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Trzeba dać z siebie 
i samochodu 110 procent
Zawodnicy i kibice biorący udział w FIA Hill Climb Masters w portugalskiej Bradze 
(wyścigi odbyły się w drugi weekend października) pewnie dostrzegli naklejki „Ko-
cham Jaworze” na volkswagenie scirocco, należącym do związanego od ponad 20 
lat z naszą miejscowością Wojciecha „Pumby” Janickiego. W rozmowie z „Echem 
Jaworza” kierowca wyścigowy opowiada, że gaz do dechy wciska tylko podczas tre-
ningów oraz zawodów, na drogach publicznych jest potulny jak baranek. Wywiad 
w środku numeru. (wot)
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Gmina zapłaci więcej 
za gaz i prąd
Gminny samorząd czeka bardzo trudny rok. Zaciska-
nie pasa stanie się konieczne między innymi dzięki 
planowanej podwyżce cen za dostawę gazu i prądu. 
Chodzi o większe ceny, które 
Urząd Gminy będzie musiał 
ponieść w związku z ogrze-
waniem podległych mu pla-
cówek oraz oświetleniem 
ulic. – Chociaż bezpośred-
nio nie dotkną one miesz-
kańców, to będą miały jed-
nak pośredni wpływ. Przecież każdy zauważy spo-
wolnienie inwestycji. Przynajmniej wszystko do tego 
zmierza – nie ukrywał w rozmowie z „Echem Jawo-
rza” Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

Gmina Jaworze wyda na gaz i prąd więcej, mimo że 
od pewnego czasu kupuje energię w tzw. grupach 
zakupowych. Zasada jest prosta – w większym gro-

nie prościej jest ubiegać się 
o bardziej konkurencyjne 
ceny. Życie napisało jednak 
inny scenariusz. Ostatnio 
grupa zakupowa, w skład 
której wchodzą praktycz-
nie wszystkie gminy powia-
tu bielskiego, odbiła się od 

ściany i musi liczyć się z drakońskimi podwyżkami.
– Cena gazu może wzrosnąć nawet o 300 procent. Za-
stanawiamy się, co z tym fantem zrobić – mówił pod 
koniec października wójt Jaworza. Jeszcze bardziej 
skomplikowana sytuacja była w przypadku przetar-
gu na energię elektryczną. W tym roku w imieniu 
grupy zakupowej z powiatu bielskiego przystąpiła 
do niego nasza gmina. – Wyszły bardzo dziwne rze-
czy – podzielił się spostrzeżeniami Radosław Ostał-
kiewicz. Pierwsza wycofała się z przetargu, ryzyku-
jąc, że może stracić wadium w wysokości 100 tysię-
cy złotych, byle tylko nie dostarczać energii po ce-
nie, jaka została w nim ustalona. Podobnie postąpi-
ła druga i trzecia firma, a czwarta w kolejce do dnia 
oddania Echa do druku nie odpowiadała nakorespon-
dencję gminy.
Przyszłość rysuje się więc w mało optymistycznych 
barwach. Dodajmy, że w tym roku Urząd Gminy wyda 
na gaz 200 tysięcy złotych, w 2022 kwota ta może 
wzrosnąć do nawet 800 tysięcy. Jeżeli chodzi o prąd, 
to rachunki za ten rok wyniosą ponad 550 tys. złotych, 
w przyszłym może to być ponad milion albo nawet 
więcej, bo wszystkie znaki na niebie i Ziemi wskazu-
ją, że przetarg trzeba będzie ponowić.
– Proszę sobie to teraz zestawić z budżetem gminy, 
który wynosi 44 miliony złotych, a tak naprawdę 36 
mln, bo te kilka milionów to jest 500+ – dodał samo-
rządowiec.

Tomasz Wolff

Wszyscy płacimy coraz więcej za prąd, zarówno 
obiorcy indywidualni, jak i większe podmioty.

Cena gazu może 
wzrosnąć nawet 
o 300 procent
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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.

Nasz radny
Mieszkaniec Jaworza, 
uczeń V Liceum Ogól-
nokształcącego w Biel-
sku-Białej – Konrad 
Niesyt został wybra-
ny do Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa 
Śląskiego z okręgu nr 
1. Jego sukces jest tym 
bardziej doniosły, że 
„dostał się do Kato-
wic” jako jeden z czte-
rech radnych z dawne-
go województwa biel-
skiego (obok trzech z Młodzieżowej Rady Miasta Biel-
ska-Białej). W naszej miejscowości pan Konrad jest do-
skonale znany, choćby z działalności w młodzieżowym 
samorządzie. W latach 2018-2021 należał do Młodzie-
żowej Rady Gminy Jaworze. 
Pan Konrad najwyraźniej nie mógł iść inną drogą, ma-
jąc takich przodków, jak choćby dziadka Zygmunta 
Podkówkę, wieloletniego radnego i wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy Jaworze, prowadzącego przez długie 
lata skansen przy ulicy Cyprysowej.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego to część 
większego projektu, jakim jest „Program dla młodych”. 
Jak czytamy na stronie https://mlodzi.slaskie.pl/, jego 
celem jest „zachęcenie młodzieży do angażowania się 
w życie publiczne, dlatego koncentruje się on na dzia-
łaniach, mających inspirować młodych, pomagać im 
w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on 
także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umie-
jętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowa-
niu swoich pasji”.
Sejmik liczy 51 radnych i dla ucznia trzeciej klasy biel-
skiej „piątki” jest to już druga kadencja, która skończy 
się za dwa lata. – Pierwsza przypadła na lata 2019-2021 
i zbiegła się w czasie z pracą społeczną na rzecz Mło-
dzieżowej Rady Gminy w Jaworzu. Na pewno jest to 
ciekawe doświadczenie i możliwość zrobienia czegoś 
dla rodzinnej miejscowości. Oczywiście podczas obrad 
w Sejmiku nie koncentrujemy się na poszczególnych 
miejscowościach czy gminach, ale i one mogą coś zy-
skać. Na przykład członkowie Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Jaworze wzięli udział w szkoleniach, wysłałem in-
formację do szkół o konkursie „Oczami powstania”, któ-
ry organizowało województwo. Poza tym cenna jest też 
wymiana doświadczeń – mówi „Echu Jaworza” radny.

Tomasz Wolff
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Na pierwszym planie

Przez odwiert do zdroju

Sprostowanie

„Jaworze-Zdrój – Rewitalizacja odwiertu geotermalnych 
wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górni-
czego i odzyskania praw uzdrowiskowych” – na projekt 
o takiej nazwie Gmina Jaworze otrzymała 4,4 mln zło-
tych rządowego dofi nansowania. Pieniądze będą pocho-
dziły z Polskiego Ładu. Lokalny samorząd dołoży do za-
dania 600 tys. złotych. Informacja dotarła pod Błatnią 
w poniedziałek 25 października. 
– Naszym celem jest potwierdzenie faktu, że mamy wody 
lecznicze i możemy ubiegać się o uzdrowisko. To ostat-
ni warunek, który musimy spełnić. Z jednej strony chce-
my zrewitalizować odwiert, w przyszłości – jeżeli będzie 
taka możliwość – utworzyć spółkę, która będzie się zaj-
mowała wydobywaniem solanki – mówi Radosław Ostał-
kiewicz, wójt Jaworza.
Dziś Tężnia Zdrojowa jest zasilana solanką z Zabłocia. 
W przyszłości być może będzie można korzystać z lokal-
nego źródła. Mało tego, nic nie stałoby na przeszkodzie, 
żeby sprzedawać ją dalej podmiotom trzecim. – Mając 
zbadany odwiert oraz założony zakład górniczy byliby-
śmy gotowi na rozmowy z prywatnymi inwestorami, któ-
rzy w oparciu o te solanki mogliby wybudować centrum 
balneologiczne, ale to melodia dalekiej przyszłości – do-
daje wójt Jaworza. 
Prace mają się zakończyć do 2023 roku. Natomiast kie-
dy gmina otrzyma promesę, a to powinno stać się faktem 
w najbliższych tygodniach, będzie miała sześć miesięcy 
na ogłoszenie postępowania przetargowego. Słowem, do 
połowy przyszłego roku powinien być znany wykonawca.
Według nieoficjalnych informacji, w tym roku rząd 
planuje jeszcze jedno rozdanie funduszy w ramach 
Polskiego Ładu. Gmina Jaworze zamierza ponownie 
ubiegać się o dofi nansowanie dwóch projektów, któ-
re nie otrzymały wsparcia w pierwszej puli. Chodzi 
o budowę parkingu wraz z przebudową dróg: powiato-
wej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudowę 

mostu w celu przeciwdziałania powodziom o wartości 6 
mln złotych (5,4 mln dotacji) oraz Przedszkole Marzeń 
– budowa przedszkola gminnego wraz z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem dla podniesienia jakości edukacji 
w Jaworzu o wartości szacowanej między 17 a 25 mln 
złotych. Szaleństwo cen napawa samorząd niepewnością. 
Trzeba jednak mieć świadomość kosztów, jakie trzeba 
ponieść. Aktualnie w Bielsku-Białej powstaje przedszko-
le, które my chcemy wybudować. Ma kosztować co naj-
mniej 20 milionów złotych. Z tą różnicą, że Bielsko-Bia-
ła ma budżet w wysokości 1 miliarda 800 milionów zło-
tych, a w przypadku Jaworza to 44 miliony. Od maja bu-
dżet będzie wynosił 36 mln, ponieważ gmina nie będzie 
się zajmować programem 500+. Na inwestycje każdego 
roku możemy przeznaczyć około trzech milionów. Podej-
mowaliśmy różne działania w tym zakresie, próbowa-
liśmy kupić jeden z budynków, ale nie zgodził się jeden 
z właścicieli – wyjaśnia Radosław Ostałkiewicz. 
Na razie pewna jest lokalizacja przyszłego przedszkola 
w centrum. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy 
napisać, że będzie budowane w ogródku przedszkolnym 
przy ulicy Szkolnej.

Tomasz Wolff

W ostatnim – październikowym – numerze „Echa Ja-
worza” podaliśmy błędną datę urodzenia Aleksandra 
Grenia. Prostując dane zawarte w artykule „Zasłużony 
dla Jaworza”, informujemy, że Aleksander Greń uro-
dził się 21 lutego 1959 roku, odszedł 4 sierpnia 2021 
roku, w wieku 62 lat.
Aleksander Greń był radnym Rady Gminy Jaworze 
przez dwie kadencje (lata 1998-2002 oraz 2002-2006). 
W latach 1998-2002 w Radzie Gminy pełnił funkcję 
członka Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Edukacji Kul-
tury Sztuki i Odznaczeń. W kolejnej kadencji nadal był 
członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz zastępcą 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także Komisji 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Był członkiem Ochot-
niczej Straży Pożarnej, inicjatorem i prezesem Klubu 
Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej Jaworze. Aktywnie uczestniczył w działalno-
ści społecznej na rzecz rozwoju Gminy Jaworze, brał 
udział w organizacji pomocy fi nansowej na dożywia-
nie dzieci w szkołach na terenie naszej miejscowości. 
Za działalność społeczną odznaczony został wieloma 
wyróżnieniami strażackimi: HDK, PCK oraz odznacze-
niami państwowymi, a także medalem „Zasłużony dla 
rozwoju Jaworza”.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

Redakcja „Echa Jaworza” 
i wójt Radosław Ostałkiewicz

Polski Ład to nowy program rządu RP.
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Urząd Gminy informuje

PSZOK tylko dla Jaworza
Od wielu lat mówi się o potrzebie stworzenia w Ja-
worzu PSZOK-a, czyli po prostu Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. O sprawie pisaliśmy 
już na łamach „Echa Jaworze”, dziś wracamy do te-
matu, bo narosło wokół niego wiele nieścisłości i pół-
prawd. Wyjaśniamy więc, jak sprawy mają się na-
prawdę. Prawdą jest, że lokalizacja punktu przy uli-
cy Bielskiej napotkała na sprzeciw kilkunastu rodzin 
z terenu Gminy Jasienica i Jaworze, spowodowała po-
nadto reakcję władz samorządowych Jasienicy. Stąd 
też pomysł na dogadanie się z władzami Gminy Ja-
sienica i wspólne zajęcie się tym tematem. Obyły się 
rozmowy, w których ze strony Jaworza uczestniczy-
li wójt Radosław Ostałkiewicz, jego zastępczyni Anna 
Skotnicka-Nędzka, przewodniczący Rady Gminy Ja-
worze Zbigniew Putek oraz radna okręgu, w grani-
cach którego ma być zlokalizowany PSZOK, Dorota 
Mamorska. Z kolei Gminę Jasienica reprezentowali 
wójt Janusz Pierzyna, jego zastępca Krzysztof Wie-
czerzak oraz przewodniczący Rady Gminy, Czesław 
Machalica. – W toku rozmów uzgodniliśmy, że na-
sza gmina zgodzi się na wszystkie warunki sąsiada –  
w tym finansowanie w 1/3 kosztów. Te warunki przed-
łożyliśmy Radzie Gminy Jaworze. Stosowne głosowa-
nie odbyło się na Komisji Środowiska i Przestrzeni Pu-
blicznej Rady Gminy Jaworze (powiększonej o pozo-
stałych radnych), gdzie przytłaczającą większością gło-
sów przyjęliśmy propozycję władz samorządowych są-
siedniej gminy co do prowadzenia wspólnie PSZOK-a. 
I gdy wszystko już zmierzało do finału, to okazało się 

niestety, że ze zrozumiałych dla nas przyczyn związa-
nych z obowiązującym prawem Gmina Jasienica nie 
jest w stanie nawiązać takiej współpracy mimo peł-
nej zgody Gminy Jaworze na postawione jej warun-
ki – wyjaśnia Radosław Ostałkiewicz. 
Jak to tłumaczy za miedzą? W piśmie przesłanym do 
Urzędu Gminy w Jaworzu czytamy między innymi:  
„Z przeprowadzonej analizy materiałów przedstawio-
nych przez Gminę Jasienica oraz weryfikacji stanu 
prawnego wynika, iż możliwość utworzenia wspól-
nego PSZOK-a wiąże się z koniecznością udostępnie-
nia dla mieszkańców Gminy Jaworze dodatkowych 
– odrębnych kontenerów i pojemników na odpady. Na 
dzień dzisiejszy, na terenie PSZOK-a zlokalizowanego 
w Gminie Jasienica usytuowanych jest 19 kontenerów 
na odpady poszczególnych frakcji. Obszar przeznaczo-
ny pod obecnie funkcjonujący PSZOK nie pozwala na 
usytuowanie dodatkowych kontenerów na poszcze-
gólne frakcje segregowanych odpadów przeznaczo-
nych dla mieszkańców Gminy Jaworze.”
W tej sytuacji władzom naszej miejscowości nie po-
zostało nic innego, jak wrócić do koncepcji urucho-
mienia PSZOK-a dla samego tylko Jaworza w rejonie 
ulicy Bielskiej. 
– Nie mamy innej działki, na której moglibyśmy taki 
punkt zlokalizować. Przepisy zobowiązują nas, aby 
to zrobić, a najzwyczajniej nie stać nas na kupno in-
nego terenu – mówił na antenie Radia Bielsko Rado-
sław Ostałkiewicz. 

(wot)

Kolejowe konsultacje
W ramach opracowywania wstępnego studium plani-
styczno-prognostycznego dla projektu pn. „Rewitaliza-
cja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Biel-
sko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska 
Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Biel-
sko-Biała – Wadowice – Kraków)” firma IDOM Inżynie-
ria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o. przeprowa-
dziła konsultacje społeczne. Mieszkańcy gmin, przez 
które przebiega linia kolejowa nr 190 na odcinku Sko-
czów – Bielsko-Biała, mogli wyrazić swoją opinię na 
temat proponowanych rozwiązań, biorąc udział w or-
ganizowanych spotkaniach konsultacyjnych prowa-
dzonych za pośrednictwem kanału YouTube lub/i wy-
pełnić ankietę. Ankiety dla mieszkańców zostały udo-
stępnione zarówno w tradycyjnej (papierowej) formie 
– dostępnej w urzędach gmin, jak i on-line. Dodatko-
wo przygotowano stronę internetową oraz materia-
ły papierowe – również dostępne w urzędach jedno-
stek samorządu terytorialnego w celu zapoznania za-
interesowanych osób z założeniami projektu. Ankietę 
dotyczącą proponowanych rozwiązań wypełniły 364 

osoby (w tym 16 w wersji papierowej). Stronę inter-
netową do 9 sierpnia 2021 r. odwiedziły 2432 osoby.
Opinie mieszkańców wraz z przeprowadzonymi ba-
daniami stanowiły bazę do zaproponowania ostatecz-
nych rozwiązań w ramach WSPP. Na podstawie po-
wyższego przyjęto: propozycję nowego przystanku 
osobowego Bielsko-Biała Listopadowa – lokalizacja 
zgłaszana była w ankietach jako atrakcyjna dla miesz-
kańców; przesunięcie przystanku Bielsko-Biała Za-
chód pod wiadukt przy ul. Warszawskiej wraz z do-
wiązaniem tej lokalizacji do infrastruktury pieszej; 
brak budowy przystanku Jaworze Dolne; pozostawie-
nie przystanku Grodziec Śląski w istniejącej lokaliza-
cji; jako najkorzystniejszą lokalizację przystanku Biel-
sko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł przyjęto propozy-
cję 2, znajdującą się przy ul. Kadłubka. Ponadto pod-
jęto decyzję o nowej lokalizacji przystanków: Jasieni-
ca k. Bielska oraz peronu Pogórze. Pozostałe propozy-
cje nie zmieniły się w stosunku do tych przedstawio-
nych w ramach konsultacji społecznych.

Urząd Gminy Jaworze
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Zmień deklarację...
Jeżeli urodziło Ci się dziecko, zmieniła się liczba osób 
zamieszkujących nieruchomość – zmień deklarację. 
Każdą zmianę liczby osób zamieszkujących w nieru-

chomości należy zgłosić poprzez złożenie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastą-
piła zmiana deklaracji.

Zbliża się pierwszy 
termin wymiany pieców
Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r. właściciele w zależ-
ności od daty produkcji posiadanego pieca powinni wy-
mienić piece do końca wyznaczonego roku (dotyczy ko-
tłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 
1 września 2017 r.): kotły powyżej 10 lat od daty pro-
dukcji (dotyczy to także kotłów i pieców, w przypadku 
których nie da się ocenić wieku – nie posiadają tablicz-
ki znamionowej, np. piece kaflowe) – do końca 2021 r., 

kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 
2023 r., kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do 
końca 2025 r., kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.
Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa jest aktem pra-
wa miejscowego, co oznacza, że każdy właściciel nie-
ruchomości stosujący do ogrzewania paliwa stałe jest 
zobowiązany do jej stosowania. Za nieprzestrzeganie 
przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat od 20 
zł do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.

Urząd Gminy informuje

Znakujemy pojemniki
Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na 
odpady, tak aby możliwa była bezproblemowa iden-
tyfikacja danej frakcji podczas wywozu. W przypadku 
braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i pozosta-

łości z segregacji prosimy o podejście do Urzędu Gmi-
ny Jaworze lub kontakt telefoniczny pod numerem te-
lefonów: 33 828 66 46, 033 828 66 45.

Urząd Gminy Jaworze

Jak dbać o psa 
na podwórku?
Zacznijmy od przepisów – Ustawa o ochronie zwierząt 
jasno wskazuje, że kto utrzymuje zwierzę domowe, 
ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chronią-
ce je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycz-
nymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiają-
ce swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią kar-
mę i stały dostęp do wody (art. 9. 1.). Jednocześnie za-
brania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi  
w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub 
powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie 

oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. 
Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Mając wiedzę o przepisach, odpowiedzmy na pytanie, 
jak dbać o psa podwórkowego. Jeżeli czworonóg sta-
le przebywa na zewnątrz (tak nie powinno być – pies 
to nie alarm), musimy zapewnić mu godziwe warunki 
do życia, tzw. „dobrostan zwierząt”, a siebie uchronić 
przed konsekwencjami naruszenia przepisów.
Określone w ustawie pomieszczenie chroniące zwie-
rzę przed zimnem, upałami i opadami atmosferyczny-
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mi, to zazwyczaj buda, która na zimę musi być ocieplo-
na styropianem bądź wełną mineralną, mieć podwój-
ne ściany, przedsionek prowadzący do części legowi-
skowej oraz najlepiej uchylny dach pokryty materia-
łem izolującym, np. papą. Do psich bud zdecydowanie 
polecamy dach jednospadowy, który można łatwo wy-
montować, usprawniając tym samym dojście do środ-
ka budy (co jakiś czas musimy ją przecież sprzątać). 
Posłanie wewnątrz budy musi być okresowo zmienia-
ne – koc, a nawet słoma może zmoknąć. Bardzo waż-
ne jest, aby buda nie dotykała ziemi, i była ustawiona 
na klockach albo palikach – w innym wypadku, podło-
ga nasiąknie wilgocią i zgnije. Istotne, aby psi domek 
został ustawiony w miejscu osłoniętym od wiatru – co 
najmniej z dwóch stron.
Buda nie może być za mała – inaczej pies nie będzie 
mógł w niej swobodnie stać – ani za duża, pies nie 
będzie wówczas w stanie jej ogrzać swoim ciałem.  
W okresie zimowym otwór wejściowy do budy powi-
nien być częściowo osłonięty kotarą, co ogranicza na-

pływ zimna do środka. Kotary/ osłony wykonane z pa-
sków grubej przeźroczystej folii można wykonać same-
mu lub zakupić w sklepie zoologicznym, internetowym.
Niezależnie od tego, czy pies pilnujący jest trzymany 
w kojcu czy na uwięzi, musi być codziennie wyprowa-
dzany na spacery. Psy przebywające w okresie jesien-
no-zimowym na dworze zużywają więcej energii, któ-
ra zostaje spożytkowana na utrzymanie stałej tempera-
tury ciała. Aby pies był zdrowy, musi otrzymać dodat-
kowe kalorie – upewnijmy się zatem, czy dajemy mu 
dobrej jakości karmę. Pies musi być karmiony regular-

nie – stosownie do pory roku i warunków atmosferycz-
nych, a także jego stanu fizjologicznego (np. choroba)  
i wieku. Jeżeli pies zachoruje, musimy go leczyć u we-
terynarza, jeżeli tego zaniechamy może zostać ci po-
stawiony zarzut znęcania się nad zwierzęciem.
Czy to lato, czy zima, nie możemy zapominać o dostar-
czaniu psu świeżej wody – w porze zimowej sprawdza-
my dodatkowo, czy nie zamarza. Jeżeli woda w misce 
jest zamarznięta, pies nie ma dostępu do wody – moż-
na za zostać ukaranym (art. 9. 1. stanowi, że kto utrzy-
muje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu 
stały dostęp do wody).
Najważniejsze! Psy żyjące w budzie nie mogą być izo-
lowane od ludzi! Codziennie poświęcajmy mu co naj-
mniej pół godziny na zabawę i głaskanie. W czasie 
spaceru rzucajmy psu piłkę, angażujmy się w zabawy  
i zróbmy wszystko, aby pies intensywnie odczuł naszą 
obecność. Zwierzę, które będzie przez większość czasu 
pozostawało w kojcu albo budzie, może w pewnym mo-
mencie zacząć zachowywać się agresywnie. Regularne 

spacery – dwa razy dziennie – są warunkiem prawidło-
wego rozwoju psychicznego i fizycznego psa, zapobie-
gają także nadmiernej agresji wobec obcych. 
Każda osoba posiadająca psa musi pamiętać, że za wy-
kroczenia względem Ustawy o ochronie zwierząt grozi 
grzywna do 5000 zł lub kara aresztu. Za przestępstwa 
dokonane względem zwierząt grozi grzywna lub kara 
pozbawienia wolności do lat 3.
Jeżeli w Twojej okolicy widzisz nieprawidłowości utrzy-
mania zwierząt – poinformuj nas.

Śląski Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt
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Żywa pamięć o bosmanie
15 października 2021 roku to ważna data w historii Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. 
Tego dnia dokonano uroczystego odsłonięcia na gma-
chu muzeum tablicy upamiętniającej bosmana Erwi-
na Pasternego. Na to wydarzenie przybyli liczni krew-
ni samego bosmana, a także wielu znamienitych gości 
z całego kraju. Podczas imprezy, prócz władz gminy  
i dyrekcji Muzeum, przemawiała również córka bos-
mana Pasternego. Uczestnicy wydarzenia mogli wy-
słuchać odczytanego życiorysu bosmana.
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jawo-
rzu jest ewenementem w skali kraju. Działa przy Szko-

le Podstawowej nr 2 i istnieje dzięki zaangażowaniu 
uczniów i nauczycieli tej szkoły. Powstało dzięki hoj-
ności bosmana Erwina Pasternego. Urodził się on w Ja-
worzu Średnim w 1928 roku i tu zdobył wykształcenie 
podstawowe. Realizując swoje młodzieńcze marzenia, 
kontynuował naukę w szkołach morskich, zdobywając 
stopień bosmana. Pływał po całym świecie, zgłębiając 
jednocześnie tajniki życia oceanów. Zaczął też łowić,  
a następnie preparować różne stworzenia morskie. 
Część swojej kolekcji okazów przyrody mórz południo-
wych podarował szkole w Jaworzu. Od ubiegłego roku 
podziwiać można rodzime i tropikalne motyle w sfe-
rycznym namiocie połączonym z jaworzańskim mu-
zeum. W Motylarni, bo o niej mowa, zobaczymy rów-
nież unikatową roślinność. Wizyta w muzeum to nie 
tylko doskonała lekcja biologii i ekologii, lecz także 
możliwość bezpośredniego kontaktu z egzotyką.
Wydarzenie związane z odsłonięciem tablicy było 
również doskonałą okazją, by nadać sali wykładowej 
imię inicjatora budowy tegoż Muzeum – zmarłego  
w 2019 roku Zdzisława Byloka, wójta gminy Jaworze 
w latach 2002-2014 i radnego Rady Powiatu Bielskie-
go w latach 1999-2002 i 2018-2019, a prywatnie… ka-
pitana żeglugi wielkiej. 

Urząd Gminy Jaworze
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Po długiej przerwie nieśmiało wracamy do spotkań  
w niedzielne popołudnia, czyli posiad. Władysława Ma-
giera była pierwszą, która nas odwiedziła 26 września. 
Przyjechała z prelekcją o ciekawych ludziach ziemi cie-
szyńskiej. Pani Władysława jest autorką trzech książek 
pod wspólnym tytułem „Cieszyński szlak kobiet” oraz 
„Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego”. Z jej inicjatywy 
powstała też „Uliczka kobiet” na Wzgórzu Zamkowym  
w Cieszynie. Tym razem zrobiła wyjątek, bo przybliży-
ła nam postacie trzech nietuzinkowych mężczyzn uro-
dzonych na naszej ziemi, którzy zajmowali znaczące 
stanowiska w Polsce i nie tylko.

***

Jerzy Suszko urodził się w 1889 r. w Piosku (mała wieś 
na obecnym Zaolziu) w ubogiej rodzinie chłopskiej. 
Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie rozpoczął stu-
dia chemiczne na Politechnice Praskiej. Tam też zro-
bił doktorat. Prowadził badania nad alkaloidami.  
W roku 1937 został profesorem nadzwyczajnym. Za-
łożyciel Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które 
działa do dziś. W latach 1952-1956 był rektorem Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z jego 
inicjatywy uniwersytet otrzymał imię wieszcza. Zmarł  
w roku 1972 w Poznaniu i tam został pochowany.

***

Kornel Michejda urodził się w 1887 r. w Bystrzycy 
(obecne Zaolzie). Ukończył gimnazjum w Cieszynie,  
a następnie podjął studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie I woj-
ny światowej pracował jako ochotnik w Wojskowym 
Szpitalu Garnizonowym. Od 1922 r. mieszkał w Wilnie, 
gdzie na Uniwersytecie Stefana Batorego był profeso-
rem chirurgii. Równocześnie został profesorem nad-
zwyczajnym, a w roku 1930 uzyskał tytuł profesora 
zwyczajnego. Był redaktorem czasopisma „Polski Prze-
gląd Chirurgów”. W marcu 1945 r. w ramach wysie-
dleń z Wileńszczyzny pracował w Lublinie, Łodzi, Ka-
towicach. Po utworzeniu w 1945 r. Akademii Medycz-
nej w Gdańsku został tam skierowany do pracy. Pod-
czas okupacji ukrywał swoich kolegów Żydów. Zmarł 
w 1960 r. w Krakowie, pochowany został na cmenta-
rzu ewangelickim w Cieszynie.

***

Józef Kiedroń urodził się w 1879 r. w Błędowicach Dol-
nych (obecnie Zaolzie). Po ukończeniu czterech klas,  
w wieku 12 lat został sierotą i musiał sobie radzić sam. 
W wieku 14 lat podjął pracę w kopalni, wywoził tacz-
ki z urobkiem z niskich pokładów, bo ta praca była le-
piej płatna, a on chciał jak najszybciej zarobić na dal-
szą edukację. Dzięki stypendium Macierzy Szkolnej dla 

Księstwa Cieszyńskiego ukończył gimnazjum realne  
w Cieszynie, następnie studiował na Politechnice 
Lwowskiej, a później przeniósł się na Akademię Gór-
niczą w Leoben. Po ukończeniu studiów jako inżynier 
pracował w różnych kopalniach. W październiku 1918 
r. zainicjował powstanie Rady Narodowej Śląska Cie-
szyńskiego. Od 1922 r. był dyrektorem departamen-
tu ds. śląskich w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.  
W latach 1923-1925 był ministrem tegoż resortu.  
W 1927 r. zainicjował budowę górnośląskiej magi-
strali kolejowej z Gdynią. Zmarł w 1923 r. w Berli-
nie, a pochowany został na cmentarzu ewangelickim  
w Cieszynie.

***

To tylko krótkie wzmianki o wielkich ludziach z ma-
łych miejscowości. Prelegentka tak ciekawie i co za 
tym idzie interesująco przedstawiła bohaterów tego 
niedzielnego popołudnia, że chciało się słuchać i słu-
chać. Zainteresowanych losami Józefa Kiedronia odsy-
łamy do broszurki napisanej przez Władysławę Magie-
rę, a zatytułowanej „Sierota ministrem”.

Zarząd TMJ

Ciekawostki o ludziach 
ziemi cieszyńskiej

Władysława Magiera specjalizuje się wprawdzie  
w wybitnych mieszkankach Śląska Cieszyńskiego,  
ale o panach także potrafi opowiadać godzinami.
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Tajemnice Dolnego Śląska
W dniach 1-3 października TMJ zorganizowało trzy-
dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy z noclegami 
w Karpaczu. Wyruszyliśmy o 6.00 z kompletem pasaże-
rów na pokładzie autokaru. Podczas drogi Leopold Kło-
da zapoznawał nas z historią miejscowości, przez które 
przejeżdżaliśmy. Były to Racibórz, Prudnik, Nysa, Pacz-
ków i Złoty Stok. Około 10.00 dojechaliśmy do Złotego 
Stoku, który jest najstarszym ośrodkiem górniczo-hut-
niczym w Polsce. Wydobycie i przetwórstwo rud zło-
ta i arsenu datuje się w Złotym Stoku na 700 lat wtecz.  
W tym czasie w kopalniach wydobyto ok. 2 miliony ton 
rudy, z których uzyskano 10 ton złota i 126 tys. ton ar-
senu. W 1960 r. zamknięto kopalnię, a od 1996 roku 
działa Muzeum Kopalni Złota.
Następnym celem naszej podróży było Podziemne Mia-
sto Osówka w Głuszycy. Kosztem tysięcy istnień ludz-
kich wybudowano imponujący podziemny kompleks 
niewiadomego przeznaczenia, który mógł zostać naj-
większą kwaterą Hitlera w całej III Rzeszy. Po założe-
niu kasków rozpoczęliśmy zwiedzanie. Przewodnik 
opowiadał o historii tego obiektu. Prace rozpoczęto 
tutaj w połowie 1943 r. Doprowadziły one do powsta-
nia ogromnego systemu betonowych korytarzy, umoc-
nień i hal. Cel tych prac utrzymywany był w tajemni-
cy. Zdaniem jednych miała to być kwatera Adolfa Hi-
tlera, inni twierdzili, że budowano hale do podziem-
nych fabryk zbrojeniowych, do produkcji tajnej broni. 
Do pracy wykorzystywano robotników oraz więźniów  
z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Część naziem-
na kompleksu Osówka stanowi zewnętrzną infrastruk-
turę podziemnego obiektu – są to najbardziej wykoń-
czone budowle przedsięwzięcia „Riese” – olbrzym 
w Górach Sowich. My wędrowaliśmy trasą wiodącą 
wśród betonowych wartowni, hali z szalunkami, be-
tonowym korytarzem technicznym, niskimi sztolnia-
mi oraz wielkim wyrobiskiem w skale gnejsowej. Tra-
sa usytuowana jest głęboko pod ziemią i liczy 1200 m 
długości. Podczas zwiedzania obejrzeliśmy film doku-
mentalny „Geneza II wojny światowej” oraz różne ho-
logramy.
Po zakończeniu zwiedzania przyszedł czas na posiłek,  
a następnie udaliśmy się do Świątyni Wang w Kar-
paczu. Jest to mały drewniany kościółek pochodzą-
cy z Norwegii z miejscowości Vang nad jeziorem 
Vangsmjøsa. Zbudowany został w XII w. z drewna ży-
wicznej sosny bez użycia gwoździ, tylko przy pomo-
cy kołków i zaciosów. W roku 1841 świątynię rozebra-
no i przetransportowano do Berlina, a następnie do 
Karpacza. Jest to najwyżej położona świątynia na Dol-
nym Śląsku, leży na wysokości 885 m n. p. m. Do dziś 
odprawiane są w nim nabożeństwa Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, a także jest wynajmowany do 
zawierania ślubów parom różnych wyznań. Zwiedzi-
liśmy cmentarz, gdzie spoczywa Tadeusz Różewicz,  
a potem weszliśmy do kościoła i tam przewodnik opo-
wiadał nam o historii świątyni. Podziwialiśmy też pięk-
nie rzeźbione elementy kościółka.
Następnym celem naszej wyprawy był Ośrodek Wypo-
czynkowy „Stokrotka”, gdzie po zakwaterowaniu i obia-

dokolacji był czas na odpoczynek po męczącym dniu. 
W sobotę po smacznym śniadaniu pojechaliśmy do Pa-
łacu w Łomnicy. Pierwsze informacje na temat dóbr w 
Łomnicy pochodzą z lat 1475- 1654. Wczesnobarokowy 
dwór wzniesiono ok. drugiej połowy XVII w. W XVIII 
w. w trakcie przebudowy dokonano dużych zmian  
w wyglądzie elewacji i wnętrz. Pałac przechodził przez 
ręce różnych właścicieli, ostatnimi do 1945 r. była ro-
dzina von Kuster. Do roku 1992 pałac był własnością 
państwa polskiego, a obecnie znajduje się w rękach 
prywatnych Elisabeth von Kuster. Pałac to trzykon-
dygnacyjny budynek wzniesiony na rzucie kwadratu. 
Mieści się w nim muzeum. Zwiedza się piwnice, par-
ter i pierwsze piętro. 
Po zwiedzeniu Łomnicy nadszedł czas realizacji następ-
nego punktu wycieczki – wyjazd do Szklarskiej Porę-
by i wjazd na Szrenicę wyciągiem krzesełkowym. Na 
Szrenicy nasza grupa podzieliła się – część zeszła ze 
szczytu pieszo do Wodospadu Kamieńczyka, a reszta 
zjechała wyciągiem na dół i potem autobusem dotarli-
śmy na parking koło Wodospadu po pieszych wędrow-
ców. Ponieważ była już godzina 17.00, wróciliśmy na 
posiłek do „Stokrotki”.
Szklarska Poręba to kolejne miasto na trasie naszego 
zwiedzania, z historią którego zapoznał nas Leopold 
Kłoda. Zarówno Szklarska Poręba, jak i Karpacz leżą 
w Karkonoszach.
W „Stokrotce” wieczorem odbyło się ognisko z piecze-
niem kiełbasek, a następnie przenieśliśmy się do sali 
konferencyjnej na integracyjne spotkanie z zarządem 
Towarzystwa Miłośników Karpacza i Turystyki Karko-
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Kwiaty pod tablicą
Członkowie Towarzystwa Miłośników Jaworza i dzie-
ci z Przedszkola nr 2 w Jaworzu spotkali się już po raz 
szósty 14 października, w Dniu Święta Edukacji Naro-
dowej, przy tablicy upamiętniającej poległych w cza-
sie I i II wojny światowej nauczycieli i kierowników 
polskiej szkoły w Jaworzu Średnim: Jana Łyska, Fran-
ciszka Kuboka i Pawła Starzyka, aby uczcić ich pamięć.  
W budynku ówczesnej szkoły mieści się teraz przed-
szkole. Zarząd TMJ Zd

ję
ci

a:
 A

RC

noskiej. Samo Towarzystwo, liczące obecnie 24 człon-
ków, istnieje od lat 90., a obecny zarząd działa drugi 
rok. TMKiTK nie ma dofinansowania z Urzędu Mia-
sta i zazdroszczą nam współpracy z Urzędem Gminy.  
W programie działania mają wprowadzenie marki Kar-
pacza, zajęcie się historią miejscowości, charytatyw-
ną działalnością na rzecz dzieci z Domu Dziecka. Z na-
szej strony głos zabrali: zastępca wójta Anna Skotnic-
ka-Nędzka i prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza 
Ryszard Stanclik, który przedstawił pokrótce historię  
i działalność naszego Towarzystwa. Młodemu zarządo-
wi z Karpacza życzyliśmy wytrwałości w działaniach  
i realizacji wszystkich zamierzeń.
Rankiem 3 października wyjechaliśmy do Zamku Czo-
cha. Powstał on jako warownia na pograniczu śląsko-
łużyckim w latach 1241-1247 z rozkazu króla czeskiego 
Wacława I. W latach 1451-1700 był własnością łużyc-
kiego rodu von Nostiz. Kupiony w 1909 r. przez drez-
deńskiego producenta cygar Ernsta Gütschowa za 1,5 
mln marek do 1912 r. został przebudowany przez ber-
lińskiego architekta Bodo Ebhardta zgodnie z wyglą-
dem z rycin z 1703 r.. Podczas przebudowy zniszczo-
no jednak wiele najstarszych fragmentów kompleksu. 
E. Gütschow mieszkał w zamku do 1945 r. Opuścił za-
mek, pozostawiając wiele cennego wyposażenia. Po II 
wojnie zamek przechodził różne koleje losu. Był wie-
lokrotnie okradany z mebli i wyposażenia. Od 1952 r. 
mieścił się tam Wojskowy Dom Wczasowy, od wrze-
śnia 1996 r. publicznie dostępny jako ośrodek hote-
larsko-gastronomiczny. Zabudowania zamku zostały 
wykorzystane przy kręceniu filmów: „Gdzie jest ge-
nerał”, „Wiedźmin”, „Tajemnica twierdzy szyfrów”, 
„Fabryka zła”.
Nie mogliśmy niestety wejść do środka, ale przynaj-
mniej obejrzeliśmy mury, dziedzińce, ogród i miejsca, 

do których można było wejść. Zamek ma bardzo im-
ponujący wygląd.
Następnie pojechaliśmy do Lwówka Śląskiego, które-
go historię przedstawiła nam Irena Stekla. W tym mie-
ście zwiedziliśmy Muzeum Browarnictwa. Historia pi-
wowarstwa w Lwówku Śląskim sięga średniowiecza. 
Najstarsza wzmianka pochodzi z roku 1209, kiedy to 
Henryk I Brodaty nadał miastu prawo warzenia piwa 
i prawo mili, co sprawiło, że miasto miało monopol 
na sprzedaż złotego trunku w promieniu jednej mili.
W muzeum zgromadzono blisko 400 eksponatów do-
kumentujących historię miejscowego browarnictwa.  
W gablotach znajdują się niepowtarzalne kolekcje bu-
telek do piwa oraz dawne urządzenia, które służyły do 
warzenia piwa i jego przechowywania, jak np. lodów-
ka z 1905 r. Dodatkowo można podziwiać kolekcję ku-
fli, etykiet, szyldów, skrzynek i beczek.
Przez te wszystkie dni podczas jazdy autobusem i przy 
ognisku do śpiewania pieśniczek – na akordeonie przy-
grywała nam Jasia Czader, a na gitarze Franek Fraś. 
Korzystaliśmy również ze śpiewników, więc można 
powiedzieć, że autobus był rozśpiewany. Pogoda nam 
podczas długo wyczekiwanej wyprawy dopisała – było 
ciepło i słonecznie. Do Jaworza wróciliśmy zadowo-
leni, pełni nowych wiadomości z dziedziny historii  
i geografii.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują orga-
nizatorom wyprawy – Irenie Stekli i Ryszardowi Stanc-
likowi za wspaniałą organizację i duży wkład pracy 
w to, żeby się wszystko bardzo dobrze udało. Z bar-
dziej szczegółowym opisem naszego wyjazdu na Dol-
ny Śląsk można się zapoznać na stronie internetowej 
TMJ: www.tmj.jaworze.pl

Grażyna Matwiejczyk
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Trzeba dać z siebie 
i samochodu 110 procent
Rozmowa z Wojciechem „Pumbą” Janickim, 
kierowcą wyścigowym
W drugi weekend października w portugalskiej Bra-
dze odbył się wyścig FIA Hill Climb Masters. Na star-
cie stanęło 156 kierowców z 19 krajów Europy. Czy 
można powiedzieć, że jest to taka crème de la crème 
wyścigów?
Dokładnie tak. To jest wyścig organizowany przez FIA 
(Międzynarodowa Federacja Samochodowa – przyp. 
red.) od kilku lat. Na starcie stają kierowcy, którzy  
w danym kraju „wyjeździli” tytuł mistrzowski. Klasyfi-
kacja wyścigu odbywa się w różnych kategoriach – są 
na przykład trzy kategorie narodowe: kierowca do 25 
lat, kierowca kobieta, czterech kierowców do jazdy na 
regularność i indywidualna.

Jak się panu powiodło?
Zgłosiłem się do kategorii drugiej, bardzo mocnej, gdzie 
rywalizowałem z kierowcami jeżdżącymi samocho-
dami stricte wyścigowymi. Mam tutaj na myśli ferra-
ri, lamborghini i porsche. Szkopuł w tym, że niestety 
polskie przepisy dotyczące wyścigów mają się nijak  
w stosunku do europejskich. Skutek jest taki, że u nas 
jeżdżą trochę inne auta, przede wszystkim słabsze.  
W Polsce do kategorii II zaliczane są samochody tyl-
nonapędowe, nie ma samochodów typu ferrari. Czy-
li tak naprawdę na starcie byłem już na straconej po-
zycji. Udało mi się jednak na dwóch podjazdach zająć 
przedostanie miejsce, raz wyprzedziłem porsche, raz 
lamborghini, co na pewno jest sukcesem. Tak napraw-
dę powinienem zgłosić się do kategorii III. Wtedy, są-
dząc po czasach, bym ją wygrał. Finalnie byłem 104.  
w klasyfikacji generalnej. Zresztą wspólnie z całą re-
prezentacją, która była w Portugalii, będziemy naciskać 
na Polski Związek Motorowy, żeby ujednolicił przepisy, 
czyli mówiąc krótko – dostosował je do europejskich. 
Dobrym przykładem jest wyścig w Limanowej w wo-
jewództwie małopolskim, który jest jednocześnie mi-
strzostwami Europy. Absurd polega na tym, że startu-
jąc w tych samych zawodach, nie możemy być klasy-
fikowani w mistrzostwach Europy, bo nie spełniamy 
warunków regulaminu.

Rozumiem, że wyścigi samochodowe – jak sama na-
zwa wskazuje – to prędkość, prędkość i jeszcze raz 
prędkość. Chodzi wyłączenie o największe „depnię-
cie” na gaz?
Tak, bo to jest kategoria sprinterska. Trzeba stanąć na 
starcie i przez dwie, dwie i pół minuty dać z siebie  
i samochodu 110 procent. Powiem ciekawostkę – do ta-
kiego krótkiego startu trzeba się przygotować miesiąc, 
a często nawet jeszcze dłużej. 

Startował pan w Bradze z volkswagenem scirocco cup 
oklejonym nalepkami „Kocham Jaworze”. Na ile czu-
je się pan związany z naszą miejscowością?
Jestem związany z Jaworzem od 1998 roku. To nie był 
przypadek, bo przyjeżdżaliśmy z rodzicami tutaj regu-
larnie od połowy lat 90. i zakochaliśmy się w tym miej-
scu. Wprawdzie od roku mieszkam z żoną i dzieckiem 
w Bielsku-Białej, ale praktycznie nie ma tygodnia, że-
bym tutaj nie był choć raz w tygodniu. A czasami jest 
tak, że bywam pod Błatnią codziennie. 

Mówimy o dużych prędkościach. Jak się pan zapatru-
je na kierowców, którzy nie tylko po Jaworzu, ale i są-
siednich miejscowościach jeżdżą jak szaleni?
Są okropnie irytujący i – co gorsza – bardzo niebezpiecz-
ni. To jest odwieczny problem polskiej mentalności. Co 
ciekawe, Polacy potrafią za granicą jeździć przepisowo, 
a kiedy wracają do kraju, nagle znaki drogowe prze-
stają dla nich obowiązywać. Mamy nad Wisłą problem  
z jeżdżeniem przepisowo – inna sprawa, że jedni jeż-
dżą za wolno, inni za szybko, a cierpią na tym najbar-
dziej ci, którzy poruszają się w terenie zabudowanym 
z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Proszę mi wie-
rzyć, że jadąc do pracy, nawet kiedy wciśniemy mocniej 
pedał gazu, nie zyskamy na tym dużo.
Kilka lat temu przeprowadziliśmy ze znajomymi cie-
kawy eksperyment – chcieliśmy się przekonać, jaka bę-
dzie różnica czasu na tysiącu kilometrów między samo-
chodem, który będzie jechał przepisowo, a takim, który 
pojedzie szybciej, ale w ramach rozsądku. Wyruszyli-
śmy z włoskiego Livigno dwoma identycznymi autami. 
Do Bielska-Białej był równy tysiąc kilometrów. Ja aku-
rat byłem w grupie, która jechała zgodnie z przepisami. 
Wiem pan, jaka wyszła różnica na 1000 kilometrów?

Będę musiał strzelać, dwie godziny?
Nie, zaledwie 40 minut, czyli tak naprawdę jeden przy-
stanek na trasie. Dużo bardziej widoczna różnica była 
w spalaniu. Samochód jadący szybciej spalił aż o 29 li-
trów paliwa więcej.

Ma pan, że zapytam tak kolokwialnie, dwie nogi? Jed-
ną kierowcy wyścigowego, a drugą zwykłego użyt-
kownika dróg?
Kierowcy wyścigowi mają to do siebie, że od wyścigu 
do wyścigu, od testów do testów, nie czują tak dużej ad-
renaliny na drogach publicznych. Mogę powiedzieć za 
siebie, że nawet jak się spieszę, to przestrzegam prze-
pisów. Duże prędkości w zupełności mi wystarczają na 
wyścigu i na torach.
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Gdzie pan trenuje na co dzień?
Dotykamy kolejnego problemu – tak naprawdę nie 
mamy gdzie trenować. Będąc miesiąc temu w okolicach 
Strasburga we Francji miałem do dyspozycji osiem pro-
fesjonalnych torów wyścigowych. Koszt wjazdu na cały 
rok za trzy samochody to jest 2500 euro. Mam ochotę 
pojeździć, wychodzę w danym dniu wcześniej z pra-
cy i ćwiczę. Robię dwa, trzy kółka i wracam do domu. 
Po takiej próbie nie wpadnie mi już do głowy, żeby zo-
baczyć, ile samochód jest w stanie wycisnąć na dwu-
pasmówce.
Tymczasem najbliższy tor Bielska-Białej znajduje się 
w Kamieniu Śląskim. Trzeba się tam umawiać, bo jest 
tak duże obłożenie. Drugi tor, który jest torem bardziej 
szkoleniowym, znajduje się w Krakowie. Jest jeszcze 
tor w Kielcach, część jego nitki jest jednak przezna-
czona na normalną drogę krajową i wyścigówkami 
jeździ się tam ciężko.

Podobno ten sezon jest ostatnim, w którym będzie 
pan jeździł volkswagenem scirocco cup?
Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie przy-
szłości. W czwarty weekend października właśnie na 
torze w Kamieniu Śląskim testowałem „szufladę” – 670 
kilogramów, 270 koni mechanicznych. Zastanawiam 
się, czy nie przejść do kategorii II, czyli aut otwartych. 
Są to pojazdy bardzo szybkie i bezkompromisowe, któ-
rymi wygrywa się wyścigi. Wiem, że jest kilku kierow-
ców w Polsce, którzy mają takie „szuflady” pochowa-
ne z garażach. To jest naprawdę świetna zabawa dla 
kierowcy i atrakcja dla kibiców.

Wracając do mentalności, co zrobić, żeby było le-
piej? Praca u podstaw, na przykład w szkołach? Spo-
tkania z takimi osobami, jak pan, którzy mówią, że 
można jeździć przepisowo i bezpiecznie...
Na pewno trzeba młodych uczyć, może nie od przed-
szkola, ale pierwszej czy drugiej klasy. Edukacja to jed-

nak nie wszystko, kurs prawa jazdy powinien być roz-
szerzony o naukę jazdy na przykład na płytach pośli-
zgowych. Co z tego, że uczymy przyszłych kierowców 
skręcania, włączania się do ruchu z drogi podporząd-
kowanej, skoro oni nie rozumieją fizyki prowadzenia 
samochodu. Wielu osobom, które znajdują się w trud-
nej sytuacji, sztywnieją ręce i nogi. Nie wiedzą, co zro-
bić, a przecież na reakcję często mamy ułamki sekund. 
Jest jeszcze problem z młodymi kierowcami, którzy mo-
gliby się wyżyć na zawodach. Polski Związek Motoro-
wy nie robi za dużo, żeby im pomóc w tej materii. Są 
Polacy, którzy jeżdżą, ale robią to na zagranicznych li-
cencjach. Skoro chcemy gonić tę lepszą Europę, to po-
patrzmy chociażby na Skandynawię – tam już dziesię-
ciolatki biorą udział w rajdach normalnej rangi. W An-
glii kierowcy od pewnego wieku mogą prowadzić sa-
mochód pod opieką dorosłego. Takiego opiekuna mają 
przez kilka lat. U nas tymczasem po zdaniu prawa jaz-
dy wsiadamy do samochodu i często jest, jak w powie-
dzeniu „hulaj dusza, piekła nie ma”.

Na koniec wróćmy jeszcze do Jaworza. Jaka jest 
największa bolączka pana zdaniem, jeżeli chodzi 
o drogi?
To ma związek z ukształtowaniem terenu – drogi są 
po prostu wąskie. Tego jednak nie da się zmienić, bo 
przecież nie wyburzymy domów. Pozostaje więc tylko 
edukacja oraz wprowadzanie ograniczeń do 30 kilo-
metrów na godzinę. 
Przy tak dużej liczbie pojazdów, jakie mamy na dro-
gach, zdrowy rozsądek i przyjazne nastawienie do dru-
giego kierowcy zawsze będzie skutkować obniżeniem 
liczby zdarzeń drogowych, a przecież wszyscy byśmy 
chcieli, żeby nie było ich wcale. Pozdrawiam mieszkań-
ców Jaworza i zapraszam do kibicowania i śledzenia 
wyników w nowym sezonie Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski i Mistrzostwa Europy.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Taką „szufladą” będzie być może jeździł w przyszłym roku Wojciech Janicki.
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Wielki powrót sztuki
Galeria Sztuki na Zdrojowej w Jaworzu jest placów-
ką powołaną do życia przez dyrektora Ośrodka Pro-
mocji Gminy Jaworze, Leszka Barona (działa pod kie-
runkiem Moniki Farugi oraz Bogusławy Staniek-Podo-
lak), w miejsce istniejącego od 2008 roku Stowarzysze-
nia Artystycznego. Placówka ta kultywuje liczącą po-
nad 13 lat tradycję krzewienia kultury i sztuki w regio-
nie oraz poza jego granicami. Prowadzi ona zarówno 
działalność artystyczną i wystawienniczą, jak również 
dydaktyczną – poprzez orga-
nizację warsztatów oraz sta-
łych zajęć. Przygotowuje mło-
dzież do roli świadomego od-
biorcy sztuki i twórcy kultu-
rowego dziedzictwa.
Po prawie dwuletniej prze-
rwie spowodowanej lock-
downem Galeria Sztuki na 
Zdrojowej mogła wznowić 
swoją działalność przy Ośrodku Promocji Gminy Ja-
worze. Nowa dyrektor, Jolanta Witkowska, zaczęła sku-
piać wokół siebie ludzi ambitnych i chętnych do współ-
pracy, by promować nie tylko gminę, ale dać miesz-
kańcom więcej możliwości uczestnictwa w życiu arty-
stycznym i kulturalnym na terenie gminy oraz przybli-
żyć sztukę poprzez rozbudzanie zainteresowań i kre-
atywności w młodych i dojrzałych sercach i umysłach.
Wraz z nowym otwarciem jaworzańskiej galerii wzbo-
gacamy naszą nazwę o słowo „sztuka” oraz odświeżony 
znak graficzny, aby wyraźnie określić, co prezentuje-
my. Pojęcie sztuki ma stanowić zaproszenie dla wszyst-
kich zainteresowanych tą dziedziną. Natomiast projekt 
nowego logo ukazuje motyw trzech wzgórz: Gorusz-
ki, Kalwarii i Młyńskiej Kępy, otaczających osadę, ści-
śle nawiązując do legendy „Słonych Łez...”, opowiada-
jącej o losie trzech sióstr, których niespełniona miłość 
dała początek powstania Jaworza. Chcemy zasygnali-
zować, że łącząc różnorodne pomysły artystów sztu-
ki profesjonalnej i nieprofesjonalnej, Jaworze tworzy 
wspólnie źródło sztuki i kreatywności.
Od września wystartowały całoroczne, artystyczne za-
jęcia stałe dla dzieci i młodzieży pod nazwą: „Mali Ar-
tyści”, „Dolina Kreatywności”, „Papieroplastyka i Rę-
kodzieło”, „Światłocień” oraz warsztaty dla dorosłych 
i seniorów – „Pacykarki”, „Rękodzieło dla dorosłych”. 
Nasi instruktorzy, pod kierownictwem niżej podpisa-
nej, wprowadzają uczestników w tajniki pracy twór-
czej krainy plastyki, rękodzieła, rysunku i malarstwa. 
W chwili obecnej warsztaty dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych prowadzą Dorota Gogler (terapeuta zajęciowy), 
Aneta Kwaśna (mgr sztuki), Urszula Marczak oraz Ali-
cja Wątor (mgr sztuki).
Nasze warsztaty obejmują kształcenie ogólnoplastycz-
ne, rysunek i malarstwo, rzeźbę, ceramikę, podstawy 
projektowania, podstawy fotografii i filmu, co pozwa-
la uczestnikom na kontynuowanie nauki w szkołach 
plastycznych.
Już niedługo zaprosimy państwa na wystawę pierw-
szych prac miłośników fotografii i okolic Jaworza. 

Rozpoczął się konkurs „Cztery pory roku w Jaworzu”, 
który daje możliwość przyjrzenia się przyrodzie i zmia-
nom, jakie w niej zachodzą wraz z nadejściem nowego 
sezonu. W tak zwanym międzyczasie uczestnicy warsz-
tatów twórczych wytrwale malują, rysują, lepią i wyci-
nają, by ich przyszła wystawa była dla wszystkich cie-
kawą niespodzianką.
Galeria to również przestrzeń służąca prezentowaniu 
dorobku uznanych artystów oraz prac uczniów i absol-

wentów warsztatów. W pla-
nach mamy organizacje prze-
glądu rysunku, malarstwa  
i fotografii.
Zainteresowanych artystów 
i twórców artefaktów, którzy 
chcieliby wystawić swoje pra-
ce zapraszamy do kontakto-
wania się z Galerią Sztuki na 
Zdrojowej w celu nawiązania 

współpracy. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy 
oraz osobisty z niżej podpisaną.

Aneta Kwaśna

Galeria Sztuki na Zdrojowej wznowiła działalność po 
blisko dwuletniej przerwie. Wszelkie informacje na te-
mat jej działalności można znaleźć na stronie interne-
towej www.opgj, w zakładce Galeria Sztuki na Zdrojo-
wej, a także na profilu placówki na Facebooku.

Galeria Sztuki na 
Zdrojowej mogła 
wznowić swoją 
działalność
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Muzyczna uczta
9 października w pięknie zaaranżowanej Sali „Pod Go-
ruszką” odbyły się dwa koncerty „Lubię wracać…”, któ-
re zainaugurowały cykl wydarzeń kulturalno-artystycz-
nych organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy 
Jaworze w tym miejscu. Na scenie wystąpili: Anna Kę-
droń (aktorka musicalowa, wokalistka, wcześniej za-
wodowo związana z warszawskim Teatrem Rampa  
i Teatrami Muzycznymi w Gdyni i Toruniu) oraz Tymo-
teusz Tomala (pianista, aranżer, akompaniator), którzy 
swoim wykonaniem, niebanalną interpretacją przenie-
śli słuchaczy w muzyczną podróż, w której zabrzmiały 
najpiękniejsze utwory Zbigniewa Wodeckiego.
Artyści oczarowali publiczność swym znakomitym wy-
stępem i zadbali o doskonały nastrój całego wieczo-
ru. Anna Kędroń, która złapała świetny kontakt z wi-
downią, pomiędzy utworami wspominała oraz przy-
woływała anegdoty o sławnym muzyku – Zbigniewie 
Wodeckim. Można było posłuchać m.in. takich utwo-
rów, jak „Zacznij od Bacha”, „Lubię wracać”, „Nauczmy 
się żyć”, „Chwytaj dzień”, „Z tobą chcę oglądać świat”, 
„Nad wszystko uśmiech twój”. 
Publiczność przyjęła ciepło występ artystów, nagra-
dzając ich owacją na stojąco. Na zakończenie koncer-
tu, dyrektor Ośrodka Promocji Jaworze – Jolanta Wit-
kowska, zaprosiła wszystkich zgromadzonych na na-
stępne wydarzenia kulturalno-artystyczne, które Ośro-

dek Promocji Gminy Jaworze planuje organizować  
w sali budynku „Pod Goruszką”.
Dodajmy, że gośćmi koncertów byli zastępca wójta – 
Anna Skotnicka-Nędzka, przewodniczący Rady Gminy 
Jaworze – Zbigniew Putek, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Jaworze – Agnieszka Nieborak, radni, przedsta-
wiciele, stowarzyszeń, kół oraz organizacji pozarządo-
wych działających w naszej miejscowości.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Anna Kędroń oraz Tymoteusz Tomala zaczarowali pu-
bliczność zgromadzoną w Sali „Pod Goruszką”.
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Artyści z Anną Skotnicką-Nędzką i Jolantą Witkowską.
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RODZINNE WARSZTATY

BOZONARODZENIOWE  

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
serdecznie zaprasza na  

 w sobotę
11 grudnia 2021

w godzinach 
10.00 do 13.00

w sali „Pod Goruszką”
ul. Szkolna 97 w Jaworzu

Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy  

pod nr. tel. 33 488 31 16 
w godz. 8.00-16.00

od 1 do 10 grudnia 2021 roku. 

Serdecznie zapraszamy!

.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze  
ul. Wapienicka 25, Jaworze 
www.opgj.pl, biuro@opgj.pl

kulturajaworze.pl
opgjaworze
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Dla najmłodszych
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Dla najmłodszych
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Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały  
o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu 
przedszkola. Równie ważne jest więc Święto Chłopców, 
które obchodzimy 30 września. Tego dnia we wszyst-
kich grupach dziewczynki wręczały chłopcom upomin-
ki, własnoręcznie namalowane laurki, złożyły życze-
nia, uściskały i ucałowały. Nie zabrakło także słodkie-

go poczęstunku dla wszystkich dzieci. Życzymy naszym 
chłopakom-przedszkolakom, żeby wyrośli na wspania-
łych mężczyzn, bo już dziś widać, że spisują się na me-
dal! We wszystkich grupach był to dzień pełen wrażeń, 
atrakcji, radości i dobrej zabawy. 

Patrycja Kłaptocz

Przedszkole nr 1

Chłopaki na medal

7 października grupa Żabek udała się na warsztaty robie-
nia pizzy do Pizzerii Jedynka w Bielsku-Białej. Na miejscu 
czekały na nas stoły zastawione produktami potrzebnymi 
do zrobienia pizzy. Dzieci miały okazję zwiedzić miejsca 
w lokalu, które na co dzień są niedostępne dla klientów 
i podejrzeć, jak pan pizzerman Kuba robi ciasto na piz-
zę. Następnie każda para dzieci dostała duży krążek pod-
pieczonego ciasta i przystąpiła do układania ulubionych 
składników. Po skomponowaniu składników ciasta trafi-
ły do pieca, a dzieci z niecierpliwością czekały na efekty 
swojej pracy. W tym czasie pani Magda przygotowała dla 
nas talerzyki, kolorowe serwetki i kubeczki z ciepłą herbat-
ką. Kiedy pan Kuba przyniósł pizzę, dzieci z wielkim ape-
tytem zaczęły zajadać. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili-
śmy, że smakowała znakomicie. Na zakończenie warszta-
tów pan Kuba wręczył każdemu dziecku dyplom za ukoń-
czenie kursu Małego Pizzera. Ewa Caban

Mali pizzermani
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Przedszkole nr 1

Z uśmiechem na ustach
W październiku obchodzony jest Światowy Dzień 
Uśmiechu. Przedszkolaki włączyły się w obchody 
tego święta. Poznały historię tego radosnego dnia, au-
tora Harvey’a Ball’a, a także symbol żółtej uśmiech-
niętej buzi. Przedszkolaki postanowiły poinformować 
wszystkich o tym święcie i wyruszyły na jaworzań-
skie ulice rozdawać znaczek uśmiechniętej buzi. Dzie-
ci wzięły udział w zabawach, gdzie ,,biletem wstępu” 
był uśmiech od ucha do ucha. Był to dzień pełen rado-
ści i wesołej zabawy. Życzymy wszystkim, aby uśmiech 
gościł na naszych twarzy zawsze, nie tylko od święta.
 Anna Rak

Zielono nam
11 października obchodziliśmy, Międzynarodowy 
Dzień Drzewa Tego dnia przedszkolaki wzięły udział 
w zabawach, których celem było kształtowanie wię-
zi z przyrodą, propagowanie idei ochrony przyrody, 
uświadomienie dzieciom roli drzew w ekosystemie  
i życiu człowieka. Dzieci nazywały gatunki drzew, po-
znały budowę drzewa, obejrzały film edukacyjny „Jak 

powstaje papier?”. W sali powstał kącik makulatury, 
gdzie przedszkolaki wrzucają zużyte, niepotrzebne 
kartki papieru. Na zakończenie dzieci wraz z opieku-
nami posadziły w ogrodzie przedszkolnym drzewko 
iglaste, obiecując dbać o nie. 

Anna Rak
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Przedszkole nr 2

Przyjaciele przyrody
Październik przywitał nas ciepłą, słoneczną pogodą, 
zachęcając do obserwacji przyrody. Jesienna zbiórka 
kasztanów jak co roku cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci i rodziców. Bliskie sąsiedztwo 
naszej miejscowości z lasem umożliwia korzystanie 
dzieciom z takich form wypoczynku, które pozwalają 
na bezpośredni kontakt z naturą. Spacery i wycieczki  
u podnóża gór sprzyjają poznawaniu bogactwa eko-
systemu, jakim jest las. Pamiętamy o tym, że las jest 
domem dla zwierząt, w którym nie można hałasować, 
ani go zaśmiecać. Od wielu lat utrzymujemy współpra-
cę z Nadleśnictwem Bielsko, uczestniczymy w wyciecz-
kach i pogadankach z leśniczym. W październiku pod 
hasłem „Zostań przyjacielem przyrody” w przedszko-

lu zorganizowano zbiórkę kasztanów i żołędzi. Efekty 
zbiórki wraz z orzechami zostały przekazane do Nad-
leśnictwa Bielsko.

Muzykowanie z góralami
Rozbudzanie w dzieciach poczucia własnej tożsa-
mości regionalnej i kultywowanie tradycji regionu 
jest ważnym zadaniem przedszkola. 20 październi-
ka do naszej placówki przyjechała grupa górali z Wi-
sły. Ubrani w stroje góralskie przywitali się charak-
terystyczną gwarą i zaprezentowali swoje instru-
menty muzyczne. Były to m. in. skrzypce, akorde-
on, kontrabas. Nie zabrakło także fujarek, trombit, 
okaryny i dwojnicy, czyli odmiany fletu pasterskie-
go. Dzieci miały okazję dowiedzieć się i zobaczyć na 
żywo, jak wygląda i nazywa się regionalny strój gó-
rali z Beskidów. Przedszkolaki mogły zagrać na fujar-
kach, co sprawiło im ogromną radość. Po tym spotka-
niu dzieci uświadomiły sobie, że bycie muzykantem 
oznacza nie tylko posiadanie umiejętności gry na ja-
kimś instrumencie lub śpiewu, ale ważna jest także 
przynależność do danego regionu. Na koniec nasze 

pociechy podziękowały góralom gromkimi brawami  
i wręczyły samodzielnie wykonane prace plastyczne 
przedstawiające „Górali w oczach przedszkolaka”.

Na czym polega recykling
6 października w naszym przedszkolu odbyły się 
warsztaty ekologiczne, na których dzieci mogły zoba-
czyć, czym jest prawidłowa segregacja śmieci oraz na 
czym polega recykling. Dzięki tej wiedzy będą mogły 
pomagać swoim rodzicom w dbaniu o planetę. Dodat-
kowo, w naszym przedszkolu znajdują się odpowied-
nie kosze do segregacji śmieci, a dzieci wraz z rodzica-
mi mogą przynosić zużyte zakrętki po napojach do od-
powiednika pojemnika. Warsztaty składały się z czę-
ści teoretycznej i praktycznej, podczas których przed-
szkolaki poznały m.in. kolory pojemników do segrega-
cji różnego rodzaju odpadów. Na koniec dzieci utrwa-
liły na papierze zdobytą wiedzę. Przedszkole nr 2
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W sobotę 25 września zorganizowaliśmy Eko-Rajd na 
Błatnią. Odbywał się on w związku z akcją „Sprząta-
nie Świata” i miał na celu zadbanie o czystość beskidz-
kich szlaków (zdjęcia 1 i 2). Uczestniczyli w nim chęt-
ni uczniowie naszej szkoły, którzy szli pod opieką ro-
dziców. Do wyboru były trzy trasy (szlak żółty, szklany  
i harcerski). Każdy mógł wyruszyć wybraną przez sie-
bie trasą i dotrzeć do schroniska na Błatniej. W dro-
dze powrotnej natomiast zbieraliśmy śmieci ze szla-
ków. Nie było ich zatrważająco dużo, co świadczy chy-
ba o naszej zwiększającej się świadomości ekologicznej.
Za sprawą Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wszy-
scy byli niezwykle czujni. Szkolne korytarze i sale opa-
nowały Matematyczne Patrole (zdjęcie 3). Znienacka 
można było zostać zaskoczonym pytaniem o wynik 
mnożenia, a 7x8 przysparzało sporo kłopotów. Trze-
cioklasiści wykonali wspólny plakat, a rymowanki ma-
tematyczne na pewno ułatwią zapamiętanie tablicz-
ki mnożenia.
Światowy Dzień Zwierząt ma już 90 lat! Został usta-
nowiony na konwencji ekologicznej we Florencji  
w 1931 roku. W Polsce po raz pierwszy był obchodzony 
w 1993 r. Przypada 4 października i rozpoczyna Świa-
towy Tydzień Zwierząt, który trwa do 10 października. 
U nas również odbyło się mnóstwo projektów. Ucznio-
wie licznie uzupełniali galerię zdjęć z pupilami, gro-
madzili dary dla schroniska, tworzyli prace plastyczne  
i organizowali przebieranki na klasowy Dzień Zwierza-
ka. Cieszy fakt, że młodzi ludzie nie pozostają obojęt-
ni na krzywdę naszych braci mniejszych. Praktycznie 
każdy ma jakieś zwierzątko, które kocha i o które dba. 
Koło robotyki i programowania działa z pełną ener-
gią i pomysłowością. Zorganizowało Festiwal Łazików 
Marsjańskich. Uczciło również Światowy Dzień Zwie-

rząt specjalnymi projektami: pszczoły, wieloryba i żaby. 
Brawa dla młodych projektantów!
Szkoła to nie tylko nauka. Po długim okresie prze-
różnych ograniczeń odbyła się upragniona zabawa 
– pierwsza taka dyskoteka na świeżym powietrzu 
(zdjęcie . Ósmoklasiści z Delta Team byli profesjonal-
nie przygotowani, fachowo poprowadzili imprezę  
i „wybawili” wszystkich przybyłych! To była niezwy-
kle udana zabawa i wszyscy żałowali, że trzeba ją było 
„za szybko” zakończyć. 
Ani się nie obejrzeliśmy, a już nadszedł dzień 14 paź-
dziernika – święto wszystkich w szkole. Jak przystało 
na świąteczny dzień, było wyjątkowo odświętnie – po-
jawili się goście, były serdeczne życzenia i podzięko-
wania. W tym miejscu wszystkim pracownikom szko-
ły oraz wszystkim uczennicom i uczniom życzymy ta-
kich właśnie pogodnych i wesołych chwil, powodów 
do zadowolenia oraz samych sukcesów!

Zespół Promocji Szkoły
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Szkoła Podstawowa nr 1

Wcale się nie nudzimy
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Sportowe sukcesy
Sportowe sukcesy zawsze poprzedzone są wieloma tre-
ningami. Nie inaczej było w naszym przypadku. Już od 
września odbywały się treningi oraz szkolne zawody 
lekkoatletyczne. W Zabrzegu odbyły się Powiatowe Za-
wody Lekkoatletyczne. Szkoły rywalizowały w konku-
rencjach sztafet szwedzkich i sztafet 4x100m. Wszyst-
kie nasze drużyny wystartowały wyśmienicie. Trzy 
razy na najwyższym podium stawały zespoły startu-
jące w konkurencji sztafet szwedzkich. Ekipy biorące 
udział w rywalizacji sztafet 4x100 wywalczyły w sumie 
trzy komplety medali brązowych. Zatem na osiem kon-
kurencji zdobyliśmy sześć kompletów medali. Kolejny 
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sukces odtrąbiony został w Rudzicy. W sztafetowych 
biegach przełajowych nasi sportowcy nie mieli sobie 
równych. Pierwsze miejsca zajęły: drużyna starszych 
dziewczyn, drużyna starszych chłopców oraz druży-
na młodszych chłopców. Ponadto drużyna młodszych 
dziewczyn uplasowała się na drugiej pozycji.
Następnie, ponownie w Zabrzegu, odbyły się sztafe-
towe biegi przełajowe – finał zawodów powiatowych. 
Starsze dziewczęta i starsi chłopcy wygrali rywaliza-
cję, a młodsi chłopcy zajęli drugą lokatę. Tym samym 
wszystkie ekipy awansowały do zawodów rejonowych! 
Kolejne zawody w Zabrzegu to rejonowe biegi sztafe-
towe: dziewczyny starsze „wybiegały” pierwsze miej-
sce i awans do finałów wojewódzkich, starsi chłopcy 
zajęli miejsce drugie, a młodsi chłopcy uplasowali się 
tuż za podium.
W zawodach wojewódzkich w biegach nasze dziew-
czyny uplasowały się w pierwszej dziesiątce w woje-

wództwie! Na 1258 szkół podstawowych zajęły wyso-
kie, dzięwiąte miejsce! Dziękujemy i już trzymamy 
kciuki za kolejne sukcesy.
Z kolei w Rudzicy i w Międzyrzeczu odbył się turniej 
piłki nożnej o Mistrzostwo Gmin Jaworze i Jasienica. 
Nasze obie drużyny (młodsza i starsza) nie przegra-
ły żadnego meczu i w ostatecznej klasyfikacji zajęły 
trzecie miejsca.
Ponadto drużyna szachistów z naszej szkoły zdo-
minowała finał powiatowy drużynowych zawodów 
międzyszkolnych w szachach rozegranych w Ligocie. 
Pierwsze miejsce wywalczyliśmy w składzie: Tosia – 6 
pkt. na 6 rund, Kuba – 6 pkt. na 6 rund, Jula – 5 pkt. na 
6 rund oraz Bartek – 4,5 pkt. na 6 rund
Gratulujemy wszystkim sportowcom i trzymamy kciu-
ki za dalsze sukcesy.

Mateusz Wajs

Szkoła Podstawowa nr 1
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Podobnie jak w ubiegłych latach, początkiem paździer-
nika w naszej szkole została zorganizowana zbiórka 
używanych książek. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
wszystkich klas i ich rodziców, udało nam się zgroma-
dzić około 800 pozycji o przeróżnej tematyce, od ksią-
żeczek obrazkowych dla najmłodszych, przez poważ-
ną beletrystykę i piękne albumy, po wszelkiego rodza-
ju poradniki, słowniki i encyklopedie. 
Zbiórkę co roku prowadzimy we współpracy z Funda-
cją Ekologiczną Arka, w ramach akcji Książka Wspiera 
Bohatera. Zebrane tytuły trafią początkiem listopada 
na kiermasz w galerii handlowej Sfera, a dochód z ich 
sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie wycho-
wanków domów dziecka i świetlic środowiskowych. 
Poza książkami, przekazaliśmy Fundacji również gry, 
zabawki i puzzle, które z kolei zasilą konto akcji Da-
jemy Rzeczom Drugie Życie, której celem jest pomoc 
zwierzętom. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do 
działań łączących porządkowanie domowej przestrze-
ni z ekologią i niesieniem pomocy innym!

Magdalena Kaczmarczyk

Szkoła Podstawowa nr 2

Pasowanie 
pierwszoklasistów
4 października 2021 roku do grona „Drużyny Macz-
ka” dołączyło 41 pierwszoklasistów. Uczniowie pięknie 
recytowali, śpiewali i tańczyli. Po części artystycznej 
dzieci złożyły przysięgę, obiecując rzetelne wypełnia-
nie obowiązków szkolnych. Na koniec otrzymali szkol-
ne t-shirty z napisem „Drużyna Maczka”, dyplomy, me-
dale oraz rożki wypełnione smakołykami. 
Dyrekcji i gronu pedagogicznemu miło było powitać 
pierwszoklasistów w Naszej Szkole. Życzymy im wielu 
sukcesów w kolejnych latach edukacji, a rodzicom dzię-
kujemy i serdecznie gratulujemy wspaniałych dzieci!!!

Agnieszka Konieczna, Sylwia Szymańska

Książka Wspiera Bohatera
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Najważniejsi są ludzie, 
którzy tworzą historię
Już od kilku lat młodzież gimnazjum, a następnie SP 
nr 2 w Jaworzu bierze udział w ogólnopolskiej akcji  
o tematyce historycznej, mającej na celu upamiętnie-
nie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszaw-
skiego oraz promowanie wiadomości o historii II woj-
ny światowej. Wszelkie informacje na temat tej akcji 
można odszukać na Internecie, wpisując hasło „Kam-
pania BohaterON – włącz historię!”. Akcja jest orga-
nizowana przez Fundację SENSORIA oraz Fundację 
ROSA z siedzibą we Wrocławiu. W ramach kampanii 
jej uczestnicy mogą dokonać wysyłki kartki z życzenia-
mi do uczestników Powstania Warszawskiego za po-
średnictwem strony www.BohaterON.pl. Można sko-
rzystać z odpłatnej usługi i wysłać kartkę online, rów-
nocześnie wpłacając od 10 do 100zł. Wpłacona kwota 
jest przeznaczona na działalność statutową Organiza-
tora, a w szczególności na organizację pomocy bezpo-
średniej Powstańcom Warszawskim oraz na pokrycie 
kosztu wydruku i wysyłki kartek w formie tradycyjnej 
do Powstańców Warszawskich. Nie jest to jedyna moż-
liwa forma przekazywania podziękowań Powstańcom 
Warszawskim, można jeszcze przesłać naszym bohate-
rom samodzielnie napisane życzenia. Do tej pory oko-
ło 900 000 młodzieży szkolnej z Polski oraz z zagrani-
cy wykonało własnoręcznie patriotyczne pocztówki  
i zamieściło w nich serdeczne życzenia, słowa podzię-

kowania i wdzięczności za heroiczną walkę. W tym 
roku szkolnym uczniowie klasy 7a i 7b wykonali ponad 
40 Kartek dla Powstańca na lekcjach plastyki pod czuj-
nym okiem pani Anny Wiśniewskiej. Właściwe słowa 
uznania wpisywali już samodzielnie lub przy pomocy 
szkolnych wolontariuszy. Niezaprzeczalną prawda jest, 
iż „Najważniejsi są ludzie, którzy tworzą historię”. Pi-
sząc te kilka słów podziękowania, mogliśmy spojrzeć na 
zdjęcia żyjących jeszcze Powstańców 1944, przeczytać 
fragmenty ich wspomnień i dotknąć okruchów historii  
z II wojny światowej.

Wolontariusze

Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia
Na przełomie września i października w naszej szkole 
prowadzone były różnego rodzaju działania związane 
z utrwalaniem tabliczki mnożenia. Nauczycielki edu-
kacji wczesnoszkolnej p.Teresa Dziedzic oraz p.Justy-
na Smyrdek we współpracy z matematykiem p. Wła-
dysławem Saletnikiem realizowali projekt matema-
tyczny dla uczniów klas III-VIII. Projekt ten zatytuło-
wany jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) 
(ang. World Multiplication Table Day). Pomysłodawcą 
i głównym jego organizatorem jest Andrzej Grabow-
ski i Wydawnictwo Karty Grabowskiego z Poznania.
Celem tej akcji jest propagowanie zabawowej formy na-
uczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, 
niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do 
nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się każde-

go roku w pierwszy piątek października. W tym roku, 
czyli w 11 edycji tego wydarzenia, udział wzięło po-
nad 5640 szkół, nie tylko z Polski. Z tabliczką mnożenia 
zmagali się także uczniowie z takich krajów jak: Rosja 
Chorwacja, Ukraina, Wielka Brytania, Irlandia, Litwa, 
Rumunia, Łotwa, Białoruś, Mołdawia, Bośnia i Herce-
gowina, Turcja, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Katar, Indie, Jordania, Egipt, Holandia, Belgia, Portuga-
lia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Kolumbia, Urugwaj. 
Uczniowie klas 3a i 3b zmagali się z tabliczką mnoże-
nia zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.  Były zga-
dywanki w kole, zagadki w parach oraz standardowa 
kartóweczka. Wybrani uczniowie tych klas tworzy-
li tzw. Patrol Matematyczny - zaproszeni na wybrane 
lekcji matematyki sprawdzali/testowali czy ich starsi 
koledzy i koleżanki dobrze znają tabliczkę mnożenia. 
Utworzyli Komisje Egzaminacyjne Tabliczki Mnożenia 



listopad 2021

27

Szkoła Podstawowa nr 2
i przeprowadzili Egzamin dla uczniów klas starszych. 
Najlepiej w tym konkursie wypadli uczniowie klasy 5a. 
W szkole zorganizowany został Quiz Wszelkich Zasto-
sowań Tabliczki Mnożenia. Podczas tego współzawod-
nictwa uczniowie utworzyli zespoły trzyosobowe i przy 
użyciu smartfonów rozwiązywali problemy związane 

z tabliczką mnożenia ukryte pod postacią kodów QR. 
Tutaj najlepiej wypadła drużyna z klasy 7a. 
Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z tego 
wydarzenia.

Iwona Kominek
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Nie od dzisiaj wiadomo, że wyjścia w góry dostarcza-
ją dzieciom solidną porcję adrenaliny, w połączeniu 
z porcją pozytywnej energii. Aby wszystko się powio-
dło, i aby można było mówić o doskonałym rodzinnym 
wypadzie w góry – trzeba pamiętać o kilku znaczących 
szczegółach. Dobre przygotowanie to beztroski czas  
i chwile wykorzystane naprawdę efektywnie. Integra-
cja w gronie najbliższych, w górskich okolicznościach 
przyrody, będzie z pewnością udana, jeżeli będziemy 
pamiętać o kilku podstawowych kwestiach: zaplano-
waniu trasy, pakowaniu oraz doborze atrakcji. Wy-
cieczka na Błatnią, która odbyła się w sobotni pora-
nek 2 października zawierała wszystkie te elementy. 
Podczas wycieczki wszyscy podziwiali okoliczną przy-
rodę, pokonując szlak Harcerski na Błatnią. Pomimo 
silnego wiatru oraz niskiej temperatury, frekwencja 
w tym dniu dopisała. Liczna grupa dzieci z klas 1-3 ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, rodziców oraz wychowaw-
ców maszerowała pod górkę. Wszyscy uczestnicy zdo-
byli szczyt Błatniej, zbierając po drodze dary jesieni. 

Przy Ranczu zostały wykonane piękne grupowe pra-
ce plastyczne, które w poniedziałek ozdobiły korytarz 
szkolny. Po wysiłku naleśniki z serem, ciasto oraz go-
rąca czekolada smakowały wyśmienicie. Wycieczce to-
warzyszył dobry nastrój, a na zakończenie wykonane 
zostało zdjęcie grupowe.

Justyna Smyrdek

Szkoła Podstawowa nr 2

Harcerska integracja 
klas 1-3
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Reklama

Jeden z najlepszych salonów urody w Polsce według 
magazynu Gala znów zaskakuje. Tym razem szkole-
niami o światowej randze.
Na mapie Jaworza istnieje od przeszło siedmiu lat. Do-
tyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej w Jaworzu 
nie ustaje w poszukiwaniach najbardziej efektywnych 
zabiegów, które podbijają serca klientek i klientów na 
całym świecie. Tym razem drogi Marty Wawrzyczek, 
jaworzanki, a jednocześnie właścicielki Dotyku Uro-
dy, spotkały się ze ścieżkami najlepszych specjalistów 
z kosmetologii estetycznej w Polsce.
- Na bieżąco obserwuję zmiany, które mają miejsce w 
świecie urody. Wiem, które zabiegi cieszą się najwięk-
szą popularnością i wyróżniają się efektywnością, dla-
tego zdecydowałam się na udział w warsztatach sy-
gnowanych przez najlepszych specjalistów z tej ma-
terii w Polsce.
Udział w tym kilkudniowym szkoleniu nadały kieru-
nek rozwoju „Dotyku Urody” – mówi Marta Wawrzy-
czek, która zdecydowała się opowiedzieć o szkoleniu 
sprzed kilku tygodni.

Dr Krzysztofa Gojdzia nie trzeba nikomu przedstawiać. 
To lekarz, który jest odpowiedzialny za  metamorfozy 
gwiazd. Jest wykładowcą American Academy of Aesthe-
tic Medicine. To właśnie on wraz z dr Robertem Kasper-
kiem, który specjalizuje się w medycynie regeneracyj-
nej czyli medycynie, która stawia na wykorzystywanie 
naturalnych procesów biostymulacji organizmu czło-
wieka, wprowadzili właścicielkę Dotyku Urody w ta-
jemnice swojej pracy.
- To było bardzo ożywcze. Poznałam kilka sekretów, 
które już teraz wykorzystuję w trakcie pracy.  Pogłębi-
łam swoją wiedzę na temat zabiegów odmładzających, 
a nawet nieoczekiwanie poznałam ten, o którym nie-
zbyt często się mówi. Szkoliliśmy się także  z gineko-
logii estetycznej, która polega na modelowaniu miejsc 
intymnych u pań – dodaje nasza rozmówczyni.
Tym, co może wzbudzić spore zainteresowanie wśród 
klientek Dotyku Urody, jest wspomniana wcześniej spe-
cjalizacja dr Roberta Kasperka. Medycyna regeneracyj-
na to alternatywa dla zabiegów z wykorzystaniem wy-
pełniaczy. Opiera się na działaniu fi bryny komórkowej 
i strukturalnej, czego efektem jest przebudowa skóry 
oraz jej naturalne wypełnienie. Fibryna jest produk-
tem, który można uzyskać z krwi klienta, co sprawia, 
że zabieg jest całkowicie bezpieczny.
- Myślę, że ten zabieg przypadnie do gustu paniom, któ-
rym zależy na dyskretnych i trwałych efektach. Rów-
nie dobrych, co pozostałe kuracje odmładzające, je-
śli nie efektywniejsze – zachęca Marta Wawrzyczek.  

Dotyk Urody 
Centrum Kosmetyki Estetycznej 
43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 68, 
tel. 668 68 70 70

Dotyk Urody z nową metodą odmładzania
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Reklama/Ogłoszenia
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Poziomo:

1) Czasomierz symbolizujący przemijanie
7) Zapalany na grobie
10) Połączenie przedsiębiorstw
11) Reżyser filmu „Lista Schindlera”
12) We włoszczyźnie
13) Roślina z Meksyku, z niej tequila
14) Bohater „Iliady”, jego grób upamiętnia wiersz 
   Słowackiego
15) Płynie przez Wiedeń
16) Cukierki śmietankowe
19) Propagandowa ulotka
22) Żądlący owad
23) Następuje po orce
24) Pogoda lub nastrój
25) Belgijski port nad Skaldą
26) Plama na honorze
27) Kielich z Ostatniej Wieczerzy
29) Legendarny ojciec Wandy
30) Dzień Pański
31) Wczesny ranek
32) Do niego po grzyby
34) Tytan, który skradł ogień z Olimpu
38) Drobnoustroje
42) Słodki ziemniak
44) Wielki poemat epicki
45) Słotną jesienią go nie brakuje
46) Tkany obraz na Wawelu
47) Jednostki natężenia oświetlenia
48) Do pisania na tablicy
49) Atrybut marszałka Sejmu
50) Opowiadane dzieciom

Pionowo

1) Kilkustopniowy wodospad
2) Napis nagrobkowy
3) Kształt postaci, zarys
4) Stolica Saksonii
5) Kraj w Azji , w którym talibowie przejęli władzę
6) Przedchrześcijański słowiański obrzęd upamiętniający 
  marłych
7) Przyjęte reguły
8) Kraj lodowców i gejzerów
9) Ulica, przy której jest Urząd Gminy Jaworza
17) Nazwisko Nel z „W pustyni i w puszczy”
18) Austriackie ciasto zwijane z jabłkami
20) Mieszkanie pracownika podległego leśniczemu
21) Umowa pokojowa, sojusz
22) W parze z nim
23) Czasem uniemożliwiają kąpiel w Bałtyku
25) Biblijny statek Noego
27) Dawny wiosłowy statek wojenny
28) Spław rzeczny
33) Britney z estrady
35) Zmartwienia
36) Zbyt słodki napój
37) Twierdza broniona przed wojskami Chmielnickiego
38) Biblijna wieża, symbol pychy
39) Potrawa, pulpet
40) Groźny wirus afrykański
41) Wyspa Odyseusza
43) Oznajmujący lub przypuszczający
44) Szkic literacki, rozprawka
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Europejskie przetarcie

Od 16 do 17 października w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bielsku-Białej odbył się największy na starym kon-
tynencie turniej karate olimpijskiego Polish Open WKF. Pod Dębowcem mogliśmy oglądać walki 1400 zawodni-
ków reprezentujących blisko 200 klubów z 31 państw. Nie zabrakło również olimpijczyków z Tokio czy medali-
stów mistrzostw Europy i świata w karate WKF. W tym prestiżowym turnieju wzięła udział również skromna, 
trzyosobowa kadra naszego klubu – Akademii Karate Jaworze. Dla naszych najmłodszych zawodników start  
w tak mocno obsadzonym turnieju miał charakter szkoleniowy. W konkurencji kumite dziewcząt U10 do 30 kg 
udział wzięły: Nina Polak, która swoją walkę przegrała z zawodniczką z Rumunii oraz Karolina Ratuska, któ-
ra musiała uznać wyższość zawodniczki z Ukrainy. Obie dziewczyny przegrały swoje walki z dużo bardziej do-
świadczonymi zawodnikami, które trenują od czwartego roku życia.
W konkurencji kumite chłopców U10 do 30 kg dzielnie walczył Daniel Mariat, który dostając się do repasaży 
uplasował się na dziewiątym miejscu. Serdecznie gratulujemy wszystkim za ducha walki oraz godne reprezen-
towanie klubu i Gminy Jaworze na arenie międzynarodowej. Opiekę nad zawodnikami sprawowała trenerka 
Daria Połtorzecka. Udział w zawodach, jak i proces przygotowania współfinansowany był przez między inny-
mi przez Gminę Jaworze.

Konrad Połtorzecki
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