zapraszamy do wspólnej rozrywki.

Gminna Biblioteka Publiczna
Plakat promujący tegoroczny Tydzień Bibliotek jest 
bardzo wymowny. 
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Hasło »Znajdziesz 
mnie w bibliotece« 
jest wielowątkowe, 
wielozdarzeniowe, 
można je umieścić 
na różnorodnych 
płaszczyznach dnia 
codziennego.
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 Jaworzańscy radni na

Jan Bathelt
Roman Kruczek

Tomasz Jurczyk

Edward Podstawny

Dorota Mamorska

Agnieszka Nieborak
Sławomir Tomala

Zbigniew Putek
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Międzynarodowy Dzień 
Dziecka

Krzysztof Kleszcz Tomasz Gwóźdź

Piotr Filipkowski

Jan Bożek Jadwiga Zabilska

Agnieszka Kukla

Magdalena Krzemień

RaDosław Ostałkiewicz

rys. Maciej Maćkowiak
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Strażak 
– człowiek od wszystkiego
Rozmowa z Danutą Pawlus, wiceprezesem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu

Ludzie Jaworza

Zawód strażaka nie od dziś cieszy się społecznym 
uznaniem. W badaniach przeprowadzonych przed 
rokiem przez Centrum Badania Opinii Społecznej, 
znalazł się on na pierwszym miejscu. 94 proc. re-
spondentów zdeklarowało duże poważanie dla tej 
profesji. Słowem, chyba fajnie jest być strażakiem?
Oczywiście, że fajnie jest być strażakiem, choć pamię-
tajmy, że w naszych, jaworzańskich warunkach mó-
wimy głównie o pracy społecznej. Nie da się ukryć, że  
w ostatnich miesiącach przybyło nam obowiązków. 
Rozprowadzamy ulotki odnośnie szczepień, zadekla-
rowaliśmy pomoc w dowożeniu ludzi na nie, choć – jak 
się okazało – nie było takiej potrzeby. 

Każdy to widzi, że strażacy są obarczani coraz to 
nowymi obowiązkami. 20 lat temu i wcześniej jeź-
dzili głównie do pożarów. Potem doszły tzw. miej-
scowe zagrożenia, na przykład neutralizacje plam 
oleju. Macie coraz więcej pracy?
Można tak powiedzieć. Popatrzmy na statystyki w roku 
2020. Od 1 stycznia do ostatniego dnia grudnia zano-
towaliśmy 52 wyjazdy, w tym tylko kilka do pożarów. 
Resztę stanowiły wspomniane miejscowe zagrożenia. 
Jesteśmy więc ściągani do usuwania plam oleju na dro-
gach, do zapchanych i niedrożnych przepustów, zala-
nych piwnic, połamanych gałęzi i konarów. Zabezpie-
czamy także kolizje i wypadki drogowe.

A czy ludzie dalej dzwonią z prośbą o likwidację 
gniazd szerszeni?
Wciąż odbieramy takie telefony i robimy to bezpłatnie. 
Jak zgłoszeń jest więcej, priorytetem są dla nas szko-
ły i inne budynki użyteczności publicznej. Mamy dwa 
specjalistyczne ubrania na stanie, dlatego nie stanowi 
to dla nas żadnego problemu.

Czy można powiedzieć, że maj jest miesiącem 
strażaków?
Nie do końca... Ja bym powiedziała, że musimy być 
na nogach 24 godziny na dobę, cały rok. Nie mamy za 
bardzo czasu na świętowanie, tylko przy okazji 4 maja  
i święta Floriana, kiedy bierzemy udział w uroczysto-
ści kościelnej i wręczeniu odznaczeń. Nie jest to jed-
nak dzień przeznaczony wyłącznie na labę. Pamiętam 
takiego Floriana sprzed lat, kiedy jeszcze się walne ze-
branie czy uroczystość nie skończyła, a w trakcie za-

dzwoniła syrena. Ratownicy musieli wszystko rzucić  
i skończyć świętowanie.
Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Florian jest pa-
tronem nie tylko polskich strażaków, jak twierdzą nie-
którzy. Okazuje się, że jest czczony także w Czechach  
i na Węgrzech, spotkaliśmy się z nim także w Chorwa-
cji. Można powiedzieć, że jest międzynarodowy.

A pani, kiedy się „zakochała” we Florianie?
Do straży zapisałam się w 1971 roku. Trudno mi po-
wiedzieć, czy była to miłość do Floriana, czy ciekawość.  
Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że mam duszę spo-
łecznikowską i chciałam coś robić dla drugiego czło-
wieka. Choć muszę przyznać, że kobiety w straży to 
temat na oddzielny artykuł. Nie słyszy się „słuchajcie, 
druhny i druhowie”, ale tylko „druhowie”. Dopiero od 
pewnego czasu panie w straży zaczynają mieć jakąś 
pozycję. Pamiętam, że pod koniec lat 70. zostałam na-
wet jako młoda dziewczyna wybrana do zarządu, ale 
nigdy mnie nie zaproszono na obrady. Dekadę później 
kobiety zaczęły kończyć szkoły pożarnicze i trafiać do 
administracji zarówno w ochotniczych, jak i zawodo-
wych jednostkach. Z czasem zaczęło się to zmieniać  
i dziś są przypadki, że przedstawicielki płci pięknej są 
dowódcami zmian i sekcji, czy – w naszym przypad-
ku – strażakami ratownikami. Można powiedzieć, że 
dziś już panie w strażackich mundurach nikogo nie 
dziwią, podobnie jak te prowadzące na przykład au-
tobusy. Choć nawet dziennikarze nie do końca zda-
ją sobie z tego sprawę. Kilka lat temu w nowej straż-
nicy Państwowej Straży Pożarnej przy Leszczyńskiej  
w Bielsku-Białej odbierałam Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Podeszła do mnie jedna z dziennikarek  
i poprosiła o wywiad, tłumacząc to słowami: „Bo kobie-
ty są rzadkością w straży”. Byłam tym wręcz oburzona. 

Nie żałuje pani ani jednego roku w OSP?
Nie, nie mam takich myśli.

A były jakieś ciężkie lata?
Na pewno ostatnie, jak nas zaczęli oczerniać. Nie tyle 
żałowałam, że wstąpiłam do straży, co swojego wkła-
du pracy, który ktoś niszczy. Przez te wszystkie lata ze-
brało się mnóstwo przepracowanych społecznie godzin 
pracy. Nie mówię o samych akcjach gaśniczych, ale nor-
malnej, codziennej działalności. Przecież Ochotnicza 
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Straż Pożarna w Jaworzu prowadzi księgowość, co roku 
rozliczamy się z subwencji otrzymanych z Urzędu Gmi-
ny, troszczymy się o remizę – jej ogrzanie, oświetlenie, 
porządek wokół obejścia. Działa prężnie Zespół Re-
gionalny „Jaworze”, który znany jest nie tylko na lo-
kalnym podwórku, ale występował nawet w Chorwa-
cji i Szwajcarii, bierze udział w przeglądach zespołów 
działających przy ochotniczych strażach. Od wielu lat 
przygotowujemy sprawozdanie do Głównego Urzędu 
Statystycznego. Prowadzimy kronikę. My naprawdę 
się nie nudzimy. 

Co roku rozprowadzacie także kalendarz strażac-
ki. Na co przeznaczyliście w tym roku dochód z tej 
zbiórki?
Co roku rozprowadzamy kalendarze, składając 
mieszkańcom życzenia. Ludzie przekazują dobrowolne 
wpłaty na naszą działalność statutową. W tym roku 
przeprowadziliśmy kapitalny remont sufitu, który nie 
był tykany od 50 lat, a także zamontowaliśmy nowe 
oświetlenie. 
Przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować miesz-
kańcom za ciepłe słowa i wsparcie, które z każdym ro-
kiem jest coraz wyższe. Bo to oznacza, że ludzie doce-
niają to, co robimy. Ważne jest także podkreślenie do-
brej współpracy z Urzędem Gminy Jaworze. Odkąd  
w 1991 roku powstał lokalny samorząd, nigdy nie mie-
liśmy problemów z pozyskaniem środków na utrzy-
manie gotowości bojowej. Życzymy sobie dalszej tak 
owocnej współpracy i dalszego finansowania naszych 
inicjatyw.

Ilu członków liczy obecnie OSP w Jaworzu?
Mamy 70 członków, z czego trzeba wydzielić grupę 15 

strażaków, którzy mogą wyjeżdżać do akcji, w ramach 
jednostki operacyjno-technicznej. Są to osoby wszech-
stronnie wyszkolone, dzięki czemu mogą brać udział we 
wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczych. Można po-
wiedzieć, że ta piętnastka jest cały czas gotowa do akcji. 

Czy w dobie nowoczesnych środków przekazu, 
wszechobecnych komputerów i smartfonów, mło-
dzi wciąż się garną do służby?
Jest zainteresowanie. Dzieciom się podoba, jak się woda 
leje z węża. Organizujemy dla nich obozy w wakacje.  
Z myślą o najmłodszych remontujemy pomieszczenie 
w piwnicy. Chcemy otworzyć tam świetlicę. 
W większości jednostek OSP w Polsce działają młodzie-
żowe drużyny pożarnicze. W latach 70. było nas w dru-
żynie 15. W Jaworzu zostało z tej grupy czterech, pięciu 
członków czynnych. Cześć zrezygnowała, inni się prze-
prowadzili do innych miejscowości.
Trochę podcięła nam skrzydła pandemia koronawiru-
sa. Od 18. roku życia można zdobywać stricte uprawie-
nia strażaka ratownika. Chcąc nim zostać, trzeba zali-
czyć kurs podstawowy, który obejmuje na dziś 186 go-
dzin teoretycznych i praktycznych, a także komorę dy-
mową. Od czasu pandemii kursy nie są organizowane, 
żeby nie gromadziło się więcej osób. Znam więc przy-
padki z Jaworza, że ktoś chciałby być członkiem i jeź-
dzić do akcji. Na razie te osoby mogą tylko wstąpić do 
naszej organizacji i czekać cierpliwie na kurs. 

Jak strażacy się pozdrawiają i czego życzy się 
strażakom? 
„Czołem druhny i druhowie”. A życzy się tyle samo po-
wrotów, co wyjazdów.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Danuta Pawlus w głównej sali jaworzańskiej remizy z odnowionym sufitem i oświetleniem.
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Zdalne i zdolne 
przedszkolaki
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Nauczanie zdalne w przedszkolu jest nie lada wyzwa-
niem. Trudy nauki online rozumieją wszyscy, jednak 
dzieci w wieku przedszkolnym są wyjątkowo wymaga-
jącą grupą. Od 25 marca do 19 kwietnia nasze przed-
szkole również realizowało podstawę programową 
za pomocą technik i metod nauczania na odległość.  
W związku z tym zawieszenie zajęć wychowawczych  
i dydaktycznych w przedszkolach wiązało się z fak-
tem, że dzieci kontynuowały proces wychowania  
i kształcenia w formie zdalnej w domu pod okiem ro-
dziców. Powyższe zadania zobowiązały zatem nauczy-
cieli do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi usta-
lić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych.  
W tym celu nasi wychowawcy i specjaliści wykorzysta-
li komunikatory, profil przedszkola oraz kontakt tele-
foniczny do przesyłania propozycji zajęć zdalnych dla 
przedszkolaków dostosowany zarówno do podstawy 
programowej, jak również do warunków domowych. 
Jak się okazało nasze przedszkolaki wspaniale wyko-
nywały zlecone im zadania, przesyłając poprzez panel 
iPrzedszkole fotorelacje z zajęć zdalnych. Nauczycie-
le przygotowali nagrody dla wytrwałych i obowiązko-
wych wychowanków. 

Magdalena Ćmok
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Pani Irenka, myślę, że nikogo nie dziwi taka forma, bo 
tak właśnie wszyscy mówiliśmy. Prawie czternaście lat 
była pracownikiem obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu.
Dała się nam poznać jako osoba niezwykle solidna, od-
powiedzialna, na której zawsze można było polegać. 
Czuła się współgospodarzem, któremu zależy na do-
brym imieniu naszej szkoły. Była pracownikiem, ale 
przede wszystkim była częścią naszej społeczności 
szkolnej. I kiedy w listopadzie roku 2019, podczas poże-
gnania odchodzącej na zasłużoną emeryturę, wszyscy 
uczniowie i zgromadzeni pracownicy zgotowali owa-
cję na stojąco, nikt nie mógł wówczas przypuszczać, 
że żegnamy się na zawsze. W naszej pamięci zostanie 
jako człowiek z sercem na dłoni i ciepłym uśmiechem.
Zgodnie ze znaną maksymą, „człowieka ocenia się mię-
dzy innymi po tym, jak potrafi dzielić się z innymi”, 
można śmiało powiedzieć, że pani Irena była w tym 
mistrzem. Dzieliła się z nami wszystkimi: współpra-
cownikami, uczniami, rodzicami swoją dobrocią i em-
patią, nikt potrzebujący nie odchodził bez pomocy, do-
brego słowa, czy choćby uśmiechu.
Dzieliła się z nami nawet swoimi umiejętnościami kra-
wieckimi. Z wielką pasją i zaangażowaniem szyjąc, od-
nawiając, przygotowując stroje regionalne dla zespołu 
tanecznego „Jaworeczek”, a swoją wiedzę na temat re-
gionalizmu chętnie przekazywała wszystkim zaintere-
sowanym. Niejednokrotnie była jurorem w konkursie 
„Mówimy gwarą”. Odszyła również stroje dla szkolne-
go zespołu tanecznego, wokalnego i instrumentalnego.
Była wspaniałym pracownikiem, dobrą koleżanką, ale 
przede wszystkim była kochającą żoną, mamą i bab-

cią. Na każdym kroku widać było jej troskę o swoich 
najbliższych. To im przesyłamy raz jeszcze najszczer-
sze wyrazy współczucia. Bo dopiero teraz, przeżywa-
jąc żałobę, będziemy wszyscy odczuwać, jak bardzo 
nam jej brakuje. 

Ewa Cholewik, dyrektor SP1

Szkoła Podstawowa nr 1

Pani Irenko, dziękujemy

Niepodległościowe 
dyktando
Dobiegła końca VIII edycja Dyktanda Niepodległo-
ściowego „Po polsku o historii”, która jest połącze-
niem konkursu dla uczniów i kampanii promującej 
poprawną polszczyznę oraz znajomość podstawowych 
faktów i postaci współczesnej historii Polski. To tak-
że wspólna, aktywna formuła obchodów Święta Nie-
podległości. Organizatorami przedsięwzięcia od 2013 
roku są Fundacja „Zawsze Warto” oraz Stowarzysze-
nie Polonistów przy Uniwersytecie Jagiellońskim, któ-
re corocznie przygotowuje teksty dyktanda w konsul-
tacji z historykiem. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, 
a finały odbywają się na poziomach wojewódzkich.
Po pierwszym etapie, który miał miejsce 1 paździer-
nika w naszej szkole, wyłoniliśmy ośmioro laureatów: 
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Antoninę Kramarczyk z kl. 6c, Patryka Gawędę 6b, Ju-
lię Sobkowicz 6a, Lenę Bukowską z 6b, Krystiana Klęcz-
ka z 6c, Zuzannę Krawczyk z 5a, Urszulę Krupę z kl. 8a  
i Sandrę Kozieł z 8a.
10 marca laureaci etapu szkolnego pisali w formie 
stacjonarnej dyktando finałowe oceniane przez ko-
misję wojewódzką. W sumie przystąpiło do niego 121 
uczniów z województwa śląskiego, a ogłoszenie wyni-
ków nastąpiło 29 marca.

W tym miejscu mamy niezwykłą przyjemność zako-
munikować, że uczniowie naszej szkoły znaleźli się w 
gronie laureatów VIII Dyktanda Niepodległościowego. 
Julia Sobkowicz zajęła trzecie miejsce, Lena Bukowska 
była szósta, a Patryk Gawęda 12.
Wszystkim zwycięzcom etapu szkolnego i wojewódz-
kiego ogromnie gratulujemy.

Tomasz Zdunek, Marzena Grygierczyk

Chronimy naturę
Miesiąc kwiecień to wyjątkowy czas, bo przychodzi 
wiosna i odsłania tony śmieci wyrzucone przez nas 
– ludzi, które szpecą krajobraz i utrudniają rozwój 
budzącej się przyrodzie. Niestety, to my zaśmieca-
my środowisko, więc i my musimy zabrać się za po-
rządki, uwrażliwić najmłodszych na problemy na-
szej Ziemi i nauczyć ją chronić. Uczniowie jaworzań-
skiej „jedynki” zaprezentowali ten ważny problem 
na swoich pracach plastycznych wykonanych w kon-
kursie pod hasłem „Pokaż swoją kulturę i chroń na-
szą naturę”.
W kategorii klas I-III nagrody w konkursie otrzyma-
li Michał Adamus oraz Bartosz Urbaś. Wśród pla-
katów, przygotowanych przez uczniów klas IV-VI, 
uwagę komisji konkursowej zwróciły i zostały na-
grodzone prace Zuzanny Krawczyk i Filipa Kubosza. 
W grupie najstarszej, czyli uczniów klas VII-VIII, wy-
różniono prace Urszuli Krupy oraz Kacpra Kubosza. 
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich zachęcamy 
do wiosennych porządków. Przyroda na pewno od-
wdzięczy się nam wiosennymi kolorami budzącego 
się po zimowym uśpieniu życia.

Maria Kuś, Mirosława Hawełek

Żonkile pamięci zbiorowej
19 kwietnia minęła 78. rocznica wybuchu powstania 
w getcie warszawskim, największego zbrojnego zrywu 
Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierw-
szego powstania miejskiego w okupowanej Europie. 
Z tej okazji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
zorganizowało coroczną akcję społeczno-edukacyjną 
Żonkile.
Dlaczego żonkile? Ostatni przywódca Żydowskiej Or-
ganizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył li-
kwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wy-
darzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę 
powstania przychodził z żonkilami pod pomnik Bo-
haterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. 
Wraz z nim pojawiało się coraz więcej ludzi z żółty-
mi kwiatami.

Szkoła Podstawowa nr 1
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Pasja i wyobraźnia nie 
podlegają lockdownom
Wszechstronnie rozwija się aktywność artystycz-
na uczniów mimo nauki zdalnej. Jedną z pozy-
tywnych stron takiej formy edukacji jest swo-
bodniejsze dysponowanie czasem przy realiza-
cji zagadnień plastycznych. Sprzyja to podnie-
sieniu poziomu prac, daje możliwość stosowa-
nia trudniejszych technik. Rozwijamy się jako fo-
tografowie, malarze, projektanci. Proponując roz-
wiązania plastyczne kładziemy nacisk na ekolo-
gię, wykonujemy prace z materiałów z recyklingu,  
z rzeczy pozornie niepotrzebnych, dając im drugie 
życie.
Tuż po feriach ogromna liczba uczniów zaangażowa-
ła się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, wykonując prace plastyczne na konkurs „Mój 
wymarzony lizak”. 
Dużym sukcesem zakończył się nasz udział w po-

wiatowym konkursie „Człowiek a środowisko”. Mie-
liśmy laureatów i wyróżnienia w kategorii prac pla-
stycznych, literackich i fotograficznych. Wzięliśmy 
udział w konkursie plastycznym, organizowanym 
przez OPGJ – „Pocztówka z Jaworza”. Powstało wie-
le pięknych, indywidualnych i oryginalnych prac.
Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu wyko-
nują prace plastyczne oraz rękodzieło artystyczne  
z przeznaczeniem na licytacje charytatywne orga-

nizowane dla Kajetanka Maciejowskiego, chorego 
na leukodystrofię, malutkiego braciszka jednej z na-
szych uczennic (Walka Kajetanka, Pomóż mi pokonać 

Cieszmy się, że mogliśmy nawiązać do tej tradycji, wy-
konując papierowy żonkil – symbol tego, że łączy nas 
pamięć o powstaniu, jego bohaterkach i bohaterach. 
Szablon wraz z instrukcją jest dostępny na stronie szko-
ły po kliknięciu w żółte wyrazy.
Nasza szkoła włączała się w obchody, realizując rów-
nież projekt edukacyjny, podczas którego uczniowie za-
poznali się z takimi tematami, jak empatia, krzywda, 

strata, historia getta i powstania. Klasy 1.-2. wysłu-
chały opowiadania Zofii Staneckiej „Pamięć drobi-
nek”. Klasy 3 poznały „Historię z pewnej ulicy” Justy-
ny Bednarek. Z kolei klasy 4.-6. obejrzały obraz „Będę 
pisać” o dwójce żydowskich nastolatków, a ich koledzy 
z najstarszych film „Muranów – dzielnica Północna”  
o żydowskiej.  Tomasz Zdunek
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Sandra mistrzynią Śląska

„Słońce, słońce i życie”

Sandra Kozieł, uczennica klasy 8a, znalazła się w gronie 
laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Języka Polskiego. Zwycięzcy zostali wyłonieni po 
trzech etapach zmagań spośród kilku tysięcy uczniów 
województwa śląskiego. Sandra wykazała się perfek-
cyjną znajomością gramatyki języka polskiego, zagad-
nień teoretycznoliterackich oraz literatury pięknej.
Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego otrzyma maksymalną liczę punk-
tów na egzaminie ósmoklasisty oraz ocenę celującą 
z języka polskiego.

Tomasz Zdunek

Canavana). Zbierane są fundusze na bardzo kosztow-
ną terapię genową, która jest jedyna skuteczną for-
mą leczenia tej choroby genetycznej. Mimo utrud-
nień, nie dajemy się zatrzymać.
Ważne, że działaniami twórczymi staramy się wypeł-
niać czas wolny, uciekając od rzeczywistości wirtu-

alnej, której przesyt wszyscy odczuwamy. Jesteśmy 
wnikliwymi obserwatorami otaczającej nas rzeczy-
wistości, uwrażliwiamy sią na przyrodę, na drugiego 
człowieka, rozwijamy pasje, cieszymy się z wiosny.

Joanna Lorańczyk-Czader

Dobiegł końca szkolny etap XXIII Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”. W tym 
roku miał on nietypową formę ze względu na pande-
mię i ograniczenia w kontaktach. Uczniowie przesy-
łali więc do komisji fi lmiki, na których prezentowali 
przed kamerą jeden utwór poetycki i fragment prozy. 
Jury oceniało recytatora pod kontem doboru repertu-
aru, interpretacji tekstu, kultury słowa i ogólnego wy-
razu artystycznego.
Wśród klas 4.-6. pierwsze miejsce otrzymał Jakub Ka-
pias z klasy 4b, który w humorystyczny sposób przed-
stawił wiersz Danuty Wawiłow „Daktyle” oraz frag-
ment prozy Rafała Witka „Bolek i Lolek. Szalony po-
ścig”. Drugie miejsce zajęli ex aequo Borys Jaworski 
z 4b za ciekawą interpretację wiersza Stanisława Pa-
gaczewskiego „Odlot szpaków” i opowiadania Renaty 
Piątkowskiej „Wszystkie moje mamy” oraz Łucja Grusz-
ka z 4b za subtelną lirykę „Dzieci w makach” Kazimie-
rza Wierzyńskiego i historię rezolutnej „Ani z Zielone-
go Wzgórza” Lucy Maud Montgomery.
Wśród klas 7.-8. pierwsze miejsce otrzymał Franciszek 
Owczarek z 8a za brawurową recytację wiersza Tade-
usza Kubiaka „Dziś wspominają” oraz fragmentu po-
wieści Edmunda Niziurskiego „Niewiarygodne przy-
gody Marka Piegusa”.
Przyznano też wyróżnienia dla Nikoli Ambroż z 4b 
za deklamację utworu Jana Brzechwy „Kłótnia rzek” 
oraz Urszuli Krupy z 8a za „Elegię o chłopcu polskim” 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Wszyscy laureaci pierwszego i drugiego miejsca repre-
zentowali naszą szkołę w etapie powiatowym, który zo-
stał rozstrzygnięty 9 kwietnia przez Starostwo Powiato-
we w Bielsku-Białej. Wzięło w nim udział 37 recytato-
rów wyłonionych w eliminacjach szkolnych w 10 szko-
łach podstawowych i 2 ośrodkach kultury.
Komisja oceniająca w składzie Halina Kubisz-Muła 
(przewodnicząca jury), Lucyna Kozień (krytyk teatral-
ny, w latach 2003-2019 dyrektor naczelna i artystyczna 
Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej) oraz Wło-
dzimierz Pohl (aktor „Banialuki”) po uważnym wy-
słuchaniu wszystkich recytatorów oraz szczegółowej 
analizie prezentacji postanowiła przyznać nagrody 
i wyróżnienia.
Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły – Ja-
kub Kapias , znalazł się w gronie laureatów, zajmując 
drugie miejsce w kategorii klas 4.-6. Nagrodzony wy-
stęp Kuby można zobaczyć po kliknięciu w link za-
mieszczony na stronie szkoły: www.sp1jaworze.pl

Tomasz Zdunek

Szkoła Podstawowa nr 1



25

maj 2021 Szkoła Podstawowa nr 2

Szlachetne serca Jaworza
Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu ruszyła akcja Ca-
ritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej Apteczka dla Ubogie-
go. Do 17 marca br. zbierane były artykuły stanowiące 
wyposażenie apteczki oraz podstawowe leki.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu przystąpiła do ak-
cji, a uczniowie i rodzice szybko odpowiedzieli na apel 
Szkolnego Koła Wolontariatu. Do świetlicy szkolnej za-
częły spływać paczki z darami. Cieszymy się i jesteśmy 
dumni z naszych uczniów, którzy wykazali się wraż-
liwością na ludzki los, ale przede wszystkim pokaza-
li, że szlachetne serce nie kieruje się stereotypami. Na 
jednej z przekazanych paczek widniała dedykacja: „dla 
serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim ra-
dość w niedoli przynoszą”, co dowodzi, że darczyńcy 
kierowali się zrozumieniem i szacunkiem, dając tym 
samym dowód człowieczeństwa, bo przecież o to wła-
śnie chodzi..., szczególnie w czasie Wielkanocy.
Finalnie Szkoła Podstawowa nr 2 zebrała cztery kar-
tony gazików jałowych, bandaży, plastrów z opatrun-
kiem, leków przeciwbólowych, maści z witaminą A, 
chusteczek higienicznych i nawilżonych, pianek do 
mycia ciała... Dary zostały przewiezione do biura Cari-
tas Diecezji Bielsko - Żywieckiej w Janowicach. Jak po-
informował nas dyrektor Caritas – ksiądz Robert Kur-
pios dzięki zaangażowaniu Szkolnych Kół Caritas i Wo-
lontariatu udało się skompletować ok. 400 sztuk apte-
czek. Środkami opatrunkowymi zostaną obdarowa-
ni m.in.. bezdomni - mieszkańcy Schroniska dla Osób 
Bezdomnych i Noclegowni w Bielsku- Białej. Natomiast 
leki zostaną przekazane na rzecz podmiotu świadczą-
cego stałą opiekę medyczną nad tymi osobami, które 
wymagają fachowej pomocy medycznej.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy i bardzo się cie-
szymy, że mogliśmy wesprzeć tak szczytny cel.

Koło Wolontariatu

Międzynarodowy Dzień 
Poezji
Dzień Poezji był kiedyś obchodzony 5 października.  
W drugiej połowie XX wieku społeczność światowa za-
częła go obchodzić 15 października, w dniu urodzin 
Wergiliusza, wybitnego poety starożytnego Rzymu. Tra-
dycja obchodów tego święta tego święta w paździer-
niku utrzymuje się w wielu krajach, czasem w innym 
dniu lub w listopadzie.
Międzynarodowy Dzień Poezji to święto obchodzone 
corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO je-
sienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta od-

bywają się w Paryżu . Celem tego dnia jest promocja 
czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na 
całym świecie.
Na lekcjach języka polskiego w ramach obchodów świę-
ta poezji uczniowie zapoznali się z wierszem Wisławy 
Szymborskiej pt. Możliwości. Utwór posłużył jako in-
spiracja do tworzenia własnych przemyśleń na temat 
wartości, stosunku do świata, spraw zasadniczych oraz 
swoich upodobań i zainteresowań. Uczniowie stanęli 
na wysokości zadania i przelali na papier własne prze-
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myślenia, wskazali na możliwości wyboru a co najważ-
niejsze zrozumieli, że człowiek jest istotą, która ma 
własną wolę, może i chce dokonywać wyborów. Innym 
zadaniem było prezentowanie przez uczniów swoich 
ulubionych wierszy. Wachlarz prezentacji okazał się 
szeroki, choć dominowała poezja Brzechwy i Tuwi-
ma,to nie zabrakło miejsca dla utworów Herberta czy 
Szymborskiej. Bo poezja to przecież impuls, który prze-
nika nasze dusze i często pozostaje z nami na zawsze.
W publikacji wykorzystano informacje ze stron inter-
netowych: wikipedia.org;

Zespół humanistyczny

MOŻLIWOŚCI
Wolę naturalne od nienaturalnego,
Wolę psy od kotów,
Wolę brzozy od dębów,
Wolę Brzechwę od Tuwima,
Wolę zielony niż czarny,
Wolę matematykę od informatyki,
Wolę wychodzić wcześniej,
Wolę mieć jednego prawdziwego przyjaciela niż mieć 
dużo fałszywych,
Wolę naleśniki od kotleta,
Wolę bawić się razem niż samemu,
Wolę planszówki od gier komputerowych,
Wolę piłkę nożną niż koszykówkę,
Wolę lepić z plasteliny niż malować,
Wolę jeździć na rowerze niż spacerować,
Wolę polski od historii,
Wolę się wyspać,
Wolę przebywać na świeżym powietrzu,
Wolę przyrodę,
Wolę lato od zimy,
Wolę ciepło od zimna,
Wolę herbatę od kakao,
Wolę basen od morza,
Wolę naukę stacjonarną od on-line,
Wolę słońce od chmur,
Wolę śmiech od płaczu,
Wole rośliny prawdziwe od sztucznych,
Wolę być szczerym,
Wolę zoo od oceanarium,
Wolę miód od dżemu,
Wolę czytać po polsku,
Wolę komputer od laptopa,
Wolę w-f od plastyki,
Wolę Boże Narodzenie od Wielkanocy,

Wolę przebywać z rodziną,
Wolę ciekawość,
Wolę pomarańczę niż jabłko,
Wolę mieć wolną wolę,
Wolę pokój na świecie,
Wolę dobro,
Wolę decydować sam,
Wolę być nauczonym, ale nie pytanym,
Wolę góry,
Wolę śnieg niż deszcz,
Wolę krajobraz górski niż miejski,
Wolę kredki niż flamastry,
Wolę wieś od miasta,
Wolę współczesność od starożytności,
Wolę wiersze od książek,
Wolę pisać niż czytać.

Michał Szalbot 5a

MOŻLIWOŚCI
Wolę psy od kotów,
Wolę morze.
Wolę kolor biały od czarnego
Wolę kino od teatru
Wolę róże
Wolę niebo bez chmurki
Wolę przyjaźń od koleżeństwa
Wolę lato od zimy
Wolę ciepłe kraje
Wolę spodnie od sukienki
Wolę mieć cel ,do którego potem dążę
Wolę kiedy słońce świeci,
Wolę kiedy ptaki śpiewają
Wolę ,,tak” od ,,nie”
Wolę mieć możliwość
Wolę świat bez pandemii.
Wolę rodzinę
Wolę być optymistką
Wolę iść przez siebie
Wolę spacer w deszczu
Wolę być z przyjaciółmi niż sama
Wolę seriale
Wolę niepowtarzalność
Wolę nic nie robić, niż wszystko psuć
Wolę dawać miłość niż o nią prosić
Wolę pokój od wojny
Wolę więcej niż mniej.

Julia Sobota 6a 

Językowo - konkursowo!
Na przełomie zimy i wiosny w naszej szkole aż zaro-
iło się od konkursów dla najmłodszych. Nauczyciele ję-
zyka angielskiego zaangażowali ochotników z klas 1-3  
w trzy różne przedsięwzięcia.
Najpierw uczniowie klas pierwszych i drugich mogli 
zaprezentować swoje talenty wokalne, językowe i cho-
reograficzne, biorąc udział w konkursie piosenki an-
gielskiej. Uczniowie przesyłali anglistom nagrane przez 

siebie utwory, a jury, w którego skład wchodziły na-
uczycielki angielskiego i muzyki, wyłoniło zwycięzców  
w dwóch kategoriach: klasy 1. i klasy 2. Ocenie podle-
gały różne aspekty od wokalno-muzycznych, przez ję-
zykowe, po choreografię. 
Zwycięzcami w klasach pierwszych zostali Danusia  
z 1b oraz Wiktor z 1a. Danusia w radosny, pogodny spo-
sób wcieliła się w rolę Elmo i zaprosiła słuchaczy na 

Szkoła Podstawowa nr 2
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ulicę Sezamkową (“Sesame Street”), natomiast Wiktor 
przeniósł nas w zupełnie inny świat, wykonując pio-
senkę “Thunder” zespołu Imagine Dragons. 
W klasach drugich pierwsze miejsce zajęły ex aequo 
Sofia z 2a (“Let’s go to the zoo”) oraz Julia z 2b (“Vege-
tables for you and me”), które przygotowały urzekają-
ce przedstawienie do swoich piosenek. Wyróżnieni zo-
stali również: Konrad z 2b, Sonia i Leon z 1a.
Klasa trzecia mogła sprawdzić swoje możliwości w in-
nej dziedzinie. Siedmiu ochotników stanęło do rywali-
zacji w konkursie “Matematyka po angielsku”. Po odpo-
wiednim przygotowaniu na lekcji angielskiego, zmie-
rzyli się potem z rachunkami w zakresie 100 w cało-
ści zapisanymi słownie po angielsku.  Musieli zapisać 
wyniki swoich obliczeń w języku angielskim, a tak-
że skonstruować w ten sam sposób swoje własne za-
dania. Najlepsza i bezbłędna w obliczeniach i pisow-
ni okazała się Ola. 
Wszyscy uczniowie klas 1-3 mogli też stanąć do ry-
walizacji w konkursie plastycznym, tworząc portre-
ty królowej Elżbiety II. Wprowadzeniem do tego za-
dania była krótka prezentacja dotycząca rodziny kró-
lewskiej, przeprowadzona na lekcji języka angielskie-
go. Na konkurs wpłynęło 27 prac. Wśród uczniów klas 
4-8 przeprowadzono głosowanie i tą drogą wyłoniono 
zwycięzców:
• miejsce I – Kajetan z klasy 3a 
• miejsce II – Olivier z klasy 1b
• miejsce III – Wiktor z klasy 3a
Tym razem wśród najlepszych znaleźli się sami 
chłopcy!
Część prac wraz z listami i kartkami okolicznościowy-
mi stworzonymi przez starszych uczniów pojedzie pro-

sto do Londynu, do samej królowej, by uczcić jej przy-
padające w kwietniu urodziny. 
Z okazji Dnia Języka Angielskiego (23.04) zorganizowa-
na zostanie wirtualna wystawa wszystkich prac, któ-
re podziwiać też można na stronie internetowej naszej 
szkoły. Magdalena Kaczmarczyk

Sprawdzamy swoją wiedzę 
i umiejętności
W dniach 16 -18 III odbyły się w SP2 próbne egzami-
ny ósmoklasisty. Nauczyciele zdecydowali, że nie będą 
korzystać z arkuszy udostępnianych przez wydawnic-
twa szkolne, ale przyłączą się do szkół piszących testy 
przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyj-
ną. Uczniowie mogli pisać próbne egzaminy w domu 
w wersji elektronicznej. Dyrekcja naszej placówki po 
konsultacji z nauczycielami zadecydowała, że ósmo-
klasiści napiszą testy stacjonarnie, ponieważ taki spo-
sób sprawdzenia ich wiedzy pomoże im w poznaniu 
wszelkich procedur egzaminacyjnych. Przede wszyst-
kim należało zadbać o zachowywanie przez wszystkich 
uczestników niezbędnych reguł bezpieczeństwa sani-
tarnego. Uczniowie przyszli o wyznaczonej godzinie, 
odpowiednio ubrani, z właściwymi na ten dzień przy-
borami i oczywiście w maseczkach. Przed wejściem 
na salę losowali numerki swoich miejsc, a po zajęciu 
miejsc uczniowie i nauczyciele zachowali i wypełnia-
li wszystkie procedury egzaminacyjne. W bieżącym 

roku szkolnym minister edukacji zdecydował o ogra-
niczeniu podstawowej wiedzy obowiązującej do zda-
nia egzaminu. Czytając ogólne opinie na temat trud-
ności poszczególnych testów diagnostycznych, należy 
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podkreślić powtarzające się zdania o dużej trudności 
zadań otwartych z matematyki oraz analizy tekstu Jó-
zefa Tischnera. Ósmoklasistom z naszej szkoły nie spra-
wiały większych kłopotów ćwiczenia z j. angielskiego, 
zadania zamknięte z matematyki oraz większość py-
tań z j. polskiego. Oddajmy głos uczniom:
„Moim zdaniem egzaminy nie były trudne. Uważam, 
że najtrudniejszy z nich to była matematyka.”
„Ostatnio byłem na egzaminach próbnych ósmokla-
sisty. Obawiałem się najbardziej języka polskiego,  
a najmniej matematyki. Podsumowując, egzaminy nie 
były ciężkie.”
„Dużym, zaskoczeniem na egzaminie były nietrudne 
zadania zamknięte z j. polskiego. Język angielski nie 
sprawił mi problemu. Najtrudniejszy był dzień drugi 
- matematyka. Większość zadań była do zrobienia, ale 
zaskoczyły mnie zadania otwarte i zadania na ułam-
kach. Chciałabym, aby była możliwość przeniesienia 
niewykorzystanego czasu z polskiego i angielskiego 
na matematykę.”
„Według mnie napisanie próbnych egzaminów było 
bardzo dobrą okazją do sprawdzenia swojej dotychcza-
sowej wiedzy. Uważam, że wszystkie egzaminy miały 
bardzo podobny poziom trudności. 

Dzięki nim mogłam zobaczyć, nad czym muszę jesz-
cze popracować.”
„Ogromnym plusem egzaminów próbnych było to, że 
mieliśmy szansę sprawdzić swoje umiejętności oraz zo-
baczyć, jak to wygląda od strony organizacyjnej. My-
ślę, że poradziłam sobie z większością zadań i wiem, 
co będę mogła poprawić na egzaminie głównym. Jed-
nak uważam, że każdemu z nas byłoby trochę łatwiej, 
gdyby Ula użyła googlemapsa, Pan Nowak nie kupił 
40 róż, a filozof nie szukał człowieka w człowieku ;)” 
Celem testów diagnostycznych jest pokazanie, z czym 
jeszcze młodzież ma problemy, jakie partie materia-
łu należy powtórzyć, jakie umiejętności zdobyć. Dla-
tego pracujemy nadal. Utrwalamy wiadomości na lek-
cjach obowiązkowych oraz dodatkowych konsultacjach  
z matematyki na platformie Teams, ćwiczymy angiel-
ską gramatykę, powtarzamy treści obowiązujących 
lektur oraz dłuższych form wypowiedzi.  Naszym pod-
opiecznym należy przede wszystkim życzyć, aby mą-
drze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności. Wie-
rzymy, że wyniki, które uzyskają nasi wychowanko-
wie, będą odpowiadały ich oczekiwaniom i otworzą 
możliwości realizacji życiowych planów. Powodzenia!

Nauczyciele

Tworzyliśmy, ozdabialiśmy  
i prezentowaliśmy...
W czasie zdalnego nauczania dzieci z klas I-III mogły 
wykazać się swoimi zdolnościami, które prezentowa-
ły podczas lekcji na platformie Teams. Tworzone były 
również galerie prac, tak aby wszyscy uczniowie mie-
li możliwość zaprezentowania swojego małego dzieła 
sztuki.  Dzieci wykonywały różne prace pod względem 
tematycznym. W wykonywaniu prac wykorzystywa-
ły rozmaite materiały np. farby, mazaki, piasek, bibu-
łę, kamyczki, kredki, oraz wszystko to, co akurat zna-
lazło się obok nich. 
Pomimo braku bezpośredniego kontaktu, uczniowie 
wymieniali się ze sobą pomysłami, cierpliwie tłuma-
czyli krok po kroku etapy powstawania pracy. Kreatyw-
nie podchodzili do tematu, wykorzystując dostępne 
w domu materiały. Kolejny rok dzieci wykonywały 
i upiększały Wielkanocne ozdoby przed monitorem 
komputera, łącząc się z wszystkimi na platformie Te-
ams. W tym wyjątkowym czasie staraliśmy się zapew-
nić jak najweselszą atmosferę, opowiadając różne za-
bawne historie związane z Wielkanocą, śpiewaliśmy 
piosenki podczas wykonywania ozdób, co momentami 
było dość zabawne, więc na moment można było zapo-
mnieć o okolicznościach. Wykonane zostały również 
kartki dla seniorów, które wręczone spowodowały nie-
jeden uśmiech na twarzach obdarowanych. 
Dzieci aktywnie i z zaangażowaniem wykonywały, 
ozdabiały, udoskonalały swoje dzieła sztuki, za co na-
leżą się im wielkie brawa! Justyna Smyrdek

Szkoła Podstawowa nr 2
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Kazimierz Kiszczak
Zmarł 16 kwietnia. Jaworzanin był patriotą, żołnie-
rzem Wojska Polskiego, który był nam wszystkim do-
brze znany, a z którym było nam dane przeżywać wiele 
patriotycznych uroczystości, chociażby 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości w 2018 roku.
Dopóki Panu Kazimierzowi starczało sił, reprezentował 
polskich żołnierzy podczas świąt narodowych i lokal-
nych, dumnie niosąc sztandar Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bielsku-Białej.
Pogrzeb śp. Kazimierza Kiszczaka odbył się 22 kwietnia 
w kościele pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu. 
Rodzinie Pana Kazimierza oraz wszystkim bliskim  
i przyjaciołom składamy z całego serca głębokie wyra-
zy współczucia. Jaworzu przyszło pożegnać wspaniałe-
go człowieka, wielkiego patriotę oraz żołnierza-Polaka.

***
Emil Strzelczyk
Zmarł 19 kwietnia w wieku 78 lat. Był jednym z naj-
starszych i najwierniejszych kibiców GKS Czarni Ja-
worze, a prywatnie również dziadkiem naszych obec-
nych i byłych zawodników: Kamila, Patryka, Tomasza 
oraz Damiana... 
– Wielokrotnie spotykałem się z Panem Emilem przy 

różnych okazjach, najczęściej na meczach Czarnych 
na Koralowej Arenie, ale także na spotkaniach rozgry-
wanych poza Jaworzem, jak również na gminnych im-
prezach. Był wspaniałym i życzliwym człowiekiem,  
a do tego ciekawym rozmówcą i zawsze błyszczał 
świetnym dowcipem. Przypominam sobie, jak kiedyś 
przez pomyłkę chyba prezes klubu nazwał Pana Emi-
la „Erwinem”, co stało się na moment pewną anegdo-
tą i żartem klubowym – podzielił się wspomnieniem 
wójt Radosław Ostałkiewicz, który jednocześnie złożył 
rodzinie najgłębsze kondolencje.

***

Jan Tomiczek
Zmarł 16 kwietnia w wieku 71 lat. Jan Tomiczek (6 lu-
tego 1950-16 kwietnia 2021) był czeskim politykiem 
gminnym i urzędnikiem organizacji chrześcijańskich. 
W latach 1994-2018 był wójtem Trzanowic, współpra-
cujących z jaworzańskim samorządem. Pełnił funk-
cję członka zarządu Stowarzyszenia Odnowy Wsi Re-
publiki Czeskiej, a także był przewodniczącym Zarzą-
du Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki. W latach 
2011-2015 pełnił funkcję kuratora Chóru Parafialnego 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Trzanowicach, 
pełnił również funkcję członka Zarządu Diakonatu Ślą-
skiego oraz był wiceprzewodniczącym Synodu Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w Czechach. Jan Tomi-
czek był żonaty, miał trzech synów i córkę; syn Jiří To-
miczek jest także samorządowcem, który w 2018 roku 
zastąpił ojca na stanowisku wójta Gminy Trzanowice.
Kondolencje w imieniu władz samorządowych Jawo-
rza na ręce rodziny oraz czeskich samorządowców  
z zaprzyjaźnionych gmin Republiki Czeskiej złożyli 
wójt Radosław Ostałkiewicz oraz radni Rady Gminy Ja-
worze z jej przewodniczącym, Zbigniewem Putkiem, 
na czele.

Urząd Gminy Jaworze

Wspomnienia

Którzy odeszli...
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Poziomo:

1) Pierwsza w Europie ustawa zasadnicza uchwalona 3 maja 
    1791 r. w Polsce
7) Imię ojca hrabiego Maurycego Saint-Genois
10) Poeta żyjący w XIX w., propagator Jaworza jako 
       uzdrowiska
11) Staraniem jaworzan z panem J. Tymonem na czele jego 
       pomnik został ponownie odsłonięty 12 maja 1992 r.
12) Premier Węgier, lider partii Fidesz
13) Koń do szybkiego kłusowania
14) Jak królewskie to z baldachimem
16) Stolica Azerbajdżanu
17) Wysuszona pasza z łąki
18) W kinie lub telewizorze
19) Od maja do maja
22) Obraz graficzny, wykres
24) Na nich mięso lub wędliny
25) Zabieg ze sztuczną nerką
26) Nierozważne, głupie działanie
28) Słup, przy którym chłostano przestępców
30) Pierwiastek chemiczny o symbolu Ca
31) Nazwa przystanku w Jaworzu Dolnym
32) Pierwsza (B1) została odkryta przez Polaka K. Funka
36) Przekształcenie, modernizacja
42) Okres godowy ryb
43) Maska afrykańska
44) Służy do prasowania
46) Groźny wirus afrykański
47) Gorące żródło
48) Brat Kaina
49) Wódz plemienny lub zadufany dygnitarz
50) Ważne rozporządzenie cesarza lub króla

Pionowo

1) Półkoliste sklepienie
2) Część składowa Jaworza w dolinie Jesionki
3) Wysiłek, mozolna praca
4) Region Włoch z Florencją
5) Lekarz ze skalpelem
6) Ozdobna chustka na szyi
7) Kwiaty ogrodowe zwane płomykami
8) Stolica Słowenii
9) Szybki pociąg łączący np. Bielsko z Warszawą czy Gdynią
15) Ochrona naturalnego środowiska
16) Tandeta, chała, dziadostwo
20) Tajfun, cyklon
21) Dreszcze, mrowienie
23) Duchowni muzułmańscy wzywający wiernych na 
       modlitwę
24) Ciężkozbrojna jazda zmierzająca przez Jaworze na 
       odsiecz Wiednia w 1683 roku
26) Niepotrzebne, bezwartościowe rzeczy
27) Nierówność w drodze
29) Początek dnia
32) Szeroka wstążka
33) Kraj rządzony przez sułtanów
34) Autor „Tanga” czy „Wesela w Atomicach”
35) Opera Moniuszki
37) Siniak na czole
38) Królowa Teb zamieniona w skałę po utracie dzieci
39) Angielskie wśród przypraw
40) Sierpowe w boksie
41) Roślinny motyw zdobniczy na kolumnach korynckich
45) Dziejowy długi okres

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 50



Tak zmieniało się Jaworze
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Budynek dawnej siedziby uzdrowiska „Sanitas”. Zdjęcie 
wykonano w 2006, dlatego po kiosku nie ma już śladu.

Jesień w Parku Piłsudskiego. Nowo wybrukowane ścieżki 
i ławki podniosły walory tego miejsca wypoczynkowego. 
Październik 2006.

Fragment nowego chodnika przy ulicy 
Turystycznej.

Otwarcie odrestaurowanej Kwatery Hrabiowskiej. Wieczór poezji i muzyki, 13 czerwca 2004 r.


