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Kilka miesięcy pracy nad 
wolnym duchem Dymnym
Kto z państwa siedział na ławeczce obok Maurycego Jana Nepomucena – hrabie-
go Saint Genois d’Anneaucourt, twórcy świetności Jaworza? Pewnie większość od-
powie twierdząco. Już wkrótce będzie można odpocząć obok innej wielkiej posta-
ci, która była związana z Jaworzem. Pomnik-ławeczka Wiesława Dymnego, podob-
nie jak Maurycy, został wyrzeźbiony przez krakowskiego artystę – Marka Maślań-
ca. Już wkrótce pojawi się w Nałężu. Na początku stycznia gościliśmy w jego pra-
cowni. W środku numeru przeczytacie wywiad.  (wot)
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Na pierwszym planie

Budżet Obywatelski 
powrócił

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawiru-
sa wraca Budżet Obywatelski. Po raz ostatni projek-
ty społeczne zostały zrealizowane w roku 2019. Rok 
później zostały złożone wnioski, ale trudna sytuacja 
pandemiczna oraz niepewność ekonomiczna sprawi-
ły, że ostatecznie budżet nie doszedł do skutku. Na te-
goroczne projekty Urząd Gminy w Jaworzu zarezer-
wował 300 tysięcy złotych – 250 tysięcy zostanie roz-
dysponowane z puli podstawowej (minimum 200 ty-
sięcy na projekty inwestycyjne, maksimum 50 tysięcy 
na tzw. projekty „miękkie”, przy czym wartość jedne-
go projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 70 
tysięcy, a „miękkiego” 20 tysięcy) oraz 50 tysięcy, któ-
re trafi  na realizację zadań wnioskowanych przez Mło-
dzieżową Radę Gminy Jaworze lub organizacje dzia-
łające na rzecz młodzieży (15 tys.), przez organizacje 
pozarządowe działające na rzecz seniorów (20 tys.), 
a także na rzecz rozwoju potencjału turystycznego Ja-
worza (15 tys.).
Jak poinformował Urząd Gminy Jaworze, wniosek do 
budżetu partycypacyjnego może złożyć mieszkaniec 
Gminy Jaworze, który ukończył co najmniej 16. rok ży-
cia w 2021 roku (pod warunkiem, że uzyska dla zgła-
szanego przez siebie projektu poparcie przynajmniej 
49 pozostałych mieszkańców naszej miejscowości), or-
ganizacja pozarządowa obejmująca zakresem swego 
działania Gminę Jaworze, a także Młodzieżowa Rada 
Gminy Jaworze. Ważna informacja jest taka, że każdy 
z wnioskodawców może złożyć wyłącznie jedną propo-
zycję do Budżetu Obywatelskiego. – W ramach proce-
dury można składać projekty obywatelskie, które mają 
charakter jednoroczny, należą do kompetencji samo-

rządu gminnego i będą realizowane na nieruchomo-
ściach, do których prawo będzie mieć Urząd Gminy Ja-
worze, albo których właściciel wyrazi zgodę na wyko-
rzystanie (w tym dla celów inwestycyjnych na okres 
co najmniej 10 lat) – podkreślają urzędnicy.
Proponowane projekty można zgłaszać do godziny 
12.00 18 marca (piątek) na specjalnie przygotowanym 
formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jawo-
rze, w godzinach pracy urzędu albo za pośrednictwem 
poczty (Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 
Jaworze – z dopiskiem „PROJEKT OBYWATELSKI”). 
Głosowanie na złożone projekty zostanie przeprowa-
dzone w hybrydowej formie. Będzie to można zrobić 
osobiście, poprzez oddanie głosu na karcie w Urzędzie 
Gminy Jaworze w godzinach jego pracy (pokój 106, 
I piętro) od 28 marca do 13 kwietnia 2022 roku, a tak-
że drogą elektroniczną – od 28 marca do 15 kwiet-
nia 2022 roku. W trakcie głosowania każdy mieszka-
niec (począwszy od osób, które skończyły 13. rok życia 
w 2021 roku) będzie mógł wskazać maksymalnie dwa 
projekty obywatelskie z opublikowanej wcześniej listy 
dopuszczonych do głosowania zadań.
Dodajmy, że tegoroczna pula na projekty obywatelskie 
jest dwukrotnie wyższa od środków, jakie Urząd Gminy 
w Jaworzu zarezerwował przed dwoma laty.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać z ofi cjalnej 
strony www.jaworze.pl, klikając w link: https://www.
jaworze.pl/aktualnosci/2022/2/budzet-obywatelski-
2022-w-jaworzu-czas-start

Tomasz Wolff
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Zmiany w 
rejonie tężni 
Jeszcze przed wakacjami kierowcy z Jaworza i przy-
jezdni powinni mieć do dyspozycji około 60 miejsc 
parkingowych – chodzi o przestrzeń między istnie-
jącym parkingiem przy wjeździe na ulicę Koralo-
wą oraz mini parkingiem nad amfiteatrem. Tym sa-
mym liczba miejsc parkingowych w tej części Jawo-
rza zwiększy się do około 120. – To pierwszy krok do 
tego, żeby w przyszłości zamknąć dla ruchu kołowe-
go ulicę Koralową i zrobić z niej deptak. To oczywi-
ście dość odległa perspektywa czasowa. Gwoli wy-
jaśnienia, nie będzie to parking z wyłożoną kostką 
brukową. Wykonawca będzie się posiłkował geo-
kratami, które zostaną podsypane żwirem – powie-
dział „Echu Jaworza” Radosław Ostałkiewicz, wójt 
Jaworza. 
Stworzenie w tym miejscu miejsc parkingowych bę-
dzie się wiązało z koniecznością przeniesienia siłow-
ni zewnętrznej. Jej nowym miejscem będzie wolna 
przestrzeń w okolicy tężni, w pobliżu parku stre-
et workout oraz sensorycznego placu zabaw, który 
właśnie został ukończony i już cieszy się dużą popu-
larnością. Ten ostatni projekt został dofinansowany 
przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska (kolej-
ny plac powinien wkrótce powstać w Nałężu). Dzieci 
wraz z rodzicami zostają zaproszone do świata ilu-
zji. Na miejscu dowiedzą się między innymi, czym 
jest złudzenie optyczne, jak wprawia się w ruch koła 
optyczne, czy jak działają krzywe zwierciadła. 

(wot)
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Park sensoryczny to oferta dla osób ciekawych świata. 
Na miejscu przekonają się, że nie wszystko jest takie 
oczywiste, na jakie wygląda.
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W trosce o bezpieczeństwo
Trzy ogólnodostępne defi brylatory AED pojawiły się na 
przełomie stycznia i lutego w Jaworzu. Urządzenia ra-
tujące życie zostały zamontowane przed wejściem do 
Urzędu Gminy, przy amfi teatrze (od strony ul. Wapie-
nickiej, na zewnątrz budynku Ośrodka Promocji Gmi-
ny Jaworze) oraz w Hali Sportowej przy ul. Wapienic-
kiej. – Takie rozmieszczenie urządzeń pozwoli zapew-
nić dostęp do wczesnej defi brylacji w kluczowych miej-
scach dla jak największej liczby mieszkańców naszej 
gminy. Mamy nadzieję, że dostępność tych urządzeń 
pozwoli uratować niejedno życie – przyznał Radosław 
Ostałkiewicz, wójt Jaworza. Jak dodał, ich zakup zo-
stał sfi nansowany ze środków budżetu gminy Jaworze.
AED to skrót od Automatyczny Defi brylator Zewnętrz-
ny. Najważniejsze jest to, że mogą być używane przez 
osoby, które nie posiadają wykształcenia medyczne-
go. Urządzenia są wyposażone w dwie samoprzylepne 
elektrody, które nakleja się na klatkę piersiową osoby 
potrzebującej pomocy. Urządzenie to samo decyduje 
o konieczności wyładowania elektrycznego i jego sile. 
Obsługa jest o tyle prosta, że osoba, która przystąpi do 
ratowania życia, słyszy wypowiadane komendy.
– AED wydaje komunikaty w języku polskim i prowa-
dzi krok po kroku przez cały proces udzielania pierw-
szej pomocy, instruując głosowo, co dokładnie nale-
ży robić, a dodatkowe wsparcie pojawia się na pane-
lu grafi cznym. AED pokazuje, jak należy wykonać ma-

saż serca – i w razie potrzeby przywraca normalną pra-
cę serca, przepuszczając impuls elektryczny o odpo-
wiednim natężeniu przez mięsień sercowy. Defi bryla-
cja jest prosta i bezpieczna. Nie ma możliwości popeł-
nienia błędu – AED jest w 100 procentach bezpieczne 
i dla poszkodowanego i dla osoby, która udziela pomo-
cy – czytamy na ofi cjalnej stronie internetowej Urzędu 
Gminy Jaworze www.jaworze.pl. 

(wot)

Solidarni z Ukrainą
Na lutowej sesji Rada Gminy Jaworze przyjęła jedno-
głośnie uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy. Oto jej 
treść: „Rada Gminy Jaworze wyraża solidarność z Naro-
dem Ukraińskim wobec agresji Rosji na Ukrainę 24 lu-
tego 2022 roku i pogwałcenia zasady prawa do samo-
stanowienia narodów zgodnie z wartościami cywiliza-
cji zachodniej.
Jednocześnie Rada Gminy Jaworze wyraża stanowczy 
protest wobec działań destabilizujących pokój w Euro-
pie, jakie podjęła Federacja Rosyjska, deptając suweren-
ność i wolność Ukrainy, której niepodległość Rzeczpo-
spolita Polska uznała jako jedno z pierwszych państw 
na świecie, a która jest dzisiaj polską racją stanu i sta-
nowi jedną z podstawowych gwarancji bezpieczeństwa 
Polski w Europie.
W dniu, w którym Wolna i Demokratyczna Ukraina zo-
staje wystawiona na największą próbę, Rada Gminy Ja-
worze wspólnie z Wójtem Gminy Jaworze przekazu-
je wyraz pełnego wsparcia dla Ukrainy oraz deklaru-
je w imieniu mieszkańców Jaworza wspólnotę z Naro-
dem Ukraińskim w tym trudnym czasie oraz wyraża 
nadzieję, na szybką i skuteczną reakcję międzynaro-
dowych instytucji.

Jako Gmina Jaworze wyrażamy w imieniu naszego sa-
morządu pełne wsparcie wszystkim Ukrainkom i Ukra-
ińcom, którym jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej pomo-
cy, będącej w zasięgu naszego samorządu, w tym pomo-
cy humanitarnej.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 
Rady Gminy Jaworze, zobowiązując go do przekazania 
uchwały do Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Ślą-
skiego, Starosty Bielskiego oraz Ambasadora Ukrainy 
w Polsce”. Urząd Gminy Jaworze

Jeden z defi brylatorów został zamontowany przed 
wejściem do Urzędu Gminy w Jaworzu.
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Jaworzańska pomoc 
dla Ukrainy
Wydarzenia za naszą wschodnią granicą wstrząsnę-
ły światem. W obliczu niewyobrażalnej tragedii, jaką 
jest wojna, jednoczymy się wszyscy, niosąc wsparcie 
potrzebującym. Chcemy pomagać i otwieramy serca 
na potrzeby walczącej Ukrainy. 
Jaworze zareagowało w sposób błyskawiczny. Zorga-
nizowano zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla lu-
dzi z Ukrainy. W ciągu kilku dni zebraliśmy mnóstwo 
darów, które wolonta-riusze przewożą (część została 

już dostarczona) do granicy polsko-ukraińskiej, a na-
stępnie transport humanitarny przejmuje Czerwony 
Krzyż. Zebrane przedmioty trafi ą do miejsc tymcza-
sowego schronienia – dla ludzi, dla których będą one 
najbardziej potrzebne. Chcielibyśmy zaznaczyć, że cała 
akcja ma charakter inicjatywy oddolnej (pracownicy 
Urzędu Gminy wraz z mieszkańcami Jaworza) i dzię-
ki ludziom o wielkim sercu jesteśmy w stanie pomóc 
w tej tragicznej sytuacji naszym sąsiadom – Ukraińcom.
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Punkt konsultacyjny 
programu 
„Czyste Powietrze”

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2021 r. funkcjonu-
je w Gminie Jaworze punkt konsultacyjny rządowego 
programu „Czyste Powietrze”. Powstał na mocy po-
rozumienia Gminy Jaworze z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Czynny jest w każdy czwartek w godzinach 
7.00-17.00 w budynku „Pod Goruszką” przy ul. Szkol-
nej 97. Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegó-
łowe informacje na temat zasad udzielania dofinanso-
wania przez WFOŚiGW. Bardzo prosimy o wcześniej-
sze umawianie się telefoniczne na konkretną godzinę 
pod nr. telefonu 661 326 791.
W ramach programu dofinansowane są przedsięwzię-
cia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej 
emisji, związane z podnoszeniem efektywności ener-
getycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

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

Od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek składania dekla-
racji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
który ma na celu zebranie wszystkich danych doty-
czących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy obiekt, który 
posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW na-
leży zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Moż-
na to zrobić samodzielnie, wypełniając deklarację na 
stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Do 
przesłania formularza potrzebny jest profil zaufany 
albo podpis elektroniczny.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli państwa 
dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalo-
wane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji ma-
cie czas do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub 
spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 
r. deklarację musicie złożyć w terminie 14 dni.
Jeśli nie posiadacie dostępu do internetu albo podpisu 

elektronicznego – deklarację możecie złożyć w Urzę-
dzie Gminy Jaworze osobiście lub listownie. Formula-
rze deklaracji dostępne są na stronie www.jaworze.pl, 
w zakładce Powietrze. 
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Znakujemy pojemniki

Niewłaściwe pojemniki

Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na 
odpady, tak aby możliwa była bezproblemowa iden-
tyfikacja danej frakcji podczas wywozu. W przypad-
ku braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i Po-
zostałości z segregacji prosimy o podejście do Urzędu 
Gminy Jaworze lub kontakt telefoniczny 033 828 66 
46, 033 828 66 45.
Ponadto informujemy, że odpady z frakcji bio, pozosta-
łości z segregacji oraz popiół będą odbierane wyłącz-
nie z pojemników spełniających normę PN-EN 840-1.

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gmi-
ny Jaworze w przypadku pojemnika niespełniającego 
odpowiednich wymagań technicznych będzie naklejać 
informacje o poniższej treści: „Państwa pojemnik nie 
spełnia wymagań technicznych (PN-EN 840-1). Podsta-
wa prawna: § 7 pkt 4 Uchwały nr XIX/160/2016 Rady 
Gminy Jaworze z dnia 14 LIPCA 2016 r. w sprawie re-

gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Jaworze z póź. zm. W związku z powyższym, 
tego typu pojemniki nie będą obsługiwane z dniem 1 
lutego 2022r. Została wykonana dokumentacja foto-
graficzna. W razie pytań prosimy o kontakt telefonicz-
ny: 509 672 307”.

Opłata za 
gospodarowanie odpadami 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy 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.  Właścicie-
lom nieruchomości zostały wygenerowane oraz dostar-
czone indywidualne nr kont bankowych.  W celu uzy-
skania indywidualnego nr konta bankowego prosimy 
o kontakt z Wydziałem Spraw Komunalnych i Uzdro-
wiska tel.: (33) 828 66 45, (33) 828 66 46. Stawka opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
uległa zmianie i wynosi 30 zł od osoby. Opłatę nale-
ży wnosić następujących terminach: za styczeń i luty 
do 15 lutego, za marzec i kwiecień do 15 kwietnia, za 

maj i czerwiec do 15 czerwca, za lipiec i sierpień do 16 
sierpnia, za wrzesień i październik do 15 październi-
ka, a za listopad i grudzień do 15 grudnia.

Urząd Gminy Jaworze
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Z wielkim smutkiem przyjęłam wiadomość  
o śmierci 

Pana Waltera Wehsolego

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
Rodzinie i Bliskim  

składa senator Rzeczypospolitej Polskiej  
Agnieszka Gorgoń-Komor.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci 

Pana Bogusława Krzemińskiego
radnego pierwszej kadencji. 
Rodzinie i bliskim składamy  
szczere wyrazy współczucia.

Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza  
oraz Zbigniew Putek, przewodniczący RG Jaworze

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią 
się im płaci

Wisława Szymborska

Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Pana Waltera Wehsolego 

składają  
Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza  

oraz Zbigniew Putek, przewodniczący RG Jaworze

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bogusława Krzemińskiego
oddanego społecznika, człnka Rady Sołeckiej,

radnego rady Gminy I kadencji

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie
składają

Władysław Nikiel 
Przewodniczący Rady Gminy w Jaworzu I kadencji

Józef Czader
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze 

I kadencji

W marcu tężnia nieczynna

Informujemy, że z powodu przeprowadzania prac kon-
serwacyjnych Tężnia Zdrojowa w marcu będzie nie-
czynna.

Zapraszamy do korzystania z Tężni od 1 kwietnia 2022 
roku.
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Ośrodek Promocji Gminy Jaworze wspólnie z Galerią 
Sztuki na Zdrojowej zorganizowały dla dzieci z klas I-V 
Zimowe Warsztaty Artystyczne. Odbyły się w dniach 
14-25 lutego i prowadzone były przez instruktorów 
artystycznych – pracowników Galerii – Anetę Kwa-
śną i Monikę Farugę. Podczas dwutygodniowych za-
jęć uczestnicy zapoznali się z takimi technikami jak: 
papieroplastyka, introligatorstwo, rękodzieło, projek-
towanie ozdób karnawałowych, animacja poklatkowa  
i decoupage. 
Ogromnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się 
warsztaty papieroplastyki, na których dzieci wykona-
ły pracę plastyczną „Sylwestrowa noc” z efektem 3D. 
Zajęcia te oprócz kreatywności rozwijały także małą 
motorykę oraz umiejętności wycinania. W tym dniu 
powstały także piękne walentynkowe serca zdobione 
brokatem i wstążkami.
Na następnych zajęciach uczestnicy warsztatów wyko-
nali przepiękną pracę introligatorską w postaci szki-
cowników. Zapoznali się z typami prac introligator-
skich, poznali do nich narzędzia i drobne urządzenia. 
Ponadto podczas warsztatów dzieci zaprojektowały  
i wykonały również zachwycające ozdoby karnawało-
we. Powstały m.in. brokatowe maski i cekinowe opaski. 
W kolejnym dniu królowała animacja poklatkowa. 
Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę o animowaniu, 
każdy wykonał własny przyrząd do animacji zwany ze-
otropem (urządzenie, wykorzystujące efekt strobosko-
powy). Z kolei w ostatnim dniu warsztatów dzieci wy-
konały piękne prace zdobione metodą decoupage’u. 
Naklejały wcześniej wycięte elementy papierowe na 
przygotowaną powierzchnię, w taki sposób, aby wy-
glądały jak namalowane.
Zimowe Warsztaty Artystyczne dały uczestnikom moż-
liwość świetnej zabawy i pogłębienia swoich zaintere-
sowań. Cieszymy się, że czas spędzony w Galerii Sztuki 
na Zdrojowej był dla nich twórczy i owocny. 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Zimowe warsztaty

Docenieni za maski
Miło nam państwa poinformować o pierwszym suk-
cesie plastycznym. Iga Szlagor, Nikodem Pokusa oraz 
Kamil Brzezowski zajęli III miejsce w swoich katego-
riach wiekowych w X edycji konkursu Maska Karna-
wałowa, zorganizowanego przez Miejski Dom Kultu-
ry – Dom Kultury w Olszówce w Bielsku-Białej. Lau-
reaci uczęszczają na zajęcia plastyczne – „Dolina Kre-
atywności”, prowadzone od września 2021 r. przez in-
struktora artystycznego Anetę Kwaśną w Galerii Sztu-
ki na Zdrojowej w Jaworzu. 

Na konkurs wpłynęło łącznie aż 378 prac, które jury 
oceniło w pięciu kategoriach wiekowych: grupa przed-
szkolna, klasy I-III, IV-VI, VII-VIII oraz grupa dorosłych. 
Jury przyznało: 13 miejsc pierwszych, 13 miejsc dru-
gich, 11 miejsc trzecich, a także cztery wyróżnienia. 
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe, a instruktorzy pamiątkowe listy gratulacyjne. 
W tym roku prace pobiły wszelkie rekordy, zarówno 
pod względem liczebności, jak i poziomu artystycznego. 
Wykonane maski charakteryzowały się dużą wrażliwo-
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Monochromatyczna 
podróż

Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom odbyło się 
9 lutego w Domu Kultury w Olszówce. Nagrody wrę-
czył osobiście dyrektor Miejskiego Domu Kultury  
w Bielsku-Białej, Zbigniew Hendzel. W środku stoi Ane-
ta Kwaśna.
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Wspólne dzieło Nikodema Pokusy i Kamil Brzezow-
skiego oraz praca Igi Szlagor.

Galeria Sztuki na Zdrojowej, działająca pod patronatem 
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, zainicjowała zimo-
wy sezon artystyczny 2022 wystawą prac graficznych 
Józefa Smolińskiego. Wernisaż unikalnych rysunków 
tuszem odbył się 28 stycznia. Ekspozycję uroczyście 
otworzyła Jolanta Witkowska, dyrektor OPGJ, która 
przywitała przybyłych gości oraz przedstawiła obecne-
go na uroczystości autora prac, samouka w dziedzinie 
sztuki rysunku. Dyrektor poinformowała jednocześnie, 
że pan Józef po raz kolejny podarował jeden ze swoich 
obrazów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy (szkic zabytkowej jaworzańskiej Gloriety). Następ-
nie głos zabrała kierowniczka Galerii, niżej podpisa-
na, która podkreśliła, że celem placówki jest przycią-
ganie miłośników sztuki, pokazywanie dobrych wzor-
ców młodemu pokoleniu oraz integracja lokalnej spo-
łeczności. Dokonany przez nią wybór prac pana Smo-
lińskiego na otwarcie sezonu zimowego był nieprzy-
padkowy. Wykorzystanie czerni i bieli w obrazach au-
tora świetnie współgra z obecną porą roku – zimą. Sza-
re, pozbawione liści drzewa czy drewniane i kamienne 
budowle nabierają uroku w otulinie śnieżnej. W ryso-
wanych pejzażach, w które często wplecione są kom-
pozycje ciekawej architektury regionu, odzwierciedla 
się pasja artysty.
Głos zabrał także Józef Smoliński, który w barwny spo-
sób opowiedział o swojej przygodzie ze sztuką. Stopnio-
wo zostaliśmy wprowadzeni w tajniki „monochroma-
tycznej podróży” tego artysty. Pan Józef nie omieszkał 
przedstawić młodziutkiej dziewczyny, Mai Czopek, dla 
której jego prace i porady są inspiracją do wejścia na 
ścieżkę twórczości malarskiej. Artysta zakończył swo-

ją wypowiedź pięknym cytatem, który mówi o tym, że 
nie ma sztuki bez dawania, dzielenia się i pomagania 
innym. Dopełnieniem tego wspaniałego wydarzenia 
kulturalnego była wykreowana przez Tomasza Ma-
dzię muzyka gitarowa. 
Na wernisaż przybyło sporo gości, w tym rodzina  
i przyjaciele artysty. Lokalny samorząd reprezentował 
przewodniczący Rady Gminy Jaworze, Zbigniew Putek. 

Aneta Kwaśna
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Józef Smoliński czuł się w Galerii Sztuki na Zdrojowej 
jak u siebie w domu.

ścią młodych twórców, wyobraźnią, ekspresją oraz cie-
kawym doborem barw. Zostały one wykonane w róż-
nych technikach, zarówno tradycyjnych papierowych, 
jak i przestrzennych, takich jak papier mâché czy cera-
mika, zachowując karnawałowy charakter. Gratuluje-
my sukcesu laureatom i instruktorce Anecie Kwaśnej.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Serdecznie zapraszamy państwa na wystawę prac ma-
larki Ewy Jędryk-Czarnoty pt. „Świat kobiet” do Gale-
rii Sztuki na Zdrojowej w Jaworzu. Można ją oglądać 
do końca marca. Autorka prac pochodzi z Sosnowca, 
studiowała w Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 
ukończyła również katowicki Wydział Grafiki Aka-
demii Sztuk Pięknych. Dyplom z projektowania gra-
ficznego w pracowni prof. A. Romaniuka i dodatkowy  
z malarstwa w pracowni prof. J. Rykały uzyskała  
w 1987 roku. Zajmuje się malarstwem, projektowa-
niem, architekturą wnętrz oraz tkaniną artystyczną. 
Brała udział w kilkunastu wspólnych wystawach gru-
py „Przekaz”. Zajmowała się projektowaniem graficz-
nym, aranżacją wnętrz i scenografią w TVP Katowice. 
Ponadto prowadziła działalność dydaktyczną z dziećmi 
i młodzieżą w zakresie sztuki. Ostatnie 10 lat poświę-
ciła wyłącznie malarstwu. Uczestniczyła w plenerach 
malarskich w kraju i za granicą.
Od 25 lat związana jest z Beskidem Żywieckim, gdzie 
mieszka i tworzy w malowniczej wsi Bystra. Tutaj stara 
się pogodzić dwie pasje – twórczość i miłość do ogrodu.
Na wystawie będzie można zobaczyć prace malarskie, 
które przybliżą nam postrzeganie malarki na temat 
świata kobiet przez pryzmat podróży, scenerii, ubio-
ru oraz emocji. Sama artystka mówi, że głównym te-
matem jej twórczości jest kobieta. – Nie konkretna oso-
ba, ale moje wyobrażenie o niej. Moje obrazy to opo-
wiadania o niej na płótnie pisane kolorami o kobiecej 
wrażliwości, jej subtelnym pięknie, emocjach i marze-
niach – wyjaśnia.
,,Kobieta” malarki zbudowana jest „z uczuć i myśli, oto-
czona woalem tajemnicy, a jednocześnie z krwi i kości, 
delikatna i zadziwiająco silna”. W obrazach pojawia-

ją się różnorodne atrybuty – koronki, kapelusze, stro-
je, które zmieniają się pod wpływem nowych wrażeń.

Galeria Sztuki na Zdrojowej
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Tak dawniej szusowano

Tegoroczne ferie w województwie śląskim upłynęły pod 
znakiem… braku śniegu. Biały puch leżał jedynie w wyż-
szych partiach gór. Bezśnieżne zimy to jeden z powodów, 
dla których Honorata i Marek Flisowscy z Bielska-Białej, 
którzy do dziś przy ulicy Dąbrowskiego prowadzą komis 
sportowy, zrezygnowali z „wyciągowego biznesu” w na-
szej miejscowości.
– Jaworze zawsze było bliskie naszym sercom – przyzna-
ją zgodnie małżonkowie. – Interesy zaczęliśmy tutaj ro-
bić na początku nowego tysiąclecia, w 2004 albo w 2005 
roku. Zaczęliśmy od Kalwarii.
Od sanatorium dziecięcego wydzierżawili łąkę, na której 
postawili wyciąg bezpodporowy – tak naprawdę to bar-
dzo prosta konstrukcja z dolną i górną stacją oraz liną. Zo-
stał nazwany Bakcyl. Po dwóch latach pojawiła się propo-
zycja od ówczesnego wójta, Zdzisława Byloka, żeby zago-
spodarować narciarsko na powrót Goruszkę.
– Podobnie jak w przypadku Kalwarii, kupiliśmy wyciąg 
bez podpór i rozpoczęliśmy działalność. To była świet-
na przygoda, choć z każdym rokiem widzieliśmy coraz 
mniejszy sens ekonomiczny tego przedsięwzięcia. Zimy 
były coraz mniej śnieżne, nie mogliśmy się posiłkować na-

śnieżaniem, więc bywały takie lata, że puszczaliśmy wy-
ciąg dopiero w lutym. A przecież musieliśmy za każdym 
razem ponieść koszty związane z przeglądem technicz-
nym – wspomina pan Marek.
– Zdarzało się też tak, że musieliśmy się sporo naczekać na 
dozór techniczny z Czechowic-Dziedzic, który miał na gło-
wie większe wyciągi w Beskidach – uzupełnia jego żona.
Goruszka i Kalwaria były idealnymi stokami do nauki jaz-
dy na nartach. Dlatego z wyciągów korzystali nie tylko ja-
worzanie, ale mieszkańcy okolicznych wiosek czy Biel-
ska-Białej. Na tej pierwszej górce odbywały się nawet za-
wody szkolne (podstawówki nr 2 w Bielsku-Białej) oraz 
gminne. Wyciągi były czynne od godziny 9.00 do wcze-
snych godzin popołudniowych, ale jak ktoś chciał skorzy-
stać z nich po zmroku, też nie było problemu.
– Czasami odbierałem telefon od znajomych prowadzą-
cych szkółki narciarskie. Dzięki oświetleniu stoków mo-
gli szkolić także wieczorem – dodaje Marek Flisowski.
W ostatnim roku funkcjonowania jeden wjazd kosztował 
złotówkę, można też było kupić karnet 10-przejazdowy, 
gdzie jedenasty wyjazd był za darmo.
Można przyjąć, że historia wyciągów w Jaworzu zakoń-
czyła się w 2010 roku. Bakcyl istniał tylko kilka lat, ten na 
Goruszce miał znacznie dłuższą historię.
W 1965 roku Kopalnia „Wieczorek” z Janowa otwo-
rzyła przy ulicy Za Goruszką dom ośrodek „Agniesz-
ka” (został zlikwidowany w 1996 roku). Składał się  
z domu wczasowego oraz domków letniskowych. Ośro-
dek szybko zamarzył o własnym wyciągu.
– Bodajże w roku 1980 na górze zostało zamontowane 
koło. Dalsze prace zostały jednak przerwane z uwagi na 
stan wojenny. Wyciąg ruszył w połowie lat 80. Nie dzia-
łał jednak zbyt długo – wspomina mieszkaniec dobrze pa-
miętający tamte czasy. 

Tomasz Wolff
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Marek Flisowski z sentymentem wspomina czasy, kie-
dy razem z żoną prowadzili wyciągi na Goruszce  
i Kalwarii w Jaworzu.

Od 1965 do 1996 roku pod Goruszką działał ośrodek 
„Agnieszka”.
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Kilka miesięcy pracy nad 
wolnym duchem Dymnym

Rozmowa z Markiem Maślańcem, artystą 
rzeźbiarzem, autorem ławeczek hrabiego 
Maurycego i Wiesława Dymnego 
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Ludzie Jaworza

– Dzień dobry. Proszę mieć ze sobą dowód osobisty i 
maseczkę. Pozdrawiam – SMS-a takiej treści wysyła do 
mnie dzień przed spotkaniem Marek Maślaniec, arty-
sta rzeźbiarz, autor ławeczek Maurycego w centrum 
Jaworza oraz Wiesława Dymnego w Nałężu, która do-
piero zostanie odsłonięta. Sytuacja wyjaśnia się dzień 
później – z panem Markiem spotykam się w samym ser-
cu Nowej Huty, przed bramą do firmy ArcelorMittal. 
Gdzieś w środku, w industrialnym krajobrazie kształ-
towanym przez budynki, wijące się rury i napowietrz-
ne kable, mieści się pracownia rzeźbiarza. Żeby wejść 

do środka, konieczna jest przepustka. Bez dowodu oso-
bistego więc ani rusz. Jeszcze obowiązkowa kontrola 
(przepustka, maseczka) i możemy wjechać do środa. 
Labirynt dróg – najpierw w lewo, potem w prawo, zno-
wu w lewo – gdybym miał tam trafić ponownie na wła-
sną rękę, miałbym duży problem. Po krótkim „indu-
strialnym rajdzie” jesteśmy na miejscu, możemy więc 
zaczynać wywiad.
– Wiesław jest taki rozedrgany  – wskazuje na białą po-
stać siedzącą na ławeczce, nim zdążę wyciągnąć dyk-
tafon.

Marek Maślaniec w swojej pracowni w Nowej Hucie.
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Kiedy wpiszemy do Google’a pana imię i nazwisko, 
po prawej stronie pojawia się pana zdjęcie, kilka 
informacji, a na dole zdjęcie ławeczki Maurycego 
w Jaworzu. To bardzo sympatyczne z perspektywy 
naszej miejscowości, choć oczywiście mam świado-
mość, że nie maczał pan w tym palców, tylko ame-
rykańskie przedsiębiorstwo informatyczne. Zapy-
tam jednak, czy Maury-
cy to jedna z pana ulubio-
nych prac?
Mam więcej ulubionych 
rzeźb. Są to na przykład Ka-
zimierz Górski, który od kil-
ku lat „stoi” przy Stadionie 
Narodowym w Warszawie, 
Danuta Siedzikówna „Inka” 
w Gruszkach na Podlasiu, 
król Kazimierz Wielki z ma-
łym chrześniakiem w Niepo-
łomicach, Maciej z Miecho-
wa w Krakowie, Józef Piłsud-
ski w Zamościu, leśniczan-
ka na fontannie na rynku 
w Niepołomicach czy rzeź-
ba Gryfa w Mielcu. Jeszcze 
kilka prac na pewno by się 
znalazło. 

Jak w ogóle zaczęła się pana przygoda z Jaworzem?
Wszystko było załatwiane przez odlewnię metali Me-
talodlew z Krakowa. Do tej właśnie firmy zgłosiły się 
władze Jaworza, które zamarzyły swego czasu o ła-
weczce Maurycego. Wtedy wynajmowałem pracow-
nię od Metalodlewu, więc otrzymałem od nich zlece-
nie na wykonanie tej rzeźby. Przyznam się bez bicia, 
że kiedy rozpoczynałem prace, niewiele wiedziałem o 
Jaworzu, o rodzinie hrabiowskiej. 

To jak wyglądały prace?
Posiłkowałem się zdjęciami, rycinami, dzięki czemu 
udało mi się wiernie odtworzyć postać Maurycego. 

Ale od tego czasu pewnie już pan zdążył wpaść do 
Jaworza?
Nie, wciąż mi się to nie udało. Może w końcu nadrobię 
wszystkie zaległości przy okazji odsłonięcia ławeczki 
Wiesława Dymnego. 

Kiedy rozpoczęły się prace nad Wiesławem 
Dymnym?
Już w zeszłym roku wykonałem kilkanaście szkiców 
rysunkowych. Władze Jaworza wybrały jeden rysu-
nek – Wiesława Dymnego siedzącego trochę nonsza-
lancko, takiego wolnego ducha, który tak jakby zapra-
szał, żeby usiąść obok niego. W pierwotnej wersji ar-
tysta był z papierosem, władze gminy chciały jednak, 
żeby był to długopis.

Wiem, wójt Jaworza wyszedł z założenia, że nie bę-
dzie promował – i słusznie – palenia. No właśnie, 
często się zdarza, że wprowadza pan takie popraw-
ki do swoich projektów?
Zleceniodawcy często mają uwagi, co jednak nie ma 
wpływu na całość koncepcji danego dzieła. Mówimy 
przecież o detalach.

Wróćmy do pracy nad rzeźbą. Co działo się dalej?
Na podstawie wybranego przez władze gminy rysun-
ku wyrzeźbiłem w glinie całą postać, w skali 1:1. Po 
zatwierdzeniu rzeźby wykonałem model gipsowy.  
W sumie pracowałem nad tym kilka miesięcy, choć 
przy okazji realizowałem także inne projekty. Model 
gipsowy trafił do odlewni i na tym moja rola przy po-

mniku-ławeczce się skoń-
czyła. To, co pan tutaj wi-
dzi, to efekt finalny, tylko 
jeszcze trzeba go przełożyć 
na brąz. 

Lubi pan folklor?
Tak, a dlaczego pan pyta?

Pytam w kontekście pro-
fesora Stanisława Hady-
ny. Zaprojektował pan 
aż trzy ławeczki twórcy 
i wieloletniego szefa ze-
społu „Śląsk”…
To prawda, lubię zespół 
„Śląsk”. Pamiętam jak jeź-
dziłem na ich występy do 
Nowohuckiego Centrum 
Kultury. Urodziłem się  

w Niepołomicach, pochodzę z Woli Batorskiej, wiosce 
położonej 30 kilometrów od Krakowa, a folklor mnie 
fascynował praktycznie od małego. 
Ławeczki ze Stanisławem Hadyną stoją w wiślańskim 
amfiteatrze, w parku w Koszęcinie, gdzie jest siedziba 
„Śląska”, a także w Siewierzu. 

Już nie tylko duże miasta, ale mniejsze miejscowo-
ści marzą o własnych ławeczkach. Powstają chyba 
jak grzyby po deszczu?
Rzeczywiście, w naszym krajobrazie jest ich coraz wię-
cej. Ja zresztą skupiam się nie tylko na ławeczkach, ale 
innych pracach. Na przykład mam już gotową rzeźbę 
Adama Małysza idącego z nartami na ramieniu, któ-
ra ma trafić do powstającego Muzeum Beskidzkiego 
Narciarstwa w jego rodzinnej miejscowości – Wiśle.

A nad czym pan obecnie pracuje?
Nad trzema postaciami. Na razie wykonałem je w pla-
stelinie, w małej skali. Mam nadzieję, że projekt ten 
będzie realizowany. Nie chciałbym jednak zdradzać 
więcej szczegółów. Oczywiście jeżeli pojawią się jakieś 
kolejne propozycje z Jaworza, to chętnie się nad nimi 
pochylę. Może jest ktoś jeszcze, kogo można by „posa-
dzić” na ławeczce.

Czas się zbierać. Przy bramie wjazdowej portier zabie-
ra przepustkę, panu Markowi każe otworzyć bagażnik. 
Przypomina, że podczas kontroli maseczki mają być 
założone. Kontrola nie trwa nawet minuty. Po chwili 
podnosi szlaban i mówi „do widzenia”.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Na kolejnej stronie prezentujemy kilka zdjęć z pra-
cowni Marka Maślańca.

Władze Jaworza wybrały jeden 

rysunek – Wiesława Dymnego 

siedzącego trochę nonszalancko, 

takiego wolnego ducha, który 

tak jakby zapraszał, żeby usiąść 

obok niego. W pierwotnej wersji 

artysta był z papierosem, władze 

gminy chciały jednak, żeby był to 

długopis.
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Góry niczego nie zabierają…
„Góry w cieniu życia” to tytuł książki, którą napisali Da-
riusz Jaroń i Janusz Majer. 23 stycznia prelegentem na 
posiadach Towarzystwa Miłośników Jaworza był wła-
śnie Janusz Majer, wieloletni prezes Klubu Wysokogór-
skiego w Katowicach, kierownik i uczestnik wielu wy-
praw w Himalaje i nie tylko. Był w górach na wszyst-
kich kontynentach oprócz Australii.
Swoją opowieść od Tatr, poprzez Kaukaz, Hindukusz, 
Himalaje, po góry obu Ameryk, Afryki i Antarktydy zo-
brazował licznymi zdjęciami. Mówił o trudach nie tyl-
ko zdobywania samych szczytów, ale także o przygo-
towaniach do wyprawy (załatwienie wiz, pozwoleń na 
wejścia na szczyty, szczególnie na terenie Chin), a tak-
że o finansowaniu kolejnych wyjazdów. 
Jako kierownik wielu wypraw był świadkiem przeżyć 
i emocji towarzyszących podczas zdobywania szczy-
tów, wycofywania się spod nich z powodu załamania 
pogody, mówił o trudach schodzenia, które niejedno-
krotnie kończyły się śmiercią.
Książka, o której mowa, to zbiór wspomnień, opisów, 
anegdot, „to wreszcie opowieść o przyjaźniach, rów-
nież tych trudnych, utraconych, bo wiele bliskich mi 
osób zostało w górach na zawsze. Ale i o tym, co do-
bre: przeżyciach, wspomnieniach, zabawie i tym, co 
dały mi góry. Bo góry niczego nie zabierają”. Wszyst-
kim, którzy interesują się górami i relacjami między 
uczestnikami wypraw w bardzo różnych sytuacjach 
polecamy tę lekturę.
Po prelekcji zebrani mieli wiele pytań do prelegenta  
i rozgorzała dyskusja nad tym, co takiego jest w gó-
rach, że ludzie ryzykują dla nich życie.
Kolejne posiady odbędą się 13 marca (Jacek Proszyk 
opowie o dziejach grodzieckiego zamku) oraz 3 kwiet-
nia, kiedy to prof. Daniel Kadłubiec zaprezentuje swo-
ją najnowszą książkę.

Tym razem prelegentem posiad był jeden z najbar-
dziej doświadczonych polskich himalaistów i wspina-
czy, Janusz Majer.

Publiczność jak zawsze dopisała.
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Dyktando graficzne
W pewien zimowy poranek grupa Ża-
bek zmierzyła się z trudnym wyzwa-
niem – dyktandem graficznym. Dzie-
ci poprzez zabawę uczyły się odnajdy-
wania i oznaczania punktu zależne-
go od dwóch współrzędnych. Wszyst-
kie otrzymały zakratkowaną kartkę, któ-
ra była oznakowana na górnej i bocznej 
krawędzi literami i cyframi (jak w grze  
w okręty). Nauczyciel podawał za pomocą 
oznaczeń literowo-cyfrowych dwie krat-
ki, które dzieci kolorowały na wskazany 
kolor. Pokolorowane krateczki złożyły się 
w rysunek pingwinka, który odkrył się  
w całości po zakończeniu zadania. Dyk-
tando graficzne było dla Żabek świet-
ną zabawą, ale też wymagało wielkiego 
skupienia uwagi i koncentracji na wyko-
nywanym zadaniu, bo wystarczył jeden 
błąd, a zadanie przestawało być czytel-
ne. Po skończonej pracy dało się zauwa-
żyć radość i satysfakcję w oczach dzieci.
Oprócz zabawy dyktanda graficzne przynoszą wiele 
korzyści dla rozwoju dzieci. Pomagają rozwijać spo-
strzegawczość, orientację przestrzenną, usprawniają 
koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują wyobraź-

nię oraz ćwiczą pamięć słuchową i wzrokową. Żabki 
zadeklarowały, że kolejnym razem znów chętnie zmie-
rzą się z takim zadaniem.

Ewa Caban
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Bale w karnawale
Karnawał to czas balów i zabaw. Bal Przebierańców 
dla przedszkolaków to bardzo wyczekiwany, niezwykły 
dzień. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, która 
dostarcza im wielu przeżyć i radości. W naszym przed-
szkolu odbył się on 9 lutego. Serpentyny, balony, kar-
nawałowe girlandy i maski dekorowały sale, korytarze 
oraz szatnie przedszkolną. Wystrój przedszkola wpra-
wił dzieci w radosny nastrój oraz zachęcił wszystkich 
do zabawy. Dzieci przebrane były za bohaterów zna-
nych bajek, takich jak wróżki, księżniczki, rycerze, Har-
ry Potter, Spider-Man, a także za zwierzątka: biedron-
ki, pszczółki, motylki, krokodyle. Nie sposób zliczyć  

i wymienić wszystkich postaci. Pozytywnym zaskocze-
niem były także kolorowe stroje i przebrania pań. Pod-
czas balów każdej z grup były tańce, pląsy, pokaz stro-
jów, zabawy taneczno-ruchowe, konkursy karnawało-
we oraz taniec na gazecie i słynna Makarena. Wszy-
scy chętnie uczestniczyli w balu, uśmiech nie znikał  
z twarzy dzieci. W drugiej części dnia dzieci przedsta-
wiły środkami malarskimi wrażenia po zabawie i wy-
konały bajkowe kukiełki. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości przedszkolakom, co było głównym celem 
tego spotkania. Kolejny bal już za rok.
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Walentynkowe atrakcje
Poniedziałek 14 lutego upłynął 
w naszym przedszkolu pod zna-
kiem przyjaźni i niespodzianek. 
Tego dnia dzieci wręczały sobie 
wykonane w przedszkolu Wa-
lentynki, rozwiązywały zagadki 
na temat przyjaźni, kolorowały 
serca oraz oglądnęły film mul-
timedialny na temat patrona 
tego święta. Dzieci dowiedziały 
się, że Walentynki wywodzą się  
z Anglii i sięgają czasów średnio-
wiecznych. Patron tego święta 
– Święty Walenty był biskupem 
rzymskim, który miał moc uzdra-
wiania chorych. Przynajmniej 
tak mówi legenda. Dużą atrak-
cją okazała się poczta Walentyn-
kowa w szatni przedszkola. Ze-
brane w specjalnej skrzynce Wa-
lentynki rozdał adresatom Amor,  
w którego rolę wcieliła się Kingu-
sia z grupy Tygrysków. Tego dnia 
dzieci słuchały czytanych wier-
szy na temat zakochanych par, takich jak: „Żuk”, „Hi-
popotam”. Walentynkowy Dzień w przedszkolu moż-
na uznać za bardzo udany i miło będziemy go wspo-
minać, zarówno dzieci, jak i panie. 

Przedszkole nr 2
Kocham Cię!
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W tym roku nasi uczniowie rozpoczęli ferie jako ostat-
ni. Nie mogli się jednak nudzić. W pierwszym tygodniu 
w SP1 zostało zorganizowane zimowisko-półkolonie 
dla wszystkich chętnych dzieci z klas I-V. Ze względu 
epidemię COVID-19 – wszystkie działania zostały przy-
gotowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
i dokładnie przemyślane. Urząd Gminy Jaworze dofi-
nansował półkolonię, aby dzieci mogły spędzić ferie 
aktywnie, ciekawie, rozwijając przy tym swoje zain-
teresowania.
Ferie zimowe dzieci rozpoczęły się od spotkania z po-
licjantami. Tematem pogadanki było bezpieczeństwo 
w czasie wolnym od nauki oraz pożądane zachowania 
w sytuacji epidemicznej. Uczestnicy mogli zobaczyć 
policyjny radiowóz i skonfrontować swoją wiedzę do-
tyczącą jego wyposażenia. W kolejnych dniach dzieci 
korzystały z różnych zajęć: sportowo-ruchowych, re-
kreacyjnych, plastycznych, umuzykalniająco-tanecz-
nych, kreatywnych, przyrodniczych oraz warsztatów 
profilaktycznych.
Nadrzędną formą spędzania wolnego był pobyt na po-
wietrzu, a dzięki sprzyjającej aurze, założenia progra-
mowe zostały w pełni zrealizowane. Ciekawym prze-
życiem były warsztaty kreatywne „Zrób Misia” – przy-
gotowane przez Stowarzyszenie Grajfka, podczas któ-
rych uczestnicy tworzyli przeróżne misie wykonane z 
półfabrykatów, własnoręcznie je ozdabiając. Kolejną 
przygodą było uczestnictwo w warsztatach sportowych  
z wykorzystaniem kuli bumper ball oraz ciekawych 
animacjach – wszystko z instruktorami z Cieszyna. 
Wiele radości dostarczyła legomania, czyli harce dla 
dziecięcej wyobraźni.
Przy okazji zajęć sportowych odbył się Zimowiskowy 
Turniej Sportowy z nagrodami, gdzie dzięki ciekawie 
pomyślanym konkurencjom było kreatywnie, zabaw-
nie i sportowo.

Empatii oraz bezpieczeństwa nasi milusińscy uczy-
li się, biorąc udział w warsztatach „Bezpieczne dziec-
ko i pies”, prowadzonym przez panią z Bielskiej Szko-
ły dla Psa. Florka – suczka spisała się rewelacyjnie,  
a dzieci wiedzą, jak zachować się w obliczu nieznajo-
mych czworonogów.
Z kolei warsztaty o charakterze profilaktycznym na-
uczyły dzieci, jak postępować w sytuacjach zagroże-
nia, jak dbać o siebie oraz jak znaleźć alternatywy spę-
dzania wolnego czasu. Natomiast zajęcia artystyczne 
przeniosły nas w świat wyobraźni, gdzie każdy odna-

Szkoła Podstawowa nr 1

Pełne atrakcji zimowisko
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lazł coś dla siebie. Mieliśmy różne projekty plastycz-
ne – zimowe bałwanki, radosne węże i smoki, wesołe 
rybki czy tajemniczą abstrakcję. Każdy z nich opierał 
się o inną technikę plastyczną. W zajęciach umuzykal-
niających chodziło o ruch, układy taneczne – i jak za-
wsze sprawiło to dzieciom wiele frajdy.
Jeszcze innych wrażeń artystycznych dostarczyły 
warsztaty origami. Oprócz wrażeń estetycznych, dzie-
ci kształciły umiejętności manualne, wykonując papie-
rowe zabawki.
Zajęcia odbywały się w SP1 w Jaworzu w wymiarze pię-
ciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Uczest-
niczyło z nich 50 uczniów naszej placówki, w wieku od 
7 do 11 lat. Zostali oni podzieleni na cztery grupy. Pod-
czas półkolonii dzieci otrzymały dwudaniowy obiad.

Zimowy wypoczynek dzieci był realizowany w naszej 
szkole po raz kolejny.
Opiekę nad dziećmi sprawowała grupa doświadczo-
nych pedagogów – nauczycieli naszej szkoły. Kierow-
nikiem była niżej podpisana, organizatorka i kierow-
nik zimowiska, a wychowawcami: Mirosława Hawe-
łek, Lucyna Makuchowska, Bożena Ryś i Mateusz Wajs. 
Opiekę medyczną zapewniła Marzena Szarek – szkol-
na higienistka.
Następne zimowisko już za rok.

Marzena Grygierczyk

Nasze bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa.  
W przededniu zimowego odpoczynku na lekcji wycho-
wawczej w kl. 4c gościł tatuś Mikołaja, pan Dariusz, 
który w bardzo ciekawy sposób opowiadał nam o bez-
piecznym korzystaniu z windy, schodów ruchomych 
czy ruchomych chodników. Często się z nimi spotyka-
my podczas naszych wędrówek po galeriach w Biel-
sku-Białej. Czasami są dla dzieciaków miejscem bez-
troskiej zabawy, a trzeba pamiętać, że najmłodszym 
wolno z nich korzystać tylko pod opieką osoby doro-
słej. Beztroska, nieodpowiedzialna zabawa może skoń-
czyć się tragicznie. Dzięki prezentacji urządzeń firmy 
Schindler, wskazówkom dotyczącym prawidłowego 
zachowania się, będziemy na pewno bardziej świado-
mi i ostrożni. Już wiemy też, jak zachować się w razie 
awarii takich urządzeń. Dziękujemy za bardzo cieka-
we spotkanie.  Mirosława Hawełek

Szkoła Podstawowa nr 1

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
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Atrakcyjne zimowisko
W dniach 21-25.02.2022r  w Szkole Podstawowej nr 2 
w Jaworzu zorganizowano zimowisko, w którym bra-
ło udział 45 dzieci z klas I - III i obejmowało zajęcia 
profilaktyczne i rekreacyjno- sportowe. Opiekę spra-
wowali nauczyciele naszej szkoły Magdalena Białek, 
Daniel Lech, Sylwia Pilarczyk, Anna Wiśniewska oraz 
kierownik Anna Szalbot.
Zaplanowane zimowisko różniło się od poprzednich, 
ponieważ musieliśmy pracować według nowych wy-
tycznych, co pozwoliło na zorganizowanie atrakcji jedy-
nie na terenie szkoły. Przez cały tydzień dzieci będą ko-
rzystały z różnych warsztatów m.in.: lego, capuery, do-
goterapii. Były zajęcia plastyczne, muzyczne, języka an-
gielskiego, komputerowe, sportowe, ścianka wspinacz-

kowa i jak tylko pogoda dopisywała to na świeżym po-
wietrzu. Ostatniego dnia mieliśmy zorganizowany bal 
FLUO-DISCO i projekcje bajki „Hotel Transylwania 4”.
Oprócz wyżej wymienionych atrakcji ważnym elemen-
tem zajęć była promocja zdrowia i bezpiecznych fe-
rii. Wychowawcy w trakcie pogadanek, zabaw i kon-
kursów ćwiczyli z dziećmi umiejętność zwracania się 
o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń w cza-
sie zabawy i podczas przebywania w domu oraz za-
sad bezpieczeństwa.
W planach był również pyszny i ciepły obiad dla wszyt-
kich...

Anna Szalbot
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SP 2 wpisana na listę Szkół 
Stowarzyszonych UNESCO
Współczesny świat jest niezwykle „trudny” dla mło-
dych ludzi. W mediach udostępniane są materiały 
podkreślające agresję, egoizm, zawierające treści peł-
ne stereotypów. Zbyt często zdarza się, że młodzież 
bezkrytycznie naśladuje zachowania widziane w me-
diach, dlatego wszelkimi metodami należy wzbudzać 
w naszych podopiecznych empatię i zainteresować 
problemami innych ludzi. Program przygotowany dla 
polskich szkół przez UNESCO wychodził naprzeciw 
uczniom i nauczycielom, którzy interesują się warto-
ściami ponadczasowymi. Postanowiliśmy przyłączyć 
się do działań proponowanych przez tą międzynaro-
dowa organizację, aby pomóc uczniom w odbiorze  
i rozumieniu otaczającej rzeczywistości. Bardzo waż-
nym celem naszych działań było zwrócenie uwagi na 
poznanie praw człowieka, akceptowanie odmienności 
wynikającej ze stanu zdrowia lub sytuacji społecznej.
Przez cztery lata realizowaliśmy konkretne zadania.  
Prawa człowieka były okazją do dyskusji podczas lek-
cji wychowawczych, kiedy to przybliżaliśmy uczniom 
problemy wolontariatu, działania misji w Afryce, czy 
łamanie praw dzieci na świecie. Włączyliśmy się w ob-
chody Dnia Pamięci o obchodach Holocaustu poprzez 
zorganizowanie  konkursu plastycznego, zorganizowa-
no cykl lekcji poświęconej rasizmowi w oparciu o fil-
my dokumentalne i fabularne. Zorganizowano zbiór-
ki pieniędzy dla Lennach Karugi w Kenii, dla potrze-
bującego mieszkańca Jaworza, zbiórki nakrętek. Zada-

nie pt. „Dialog kultur i religii” zrealizowaliśmy, przygo-
towując uczniów  do wyjazdu na Węgry, a także gosz-
cząc młodzież węgierską.  Zapoznawaliśmy uczniów  
z problemami światowymi, zbieraliśmy fundusze na 
pomoc dzieciom syryjskim, włączyliśmy się w akcję 
„Laleczka UNICEF”. Zorganizowano kilka zbiórek fun-
duszy i żywności  dla stowarzyszeń pomagających bez-
domnym zwierzętom. Zwracaliśmy uwagę uczniom 
na problemy środowiska naturalnego: braku wody, 
zanieczyszczenia oceanów. Przeprowadziliśmy wiele 
konkursów plastycznych, szkolnych pikników, spotkań  
z ciekawymi ludźmi, które dawały uczniom możliwość 
rozwijania własnych zainteresowań. 
Próbowaliśmy policzyć wszystkie akcje, ale trudno po-
dać ostateczną liczbę, ponieważ część działań powta-
rzaliśmy w każdym roku. Pragniemy podkreślić, iż  
w ciągu tych czterech lat wszyscy nauczyciele naszej 
szkoły zaangażowali się w realizację zadań postawio-
nych przez UNESCO.  Podejmowaliśmy pierwsze pró-
by realizacji działań pełni obaw, czy sprostamy posta-
wionym celom, ale też z przekonaniem, że warto sta-
wiać sobie wysokie cele, może nawet wydające się zbyt 
ambitne dla niewielkiej wiejskiej szkoły. Pracowaliśmy 
na miarę swoich możliwości i bardzo jesteśmy dumni, 
że nam się udało. Ktoś tam daleko w Warszawie doce-
nił nasze starania i włączył naszą szkołę do grupy po-
nad stu szkół stowarzyszonych z UNESCO. 

Dorota Klajmon
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Podaruj Milence swój 1 % podatku ! 
! 

          

          

      
 

Przekaż swój 1 % podatku 

W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 
W rubryce „Informacje uzupełniające 

– cel szczegółowy 1 %” podaj: 

 30959 Penkala Milena 
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie 

w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę” 

 

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

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

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

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

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

                                                    Rodzice: Dorota i Paweł Penkala        Tel. 696474408 
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Pierwsze axle i toe-loopy
W niedzielę 20 lutego w Pekinie zakończyły się Zimo-
we Igrzyska Olimpijskie. Dla Polski bardzo nieudane, 
bo w sumie wywalczyliśmy tylko jeden medal – chodzi 
o brązowy krążek Dawida Kubackiego z małej skoczni. 
Być może na zawodach za osiem lat albo jeszcze póź-
niej usłyszmy o Emmie z Jaworza. Na razie ma siedem 
lat i od czerwca 2020 roku trenuje w KS Cieszyn łyż-
wiarstwo figurowe. – W sezonie 2021/2022 rozpoczę-
ła starty w zawodach w klasie wstępnej do lat 7. Do 
tej pory wzięła udział w zawodach w Oświęcimiu, Ło-
dzi, Krynicy-Zdroju, Warszawie oraz Cieszynie – po-
informowała Daria Kulig, mama rozpoczynającej ka-
rierę zawodniczki. Jak dodała, jak na razie na najwyż-
szym stopniu podium stanęła pięć razy, a na ostatnich 
Zawodach o Puchar im. Krystyny Mydlarz w Oświęci-
miu (odbyły się od 18 do 20 lutego) osiągnęła swój ży-
ciowy rekord – 24,5 pkt. W programie jej układu znaj-
dują się bardzo trudne elementy takie, jak axel, lutz, 
toe-loop, flip, ale również piruety złożone z czterech 
różnych pozycji oraz trzy różne równowagi. 
– Emma od pierwszego startu zajmuje pierwsze miej-
sce w ogólnopolskim rankingu zawodników Polskiego 
Związku Łyżwiarstwa Figurowego – dodała pani Daria. 

(wot)

Na razie Emma ma siedem lat. Z pewnością jeszcze  
o niej usłyszymy. Fo

t. 
A

RC
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Błatnia charytatywnie
Za nami trzecia zimowa edycja dwudziestoczterogo-
dzinnego biegu charytatywnego szlakami turystyczny-
mi na Błatniej. To, co trzy lata temu było spontanicz-
ną odpowiedzią na potrzebę pomocy synkowi naszego 
kolegi – Wojtusiowi, postanowiliśmy ująć w oficjalne 
ramy. Powstało Stowarzyszenie ULTRA BŁATNIA CHA-
RYTATYWNIE. Naszym celem jest organizowanie tego 
typu imprez dwa, trzy razy w roku. Konkretne zaan-
gażowanie środowiska biegaczy, ich rodzin i general-
nie miłośników gór i Jaworza już przynosi wymierne 
efekty. Tym razem, w dniach 19 i 20 lutego spotkaliśmy 
się „Dla Kajetanka”. Wszyscy kibicujemy mu od począt-
ku, śledzimy jego zbiórkę, a wielu z nas brało udział 
w licytacjach. Rzesza pozytywnych ludzi z całej Polski, 
która codziennie angażowała się w grupie OKTAGON 
i mobilizowała do zbierania pieniędzy może być wzo-
rem dla nas. To niezwykle budujące, kiedy w tych nie-
łatwych czasach chcemy się wspierać, dzielić, poma-
gać, dać coś od siebie… 
Na nasze zaproszenie przybyło w sobotnie przedpo-
łudnie ponad 160 osób. Przez kolejne godziny dołą-
czali kolejni biegacze i spacerowicze – sami niezwy-
kle pozytywni ludzie. Kolejne dobre dusze wkraczały 
do wiaty przy parkingu na ul. Turystycznej, gdzie mie-
liśmy nasze „biuro biegu” ze słodkimi pysznościami 

na poczęstunki regeneracyjne. Rozdaliśmy tego dnia 
ponad 160 numerów startowych i tyleż samo nagród  
w loterii, zorganizowanej dzięki hojności sponsorów. 
Jakież było zaskoczenie uczestników, gdy oprócz wy-
pasionego pakietu startowego (w plecaczkach od spon-
sora) dostawali dodatkowo losy, z których każdy miał 
pokrycie w nagrodzie – a były to książki, przewodni-
ki, vouchery itp.
A jak wyglądało to w liczbach?
• w imprezie wzięło udział 185 osób, w tym jeden ro-

werzysta 
• długość 1 pętli szlakami na Błatniej wynosiła 8,8 km,
• wszyscy uczestnicy pokonali łącznie 842 pętle, co 

daje łącznie odległość 7410 km
• najlepsza z pań pokonała aż 14 pętli, najlepszy z pa-

nów 15 pętli
• za wieloma biegaczami stanęli sponsorzy i zadeklaro-

wali wpłaty za wybiegane przez nich kilometry – cią-
gle trwa podliczanie ostatecznie zebranych pienię-
dzy – o tym na bieżąco informujemy na naszej stro-
nie Fb/UltraBłatniaCharytatywnie. 

Magda, Mateusz, Grzegorz i Maciej/
Stowarzyszenie ULTRA BŁATNIA 

CHARYTATYWNIE
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Jaworze pomaga 
Ukrainie

Każdy z nas może wesprzeć uchodźców z Ukrainy. Można to zrobić na wiele sposo-
bów, każda pomoc ma znaczenie. Co możemy zrobić?
• Udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących
• Przekazać najpotrzebniejsze rzeczy (aktualna lista na naszej stronie internetowej)
• Wesprzeć  działania organizacyjne jako wolontariusz.

Osób potrzebujących pomocy wciąż przybywa, dlatego zachęcamy wszystkich pań-
stwa do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy Jaworze lub poprzez dedykowaną 
rządową stronę pomagamukrainie.gov.pl. Gmina Jaworze uruchomiła adres ma-
ilowy do kontaktu z osobami chętnymi do zaoferowania swojej pomocy obywate-
lom Ukrainy: ukraina@jaworze.pl. Można pod nim zgłaszać rodzaj oferowanej po-
mocy. Prosimy pozostawić także dane kontaktowe. Można się z nami kontaktować 
również osobiście w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Gminy lub telefonicznie (33 82 66 10 lub 33 828 66 13).
W sprawie zbiórki darów szczegółowych informacji udziela koordynator zbiórki 
(669 271 828).

***

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Mini-
sterstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami. 
Warto dokładnie weryfi kować wszelkiego rodzaju zbiórki i możliwości pomocy lub 
jej uzyskania. Sprawdzone informacje można znaleźć na stronie: pomagamukra-
inie.gov.pl/. Z kolei wszelkie informacje w sprawie pobytu w Polsce osób uciekają-
cych z Ukrainy można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji www.gov.pl/web/mswia. 


