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Ogromne dobro, którego 
doświadczamy na co dzień
Nie ma słów, którymi dałoby się opisać to ogromne dobro, którego doświadczamy 
na co dzień – mówi w rozmowie z „Echem Jaworza” Dina Radecka, mieszkająca od 
kilku lat w Jaworzu z mężem Markiem i dwoma synami. Pochodzi z Równego, po-
łożonego mniej więcej w połowie drogi z granicy polsko-ukraińskiej do Kijowa. Pod 
swój dach przyjęli sześcioro uchodźców wojennych z Ukrainy. – Do mieszkańców 
Jaworza mógłbym powiedzieć, że warto się odważyć, żeby tę pomoc nieść, warto 
zrobić krok dalej, w jednym przypadku może to być użyczenie miejsca, a w innym 
zwykłe łóżko czy śpiwór, których brakuje – mówi pan Marek. Wywiad z małżeń-
stwem publikujemy w środku numeru.  (wot)
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Na pierwszym planie

Szanowni mieszkańcy 
Jaworza,
Drodzy Goście z Ukrainy
Ostatnie wydarzenia związane ze zbrojną napaścią na 
Ukrainę spędzają nam wszystkim sen z powiek. To już 
miesiąc pełen wysiłku i bohaterskich postaw – niezłom-
nej walki i patriotyzmu obywateli Ukrainy. Ten mie-
siąc zmienił wiele w życiu Europy, Ukrainy, Polski, ale 
także w życiu naszej gminy i mieszkających tu rodzin. 
W tym szczególnym czasie łączymy się ze wszystkimi 
obywatelami Ukrainy, którzy cierpią rozłąkę ze swoją 
rodziną a których dramat wojny odciął od normalne-
go życia lub pozbawił najbliższych im osób...
Historia postawiła nas w szczególnym momencie. To 
niezwykłe spotkanie w cieniu okropnych wydarzeń, 
miejmy nadzieję, że zaowocuje dobrem, co już obser-
wujemy w naszej miejscowości. 

Jestem pełen podziwu 
dla wszystkich, któ-
rzy wsparli w jakikol-
wiek sposób obywa-
teli Ukrainy. Dziękuję 
organizatorom zbió-
rek i wszystkim tym, 
którzy ciągle okazu-
ją serce poszkodowa-
nym dramatem wo-
jennej rzeczywistości. 

Cieszę się, że Jaworze stało się domem dla ponad 160 
obywateli Ukrainy, którzy znaleźli dach nad głową rów-

nież w mieszkaniach jaworzan. Dziś los stawia nas 
przed egzaminem z człowieczeństwa, który mieszkań-
cy Jaworza zdają celująco.  
Drodzy Goście z Ukrainy!
Mam nadzieję, że Jaworze sprosta zadaniu stworzenia 
Wam dobrego, nowego domu. Dołożymy wszelkich sta-
rań, by wspierać Was w pokonywaniu trudności zwią-
zanych z organizacją życia – tu w Polsce.
I choć myślami jesteście zapewne ciągle w Ukrainie, 
chcemy zagwarantować Wam bezpieczną przystań, wy-
kształcenie Waszych dzieci i funkcjonowanie w życzli-
wej społeczności – w naszej miejscowości. 

dr Radosław G. Ostałkiewicz
Wójt Gminy Jaworze

Jesteśmy z Wami! 
Dobro zawsze zwycięża! 

Chwała Ukrainie!
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Шановні 
жителі Явожа,
Дорогі гості  
з України!
Останні події, пов’язані зі збройним нападом на 
Україну, не дають нам спати вночі.Цей місяць 
сповнений зусиль і героїчних настроїв, непохитної 
боротьби і патріотизму громадян України. Цей 
місяць багато змінив у житті Європи, України, 
Польщі, а також у житті нашої ґміни та сімей, 
які тут проживають. У цей особливий час ми 
об’єднуємося з усіма громадянами України, які 
страждають від розлуки зі своїми родинами, яких 
відрізала від нормального життя драма війни або 
позбавила близьких...
Історія створила для нас особливий момент. 
Будемо сподіватися, що ця незвичайна зустріч в 
тіні страшних подій, принесе свої плоди, які ми 
вже помічаємо в нашій місцевості.
Я захоплююсь всіма людьми, які в будь-який 
спосіб підтримували громадян України. Дякую 
організаторам зборів та всім, хто продовжує 
відкривати своє серце людям, яким завдала шкоди 
драматична реальність війни. Я радий, що Явоже 
стало домом для понад 160 громадян України, 
які знайшли дах над головою також у квартирах 
жителів Явожа. Сьогодні доля ставить нас перед 
перевіркою на людяність, яку мешканці Явожа 
достойно проходять. 
Шановні гості з України!
Я сподіваюся, що Явоже впорається із завданням 
створити для Вас гарний новий дім.
Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Вас 
у подоланні будь-яких труднощів, пов’язаних  
з організацією життя тут, у Польщі.
І хоча ваші думки, напевно, ще в Україні, ми 
хочемо гарантувати Вам надійний притулок 
для вас, навчання для ваших дітей і нормальне 
функціонування серед добродушної громади у 
нашій місцевості.

д-р Радослав Г. Осталкевич
Війт Ґміни Явоже

Ми з Вами!
Добро завжди перемагає!

Слава Україні!
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Jaworze Ukrainie
O ponad 160 osób powiększyła się w ostatnich tygo-
dniach populacja Jaworza. Chodzi oczywiście o miesz-
kańców Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju ogar-
niętego wojną. Liczby stale się zmieniają, dlatego mu-
simy się posiłkować danymi, które zebraliśmy w Urzę-
dzie Gminy Jaworze pod koniec czwartego tygodnia 
marca.
– 25 marca w Jaworzu przebywało 158 obywateli ukra-
ińskich, którzy mieszkali w 43 domach prywatnych 
oraz w Domu Katolickim – poinformowała „Echo Ja-
worze” Ewelina Domagała, sekretarz Gminy Jaworze. 
– W Przedszkolu nr 1 była dwójka dzieci z tego kraju, 
w „dwójce” jedno, w Alutce czwórka, natomiast eduka-
cję pobierało w Szkole Podstawowej nr 1 31 uczniów, 
a w Szkole Podstawowej nr 2 szesnaścioro – dodała 
sekretarz.
Jedną z rodzin, która przyjęła pod swój dach uchodź-
ców wojennych, są Magdalena i Adrian Krzemieniowie. 
Kiedy tylko Rosja zaatakowała Ukrainę, pan Adrian za-
czął jeździć po uchodźców na polsko-ukraińską grani-
cę. Do tej pory trasę tę pokonał cztery razy i nie żałuje 
ani jednego pokonanego kilometra. Jest bardzo aktyw-
ny na grupach na Facebooku, które zajmują się pomo-
cą Ukraińcom („Pomoc Ukrainie”, „Bielsko-Biała Ukra-
inie”). – Nikt mnie nie musiał do tego namawiać, ro-
bię to z potrzeby serca, razem możemy więcej – mówi 
i wymienia osoby, którym chciałby bardzo podzięko-
wać za pomoc. Lista nie jest krótka, ale też potrzeby są 
ogromne i każdy realizuje się na swoim poletku pomo-
cy społecznej. – Na pierwszym miejscu chciałbym po-
dziękować mojej żonie, która się na to wszystko zgo-
dziła. Potem Urszuli Pazio-Hrapkowicz, która wspól-
nie z Grażyną Staniszewską stworzyła grupę szukają-
cą noclegów dla osób, które musiały uciekać z Ukra-
iny. Cały czas pomagają też Dorota Ogiegło-Dudziak, To-
masz Krumel, Akademia Karate i Paweł Pułtorak, Łu-
kasz Jelonek oraz Ewa Furtak i Marysia – mówi „Echu 
Jaworza” Adrian Krzemień.
Ponad 20 osób mieszka od kilku tygodni w Domu Kate-
chetycznym w Jaworzu. Wszystko zaczęło się od telefo-
nu do radnej Jadwigi Zabilskiej. Dzwonił jeden z miesz-
kańców, który nie miał już gdzie ulokować uchodź-
ców. – Od razu skontaktowałam się z księdzem pro-
boszczem parafii katolickiej Stanisławem Filapkiem, 
który przystał na propozycję. Na dziś mamy gości  
z Charkowa, Kijowa i Tarnopola. Obsada raczej się nie 
zmienia poza kilkoma osobami, które wyjechały do Ir-
landii, ale od razu zostały zastąpione nowymi – przy-
znaje Jadwiga Zabilska.
Do tej pory Dom Katechetyczny nigdy nie pełnił roli 
noclegowej na tak dużą skalę – owszem, był udostęp-
niany podczas wakacji grupom ze Śląska, które przy-
jeżdżały do Jaworza na rekolekcje. 
24 lutego w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce 
rozpoczęło się nadawanie numerów PESEL obywate-
lom Ukrainy. Do momentu, kiedy zbieraliśmy informa-
cje do tego artykułu, Urząd Stanu Cywilnego w Jawo-

rzu nadał 165 numerów PESEL. Nie chodzi jednak wy-
łącznie o osoby przebywające na terenie Jaworza, bo 
do naszego urzędu może się zgłosić każdy, kto uciekł 
przed wojną, niezależnie od miejsca pobytu. Urzędni-
cy nie ukrywają, że jest z tym sporo pracy. – Mieliśmy 
sporo przypadków, że osoby starające się o numer PE-
SEL posiłkowały się ręcznie wypisanymi dokumenta-
mi. Dlatego konieczna była transkrypcja imion i na-
zwisk, co wydłużało czas obsługi petentów – przyzna-
ła Izabela Stwora, kierownik USC w Jaworzu. Pojawi-
ły się także osoby, które nie miały żadnych dokumen-
tów dzieci, dlatego zostały skierowane do ukraińskie-
go konsulatu w Krakowie. 
Anna Talik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze, zaape-
lowała do Ukraińców mieszkających w naszej miejsco-
wości, aby zgłaszali swój pobyt, poprzez wypełnienie 
kwestionariusza, który jest dostępny na stronie inter-
netowej www.jaworze.pl. – Choć nie jest to obowiązko-
we, bardzo to ułatwi nam, urzędnikom, pracę – mówi 
pani naczelnik.

Tomasz Wolff



5

kwiecień 2022 Na pierwszym planie

Явоже – Україні
За останні тижні населення Явожа збільшилося 
більш ніж на 160 осіб. Йдеться, звісно, про 
українців, які втекли зі своєї зруйнованої війною 
країни. Ці цифри постійно змінюються, тому 
ми змушені оперувати даними, які зібрали  
в Управлінні ґміни Явоже наприкінці четвертого 
тижня березня.
- На день 25 березня в Явожу перебувало 158 
громадян України, які проживали в 43 приватних 
будинках та в Католицькому Домі, – повідомила 
«Ехо Явоже» Евеліна Домагала, секретар ґміни 
Явоже. – У дитячому садку №1 було двоє дітей  
з цієї країни, у дитячому садку №1 – одна дитина, 
в Алутці – четверо дітей, при цьому в Початковій 
Школі №1 навчався тридцять один учень,  
а в Початковій Школі №2 – шістнадцять, – додала 
секретар. .
Однією з сімей, які прийняли під свій дах воєнних 
біженців, є Магдалена та Адріан Кшемєньові. Як 
тільки Росія напала на Україну, пан Адріан почав 
забирати біженців з польсько-українського 
кордону. Наразі він уже чотири рази їздив на 
кордон і не шкодує за жоден кілометр. Він дуже 
активний у Facebook-групах, які допомагають 
українцям («Допомога Україні», «Бельсько-Бяла - 
Україні»). – Мене ніхто не переконував, я роблю 
це від душі, разом ми можемо зробити більше, 
– каже він і перераховує людей, яким хотів би 
подякувати за допомогу. Список не короткий, 
але й потреби величезні, і кожен допомагає у 
своїй соціальній сфері. – Перш за все, я хотів би 
подякувати своїй дружині, яка погодилася на 
все це. Потім Уршулі Пазіо-Храпкович, яка разом 
із Гражиною Станішевською створила групу, де 
відбувалися пошуки місць проживання для людей, 
які змушені були тікати з України. Дорота Оґіеґло-
Дудзяк, Томаш Крумель, Академія Карате та Павло 
Полторак, Лукаш Єлонек, Єва Фуртак і Марися 
також постійно допомагають, – каже Адріан 
Кшемен «Ехо Явожа».
У Католицькому Домі в Явожу вже кілька 
тижнів проживає понад 20 осіб. Все почалося  
з телефонного дзвінка до радниці Ядвіги 
Забільської. Подзвонив один із мешканців, якому 
не було куди розмістити біженців. – Я одразу 
зв’язався зі священиком католицької парафії 
Станіславом Філапеком, який погодився на мою 
пропозицію. На сьогоднішній день ми маємо гостей 
з Харкова, Києва та Тернополя. Люди в основному 
залишаються, за винятком кількох осіб, які виїхали 
до Ірландії, але на їх місце одразу приїхали інші, 
зізнається Ядвіга Забільська.
Досі Католицький Дім ніколи не приймав людей 
в таких кількостях – так, він був доступний  
у відпочинковий період для груп із Сілезії, які 
приїжджали до Явожа на реколекції.
24 лютого в РАГСах по всій Польщі розпочалося 

надання номерів PESEL громадянам України. 
Поки ми збирали інформацію для цієї статті, РАЦС  
у Явоже надав 165 номерів PESEL. Проте мова йде 
не тільки про людей, які перебувають в Явожу, 
тому що кожен, хто втік від війни, може звернутися 
до нашого Управління, незалежно від того, де він 
тимчасово проживає. Працівники Управління 
визнають, що з цим є досить багато роботи. –  
У нас було багато випадків, коли люди, які хотіли 
отримати номер PESEL, мали рукописні документи. 
Доводилося транскрибувати імена та прізвища, 
тому час обслуговування заявників збільшувався, – 
зізналася Ізабела Створа, керівник РАЦСу в Явожу. 
Були й люди, які не мали жодних документів на 
дітей, тож їх направляли в Українське Консульство 
в Кракові.
Анна Талік, Керівник Організаційно-Кризового 
Відділу Управління Ґміни Явоже, звернулася до 
українців, які проживають у нашій місцевості, 
з проханням повідомити про своє перебування, 
заповнивши анкету, розміщену на сайті www.ja-
worze.pl. – Хоча це і не є обов’язковим, але нам, 
працівникам Управління, це полегшить роботу, 
– каже Керівник.

Томаш Вольф
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Mercedesy na gaz
Jest szansa, że już wkrótce do Jaworza zawitają nowe 
nabytki Komunikacji Beskidzkiej. To mercedesy na 
sprężony gaz ziemny (CNG). Do Bielska-Białej przyje-
chały z austriackiego Linzu. – Mamy nadzieję, że będą 
nam dobrze służyć przez kolejne lata w drodze do szko-
ły, pracy czy domu, tym bardziej że docelowo zastąpią 
najstarsze i wysłużone już diesle, które systematycz-
nie wycofujemy z ruchu – napisał na Facebooku Komu-
nikacji Beskidzkiej Radosław Ostałkiewicz, przewod-
niczący Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, 
który tworzą gminy powiatu bielskiego, oraz wójt Ja-
worza. 
Wiadomo, że przewoźnik zamierza kupić jeszcze je-
den autobus z Linzu. W tej chwili nie mógł jednak do-
trzeć w Beskidy, bo jest wykorzystywany do… akcji 
szczepień. 

(wot)

Książki przez całą dobę
Od połowy marca książki do Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Jaworzu można zwracać o każdej porze 
dnia i nocy. Jak to możliwe? Nic trudnego – placów-
ka zamontowała „wrzutnię książek”. Znajduje się tuż 
przy wejściu do biblioteki. – Służy do zwrotu wypoży-
czonych książek w dogodnym dla was czasie poza go-
dzinami otwarcia placówki – czytamy na oficjalnym 
fanpage’u GBP na Facebooku. Jak dodają biblioteka-
rze, zwrócone w taki sposób książki bezpiecznie wy-
lądują w skrzynce i zostaną „zdjęte” z konta czytelni-
ka w następnym dniu. Czasami najprostsze pomysły 
są najlepsze. 

(wot)

Mercedesy na sprężony gaz ziemny mają zastąpić wy-
służone diesle. 
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Tak wygląda „wrzutnia książek”.
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Zatrzymać w kadrze 
góry
Już po raz 21. jest organizowany konkurs fotograficz-
ny „Beskidy w kadrze zatrzymane”. Organizatorami 
wydarzenia są Beskidzkie Koło Przewodników Tury-
stycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego, Wydział 
Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, Wydział Promo-
cji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Białej, a także urzędy gmin w Ko-
zach i Jaworzu. Jak informują organizatorzy, tegorocz-

nymi motywami przewodnimi są „kolory” oraz „zaklę-
te w kamieniu”.
– Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla 
wszystkich fotografujących amatorsko. Udział jest bez-
płatny. Należy do niego zgłaszać zdjęcia nieoprawio-
ne, w formacie nie mniejszym niż 15x21 cm oraz nie 
większym niż 30 na 40 cm. Jeden autor może przesłać 
trzy prace – w tym jedną typu tryptyk, cykl itp., liczą-
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Beskidy w akwareli
Do piątku 29 kwietnia w Galerii Sztuki na Zdrojowej 
można oglądać prace Leszka Henryka Dryi – laureata 
XXVII edycji konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego 
im. Ignacego Bieńka. 
Leszek Dryja zaczął aktywnie zajmować się malar-
stwem w 2016 roku i w ciągu kilku lat uczestniczył  
w ponad 20 wystawach zbiorowych i czterech indy-
widualnych. Z każdym namalowanym obrazem arty-
sta zaczął odkrywać, swoje możliwości i jednocześnie 
chęć podzielenia się z innymi swoimi wrażeniami na 
temat otaczającego go świata przyrody oraz klimatów 
bielskich uliczek. Jego zdolności akwarelowe dostrzegli 
jurorzy konkursów malarskich dla artystów nieprofe-

sjonalnych. Oto niektóre ważniejsze nagrody i wyróż-
nienia. W 2018 r. obraz „Między Sopotnią a Koszara-
wą” przyniósł mu trzecią nagrodę w Konkursie Ziemi 
Żywieckiej. Rok później otrzymał wyróżnienie honoro-
we w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofe-
sjonalnego im. Ignacego Bieńka. Niedługo potem zdo-
był drugą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki 
im. Emilii Michalskiej (Strumień). W 2021 roku przy-
znano mu nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkur-
sie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bień-
ka oraz pierwszą nagrodę w miejskim Konkursie dla 
Seniorów Bielska-Białej.

Aneta Kwaśna

cą maksymalnie trzy zdjęcia – informuje Urząd Gmi-
ny Jaworze. Jest jeden warunek – zdjęcia muszą zo-
stać wykonane na terenie Beskidów Małego, Śląskie-

go albo Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powia-
tu bielskiego.
Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Pod-
beskidzie” w Bielsku-Białej osobiście lub za pośred-
nictwem poczty na adres: ul. Wzgórze 9, 43-300 Biel-
sko-Biała, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, do 10 
września br. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają 
nagrody rzeczowe. Najciekawsze prace prezentowa-
ne będą na stronie internetowej: www.przewodnicy.
beskidy.pl w dziale „konkursy”.
Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://
www.jaworze.pl/aktualnosci/2022/3/beskidy-w-kadrze-
zatrzymane-juz-po-raz-xxi.  (wot)
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Miło nam poinformować o pierwszym sukcesie tanecz-
nym dziewczyn uczęszczających na zajęcia taneczne 
zorganizowane przez Ośrodek Promocji Gminy Jawo-
rze. W I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesne-
go TYCHY DANCE CUP 2022, zorganizowanym 6 mar-
ca w hali sportowej w Tychach, Zuzanna Olszewska  
i Paulina Solowska za układ w kategorii modern jazz 
pt. „Dualizm” (choreografia instruktorka Marcelina Su-
ława) zajęły trzecie miejsce.
Ponadto Zuzanna Olszewska zajęła 5. miejsce za układ 
solo, a Paulina Solowska miejsce 6.
Ponadto w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Bohunova Paleta 2021”, zorganizowanym przez Miej-
ski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy wraz ze 
Szkołą Artystyczną w słowackim Dolnym Kubinie, Eli-

za Kukla, prowadzona przez instruktora artystyczne-
go – Anetę Kwaśną, otrzymała wyróżnienie. 
Na konkurs wpłynęły 2024 prace (w tym 615 z Polski)  
z ośrodków kultury, szkół, kół i pracowni plastycznych 

z Polski, Słowacji, Czech, Chin i Litwy. Przyjmowane 
były prace na płaszczyźnie dowolnego formatu w ka-
tegoriach: malarstwo, grafika, rysunek, techniki różne, 
fotografia, grafika komputerowa i prace przestrzenne. 
Międzynarodowe jury oceniło prace w czterech kate-
goriach wiekowych: od 4 do 7 lat, do 11 lat, do 15 lat  
i do 20 lat. Nagrody zostały wręczone 2 marca.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze/
Galeria Sztuki na Zdrojowej

Na pierwszym planie

Sukces za sukcesem
Fo

t. 
A

RC

Historia powstania 
i działalności SROiOZJ
W roku 2000 Towarzystwo Miłośników Jaworza wy-
stąpiło z inicjatywą uratowania od zapomnienia na-
szego regionalnego dziedzictwa kulturowego i zgło-
siło inicjatywę powołania Społecznej Rady Ochrony  
i Odnowy Zabytków Jaworza w Jaworzu. 
Pod koniec 2001 roku jaworzańskie środowiska kul-
turotwórcze skupione wokół Towarzystwa Miłośni-
ków Jaworza postanowiły zająć się sprawami ochro-

ny jaworzańskich dóbr kultury. Po okresie konsultacji,  
w kwietniu 2002 r. na spotkaniu przedstawicieli zarzą-
dów Towarzystwa Miłośników Jaworza, Akcji Katolic-
kiej, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz Za-
rządu i Rady naszej gminy, ustalono zasady utworze-
nia społecznego zespołu doradczego pod nazwą Spo-
łecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków Jaworza, 
jako wydzielonego organu TMJ, złożonego z przedsta-
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wicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w tym 
spotkaniu. W pierwszej kolejności postanowiono wy-
konać remont i odnowienie zabytków cmentarnych, 
w tym nagrobków dawnych właścicieli i ludzi zasłu-
żonych dla Jaworza oraz gloriety na wzgórzu Gorusz-
ka, co zostało zrobione na przestrzeni kilku lat. Waż-
nym długofalowym celem działania Rady była i jest re-
witalizacja, a także ochrona i odnowa zabytków kuba-
turowych oraz krajobrazu kulturowego Jaworza. Istot-
ną sprawą jest także rozbudzanie wśród mieszkańców 
poczucia odpowiedzialności za posiadane dobra kul-
tury znajdujące się na terenie gminy. 
Od chwili powstania przygotowano następujące doku-
mentacje: opracowanie cz. I monografii „Dzieje Jawo-
rza zabytkami pisane” (Jan Knieżyk); opracowanie cz. 
II monografii „Dzieje Jaworza zabytkami pisane” (Jan 

Knieżyk) opatrzenie jej 120 kartami zdjęć i przekaza-
nie tych materiałów do Ośrodka Promocji Gminy Jawo-
rze – do wykorzystania; wykonanie dokumentacji do-
tyczącej historycznego otoczenia o nazwie: „Zespół bu-
dowlano-krajobrazowy Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej”; weryfikacja dokumentacji opisowej i historycz-
nej Zabytkowego Parku Zdrojowego im. J. Piłsudskiego; 
prace budowlane renowacyjno-zabezpieczające w ob-
rębie kwatery hrabiowskiej na cmentarzu katolickim, 
dotyczące zabytkowych płyt nagrobnych i ogrodzenia; 
opracowanie materiałów pt. „Kościół Leśny na Pola-
nie”, których wykorzystanie doprowadziło do włącze-
nia tegoż terenu na stoku Wysokiego do gminnej ewi-
dencji zabytków i objęcia go ochroną konserwatorską; 
album „Jaworze w starej pocztówce 1890-1945”; pomoc 
w inwentaryzacji części zabytkowych obiektów budow-
lanych i pomników przyrody (dokumentacja przeka-
zana do Urzędu Gminy); współdziałanie z Radą Gminy  
i wójtem Gminy Jaworze przy renowacji zabytkowego 
centrum miejscowości i parku zdrojowego. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku  
o ochronie zabytków i opiece nad nimi w dniu 31 grud-
nia 2013 r. starosta bielski ustanowił Społeczną Radę 
Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu jako społecz-
nego opiekuna zabytków działającego na terenie Gmi-
ny Jaworze, wpisując na listę społecznych opiekunów 
zabytków powiatu bielskiego. SROiOZ w Jaworzu wyko-
nuje swoje zadania społecznie, dla ratowania i zacho-
wania dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny. 
Celem działania obecnie jest ochrona zachowania dóbr 
kultury w zabytkowym, należytym stanie, właściwe 
społeczne ich wykorzystanie i udostępnianie dla ce-
lów wychowawczych, dydaktycznych i naukowych. 
Uogólniając powyższe, należy dodać, że dobra kultury 
powinny być zachowane w stanie dobrym i stanowić 
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ważny element rozwoju kultury i być czynnym skład-
nikiem współczesnego życia społecznego.
Dzisiaj, spacerując po naszej miejscowości, można za-
uważyć odnowioną szatę istniejących obiektów zabyt-
kowych: budynku pałacu i zabudowań towarzyszą-
cych, tzw. „trzydziestki”, Willi Anna, budynku kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego i plebani, budynku ko-
ścioła katolickiego wraz z plebanią i tzw. marownią, 
budynku dawnej szkoły i plebani katolickiej przy ul. 
Pałacowej, obiektu dawnej Szkoły Polskiej – obecnie 
przedszkola w Jaworzu Średnim, zabytkowej glorie-
ty na Goruszce, budynku dawnego kina – obecnie sie-
dziby firmy Berndorf Baderbau, budynków dawnego 
sanatorium, a także Parku Zdrojowego z nowymi ele-
mentami (tężnia, amfiteatr), małej architektury (skwer 
wypoczynkowy z fontanną, ścieżki spacerowe wraz 
ze zbiornikiem wodnym i fontanną), starych nagrob-
ków w części cmentarza katolickiego i ewangelickie-
go (w tym tzw. Kwatery Hrabiowskiej, tj. miejsca loka-
lizacji nagrobków dawnych właścicieli Jaworza) oraz 
nielicznych istniejących prywatnych budynków miesz-
kalnych w dawnej architekturze miejscowości (np. we-
randa drewniana w Willi Anna).
Jest jeszcze wiele obiektów, które oczekują na remont 
i odnowienie, np. budynek „Sanitas”, dawna Szkoła 
Ewangelicka, internat młodzieżowy – dawny dom zdro-
jowy wybudowany w latach 1862-63 przy ul. Zdrojo-
wej, Willa Langer (pod Goruszką), istniejące budynki 
apteki i folwarków. 
Nasze Jaworze staje się zadbane, uważamy taki stan 
rzeczy za oczywisty dla poszanowania historii i atrak-
cyjności naszej miejscowości.

***

Staramy się ponadto na bieżąco monitorować stan śro-
dowiska przyrodniczego naszej gminy oraz – w miarę 
posiadanej wiedzy i kwalifikacji – doradzamy czy su-
gerujemy najkorzystniejsze rozwiązania wedle naszej 

najlepszej wiedzy, najkorzystniejsze w danym czasie  
i miejscu. Pragniemy przekazać kilka ogólnych spo-
strzeżeń, na temat krajobrazu i środowiska przyrod-
niczego Gminy Jaworze.
W krajobrazie Jaworza od kilkudziesięciu lat następują 
niekorzystne zmiany w postaci podziału niegdysiejszych 
gospodarstw rolnych na mniejsze działki przeznaczane 
pod zabudowę jednorodzinną i rekreacyjną. Co za tym 
idzie, przybywa dróg i innej infrastruktury, co niestety po-
woduje znaczne zubożenie środowiska przyrodniczego.
Pozostały jeszcze dwa rejony, które uważamy, że na-
leży koniecznie zachować w stanie, który dotrwał do 
chwili obecnej, a jest to wzgórze Goruszka wraz z Do-
liną Pelchrimki, a także wzgórze Młyńska Kępa z przy-
ległymi terenami dotychczas niezabudowanymi. Rów-
nież Jaworze Nałęże w dużej mierze zatraciło dawny 
krajobraz wsi rolniczej, jedynie rejon Grabki, pozosta-
jąc we władaniu Lasów Państwowych, w ostatnich la-
tach powraca do użytkowania jako pastwiska pod wy-
pas owiec. Tereny leśne również wykazują niekorzyst-
ne zmiany spowodowane przebudową drzewostanów 
w związku z gradacją kornika drukarza, jak też jak 
się wydaje nadmiernymi wycinkami w całym drzewo-
stanie. Tereny Zabytkowego Parku Zdrojowego zosta-
ły znacząco zmienione, zwłaszcza jeśli chodzi o drze-
wostan, którego skład należałoby uzupełnić i docelo-
wo poszerzyć gatunkowo. Z pewnością korzystnym 
działaniem byłoby ekologiczne zagospodarowanie sta-
wu, poszerzenie terenów z roślinami ozdobnymi itp.  
W ostatnich latach z terenu parku utraciliśmy część za-
bytkowych zabudowań Dolnego Dworu, a rejon Młyń-
skiej Kępy z cennym stanowiskiem archeologicznym 
i rzadkim obiektem zabytkowym, jakim jest lodownia  
należałoby chociaż uporządkować i doraźnie zabezpie-
czyć. Aby przybliżyć społeczeństwu jak też turystom 
nasze walory kulturowe i przyrodnicze jest koniecz-
ność aktualizacji ścieżek dydaktycznych.

Społeczna Rada Ochrony 
i Odnowy Zabytków Jaworza

Zwierzę nie jest rzeczą
W powszechnym rozumieniu znęcanie się nad zwierzę-
tami bywa utożsamiane z celowym działaniem spraw-
cy, które nakierowane jest na zadanie zwierzęciu bólu 
lub cierpienia. Tymczasem, jak wynika z orzecznic-
twa Sadu Najwyższego, omawiane pojęcie jest nieza-
leżne od chęci sprawcy sprawienia zwierzęciu bólu 
lub cierpienia. 
Myśląc o znęcaniu się nad zwierzętami, mamy obraz 
niechlujnego gospodarza, który bije swojego psa i ca-
łymi dniami trzyma go na łańcuchu przy budzie. Nie-
stety często jest tak, że miły pan/pani, bliżsi lub dalsi 
sąsiedzi, szanujący i kochający swojego psa i trzyma-
jący go w domu, nie potrafią lub nie chcą dostrzec, że 
choroba nie pozwala czworonogowi normalnie funk-
cjonować i sprawia mu ogromne cierpienie. Brak pod-
jęcia stosownego leczenia zwierzęcia u weterynarza 
jest traktowane jako znęcanie się nad nim. To samo do-

tyczy kontuzji, których dozna nasz pupil. Nie możemy 
wypuszczać psa bez opieki, poza teren posesji, prze-
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pisy na to nie pozwalają, dodatkowo narażamy zwie-
rzę na odniesienie ran i obowiązek jego leczenia – a są 
to konkretne koszty. Wielu tych „dobrych” właścicieli 
zwierząt, którzy na pozór kochają je, szanują oraz „mi-
ziają pod brzuszkiem” gdy są młode i zdrowe, nagle, 
gdy się starzeją i chorują, stają się dla nich niepotrzeb-
nym balastem. To już nie jest ten nasz kochany zdro-
wy Maksiu, tylko chory stary pies, który musi odejść 
po cichu w garażu. Pozostawienie chorego lub ranne-
go zwierzęcia bez opieki weterynaryjnej, to przestęp-
stwo znęcania się nad zwierzętami!
Kwestie ochrony zwierząt zostały uregulowane w usta-
wie o ochronie zwierząt (u.o.z.) z dnia 21 sierpnia 1997 
r. Podstawowym jej założeniem jest stwierdzenie, że 
zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cier-
pienia, nie jest rzeczą. W związku z tym człowiek jest 
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Czym jest znęcanie się nad zwierzętami? Zgodnie  
z przepisami tej ustawy zabronione jest m.in. nie-
uzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt,  
a także znęcanie się nad nimi. Pojęcie znęcania się nad 
zwierzętami zostało wyjaśnione w art. 6 ust. 2 u.o.z., 
zgodnie z którym przez wskazane pojęcie należy ro-
zumieć w szczególności (a więc nie tylko):
1. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, 

niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub 
procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy  
o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowa-
nie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub 
wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na 
celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane  
w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub ży-
cia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogo-
nów (kopiowanie);

2. znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypa-
lanie lub wymrażanie;

3. używanie do pracy albo w celach sportowych lub 
rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt mło-
dych lub starych oraz zmuszanie ich do czynno-
ści, których wykonywanie może spowodować ból;

4. bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi 
lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na spra-
wianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej czę-
ści brzucha, dolnych częściach kończyn;

5. przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ła-
dunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi 
ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie 
takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

6. transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, 
rzeźnych i przewożonych na targowiska, przeno-
szenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powo-
dujący ich zbędne cierpienie i stres;

7. używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych 
urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania 
w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, 
uszkodzenia ciała albo śmierć;

8. dokonywanie na zwierzętach zabiegów i opera-
cji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wy-
maganych uprawnień bądź niezgodnie z zasada-
mi sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowa-
nia koniecznej ostrożności i oględności oraz w spo-
sób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;

9. złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
10. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warun-

kach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie 
rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w po-
mieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających 
im zachowanie naturalnej pozycji;

11. porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub 
kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod 
której opieką zwierzę pozostaje;

12. stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodow-
li zwierząt;

13. organizowanie walk zwierząt;
14. obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);
15. wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodar-

skiego na działanie warunków atmosferycznych, 
które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

16. transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w 
celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umoż-
liwiającej oddychanie;

17. utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego po-
karmu lub wody przez okres wykraczający poza mi-
nimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Jak wskazano powyżej, zwrot „w szczególności” ozna-
cza, że podane wyliczenie ma charakter przykładowy. 
Oznacza to, że także inne zachowania szkodliwe dla 
zwierząt, mogą zostać zakwalifikowane, jako znęca-
nie się nad zwierzętami.
Warto zauważyć, że pojęcia ból i cierpienie to poję-
cia znaczeniowo odrębne. Ból odnosi się do odczuć fi-
zycznych, natomiast cierpienie do odczuć psychicz-
nych. Przykładowo, cierpieniem będzie np. lęk, głód, 
pragnienie, strach. Każdy ból łączy się także z cierpie-
niem, natomiast nie każde cierpienie związane jest  
z odczuciami natury fizycznej.
 
Znęcanie to nie tylko działanie ukierunkowane na za-
danie bólu lub cierpienia, ale również np. zaniechanie 
leczenia. Jak wynika m.in. z orzecznictwa SN (por. Wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. 
V KK 187/09), pojęcia znęcania się nad zwierzętami nie 
należy rozumieć wyłącznie jako celowego działania 
sprawcy nakierowanego na zadanie zwierzęciu bólu 
lub cierpienia. Nie ma bowiem znaczenia wystąpienie 
u sprawcy chęci zadania zwierzęciu bólu lub cierpie-
nia. Dla stwierdzenia, że zaszło znęcanie się, wystar-
czy, że sprawca zamiarem swoim obejmuje jedną lub 
wiele z czynności sprawczych (np. zaniechanie podję-
cia koniecznego leczenia, pozostawienie zwierzęcia na 
mrozie bez schronienia, niedostarczanie odpowiedniej 
ilości pożywienia, brak stałego dostępu do wody itd.).

Wszyscy właściciele powinni pamiętać, że pies, kot czy 
inne zwierzę, to nie zabawka, a przyjaciel, któremu je-
steśmy winni opiekę – musimy go leczyć, czasem ulżyć 
w cierpieniu, jeżeli choroba jest nieuleczalna. Pozosta-
wienie kompana bez pomocy, to przestępstwo zagrożo-
ne stosownie do treści art. 37 ust. 1 u.o.z. karą aresztu 
w wymiarze od 5 do 30 dni lub grzywny od 20 do 5000 
złotych. Sprawca czynu powinien liczyć się też ze środ-
kiem karnym, w postaci nawiązki w wysokości do 1000 
złotych na cel związany z ochroną zwierząt. 
Jeżeli w okolicy widzisz nieprawidłowości utrzyma-
nia zwierząt – poinformuj nas, dzwoniąc pod numer 
574 796 124.

Śląski Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt
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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 rządowe-
go programu „Czyste Powietrze”. Powstał na mocy 
porozumienia Gminy Jaworze z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Czynny jest w każdy czwartek w go-
dzinach 7.00-17.00 w budynku Urzędu Gminy. Za-
interesowane osoby mogą uzyskać szczegółowe in-
formacje na temat zasad udzielania dofinansowa-
nia przez WFOŚiGW. Bardzo prosimy o wcześniej-
sze umawianie się telefoniczne na konkretną godzi-
nę pod nr. telefonu 661 326 791.
W ramach programu dofinansowane są przedsię-
wzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknię-
cie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efek-
tywności energetycznej oraz wykorzystaniem od-

nawialnych źródeł energii w budynkach jednoro-
dzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fi-
zyczne, które posiadają prawo własności lub będą-
ce współwłaścicielami jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego. Beneficjent może uzyskać dotację z 
programu z podziałem na poszczególne koszty, któ-
rymi mogą być: dokumentacja (np. audyt energe-
tyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy); źró-
dła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja; ocie-
plenie przegród budowlanych, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej. Dofinansowaniu podlegają 
przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak  
i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwsze-
go kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków pro-
wadzony 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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Wypalanie traw 
jest karalne
Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi 
do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nie-
użytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i sta-
nowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak bardzo wy-
palane traw jest niebezpieczne, można było się prze-
konać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hekta-
rów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśni-
cza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu 
lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego proce-
deru, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na 
rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wy-
nika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest 
marginalny. 
Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest 
praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, 
zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. 
Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodaj-
nej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy 
odpowiadające za równowagę biologiczną. Po poża-
rze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na 
regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrze-
nia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża ży-
ciu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań go-
spodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty. 
Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie 

przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje 
za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wyso-
kość może wynieść od 5 do 20 tysięcy złotych. Co wię-
cej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, któ-
ry sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszcze-
nia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
Prawo do nakładania kar ma również Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać 
się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe 
PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do niewypalania 
gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi 
nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie 
otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależno-
ści od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidzia-
ne są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rol-
ne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet 
o 25 proc. Agencja może również pozbawić beneficjen-
ta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, je-
śli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrzeganie 
zakazu wypalania traw. 
Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych na-
łożyła sankcje na 137 rolników. Warto jednak podkre-
ślić, że w ostatnich latach takich przypadków było je-
dynie od kilku do kilkunastu.

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
Urząd Gminy Jaworze informuje, iż planowane zbiór-
ki sprzed posesji, mebli i odpadów wielkogabaryto-
wych odbędą się zgodnie z przyjętym i dostarczonym 
mieszkańcom harmonogramem: 7 maja (sektory 1 i 2 
oraz domki letniskowe), 14 maja (sektory 3 i 4), 21 maja 
(sektory 5 i 6) oraz 28 maja (sektory 7 i 8). 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy przede 
wszystkim meble (szafy, łóżka, fotele, kredensy, biur-
ka, krzesła, materace), ale też dywany, rowery, narty, 
sprzęt sportowy, wózki dziecięce czy duże zabawki. 
Często popełnianym błędem jest zaliczanie do odpa-
dów wielkogabarytowych rzeczy, które należą do po-
zostałych grup odpadów, na przykład elementów wy-

posażenia łazienki i toalety, czyli wanien, muszli klo-
zetowych, umywalek czy kabin prysznicowych. Są one 
traktowane jako odpady poremontowe. 
Z kolei pralki, lodówki, piecyki gazowe czy telewizory 
to elektrośmieci. Mimo iż wymienione sprzęty swoim 
rozmiarem pasują do grupy odpadów wielkogabary-
towych, to z uwagi na inny sposób ich utylizacji wy-
magają osobnej selekcji i nie powinny być umieszcza-
ne do wywozu razem z „gabarytami”.
Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 8.00. 
Nie mogą one utrudniać ruchu pieszych na chodnikach 
oraz ruchu drogowego na drogach. Żadne inne odpa-
dy nie będą odbierane.
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Przycinamy i wykaszamy
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właści-
cieli nieruchomości położonych przy chodnikach lub 
drogach na terenie Gminy Jaworze o przycinanie ga-
łęzi drzew i krzewów od strony chodników oraz dróg. 
Systematyczne przycinanie gałęzi drzew i krzewów po-
prawia bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów poru-
szających się po drogach.
Jednocześnie Urząd Gminy Jaworze zwraca się z ape-
lem do właścicieli nieruchomości położonych na tere-
nie Gminy Jaworze o systematyczne ich wykaszanie. 
Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głów-
nie nieruchomości niezabudowanych. Po okresie kwit-

nienia traw oraz chwastów następuje rozsiewanie na-
sion, co stanowi szczególną uciążliwość dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej oraz okolicznych gruntów. 
Zarośnięte nieruchomości stanowią również siedli-
ska dla gryzoni.
Zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/160/2016 Rady Gmi-
ny Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Jaworze, właściciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości, porządku oraz należytego stanu sani-
tarno-higienicznego na terenie nieruchomości.

Komunikat
Urząd Gminy Jaworze przypomina, iż odpady zielone 
zgodnie z Uchwałą nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jawo-

rze z dnia 14 lipca 2016 r. należy gromadzić w workach 
o pojemności do 120 l.

Wszystko zależy 
od energii!
Organizator konkursu – Fundacja Świadomi Klima-
tu – zaprasza młodzież urodzoną w latach 1999-2006 
do udziału w czternastej edycji Krajowego Konkursu 
Energetycznego „Wszystko zależy od energii!”. Zada-
niem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej 
lub prezentacji na jeden z tematów określonych regu-
laminem i przesłanie jej na adres koordynatorki kon-
kursu do 1 lipca 2022 roku.
Ideą konkursu jest promowanie i wspieranie młodzie-
ży uzdolnionej naukowo, posiadającej pasję badaw-
czą. Celem jest budowanie społeczeństwa świadome-
go energetycznie i ekologicznie oraz rozwijanie umie-
jętności samodzielnego i krytycznego rozwiązywania 
problemów współczesnej energetyki. Udział w konkur-
sie pozwala młodzieży wykazać się wiedzą i kreatyw-
nością w ramach swobodnej wypowiedzi na tematy za-

proponowane przez Radę Programową Konkursu, któ-
rej przewodniczy Edward Słoma, ekspert energetycz-
ny. Podobnie jak w poprzednich edycjach prace nade-
słane na konkurs będą oceniane przez jury złożone  
z ekspertów z dziedziny energetyki – naukowców  
i praktyków. Jury przewodniczy prof. dr hab. inż. Wal-
demar Kamrat z Politechniki Gdańskiej. Szczególnie 
wysoko cenione będzie nieszablonowe podejście oraz 
wartość badawcza nadesłanych prac.
Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe, które zostaną uroczyście wręczone podczas 
konferencji podsumowującej projekt zaplanowanej na 
14 września w Jaworzu.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć 
na stronie internetowej www.swiadomiklimatu.pl
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Segregujmy tłuszcze 
jadalne
Segregacja odpadów idzie nam coraz lepiej, większość 
z nas wie już, że takie odpady, jak papier plastik czy 
szkło nadają się do segregacji. Ilość produkowanych 
śmieci jest ogromna, cały czas, więc zastanawiamy się 
nad tym, w jaki sposób możemy pomóc naszej plane-
cie poradzić sobie z tym ekologicznym problemem.
Kolejnymi niebezpiecznymi odpadami wymagającymi 
segregacji są zużyty olej i tłuszcz jadalny. W Polsce nie 
ma jeszcze obowiązku segregacji takich odpadów w go-
spodarstwach domowych, natomiast powstał EKO Pro-
jekt Segreguj Olej, który polega na budowaniu wśród 
ludzi świadomości odnośnie segregacji zużytych tłusz-
czy jadalnych. Nie musimy szukać daleko, żeby znaleźć 
państwa, które już segregują takie odpady. Są to mię-
dzy innymi Anglia, Austria, Belgia, Czechy czy Słowacja.
Niestety większość ludzi wciąż wylewa olej do zlewu 
lub toalety, nie myśląc o konsekwencjach takiego dzia-
łania. Olej osadza się w rurach i zmniejsza prawidłowy 
przepływ ścieków. Nawet ciepła woda z mydłem nie 
jest w stanie usunąć resztek oleju z rur. Takie działanie 
prowadzi do poważnych awarii kanalizacyjnych. Moż-
na przytoczyć sytuację z roku 2013, która miała miej-
sce w Londynie, gdzie tłuszcz zatkał sieć kanalizacyj-
ną. Ilość tłuszczu ważyła 130 ton i była mniej więcej 
wielkości płetwala. W Wiedniu każdego roku pracow-
nicy czyszczą kanały z 170 ton tłuszczu.
Dodatkowo oczyszczalnie nie są w stanie w 100 pro-
centach oczyścić wody z oleju, więc pozostałości zanie-
czyszczają środowisko, przenikając do gleby wody i ca-
łego ekosystemu, a nawet zabijają drobne organizmy.
Co możemy zrobić? To nic trudnego, musimy pamię-
tać, żeby olej pozostały po przygotowaniu posiłków w 
naszym domu zlewać do plastikowej butelki PET, a nie 
do zlewu czy toalety. Następnie musimy wyrzucić taką 
zakręconą butelkę do oznaczonych czarno pomarań-
czowych pojemników rozmieszczonych na terenie na-
szej gminy. Mapa z lokalizacjami pojemników znajdu-
je się na stronie www.segregujolej.pl.

Działka do dzierżawy
Informujemy, że w kwietniu 2022r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Jaworze oraz na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej na okres 21 dni zostanie wywie-

szony wykaz z informacją o nieruchomościach gmin-
nych przeznaczonych do dzierżawy, dot. części dział-
ki 3085/9.
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4 i 5 marca Ośrodek Promocji Gminy Jaworze we 
współpracy z Galerią Sztuki na Zdrojowej zorganizo-
wał po raz pierwszy Dni Kobiet w Jaworzu, które mia-
ły uświetnić Międzynarodowy Dzień Kobiet przypada-
jący na 8 marca. Pierwszego dnia galeria zmieniła sza-
ty zimowe na wiosenne i przywitała swoich gości wer-
nisażem malarstwa Ewy Jędryk-Czarnoty, prezentując 
cykl dwudziestu barwnych prac ukazujących świat ko-
biet oczami artystki. Ekspozycję uroczyście otworzy-
ły Jolanta Witkowska, dyrektor OPGJ oraz kierownik 
Galerii Sztuki, niżej podpisana, witając przedstawicie-
li Gminy Jaworze reprezentowanych przez Annę Skot-
nicką-Nędzką, zastępcę wójta Jaworza, przewodniczą-
cego Rady Gminy Zbigniewa Putka oraz wiceprzewod-
niczącą RG Agnieszkę Nieborak. 
Ewa Jędryk-Czarnota urodziła się w Sosnowcu, studio-
wała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ukończy-
ła również katowicki Wydział Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych. Dyplom uzyskała w 1987 roku z projektowa-
nia graficznego w pracowni prof. A. Romaniuka i do-
datkowy z malarstwa w pracowni prof. J. Rykały. Jej 
przedmiotem artystycznego zainteresowania są ma-
larstwo, tkanina artystyczna, grafika użytkowa, pro-
jektowanie oraz architektura wnętrz. Prace artystki 
były pokazywane na wielu wystawach indywidual-
nych oraz zbiorowych. 
Tematem kobiet zajęła się już w czasie studiów; wy-
konała wtedy grafikę do tematu kobiety z dramatu Ib-
sena ,,Nora”, czyli dom kobiet. Jako dyplom dodatko-
wy wykonała autorski cykl obrazów opowiadających 
o kobietach. Płótna Ewy Czarnoty odzwierciedlają jej 
wyobrażenie o kobietach, ich uczucia, myśli i urodę. 

Kobiety w roli głównej

Ewa Jędryk-Czarnota (z prawej) z Anetą Kwaśną.

Kto raz zobaczył kobiety z obrazów Ewy Jędryk-Czarnoty, zatrzymał je w sobie na zawsze.
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Dzień później w pięknie zaaranżowanej sali budynku 
„Pod Goruszką” odbył się koncert. Wystąpili wokalistka 
Kasia Zaręba oraz pianista Karol Pyka, którzy swoim 
wykonaniem, niebanalną interpretacją wykonywanych 
utworów przenieśli słuchaczy w świat swingu i jazzu. 
Pani Katarzyna to wokalistka z Bielska-Białej, absol-
wentka m.in. Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej  
w Katowicach, półfinalistka programu Must Be The 
Music, finalistka konkursu debiutów na Krajowym Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od 14 lat prowa-
dzi Hollywoodzką Szkołę Śpiewu. Ma na swoim kon-
cie dwie solowe płyty. Karol Pyka jest z kolei kompozy-
torem, aranżerem, dyrygentem, muzykiem sesyjnym, 
pedagogiem, ukończył Wydział Artystyczny Uniwersy-
tetu Śląskiego (specjalizacja dyrygencka w Instytucie 
Muzyki) oraz kierunek kompozycja i aranżacja w In-
stytucie Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach. 
Wykonawcy oczarowali publiczność swoim znakomi-
tym występem oraz zadbali o doskonały nastrój całe-

go wieczoru. Pani Kasia miała świetny kontakt z wi-
downią, przed każdym utworem opowiadała histo-
rię z nim związaną. Przeprowadziła również konkurs 
muzyczny, w którym nagrodą były jej płyty. Pan Ka-
rol Pyka urzekł licznie zgromadzoną widownię wirtu-
ozerią wykonanych utworów. W repertuarze znalazły 
się takie m.in. utwory, jak „La vien rose” (E. Piaf), „Le-
t’s fall in love (Ella Fitzgerald), „My baby just cares for 
me” (Nina Simone), „Moon river” (Audrey Hepburn), 
„Love and marriage” (Frank Sinatry) czy „I wanna be 
loved by you” (Marilyn Monroe). Pani Kasia zaśpiewa-
ła również utwory swojego autorstwa, a także w swo-
jej aranżacji muzycznej. Publiczność bardzo entuzja-
stycznie przyjęła występ artystów. Na zakończenie kon-
certu, dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Pani 
Jolanta Witkowska zapewniła wszystkich zgromadzo-
nych o tym, że Dni Kobiet staną się cykliczną imprezą 
organizowaną co roku w Jaworzu.
Aneta Kwaśna, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Kasia Zaręba oraz pianista Karol Pyka zachwycili jaworzańską publiczność.

Są uosobieniem pór roku, na przykład obraz zatytu-
łowany „Wiosenna”; z kolei inne prace, takie jak ob-
raz „Marzycielka” z serii „Kobiety z rybami”, wprowa-
dzają nas w tematykę flory i fauny, jeszcze inne przy-
wołują wspomnienia z podróży zagranicznych autor-
ki. Obraz „Limonada” przenosi nas nad jezioro Garda 
we w Włoszech, a „Tuli Panna” zabiera nas do Holan-
dii, krainy kwitnących tulipanów.
Kiedyś poetka Marta Fox pięknie i trafnie napisała, że 
kobiety z obrazów Ewy Jędryk-Czarnoty „najpełniej 

łączą sferę materii i ducha; są ziemskie i niebiańskie 
jednocześnie; skupione i zatopione we własnym wnę-
trzu, zatrzymane w bezruchu; pozwalają doszukać się 
tajemnicy, kim są – grzechu winne i grzechu warte”. 
Kto raz zobaczył kobiety z obrazów Ewy Jędryk-Czar-
noty, zatrzymał je w sobie na zawsze. Czy tak jest rze-
czywiście, mogli się przekonać goście naszej wysta-
wy. Chwile spędzone na kontemplacji obrazów umi-
lały dźwięki gitary klasycznej, na której grał Tomasz 
Madzia.



20

kwiecień 2022Miłośnicy Jaworza

Nowe odkrycia na zamku 
w Grodźcu
Niedaleko Jaworza, w Grodźcu Śląskim, stoi zamek, któ-
ry po latach funkcjonowania jako siedziba Instytutu Zoo-
techniki PAN zmienił właściciela. Michał Bożek, bo o nim 
mowa, z pomocą najpierw kustosza cieszyńskiego mu-
zeum Mariusza Makowskiego (1958-2019), a obecnie zna-
nego bielskiego historyka dra Jacka Proszyka przywraca 
mu dawną świetność.
I właśnie dr Jacek Proszyk został zaproszony przez To-
warzystwo Miłośników Jaworza jako prelegent na po-
siady „Nowe odkrycia na zamku w Grodźcu”, które od-
były się 13 marca.
Rozpoczynając w 2020 r. przy dofinansowaniu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 gruntowny re-
mont zamku nikt nie spodziewał się aż tylu fascynują-
cych i bogatych odkryć. Chodzi o monety, fragmenty ce-
ramiki, porcelany, elementy metalowe, cegły i bardzo 
dużo kafli. Po zbiciu wszystkich tynków zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych ukazały się zamurowa-
ne okienka, wnęki i drzwi. Znajdujące się w ścianach ele-
menty drewniane pozwoliły przy pomocy dendrochro-
nologii określić ich wiek. Przeanalizowany laboratoryj-
nie został skład pierwotnego tynku (wapno, białko jaja 
kurzego i końskie włosie) i o takim samym składzie tynk 
został położony na elewacji zewnętrznej. Podczas prac 

przy murze oporowym odkryto doskonale zachowany 
średniowieczny piec dwukomorowy do wypalania ka-
fli, cegieł i wapna, pozostałości baszty, która była częścią 
murów obronnych.
Prowadzone pod nadzorem konserwatorskim prace zmie-
rzają ku końcowi, a w planach właściciela zamku i jego 

Gościem marcowych posiad był dr Jacek Proszyk.

Zamek w Grodźcu skrywa wiele tajemnic, które z biegiem czasu wychodzą na jaw.
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kustosza powstające muzeum ma być bez barierek i ta-
bliczek w stylu „Nie dotykać eksponatów”. Prywatna ko-
lekcja zawiera meble, porcelanę, szkło śląskie, artystycz-
ne przedmioty użytkowe, malarstwo, rzeźbę, kartografię 
liczne militaria, atrybuty myśliwskie czy wyroby z cyny.
Dziękując za bardzo interesującą opowieść, która prze-
niosła nas w czasy odlegle, oczekujemy na otwarcie 
muzeum i możliwość zobaczenia tego wszystkiego,  
o czym opowiedział nam dr Jacek Proszyk.
Na zakończenie prezes TMJ Ryszard Stanclik podzięko-
wał prelegentowi, zaprosił na kolejne posiady, a także po-
lecił zainteresowanym wydawnictwa TMJ, a szczególno-
ści ostatni album pt. „Jaworze w sztukach plastycznych”.

TMJ

Miłośnicy Jaworza
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Rok 2021 podsumowany
24 lutego w Sali Sesyjnej Pod Goruszką w Jaworzu od-
było się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miło-
śników Jaworza. Na wstępie jego prezes Ryszard Stanc-
lik przywitał przybyłych na zebranie, a w szczególności 
zaproszonych gości: wójta Jaworza Radosława Ostał-
kiewicza, przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa 
Putka, prezesa Polskiego Towarzystwa Ewangelickie-
go Leopolda Kłodę, przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich Danutę Mynarską, przewodniczącego Sto-
warzyszenia Miłośników Sztuki Jacka Guziura, prze-
wodniczącego Stowarzyszenia Nasze Jaworze Zygmun-
ta Podkówkę.
Po odśpiewaniu pieśni „Szumi Jawor Szumi” Ryszard 
Stanclik poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy 
pamięci członków TMJ zmarłych w 2021 roku: śp. Ire-
nę Fraś, śp. Edwarda Kilka oraz śp. Janinę Krzempek.
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, któ-
rym jednogłośnie został Leopold Kłoda, przejmując 
jednocześnie jego prowadzenie. Kolejnym punktem 
było wręczenie legitymacji nowym członkom TMJ.  
W czasie zebrania odczytano następujące sprawozdania:  
z działalności Towarzystwa w 2021 roku, finansowe 

za rok 2021, z działalności Społecznej Rady Ochrony 
i Odnowy Zabytków za 2021 rok, z działalności Sekcji 
Ornitologicznej za rok 2021, a także Komisji Rewizyj-
nej za 2021 rok. Po odczytaniu sprawozdań i dyskusji 
nad nimi uczestnicy zebrania sprawozdawczego jed-
nogłośnie przyjęli sprawozdania oraz udzielili absolu-
torium zarządowi za rok 2021.
Następnie wiceprezes Irena Stekla przedstawiła plan 
pracy Towarzystwa Miłośników Jaworza na rok 2022, 
który przez zebranych został przyjęty jednogłośnie.
Wójt Radosław Ostałkiewicz w swoim wystąpieniu po-
dziękował za zaproszenie na zebranie sprawozdaw-
cze, przeprosił za spóźnienie, które spowodowane było 
przedłużającym się posiedzeniem rady Gminy Jaworze, 
a także wyraził zadowolenie ze współpracy z Towarzy-
stwem Miłośników Jaworza oraz chęć dalszej współ-
pracy w realizacji wspólnych zadań. Wyraził podziw 
dla liczby wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych 
przez zarząd TMJ w trudnym czasie pandemii koro-
nawirusa. Wyraził zadowolenie z działalności SROiOZ 
oraz Sekcji Ornitologicznej.

TMJ

Publiczność jak zawsze dopisała.

Na zebraniu sprawozdawczym podsumowano rok 2021 oraz mówiono o planach do końca tego roku.
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Ogromne dobro, którego 
doświadczamy na co dzień

Rozmowa z Diną i Markiem Radeckimi, 
którzy stworzyli dom dla kilku uchodźców 
wojennych z Ukrainy 

Ludzie Jaworza

Kiedy umawialiśmy się na ten wywiad, zapytał pan, 
czemu on będzie służył. Odpowiedziałem, że chcę 
pokazać dobro, które tkwi w człowieku. Opowiedz-
cie proszę, jak zaczęła się wasza znajomość?
Marek Radecki: Po prostu trafiliśmy na siebie, wpadli-
śmy sobie w oko, zauważy-
liśmy, że pasujemy do siebie 
mentalnie. Poznaliśmy się 
w Częstochowie – Dina pra-
cowała w tej samej branży, 
co ja. 
Dina Radecka: To była i jest 
miłość, czyli właśnie samo 
dobro. Mam już polskie 
obywatelstwo i to nawet 
nie przez wzgląd na Marka, 
ale dlatego, że mój pradzia-
dek był Polakiem, co udało 
mi się udowodnić. Wiązało 
się to z wieloma zabiegami, 
między innymi szukaniem  
w archiwach państwo-
wych, choćby w Zamościu,  
w czym pomagał mi Marek. 
Ja sama pochodzę z Równe-
go, położonego mniej wię-
cej w połowie drogi z gra-
nicy polsko-ukraińskiej do 
Kijowa.

Co było dalej?
D.R.: W 2017 roku wzięliśmy ślub, oczywiście w Sali 
Pod Goruszką, mieszkamy w Jaworzu, gdzie wybudo-
waliśmy dom, mamy już dwóch synków.

Podejrzewam, że oboje z uwagą i niepokojem od 
dawna patrzyliście na Ukrainę…
M.R.: Nie mogło być inaczej. Z racji narodowości Diny 
bardziej nas to interesowało i dotykało. Mamy na 
Ukrainie dużo rodziny, przyjaciół, znajomych. Wojna 
w Ukrainie trwa od ośmiu lat, jednak do tej pory moż-
liwe były normalne wizyty u rodziny Diny. Nasi znajo-
mi pytali, czy się nie boimy, wyjeżdżając do nich. Oczy-
wiście świadomość czynnej wojny wywoływała jakieś 
refleksje, jednak działania wojenne odbywały się oko-

ło tysiąca kilometrów dalej, realnie nie wpływały na 
normalne życie w zachodniej Ukrainie.

A kilka miesięcy przed atakiem? Dzwoniliście czę-
ściej na Ukrainę?

D.R.: Jeżeli chodzi o moją 
rodzinę, to bardziej cho-
dziło o irytację, niż strach. 
Nikt chyba nie brał pod 
uwagę, że Rosja zaataku-
je z całą mocą ten kraj. Na 
Ukrainie jest wyraźny po-
dział na część zachodnią i 
wschodnią. Ukraińcy z za-
chodu patrzyli na to, co się 
dzieje we wschodniej czę-
ści trochę tak, jak my, Pola-
cy, spoglądamy dziś na ten 
konflikt. Niby rozgrywa się 
tuż za granicą, ale tak jakby 
nas nigdy nie miał dotknąć.

Wróćmy do czwartku 24 
lutego. Jakie były pierw-
sze państwa myśli po tym, 
kiedy okazało się, że Ukra-
ina została bestialsko za-
atakowana?

D.R.: Od razu apelowałam do rodziny, żeby ucieka-
ła stamtąd, bo z każdym dniem będzie tylko gorzej. 
Mój brat upierał się wprawdzie, żeby zostać, wychodził  
z założenia, że to, co się dzieje, to jedynie straszenie, 
ale ostatecznie decyzja zapadła bardzo szybko. Po go-
dzinie już byli spakowani i wyjeżdżali na granicę. Mąż 
odebrał ich w niedzielę 27 lutego. 
M.R.: Jeżeli chodzi o sam proces decyzji, mieli złudne 
poczucie bezpieczeństwa, że to się nie dzieje bezpo-
średnio u nich, ale na wschodzie Ukrainy. My nama-
wialiśmy brata Diny, który ma dwójkę małych dzie-
ci, żeby jak najszybciej zadbał o ich bezpieczeństwo. 
Nasz dom w Jaworzu był dla nich otwarty. Żona brata 
Diny pochodzi z Zakarpacia i sądzili, że tam będzie bez-
piecznie. Mieli pomysł, żeby tam jechać i ewentualnie 
– jak zajdzie taka potrzeba – przedostać się do Rumunii.  
W Równe uderzyły jednak dwie rakiety, co momental-

Nikt chyba nie brał 
pod uwagę, że Rosja 
zaatakuje z całą mocą 
ten kraj. Na Ukrainie 
jest wyraźny podział 
na część zachodnią  
i wschodnią.
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nie zmieniło perspektywę i ich myślenie. 

Miesiąc miodowy, jeżeli chodzi o stosunki polsko-
ukraińskie, powoli dobiega końca?
M.R.: Spotkałem się z prognozami, że ten zryw spo-
łecznej pomocy Ukraińcom potrwa kilka tygodni. One 
właśnie mijają. Faktem jest, że pojawia się coraz wię-
cej głosów negujących tę pomoc, przysłowiowych „Ka-
rin”, które denerwują się, że dla uchodźców wojennych 
jest tworzony „social”, są darmowe bilety. Pytają: „A co  
z moimi dziećmi? Przecież ja też potrzebuję pienię-
dzy”. A z drugiej strony, wolontariusze muszą się w 
końcu zmęczyć – skończą im się urlopy, zasoby finan-
sowe. Spotkałem się z wieloma osobami, które tanku-
ją prywatne samochody do pełna, jadą na granicę, pra-
cują tam w nieludzkich warunkach, a jeszcze w dro-
dze powrotnej zabierają ludzi ze sobą. Często wiozą 
więcej osób niż mogą, ryzykując otrzymanie mandatu.

D.R.: Kto to jest Karina?
M.R.: To taka figura retoryczna roszczeniowej Polki, 
która nie chce pracować, jednak pragnie mieć zapew-
nione dużo „socialu”.
Wracając jednak do pytania, od pewnego czasu obser-
wuję w sieciach społecznościowych głosy niezadowo-
lenia. Kiedy patrzyłem na profile tych osób, zauważy-
łem, że wiele z nich jest przeciwnikami szczepień na 
COVID-19, zwolennikami skrajnych formacji politycz-
nych – jak dla mnie są to typowe ofiary propagandy. 
Ulegają mechanizmom medialnych manipulacji, łyka-
ją jakąś pozorną „logikę” operującą brakiem kontek-
stu. Zabawne paraintelektualne konstrukcje, w myśl 
których można udowadniać, że skoro nocą jest ciem-
no, a Słońce świeci niezmiennie, znaczy, że Słońce jest 
ciemne.
D.R.: Przyglądam się akcji pomocy Polaków i pierw-
szym głosom niechęci z trochę innego punktu widze-

Dina i Marek Radeccy znają się od kilku lat. Mieszkają w Jaworzu, mają dwóch synów. 
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nia – nie każdy człowiek, który przyjechał do Polski, 
Europy z Ukrainy jest biedny. W Ukrainie wiele osób 
żyje na przyzwoitym poziomie. Zdaje mi się, że hejt 
bierze się między innymi z tego, że są Ukraińcy, którzy 
nie odnajdują się w jakichkolwiek warunkach, szuka-
ją rozwiązań zapewniających komfort dla siebie i swo-
ich dzieci. Ważna jest odległość do szkoły, przedszko-
la, możliwość podejmowania pracy. Nie każda forma 
pomocy może zaspokoić takie oczekiwania. Niektórzy 
nasi znajomi uchodźcy prosili o pomoc w znalezieniu 
mieszkania na wynajem, zaznaczali, ze mają pienią-
dze i sami się utrzymają.

Ile osób zamieszkało łącznie z wami?
M.R.: Od wybuchu wojny zamieszkało z nami dodatko-
wo sześć osób, czyli jest nas 
w domu dziesięcioro.

Pan pochodzi z Jastrzę-
bia-Zdroju, pani z Równe-
go. Jaworze stało się wa-
szym miejscem na ziemi. 
A dla państwa gości to jest 
stan tymczasowy, czy coś 
większego?
M.R.: Nie wydaje mi się, 
żeby to był stan tymczaso-
wy. Moim zdaniem to po-
trwa co najmniej lata, o ile 
nie dekady. Rosja to jest – że 
użyję terminologii sporto-
wej – szachista, który bę-
dzie nieustannie karmić 
ten konflikt. Kiedy braknie 
im sił i środków, być może 
się wycofają, ale cały czas będą utrzymywali Ukrainę  
w ogniu – bo tak jest w ich przekonaniu lepiej. Dlatego 
kiedy w niedzielę 27 lutego przywiozłem do Jaworza 
czwórkę dzieci, to już następnego dnia były zapisane 
do przedszkola i szkoły. Wychodziliśmy z założenia, że 
to nie potrwa krótko. Również dlatego uświadamiam 
znajomych, którzy także oferują swoją pomoc, że mu-
szą pamiętać o jednym – nie chodzi o kącik i miskę je-
dzenia, tylko o stworzenie naszym gościom godziwych 
warunków do życia. Niektórzy są bowiem przekonani, 
że kiedy oddadzą pomieszczenie z materacem, kupią 
makaron, ryż, konserwę, to będzie już OK. Nie będzie 
OK, nie o to chodzi. Trzeba uchodźcom stworzyć nowy 
dom albo przynajmniej jego namiastkę. 

Co by państwo powiedzieli do mieszkańców Jawo-
rza w związku z nową sytuacją? Przecież w ciągu 
kilku tygodni nasza społeczność powiększyła się  
o całkiem pokaźne grono osób…
M.R.: Mam dużo znajomych i kontrahentów z Ukrainy 
i dużo osób zwraca się do mnie z prośbą o pomoc. Nie 
ma dnia, żebym nie odebrał kilku takich telefonów. Na 
własną rękę udało mi się znaleźć lokum dla kilkudzie-
sięciu uchodźców wojennych w Jaworzu, Bielsku-Bia-
łej i okolicach.
Wielu znajomych chce pomóc, pytają, jak mogą to ro-
bić. Kilku znajomych jeździło po rodziny uchodźców 
na granicę i zawoziło ich w bezpieczne miejsca, wielu 
przyjęło uchodźców do swoich domów. Nasi sąsiedzi 
również deklarują pomoc: ktoś podarował materac, 

inny wsparł uchodźców finansowo. Mnie bardzo budu-
je oddolna postawa Polaków, ale i to, że się o tym mówi 
wszędzie – praktycznie na całym świecie. Do mieszkań-
ców Jaworza mógłbym powiedzieć, że warto się od-
ważyć, żeby tę pomoc nieść, warto zrobić krok dalej,  
w jednym przypadku może to być użyczenie miejsca, 
a w innym zwykłe łóżko czy śpiwór, których brakuje. 
Zapotrzebowanie jest ogromne. Warto też pamiętać, 
że Ukraińcy to nie są ludzie znikąd, odlegli kulturo-
wo, ale osoby, które w naszej społeczności będą sobie 
radzić. Większość kobiet, które uciekło z Ukrainy, szu-
ka na miejscu możliwości podjęcia pracy. Jestem prze-
konany, że polski rynek pracy przyjmie to dobrze, bo 
brakowało chętnych do wielu prac, choćby takich na 
początek, żeby stanąć na nogi. Jaworzanie zapewni-

li darmowe leczenie stoma-
tologiczne chłopca z Ukra-
iny, terapeutyczną zabawę 
z psami w szkole dla psów 
i przewodników, podaro-
wali uchodźczym dzieciom 
rower, opłacili treningi pił-
karskie dla dwóch chłop-
ców, a jaworzańska szkoła 
i przedszkole otoczyły dzie-
ci ogromną uwagą, serdecz-
nością i opieką.

D.R.: Nie tylko do mieszkań-
ców Jaworza, ale całej Pol-
ski chciałabym skierować 
ogromne słowa wdzięcz-
ności za to, jak pomaga-
ją moim rodakom. Nie ma 
słów, którymi dałoby się 

opisać to ogromne dobro, którego doświadczamy na 
co dzień. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Nie tylko do 
mieszkańców 
Jaworza, ale całej 
Polski chciałabym 
skierować ogromne 
słowa wdzięczności...
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Jak radzić sobie 
z emocjami?
W ostatnim czasie jaworzańska biblioteka wykracza 
nieco poza obszar standardowej i powszechnie znanej 
działalności. Sytuacja we współczesnym świecie moty-
wuje nas do podejmowania różnorodnych działań na 
rzecz potrzebujących. Pierwszym krokiem była spon-
taniczna zbiórka darów dla uchodźców. Wystarczyło 
tylko otworzyć drzwi i pozwolić działać rzeszy wolon-
tariuszy i darczyńców, którzy z wielkim zaangażowa-
niem i ofi arnością włączyli się w akcję.
Kolejną inicjatywą zrodzoną z potrzeby chwili było 
zorganizowanie w Sali Pod Goruszką spotkania z cer-
tyfi kowaną terapeutką, by służyć wsparciem psycho-
logicznym mieszkańcom Jaworza. Wielu z nas odczu-
wa obecnie lęk, obawy o przyszłość, bezsilność, złość, 
dezorientację, a stąd już tylko krok do stanów depresyj-
nych, które zazwyczaj są tematem tabu. Spotkanie po-
prowadziła Iwona Kopacz, która od niedawna mieszka 
w naszych okolicach, a już wyraziła chęć służenia po-
mocą i wsparciem lokalnej jaworzańskiej społeczno-
ści. Pani Iwona jest certyfi kowaną terapeutką, w pracy 
kieruje się metodą poszerzania świadomości, wspiera-
jąc dążenia człowieka do życia w zgodzie ze sobą po-
przez rozwój autonomii, kreatywności, współodczu-
wania i zaufania do mądrości osobistej. W atmosferze 

szacunku i życzliwości towarzyszy ludziom w odkry-
waniu własnych zasobów budujących oparcie w sobie 
i dobrych relacjach ze światem. Wieloletnie doświad-
czenie zawodowe w terapii indywidualnej i grupowej 
przełożyło się na fachowy i interesujący wykład uzu-
pełniony prezentacją multimedialną. Wszystkie istotne 
wskazówki i porady prelegentka przedstawiła w jasny 
i przystępny sposób, zaprezentowała ponadto zestaw 
ćwiczeń i czynności, które pozwalają na zredukowa-
nie odczuwanego napięcia. Dziękujemy naszej prele-
gentce wolontariuszce za współpracę z naszą placów-
ką. Biblioteka podejmie działanie w celu organizacji 
kolejnych spotkań oraz utworzenia docelowo grupy 
zainteresowanej warsztatami terapeutycznymi. Za-
chęcamy również jaworzan do odwiedzania biblioteki 
i korzystania z literatury fachowej w dziale psycholo-
gii, gdzie znajduje się wiele interesujących i przystęp-
nych poradników.
Przypominamy wam harmonogram otwartych sobót 
w roku 2022. Nasza placówka otworzy swoje podwoje 
7 maja, 4 i 25 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia, 3 i 24 wrze-
śnia, 1 października, 5 listopada oraz 3 grudnia.

Gminna Biblioteka Publiczna

ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU 
W SPOTKANIACH

 DZWONIĄĆ  POD NR TEL.
798 065 722

BIBLIOTEKA ORGANIZUJE
SPOTKANIA Z TERAPEUTĄ

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZU

Wszystkich zainteresowanych 
udziałem w spotkaniach 
z terapeutą, połączonych 
z warsztatami radzenia sobie 
ze stresem, zapraszamy 
do kontaktu z GBP w Jaworzu.

ODCZUWASZ NIEPOKÓJ ZWIĄZANY
Z OBECNĄ SYTUACJĄ?

 
NIE MOŻESZ PORADZIĆ SOBIE  

Z LĘKIEM ?
 

DOTYKA CIĘ  STRACH 
I BEZSILNOŚĆ ? 

"JAK RADZIĆ SOBIE 
Z EMOCJAMI?'
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Pożegnanie zimy
Nasze przedszkolaki z utęsknieniem czekały na nadej-
ście wiosny. Już od rana w salach unosiły się melodie 
wiosennych piosenek śpiewanych przez dzieci. Pierw-
szego dnia wiosny młodsze grupy poznały zwyczaje 
związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny 
na podstawie opowiadania „Nowe zwyczaje” Agniesz-
ki Borowieckiej. Jak co roku zgodnie z tradycją 
21 marca nauczycielki poszczególnych grup wraz ze 
zdolnymi dziećm przygotowały kukłę symbolizującą zi-
mową pannę Marzannę, z którą poszły na spacer alej-
kami Jaworza. Trzeba przyznać, że w tym roku nie 
było trudno przegonić zimę. Na dowód nadejścia wio-
sny dzieci podczas spaceru w okolicy przedszkola zna-
lazły krokusy, przebiśniegi i dostrzegły żółte motylki. 
Radości było co niemiara.

Agnieszka Klimczok
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Koniec zimy, 
czas na wiosnę
„Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już. Zabierz śnież-
ne bałwanki, zabierz wiatr i mróz” – słowami tej pio-
senki nasze przedszkolaki rozpoczęły uroczystość po-
żegnania zimy. Zdarza się, że ta pora roku niechętnie 
ustępuje miejsca i ani myśli odejść. Jednak dzieci nie 
zrażają się tym. Od kilku tygodni uczyły się piosenek 
i wierszy, które pomogą im przegonić zimę i przywi-
tać wiosnę, a wraz z nią ciepłe, słoneczne dni i możli-
wość zabaw w przedszkolnym ogrodzie. 
W ramach obchodów powitania wiosny każda z grup 
wykonała sadzonki, które pozwolą dzieciom na doko-
nywanie obserwacji przyrodniczych i rozbudzenie po-
staw związanych z ochroną przyrody. Do zabaw przy 
pierwszych wiosennych dźwiękach zaprosili wszyst-
kich muzycy z agencji artystycznej „Metrum – Forte”, 
prowadząc audycję muzyczną pt. „Cztery pory roku”. 
Artyści wykonali klasyczne utwory muzyczne o tematy-
ce wiosennej i zimowej. Były wspólne piosenki oraz za-
bawy muzyczne.  Przedszkolaki odwiedziły także Moty-
larnię, zapoznając się z kolorowym i tajemniczym świa-
tem bezkręgowców. Dzieci mogły prześledzić cykl roz-
woju owadów, poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą. 
W tym roku szkolnym priorytetowym zadaniem na-

szej placówki jest kształtowanie postaw proekologicz-
nych oraz rozbudzanie miłości do przyrody, dlatego 
tak ważne jest, aby dzieci miały jak najczęstszy kontakt  
z nią, w możliwie zróżnicowanych formach. W mar-
cu i w kwietniu każda z grup realizować będzie dodat-
kowo zadania zawarte w ogólnopolskim programie 
„Kubusiowi przyjaciele natury” oraz w wojewódzkim 
projekcie edukacyjnym „Klub Zdrowego Przedszkola-
ka” organizowanym przez Wojewódzką Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną. Wiosna, która budzi przyro-
dę do życia, to dobry moment, aby kształtować u dzie-
ci tak potrzebne w tych czasach postawy. 
W trakcie tegorocznej uroczystości powitania wiosny 
przedszkolaki pożegnały Marzannę, a na pierwszy wio-
senny spacer wybrały się z własnoręcznie wykonany-
mi gaikami. Bawiły się także przy muzyce, przenosząc 
się na moment w fascynujący i jakże piękny świat ro-
ślin i zwierząt. Wszędzie słychać było słowa wiosen-
nych piosenek, które przywoływały Wiosenkę do po-
zostania z nami na kolejne trzy miesiące.
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Odkrywamy 
irlandzkie zwyczaje
17 marca nasze starszaki miały okazję powitać wiosnę 
po irlandzku w formie zajęć tematycznych. Obowiązu-
jącym kolorem podczas Dnia Św. Patryka była zieleń, 
nawiązująca do trawiastego krajobrazu Irlandii i sym-
bolizująca koniczynę. Dzieci dowiedziały się, jak wy-
gląda flaga tego kraju, poznały małego irlandzkiego 
skrzata o imieniu Leprechaun, który – jak głosi legen-
da – ukrywa złoto na końcu tęczy. Podczas wspólnej za-
bawy wzbogaciliśmy nasze słownictwo o nowe wyrazy 
w języku angielskim: island, shamrock, rainbow, gold, 
money, flag. Dzieci obejrzały prezentację multimedial-
ną o Irlandii, słynnych tańcach irlandzkich oraz o ob-
chodach Dnia Św. Patryka na całym świecie. Ogrom-
ną atrakcją dla dzieci było poszukiwanie irlandzkiego 
skrzata i odnalezienie skarbu: szkatułki ze „złotymi” 
kamykami. Starszaki wspaniale zatańczyły taniec ir-
landzki i zdobyły wiele koniczynek nagród za zdoby-
tą wiedzę podczas quizu na temat zielonej wyspy. To 
był bardzo udany, zielony dzień.

Warto pomagać
Wiele organizacji pozarządowych w Polsce i nie tyl-
ko nie pozostało obojętnych na los Ukraińców i uru-
chomiło zbiórki. Przedszkole nr 2 w Jaworzu również 
włączyło się w pomoc dla ukraińskiej rodziny w for-
mie zbiórki charytatywnej. W obliczu tragedii, która 
spotkała jedną z wielu rodzin ukraińskich, przedszko-
laki wraz z rodzicami naszej placówki okazali wiel-
kie serce. Udało się zebrać mnóstwo  najpotrzebniej-
szych produktów dla mamy wraz z dwuletnim synem 

oraz dwóch dziewczynek w wielu 7 i 13 lat, która zna-
lazła schronienie na terenie Bielska-Białej. Przedszko-
laki przyniosły rzeczy pierwszej potrzeby: środki higie-
niczne, artykuły spożywcze, środki czystości, ubrania 
oraz obuwie. Dziękujemy wszystkim dzieciom z nasze-
go przedszkola oraz ich rodzicom za dobroć i okazaną 
bezinteresowną pomoc.

Przedszkole nr 2
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Dotarła do nas miła wiadomość ze Starostwa Powia-
towego w Bielsku-Białej. Praca naszego ucznia z kla-
sy II b, Bartosza Urbasia, została wyróżniona i nagro-
dzona w kategorii najciekawszych prac plastycznych 
w XVIII Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Czło-
wiek a środowisko”. 
W tym roku szkolnym w konkursie wystartowało 10 
uczniów naszej szkoły. 

Mirosława Hawełek

Szkoła Podstawowa nr 1

Ekologia 
na pierwszym miejscu

Jesteśmy z Wami 
całym sercem
7 marca Borys Jaworski wraz z uczniami klasy 5b spo-
tkali się w jaworzańskim parku, by wykrzyczeć swój 
sprzeciw przeciwko wojnie. Podkreślili, że niebez-
pieczne decyzje dorosłych nigdy nie powinny uderzać  
w dzieci. Zwrócili uwagę na to, że żadne dziecko nie 
zasługuje w dzisiejszych czasach na wojenną tułaczkę, 
ucieczkę z domu, strach przed bombami. Dzieci niko-
mu nie robią krzywdy, nie mogą być tarczą w niepo-
rozumieniach dorosłych. 
Zwrócili się do swoich ukraińskich rówieśników słowa-
mi: „To, że jeden człowiek podejmuje złe decyzje, nie 
znaczy, że świat jest okrutny. Jesteśmy z Wami całym 
sercem! Chętnie Wam pomożemy, podzielimy się tym, 
co mamy i będziemy wspierać, jak tylko umiemy. Trzy-
mamy kciuki, by wszystko to, co złe, skończyło się jak 
najszybciej. Decyzje w najważniejszych sprawach zo-
stawiamy mądrzejszym od nas dorosłym, bo sami nie 
mamy na nie wpływu. Wierzymy, że dobro zwycięży”.
Na koniec wypuścili niebieskie i żółte baloniki krzy-
cząc: „Stop wojnie”.

Jest to piękna postawa młodych obywateli Jaworza, któ-
rzy też mają swoje zdanie. Serce rośnie, widząc taką 
wrażliwość wśród dzieci. Powinniśmy być z nich dum-
ni i pomóc im w spieraniu ludzi uciekających przed 
okrucieństwami wojny.

A.J
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Z okazji marcowego święta chłopaki z kl. 4c pamięta-
li o swoich koleżankach klasowych, złożyli życzenia, 
przygotowali słodki poczęstunek i drobny upominek. 
Na tym jednak nie koniec… 9 marca klasa 4c spotka-
ła się na lekcji wychowawczej z wyjątkowa kobietą 
– panią Agatą , która od kilku lat podróżuje po świecie 
jako stewardessa w liniach lotniczych Wizzair. Ubrana  
w służbowy strój bardzo ciekawie opowiadała o swo-
ich obowiązkach, które wykonuje wysoko nad ziemią, 
dbając o bezpieczeństwo i komfort podróżujących sa-
molotami. Pytaniom o to, jak można zostać stewardessą 
czy stewardem, czy jest to bezpieczna praca, co trzeba 
umieć i jakim być, czy pani Agata przeżyła jakieś trud-
ne, a nawet niebezpieczne sytuacje podczas lotu – nie 
było końca… Jedno jest pewne, wszyscy chcieliby wy-
brać się w podróż z tak sympatyczną i miłą obsługą.

Szkoła Podstawowa nr 1

Marzec miesiącem kobiet

Bezpieczeństwo 
jest najważniejsze
18 marca 2022 uczniowie klas czwartych spotkali się 
z asp. Iloną Michalczyk z Komendy Miejskiej Policji  
w Bielsku-Białej. Pani policjant pracuje w sekcji ruchu 
drogowego, jest więc specjalistką od bezpiecznego po-
ruszania się po drogach. Przyjechała do nas, aby po-
móc czwartoklasistom dobrze przygotować się do zdo-
bycia karty rowerowej. Przypomniała najważniejsze 
zasady odpowiedzialnego zachowania się rowerzysty 
na drodze, omówiła prawidłowe wykonywanie ma-
newrów oraz kolejność przejazdu przez skrzyżowa-
nia. Zapoznała także uczniów z przepisami dotyczący-
mi poruszania się po drogach hulajnogą czy deskorol-

ką. Podkreślała odpowiedzialność wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego za własne i innych bezpieczeń-
stwo. Nasi czwartoklasiści pilnie przygotowują się do 
zdobycia swojego pierwszego w życiu „prawa jazdy”. 
Już znają znaki drogowe, poznają prawidłowe wyko-
nywanie manewrów, wiedzą, jak pod względem tech-
nicznym trzeba przygotować, a potem dbać o swój ro-
wer. Pod okiem pani pielęgniarki poznali zasady pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Bardzo dziękujemy pani 
aspirant za pomoc i wsparcie, bo bezpieczeństwo nas 
wszystkich jest najważniejsze.

Mirosława Hawełek

Witaj, wiosno!
Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Wagarowicza, kto by 
zatem siedział w ławce szkolnej i się uczył? Klasy młod-
sze powitały wiosnę zabawowo i kuchcikowo. Były po-
kaz mody, korowód wiosenny i zdrowe, samodzielnie 

przygotowane smakołyki – sałatki, szaszłyki owoco-
we i kanapeczki. 
Klasy starsze nagle poznikały ze szkoły. Jak tylko sło-
neczko mocniej przygrzało, wraz z wychowawcami, ci-
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Po feriach, znów wszyscy 
w szkole

chaczem, opuściły szkołę i poczuły smak wagarowania. 
Pełna integracja i mnóstwo dobrego humoru, połączo-
nego z uśmiechem, to wszystko sprawiło, że w radosnej 

atmosferze powitaliśmy pełną nadziei, zieloną porę 
roku. Teraz zapraszamy, żeby się rozgościła na dobre.

Zespół Promocji Szkoły

Kiedy kończyły się ferie, nikt z nas nie spodziewał się, 
że nastąpi koniec względnej normalności i tak moc-
no nadszarpniętej epidemią i zdalnym nauczaniem. 
Od ponad trzech tygodni obserwujemy, jak mieszkań-
cy sąsiadującej z nami Ukrainy w popłochu uciekają 
ze swojego kraju. Początkowy szok ustąpił miejsca po-
trzebie niesienia pomocy. Nasi uczniowie i ich rodzice 

również włączyli się w przeróżne akcje organizowane 
przez Urząd Gminy jak i szkołę.
Dołączyliśmy, wspólnie z Przedszkolem nr 1, do akcji 
„Plecaczek”, zorganizowanej dla dzieci uciekających 
przed koszmarem wojny. W dniach 7-18 marca zbie-
raliśmy małe plecaczki/worki wypełnione drobiazga-
mi, przydatnymi podróżującym dzieciom. Akcja prze-
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rosła nasze wyobrażenie. Zebraliśmy ogromną liczbę 
plecaków i worków. Wszystkim darczyńcom jeszcze 
raz pięknie dziękujemy.
Nasza cykliczna akcja „Słodki Czwartek” tym razem 
ukierunkowana była na pomoc Uchodźcom. Dochód 
wyniósł sporo ponad 2 tys. zł i zostanie przekazany 
na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. W tym miej-
scu również dziękujemy wszystkim zaangażowanym  
w przygotowanie ciast, a także wszystkim kupującym.
Jesteśmy dumni z inicjatywy naszych uczniów i ich ro-
dziców – w jaworzańskim parku zorganizowali hap-
pening „Stop wojnie”. Wszystkie te akcje świadczą  
o ogromnej wrażliwości na krzywdę i potrzeby innych. 
W szkole mamy coraz więcej uczniów z Ukrainy. Wszy-
scy uczymy się tej nowej rzeczywistości i staramy się 
ją oswoić. Życie szkolne toczy się wszak dalej i stara-
my się, żeby było, jak wcześniej.
Mieliśmy swoich reprezentantów w X edycji Biegu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym, upa-
miętniającego żołnierzy polskiego podziemia antyko-
munistycznego i antysowieckiego, co było jakże wy-
mowne w dzisiejszym czasie.
Nie zabrakło również emocji sportowych. W Hali Spor-
towej Jaworze odbyły się mecze eliminacyjne o awans 
do Mistrzostw Powiatu Bielskiego w koszykówce dziew-
cząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci. Nasze dru-

żyny wygrały swoje mecze i reprezentowały Jaworze 
w finale Powiatu w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie 
zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców spisały 
się na medal, stając na trzecim miejscu podium. Ty-
dzień koszykówki w SP 1 zakończony został efektow-
nym zwycięstwem dziewcząt starszych z drużyną  
z Rudzicy. Zespół SP1 jako mistrz Gmin Jaworze i Ja-
sienica wystąpi w Finale Powiatu Igrzysk Młodzieży, 
już trzymamy kciuki.

Zespół Promocji Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
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„Szkoła na opak” 
w Maczku
21 marca, jak wszystkim wiadomo, jest pierwszym 
dniem wiosny, choć uczniowie lubią czasami czmych-
nąć w tym dniu ze szkoły, twierdząc, że „Dzień Waga-
rowicza” należy jakoś uczcić. Jednak chętnych na „wy-
frunięcie” ze szkoły nie było, więc sala gimnastyczna 
wypełniła się po brzegi na porannym apelu. 
Pani dyrektor na tymże apelu przekazała insygnia wła-
dzy dyrektorskiej w postaci kierownicy i marynarki 
przewodniczącej samorządu uczniowskiego Martynie 
z klasy piątej. Nowa pani dyrektor odczytała listę nowo 
powołanych nauczycieli, którzy mieli prowadzić zaję-
cia przez najbliższe trzy godziny, a starzy nauczycie-
le zostali uczniami. Po przedstawieniu nowego grona 
pedagogicznego pani dyrektor zaprosiła wszystkich 
uczniów na festiwal piosenki poetyckiej, gdyż 21 mar-
ca jest również dniem poezji.
Konkurs piosenki zaczęła klasa czwarta szlagierem 
Marka Grechuty „Będziesz moją panią”. Zrobiło się li-
rycznie i nastrojowo, ale ten nastrój trwał zbyt dłu-
go, gdyż na scenę wpadła klasa 1a ze znaną piosen-
ką z filmu „Akademia Pana Kleksa” pod tytułem „Na 
wyspach Bergamutach”. Fantastyczne stroje pierw-
szoklasistów zaparły dech w piersiach widowni, która  
z wielorybem starym, co nosi okulary, chciała sobie ro-
bić zdjęcia. Jednak na fotki nie było czasu, gdyż na sce-
nie pojawiła się klasa 1b z utworem „Kaczka dziwacz-
ka” również z filmu „Akademia Pana Kleksa”. Z tym 
utworem pierwszaki również świetnie sobie poradziły, 
ukazując dziwactwa tytułowej kaczki. Potem na scenę 
wkroczyła klasa 2a, która pod dowództwem pani Mag-
dy zbudowała piramidę z paczek i pudeł, gdyż śpiewa-
li piosenkę Grzegorza Turnaua pt. „Przeprowadzka”.  
W końcowej części utworu przed stosem pudeł pojawi-
li się Wiktor i Filip jako „Starsi Panowie” (gdyż to oni 
są twórcami tej piosenki) ze swoimi nieodłącznymi 
atrybutami: melonikiem i laseczką. Kiedy klasa druga 
posprzątała bałagan po przeprowadzce, na scenie po-
jawiła się klasa 2b z piosenką wykonywaną również 
przez Grzegorza Turnaua pod tytułem „Między ciszą 
a ciszą”. Znów zrobiło się lirycznie i nastrojowo, koły-
sały się drzewa, spadały liście. W nastrój tej piosenki 
ładnie wpisała się klasa 3a, która a cappella wykona-
ła utwór z „Kabaretu Starszych Panów” zatytułowany 
„W czasie deszczu dzieci się nudzą”. Faktycznie, trze-
cioklasiści mieli trochę znudzone miny, ale na szczę-
ście deszcz nie padał. Na koniec pierwszej części festi-
walu wystąpiła klasa 3b z piosenką „Witajcie w naszej 
bajce” również z filmu „Akademia Pana Kleksa”. Znów 
fantastyczne stroje i świetna choreografia przeniosły 
widownię w świat Akademii stworzonej przez Ambro-
żego Kleksa. Rozbawiona publiczność tak świetnymi 
występami z niecierpliwością oczekiwała werdyktu 
jury. Dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęła klasa 
1b i 3b. Niektórzy z występujących byli niepocieszeni, 
ale za rok, to oni pokażą.
Po chwili oddechu na salę gimnastyczną przyszli star-

si uczniowie i zaczęła się druga część konkursu. Zma-
gania festiwalowe zaczęła klas piąta z utworem „Ci-
chosza” Grzegorza Turnaua. Oszczędna choreografia 
i ciemne stroje uczniów podkreśliły absurdalny kli-
mat tej piosenki. Po piątoklasistach na scenie pojawiła 
się klasa szósta z utworem „Jutro popłyniemy daleko”.  
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I tak się stało. Szóstoklasiści minimalistyczną oprawą 
sceniczną popłynęli poza obłoki – daleko, daleko. Wspo-
mnienia o podróżach udzieliły się chyba publiczności, 
gdyż klasa 7a weszła na scenę całkiem spokojnie, pra-
wie niezauważalnie. Równie spokojnie wykonali pio-
senkę Grzegorza Turnaua „Między ciszą a ciszą”. Po 
klasie 7a, pojawili się uczniowie z 7b, którzy wykona-
li utwór „Dni których nie znamy” z repertuaru Mar-
ka Grechuty. Podczas śpiewu machali do publiki róż-
nymi kartonowymi napisami, z ciekawymi sentencja-
mi. Po wykonaniu utworu rozdawali te sentencje wi-
downi. Ostatnim wykonawcą na festiwalu była klasa 
ósma, która odśpiewała, ale w dużej mierze również 
zaprezentowała scenicznie piosenkę Agnieszki Osiec-
kiej pt. „Okularnicy”. Ósmoklasiści pokazali, że ci oku-
larnicy zawsze są biedni. Nie dość, że mają kłopoty ze 
wzrokiem, mieszkaniem i pieniędzmi, to jeszcze roz-
mawiają tylko o Einsteinie. Klasa ósma za swój wy-
stęp zebrała rzęsiste brawa. Jury znów miało problem  
z przyznaniem nagród. Po burzliwych naradach oka-
zało się, że wygrała klasa ósma, a drugie miejsce zaję-
ła klasa 7b. Zwycięzca otrzymał dodatkowy dzień wol-
ny na wycieczkę klasową. 
Publiczność opuszczająca salę gimnastyczną wiedzia-
ła, że dzień „Szkoły na opak” dobiegł końca. No cóż, 
być może za rok, jeżeli wszystkie okoliczności będą 
sprzyjające, kolejny 21 marca pokaże, że ogromna siła 
leży nie tylko w piosence poetyckiej, ale może przede 
wszystkim w jej wykonawcach.

Piotr Bożek

Na pomoc Ukrainie
Nie sposób przejść obojętnie, wobec tego, co dzieje się 
za naszą wschodnią granicą, dlatego postanowiliśmy 
zrobić coś, cokolwiek, co może zrobić młody człowiek 
przy wsparciu rodziców i nauczycieli. Wiemy, że spory 
dochód przynosiły zawsze stoiska charytatywne, dla-
tego postanowiliśmy rozpocząć swoją działalność wła-
śnie od zbiórki pieniędzy, ale tym razem przy współ-

pracy z Samorządem Uczniowskim i panem Grzego-
rzem Olejnikiem. Oczywiście szkolni smakosze słod-
kości nas nie zawiedli, a ilość przyniesionych ciast 
pozwoliłam nam na sprzedaż i gromadzenie pienię-
dzy przez dwa dni!  Zdecydowaliśmy się również na 
ogłoszenie zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. 
Pomimo ogłaszanych wcześniej zbiórek na parafiach  
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i w jaworzańskiej gminie, otrzymaliśmy od rodziców  
i uczniów ponad 140 paczek z różnorodnymi przedmio-
tami dla dzieci i dorosłych. Pani Justyna Smyrdek nie 
zapomniała o „braciach mniejszych” i zaproponowa-
ła również zebranie karmy dla ukraińskich zwierza-
ków.  Przyniesione dary i fundusze zostały przekaza-
ne różnym fundacjom. Karma dla zwierząt została za-
wieziona do domu tymczasowego „Psia HAU-pa” w Ja-
worzu, a stamtąd pojedzie za wschodnią granicę. Część 
darów przekazaliśmy na parafię katolicką dla Ukraiń-
ców mieszkających w dawnej czytelni. Wszystkie koce, 
śpiwory, ubranka i jedzenie dla małych dzieci pojecha-
ły prosto pod Lwów, a zostały zawiezione przez „super 
grupę do zadań specjalnych” ze Stowarzyszenia Moto-
Mikołaje. Dorzuciliśmy swoje ziarenka pracy i zaanga-
żowania. I obiecujemy, że na tym nie poprzestaniemy.

Wolontariusze
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„Gdy gaśnie pamięć 
ludzka, dalej mówią 
kamienie”
Pod takim tytułem gościła w Szkole Podstawowej nr 
2 historyczna wystawa przygotowana dla młodzieży 
przez śląskie kuratorium z okazji 40. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego 13 XII 1981r. Celem projektu 
było przygotowanie uczniów do świadomego odbioru 
informacji dotyczących przejęcia władzy przez WRON  
z gen. Jaruzelskim na czele oraz przybliżenie histo-
rii „Solidarności” Regionów: Podbeskidzia, Śląsko – 
Dąbrowskiego i Częstochowskiego. Duże tablice z su-
gestywnymi zdjęciami przyciągały uczniów podczas 
przerw i lekcji historii. Mogliśmy poznać przyczyny 
przejęcia władzy przez wojsko, zarówno te oficjalne 
jak i te prawdziwe. Poznawaliśmy głównych bohaterów 
stanu wojennego: górników z kopalni „Wujek”, Annę 
Walentynowicz, Ewę Kubasiewicz. Uczniów najbardziej 
zaciekawiły opowieści o młodych ludziach, którzy za-
angażowanie w walkę o wolność przypłacili własnym 
życiem. Po pobiciu przez milicjantów zmarł maturzy-
sta Grzegorz Przemyk, a w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach utopił się 17- letni Emil Barchański. Wyjaśnia-
liśmy sobie różnice pomiędzy „wojną” a „stanem wo-
jennym”, pomiędzy „więzieniem” a „internowaniem”, 
czym były armatki wodne i gaz łzawiący. Oglądaliśmy 
zdjęcia zdemolowanych drzwi wejściowych przez mi-
licję w nocy 12/13 XII 1981r, rozpędzanych manifesta-
cji „Solidarności”, czołgów i wojska na ulicach polskich 
miast. Uczniowie starali się zrozumieć, jak dużą cenę 
zapłacili działacze NSZZ „Solidarność” za próbę zakoń-

czenia władzy komunistów w PRL-u i wprowadzenie 
demokracji. Wiedza historyczna wzbogacona zdjęcia-
mi archiwalnymi ze zbiorów polskich i zagranicznych 
bardzo zaciekawiła uczniów, szczególnie w kontekście 
obecnych wydarzeń na Ukrainie.

Laureat Sola Scriptura
W tym roku szkolnym finał trzyetapowego Ogólnopol-
skiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura odbył się 5 
marca w Bielsku-Białej.
Uczestnicy finału studiowali od września 1 Księgę Kró-
lewską opisującą życie króla Salomona.
Niełatwy tekst starotestamentowy i kontekst histo-
ryczny w Izraelu nie przeszkodziły naszemu uczniowi  
z klasy 4, Szymonowi Janikowi, na zdobycie tytułu lau-
reata - 4 miejsca. 
W finale konkursu startowało 82 uczestników w trzech 
grupach wiekowych z całej Polski.  
Szymon startował w tym konkursie pierwszy raz (gru-
pa 1 to uczniowie od klasy 4 do 6) i od razu zdobył za-
szczytne 4.miejsce.
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Medalowe żniwa

Kolejne sukcesy odnieśli zawodnicy Akademii Karate 
Jaworze. Podczas ogólnopolskiego turnieju karate olim-
pijskiego ARASHI KIDS 2022, który odbył się w sobotę 
19 marca w Legnicy, sześcioosobowa kadra jaworzań-
skiego klubu wywalczyła cztery medale. – Po raz ko-
lejny swoją świetną formę potwierdziła Karolina Ra-
tuska, która w pięknym stylu zwyciężyła w konkuren-
cji kumite dziewcząt 9 lat do 30 kg. W drodze po złoto 
stoczyła cztery pojedynki, które wygrała ze sporą prze-
wagą punktową. W starszej kategorii wiekowej Karoli-
na uplasowała się na drugim miejscu – poinformował 
„Echo Jaworza” Konrad Połtorzecki, prezes Akademii.
Swoje zrobił także rodzynek na zawodach – Daniel Ma-
riat, który w swojej konkurencji wiekowej – kumite 
chłopców 9 lat do 32 kg zdobył srebrny medal. Jakby 
tego było mało, w starszej kategorii wiekowej pokonał 
zawodnika, z którym poprzednio przegrał, wygrywa-
jąc całą konkurencję kumite chłopców 10 lat do 32 kg.
W Legnicy zaprezentowali się także Martyna Galus 
(kumite dziewcząt 10 lat powyżej 32 kg oraz w kumite 
dziewcząt powyżej 34 kg, piąte miejsce), Julia Sobko-
wicz (kumite młodziczek do 50 kg, piąte miejsce), Ceci-
lia Mariat (siódma w kumite dziewcząt 10 lat powyżej 
32 kg) oraz Nina Polak, której po przegranym pierw-
szym pojedynku nie udało się awansować do repasaży. 
Dodajmy, że w zawodach w Legnicy rywalizowało  
w sumie 253 zawodników z 18 klubów. Opiekę nad 
zawodnikami podczas zawodów sprawowała trener-
ka Daria Połtorzecka, która otrzymała wiele pozytyw-

nych słów na temat naszych zawodników od trenerów 
z innych klubów. – Gratulujemy wszystkim naszym za-
wodnikom i jednocześnie dziękujemy za godne repre-
zentowanie naszego klubu oraz Gminy Jaworze – do-
dał pan Konrad.  (wot)
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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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Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty  

oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Waltera Wehsolego

rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, 
dr Frącowi, dr K. Koma, dr senator A. Gorgoń-

Komor, całemu personelowi medycznemu 
Szpitala Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego, 

delegacji piłkarzy Klubu Czarni Jaworze  
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

składają
żona, córka, syn z rodzinami

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

DATA MIEJSCE SZCZEPIENIA GODZINA

12.05.2022

OBOK BYŁEGO SKLEPU 
„JAWOREK” 18:00

OBOK DOMU PANA ORMAŃCA 18:30

OBOK DOMU PANA STROKI 19:00

OBOK DOMU PANA KREHUTA 19:30

13.05.2021

NAŁĘŻE, UL. CISOWA 18:00

NAŁĘŻE, OBOK KAPLICZKI 18:30

UL. PODGÓRSKA 154 19:30

Informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2022 roku, 
tj. w Wielki Piątek, 

Urząd Gminy Jaworze 
oraz jednostki organizacyjne:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy 
  Jaworze,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

BęDą nIeCZynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość  
o śmierci 

Pana Piotra Gawłowskiego

Autora przewodników po naszej miejscowości, 
współpracownika „Echa Jaworza”.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa
Radosław Ostałkiewicz, wójt Gminy Jaworze
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Poziomo:
1) Powoduje spadek zawartości portfela
6) Jaworzańska Orkiestra Dęta
11) Siły zbrojne państwa
12) Przywracanie do poprzedniego stanu
13) Stopniowy rozwój
14) Niepokój, lęk
15) Odtwarzacz płyt gramofonowych
19) Autor „Kazań Sejmowych”
20) Święta rzeka Hindusów
22) Miasto nazywane „Perłą Górnego Śląska” z Muzeum 
   Zamkowym
25) Wymarły przodek bydła domowego
28) Z niej kawior
29) Japoński lotniskowiec zatopiony pod Midway
31) Kwiat jesienny podobny do krokusa
32) W nim rośliny wodne i rybki
34) Uporządkowany zbiór liter
35) Czerpanie korzyści z cudzej pracy
36) Zimą zwisają z dachów
41) Podhalański pies pasterski
44) Jaworzańska ulica po kapitalnym remoncie
45) Cesarz rzymski znany jako podpalacz
47) Nieporozumienia, waśnie
49) Ptaki zwiastujące wiosnę
50) Płaski filar przyścienny
51) Forsycja lub bez
52) Odkryta przez Kolumba

Pionowo
1) Obraz cerkiewny
2) Gorączka malaryczna
3) Kontrola i ocena organizacji
4) Hotel u podnóża Błatniej
5) Rasowy koń
6) Szczyt z krzyżem w Tatrach
7) Wypływa z wulkanu
8) Odprężenie, wypoczynek
9) Model Forda
10) Nazwa artystycznego gobelinu pochodząca od nazwiska 
   twórczyni
16) Krążek lekkoatlety
17) Gruba kasza jęczmienna
18) Nauka o moralności
19) Filmy odcinkowe
20) Zaskakujące dowcipy filmowe
21) Siniak na czole
22) Wczesny kwiat wiosenny
23) Urządzenia do nawadniania upraw
24) Wonny olejek z lawendy
26) Waluta USA
27) Na czele wyścigu
30) Twórca dzieła
33) Posłaniec, emisariusz
34) Arabski pałac w Grenadzie
37) Pałac Ludwików we Francji
38) Oklaski na stojąco
39) Kolumnada tworząca podcienia
40) Władczyni Rosji
42) Klub z Madrytu
43) Materiał opałowy
46) Złącza do blachy
48) Kurort belgijski

Krzyżówka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13

14

15 16 17 18 19

20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34

35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48 49

50

51 52
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