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Wszystko zaczyna się 
w szkole podstawowej 
Takie spotkania nie zdarzają się często, co nie znaczy, że nie mają miejsce w ogóle. 
W Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu spotkaliśmy się z jej dyrektorką Ewą Chole-
wik oraz absolwentką „jedynki” Zuzanną Czader. Pretekstem była nagroda dla pani 
dyrektor – Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Regionalną Izbę Go-
spodarczą w Katowicach oraz włączenie Zuzanny Czader do zarządu Lokalnej Gru-
py Działania Ziemia Bielska. Obie panie zapozowały też do wspólnego zdjęcia w jed-
nej z klas. 

(wot)
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W czwartek przed świętami Bożego Narodzenia odbyła 
się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Jaworze, na 
której radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2023 rok, 
a także Wieloletnią Prognozę Finansową. Te dwa klu-
czowe dla funkcjonowania gminy dokumenty przed-
stawił skarbnik gminy – Krzysztof Śliwa. Pod obrady 
włączono także wiele innych uchwał – między innymi 
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepo-
chodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi czy w sprawie Gminnego Pro-
gramu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2023.
Jak co roku grudniowa sesja Rady Gminy rozpoczęła 
się od uroczystości przekazania płomienia z betlejem-
skiej groty na ręce wójta Jaworza Radosława Ostałkie-
wicza i przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Put-
ka. Uroczystego przekazania płomienia dokonali harce-
rze z 11. Grunwaldzkiej Wie-
lopoziomowej Drużyny Har-
cerskiej „Impessa”. Joanna 
Buzderewicz z córką Mar-
tą, odpowiedzialne za „Im-
pessę” oraz Gromadę Zucho-
wą „Leśne Duszki” odebrały 
wcześniej światełko w Wied-
niu, gdzie pojawili się skauci 
z całej Europy i nie tylko.
W Grocie Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem płonie 
wieczny ogień. To właśnie 
od niego co roku odpala się 
jedną malutką świeczkę, któ-
rej płomień niesiony przez 
skautów w wielkiej sztafecie 
przez kraje i kontynenty obie-
ga świat. Sam moment odpa-
lania Światła w Betlejem jest 
wyjątkowy. Dla tej idei lu-
dzie potrafi ą na chwilę się za-
trzymać, powstrzymać złość 
i gniew. W ponad 30-letniej 
historii Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju, w zmieniających 
się warunkach politycznych, 
nigdy nie zdarzyło się, by 
Światło nie wyruszyło z Be-
tlejem w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, 
poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol po-
jednania między narodami.
Wróćmy jednak do fi nansów. Planowane dochody bu-
dżetowe na rok 2023 wynoszą ogółem 39 232 432,00 zł, 
natomiast planowane wydatki 42 448 752,00zł. Różni-
ca między dochodami i wydatkami stanowi planowany 
defi cyt budżetu w kwocie 3 216 320,00 zł, który zosta-
nie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej 
pożyczki w kwocie 140 000,00 zł, wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 
2 156 320,00 zł, a także z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 

920 000,00 zł – oszczędności 
z poprzednich lat.
Jedną z głównych inwestycji, 
na którą zaplanowano środki 
fi nansowe w 2023 roku jest 
„Jaworze-Zdrój – Rewitaliza-
cja odwiertu geotermalnych 
wód solankowych w celu 
uruchomienia zakładu gór-
niczego i odzyskania praw 
uzdrowiskowych”. Zapla-
nowano także rozpoczęcie 
prac związanych z zadaniem 
„Budowa parkingu wraz 
z przebudową dróg: powia-
towej (Wapienicka) i gmin-
nej (Zdrojowa) oraz przebu-
dowa mostu (ul. Podgórska) 
w celu przeciwdziałania po-
wodziom”. Oba przedsię-
wzięcia zostaną dofi nanso-
wane z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.
Kolejną inwestycją jest szlak 
rekreacyjny „Dawny Trakt” 
i trwające w związku z nim 
prace projektowe. Po zakoń-
czeniu tego etapu będzie 

można przystąpić do realizacji zadania, które dofi nan-
sowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych.
W przyjętym przez Radę Gminy budżecie znalazły się 
również środki na zakup pojazdu gaśniczego dla OSP 
Jaworze. Kontynuowane będą także remonty bieżące 
związane z infrastrukturą drogową.
W 2023 roku nie planuje się zaciągania kredytów.

Urząd Gminy Jaworze

Jest budżet na 2023 rok

W 2023 roku 
zaplanowano m.in. 
rozpoczęcie prac 
związanych z zadaniem 
„Budowa parkingu 
wraz z przebudową 
dróg: powiatowej 
(Wapienicka) i gminnej 
(Zdrojowa) oraz 
przebudowa mostu 
(ul. Podgórska) w 
celu przeciwdziałania 
powodziom” 
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Wypełniony po brzegi bus wyjechał z Jaworza do Be-
rydczowa tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Na 
jego „pokładzie” byli ojciec Paweł Ferko, pochodzący 
z Nowego Targu, a pełniący od 2014 posługę duszpa-
sterską w Ukrainie karmelita bosy oraz dwóch człon-
ków tzw. trzeciego zakonu karmelitańskiego (osoby 
świeckie).
– Przyjechaliśmy w sobotę 17 grudnia po południu, by 
w poniedziałek wyruszyć w drogę powrotną. Otrzyma-
liśmy to, o co prosiliśmy, a więc odzież, koce, artyku-
ły higieniczne, trochę zabawek i słodyczy. Mamy oczy-
wiście także koce, baterie, które są bardzo przydatne  
w sytuacji, kiedy co jakiś czas następują przerwy  
w dostawie energii w związku z kolejnymi rosyjskimi 
atakami na infrastrukturę – powiedział „Echu Jawo-
rza” ojciec Ferko. Jak dodał, wciąż może liczyć na ja-
worzan, choć oczywiście pomocy nie jest już tyle, co 
w pierwszych tygodniach czy miesiącach wojny. – To 
dla mnie zrozumiała sytuacja. Mam świadomość, że lu-
dzie w Polsce mogą już być zmęczeni, poza tym coraz 
bardziej doświadczają skutków kryzysu ekonomiczne-
go. Choć pomocy jest mniej, najważniejsze jednak, że 
wciąż płynie i stale można liczyć na otwarte serce ja-
worzan, za co chciałbym jeszcze raz gorąco podzięko-
wać – dodał karmelita bosy.
Współpraca między Parafią Opatrzności Bożej w Jawo-
rzu a Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Ber-
dyczowie (około 200 km na zachód od Kijowa i 400 km 
na wschód od Lwowa) rozpoczęła się na dobre, kiedy 
pod Błatnią pojawił się ksiądz Stanisław Filapek. Nowy 
proboszcz zainteresował się wiszącym w kościele ob-
razem przedstawiającym matkę boską z Berdyczowa. 
– Został on namalowany przez artystę z Żywca, który 

musiał być związany rodzinnie z Ukrainą. Może to nie 
jest wyrazista kopia, ale nazwał swój obraz Matka Bo-
ska Berdyczowska. Wkrótce potem zorganizowaliśmy 
pielgrzymkę do Berdyczowa, żeby rozeznać się trochę 
w sytuacji na miejscu. Jednocześnie ojciec Paweł zain-
teresował się kopiami obrazu w Polsce i nakręcił o tym 
film. Nasza jaworzańska kopia jest jedną z najładniej-
szych – nie ma wątpliwości ksiądz Stanisław Filapek. 
W sumie przez kilka lat współpracy Parafii Opatrzno-
ści Bożej udało się zebrać około 10 ton różnego rodza-
ju artykułów. Współpraca przybrała na sile od lutego, 
kiedy to Rosja zaatakowała naszego wschodniego są-
siada. Od tego czasu udało się już zorganizować ponad 
dziesięć transportów z darami.
W pomoc Ukraińcom bardzo zaangażowana jest także 
Parafia Ewangelicka w Jaworzu. Jak powiedział nam 
ksiądz Władysław Wantulok, jej proboszcz, wierni 
uczestniczyli do tej pory w trzech akcjach. Wszystkie 
odbyły się w listopadzie i na początku grudnia. Dwie 
parafia zorganizowała samodzielnie – była to zbiórka 
odzieży oraz świec dla żołnierzy walczących na fron-
cie. – Parafianie otworzyli szeroko swoje serca. Nie spo-
dziewałem się aż takiego odzewu. W przypadku bieli-
zny, o którą też prosiliśmy, musiały to być rzeczy nowe. 
Ludzie przynieśli także wiele innych nowych ubrań 
– przyznał ksiądz Wantyulok.
Ponadto parafia włączyła się w większą akcję zorgani-
zowaną przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzię-
gielowie. – Nazywała się „Prezent pod choinkę” i pole-
gała na tym, że każdy chętny włożył do pudełka po bu-
tach to, co chciałby podarować. W sumie udało się ze-
brać kilka tysięcy paczek, z czego 100 było od nas. Do-
datkowo można było dokonywać wpłat na konto CMiE 
na tzw. paczki wirtualne. W ten sposób parafianie zor-
ganizowali kolejne sto paczek – wyjaśnił proboszcz.

Tomasz Wolff

Na pierwszym planie

Pomoc na Ukrainę 
wciąż płynie
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W pomoc Ukrainie bardzo zaangażowana jest także 
Parafia Ewangelicka w Jaworzu.

Ojciec Paweł Ferko (pierwszy z lewej) z członkami tzw. 
trzeciego zakonu karmelitańskiego. Tuż  obok niego 
stoi Grzegorz Nędzka.
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Inwestycja 
w bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Jasienicy wzbogacił się o nowy 
samochód. Nowoczesna kia sportage została sfinan-
sowana między innymi z budżetów gmin Jaworze  
i Jasienica. Przekazanie kluczyków do samochodu od-
było się przed świętami Bożego Narodzenia. W uro-

czystości przekazania kluczyków podinsp. Jarosławo-
wi Czylokowi, komendantowi komisariatu, uczestni-
czyli komendant miejski policji w Bielsku-Białej insp. 
Krzysztof Herzyk, Radosław Ostałkiewicz, wójt Jawo-
rza, Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta Jaworza, 
a także Krzysztof Wieczerzak, zastępca wójta Jasieni-
cy. Szef bielsko-bialskiego garnizonu policji przyznał, 
że samorządowe wsparcie finansowe z całą pewnością 
wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa. – Nowo-
czesny pojazd to szansa, by policjanci szybciej doje-
chali na miejsce zdarzenia i skutecznie reagowali na 
zgłaszane interwencje – mówił. Z kolei wójt Jaworza 
dodał, że pieniądze, które gmina przekazuje na współ-
finansowanie zakupu nowych radiowozów, nigdy nie 
są zmarnowane. – To inwestycja w bezpieczeństwo na-
szej gminy, naszych dzieci i rodzin, naszych domów,  
a przede wszystkich nas samych – stwierdził. 
Dodajmy, że to kolejny radiowóz, który został częścio-
wo sfinansowany z budżetu Gminy Jaworze. 

(wot)

Kia sportage prezentuje się okazale. 
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Pozarządowe forum
W pierwszy czwartek grudnia w budynku „Pod Gorusz-
ką” odbyło się kolejne Forum Organizacji Pozarządo-
wych Gminy Jaworze. To już kolejna edycja tego wy-
darzenia – cykliczność forum została zaburzona przez 
pandemię COVID-19, która uniemożliwiała organizo-
wanie spotkań w większym gronie. Organizatorami 
byli wójt Gminy Jaworze oraz Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej z Bielska-Białej. Wydarzenie to skie-
rowane było do przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych działających na terenie gminy. Forum Organiza-
cji Pozarządowych to platforma współpracy i wymiany 
doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami 
pozarządowymi, a także doskonała okazja do dysku-
sji w gronie osób zaangażowanych w pracę na rzecz 
środowisk lokalnych. Jest to również możliwość wza-
jemnego informowania się o planowanych kierunkach 
działania, wymiana doświadczeń, jak również integra-
cja środowiska organizacji z terenu Gminy Jaworze.
W spotkaniu wzięło udział ok. 25 przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych działających na terenie Jawo-
rza, w forum uczestniczyli także wójt Radosław Ostał-
kiewicz i jego zastępczyni Anna Skotnicka-Nędzka.  
W trakcie forum przeprowadzono dwa bloki szkolenio-
wo-warsztatowe, w których poruszono tematykę marki 
lokalnej oraz roli jaworzańskich organizacji pozarzą-

dowych w kontekście jej budowania. Razem z uczestni-
kami forum przeprowadzono analizę potencjału Gmi-
ny Jaworze, a także rozmawiano na temat możliwości 
przyszłej współpracy podmiotów ekonomii społecz-
nej z naszej miejscowości. Przedstawiciele Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich informowali o możliwości 
finansowania działalności podmiotów tzw. III sekto-
ra ze środków FIO.

Urząd Gminy Jaworze

W kolejnym Forum Organizacji Pozarządowych Gmi-
ny Jaworze uczestniczyło około 25 przedstawicieli róż-
nych organizacji.
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Frajda dla dzieci

Takiego placu zabaw nie ma w bliższej i dalszej oko-
licy. Nałęże łapie drugi oddech, oferując miejscowym 
oraz licznym turystom coraz więcej atrakcji. Po ławecz-
ce Wiesława Dymnego, która została odsłonięta obok 
kapliczki na początku września ubiegłego roku, przy-
szedł czas na pierwszy plac zabaw w tej części gminy. 
Projekt „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i re-
kreacyjnej regionu poprzez budowę strefy aktywności 
fizycznej w Jaworzu”, ze środków Unii Europejskiej, za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kra-
ina” (Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”), który 
został zakończony w grudniu, zrealizowało jaworzań-
skie Stowarzyszenie „Jaworze-Zdrój”. Mini-park linowy 
powstał w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty.
– Już dawno prosiło się, żeby wykorzystać potencjał 
nie tylko tego miejsca, ale całego Nałęża. Widzimy, że  
z każdym rokiem cieszy się coraz większą popular-
nością. Dostrzegamy to także podczas biegów chary-
tatywnych, jako że naszą bazą jest stanica harcerska 
– mówi „Echu Jaworza” radna Magdalena Krzemień, 

jedna z pomysłodawczyń budowy miejsca do rekre-
acji w Nałężu.
Konstrukcja mini-parku linowego została tak pomyśla-
na, że w przyszłości można dokładać kolejne elemen-
ty i rozbudowywać całość. Oczywiście pod warunkiem 
dogadania się z nadleśnictwem, od którego Gmina Ja-
worze dzierżawi teren. – Z drugiej strony atutem kon-
strukcji jest to, że można ją łatwo rozebrać i przenieść 
w inne miejsce. To w sytuacji, gdyby w przyszłości nad-
leśnictwo nie było zainteresowane dalszą dzierżawą 
na rzecz lokalnego samorządu. Choć oczywiście na ra-
zie nie ma o tym mowy – dodaje Krzemień. 
W samym Nałężu Stowarzyszenie „Jaworze-Zdrój” nie 
tylko odpowiadało za plac zabaw czy ławeczkę Wiesła-
wa Dymnego, ale przed pięcioma laty wytyczyło Szlak 
Pstrąga Górskiego oraz Jaworzańskich Drwali, do któ-
rego dołączyło przewodnik. Na czele „Jaworza-Zdrój” 
stoi Grzegorz Nędzka.

(wot)

Plac zabaw w Nałężu został tak skonstruowany, że w każdej chwili można go powiększyć o nowe elementy. Na 
zdjęciu przed świętami Bożego Narodzenia, tuż po intensywnych opadach śniegu. 

Fo
t. 

To
m

as
z 

W
ol

ff

Drożej autubusem
Nie udało się Komunikacji Beskidzkiej, odpowiadają-
cej za transport głównie w powiecie bielskim, ale tak-
że oświęcimskim i żywieckim, utrzymać korzystnych 
cen biletów jednorazowych. Od 1 stycznia za przejazd 
na dowolnej trasie płacimy nie 4 złote, jak przez cały 
rok 2022, ale o złotówkę drożej. Bilet dobowy podrożał  
z 12 do 15 złotych, a za bilet 50-przejazdowy zapłaci-
my nie 140, jak do tej pory, ale 180 zł. Na bilet miesięcz-
ny wydamy z kolei 180 złotych, studenci zapłacą 88,20  

a uczniowie 91,80. Zmiany w rozkładzie jazdy wraz 
z nowym rokiem nie nastąpiły. Choć przewoźnik nie 
opublikował oficjalnego komunikatu w sprawie wyż-
szych cen, wiadomo, że w związku z trudnym rokiem 
wzrosty były nieuniknione.
Dodajmy, że Komunikacja Beskidzka posiada 113 au-
tobusów i obsługuje 47 linii. Zatrudnia 146 kierowców. 

(wot)
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Wszystko zaczyna się  
w szkole podstawowej
Rozmowa z Ewą Cholewik, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Jaworzu oraz jedną  
z absolwentek, Zuzanną Czader

Pamięta pani, jak Zuzanna Czader po raz pierwszy 
pojawiła się w progach Szkoły Podstawowej nr 1  
w Jaworzu?
Ewa Cholewik: Jasne, że pamiętam, bo była w klasie 
z moją młodszą córką. Od pierwszej klasy śledziłam 
zatem uważnie jej losy. 

Mówimy o pierwszych latach nowego wieku. Szko-
ła bardzo się od tego czasu zmieniła? Mam na my-

śli nie tyle samą bryłę, która pozostała przecież bez 
zmian, co całą otoczkę – głównie edukację…
E.Ch.: Przypomnę tylko, że były to jeszcze czasy gim-
nazjów, dlatego edukacja odbywała się do klasy szóstej. 
Dziś placówkę opuszczają ósmoklasiści, czyli praktycz-
nie osoby na progu dorosłości.
Odnośnie budynku, to rzeczywiście sama bryła się nie 
zmieniła, ale tak naprawdę cały czas coś zmieniamy, 
unowocześniamy. Na dachu pojawiły się panele foto-

Ewa Cholewik w towarzystwie sekretarz Gminy Jaworze Eweliny Domagały (z lewej) oraz zastępcy wójta, Anny 
Skotnickiej-Nędzkiej.
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woltaiczne, a przed szkołą profesjonalne boisko oraz 
plac zabaw. Wykonaliśmy także podjazd dla wózków 
od strony wejścia do dyrekcji.

Co robili uczniowie, kiedy nie było placu zabaw  
i boiska?
Zuzanna Czader: Boisko 
było, ale nie takie profesjo-
nalne jak dziś. Nie pozosta-
wało nam nic innego, jak po-
szerzyć „obszar działania”. 
Chodziliśmy na przykład na 
plac zabaw koło kościoła ka-
tolickiego, który dziś jest chy-
ba mniej oblegany. Kiedy pa-
trzę na moje młodsze rodzeń-
stwo, które jest na etapie pod-
stawówki oraz szkoły śred-
niej, to widzę, że – w przeci-
wieństwie do nas – znacznie 
mniej czasu na przerwach 
spędza na zewnątrz. My ko-
rzystaliśmy do bólu ze świe-
żego powietrza – skakaliśmy 
w gumę, bawiliśmy się w ber-
ka czy graliśmy w klasy. 

Dziś komunikacja odbywa 
się innymi kanałami…
E.Ch.: To prawda, młodzi 
prędzej do siebie napiszą na 
smartfonie, niż coś powie-
dzą. Chociaż to nie jest tak do 
końca, jak powiedziała Zuzia 
– zauważam bowiem, że jak 
tylko warunki pogodowe po-
zwalają, to uczniowie bardzo 
chętnie wychodzą z budynku. 
Życie na przerwach nie kon-
centruje się jednak na placu 
zabaw, bo nie bylibyśmy tego 
w stanie ogarnąć, ale biega-
ją, grają w tenisa stołowe-
go – choć w mojej ocenie ze-
wnętrzny stół nie jest do koń-
ca wykorzystywany. W prze-
ciwieństwie do szkoły, gdzie 
musieliśmy rozpisać dyżury, 
bo było tylu chętnych. 

Wspomniała pani o tym, że 
uczniowie prędzej do sie-
bie napiszą, niż powiedzą, 
ale przecież w czasie lekcji  
i przerw na terenie placów-
ki obowiązuje zakaz uży-
wania telefonów. Czy takie 
rozwiązanie się sprawdza?
E.Ch.: U podstaw tego pomysłu leżało to, żeby nasi 
uczniowie więcej czasu spędzali na rozmowie, niż na 
„siedzeniu w smartfonie”. Do tego dochodzi problem 
kontroli odwiedzanych przez uczniów stron, na co nie 
mielibyśmy żadnego wpływu. Dlatego zakaz używania 
telefonów w szkole uważam za całkowicie uzasadnio-
ny. A argument rodziców, że nie mają kontaktu ze swo-

imi dziećmi, rozwiązaliśmy w ten sposób, że w każdej 
chwili rodzic może zadzwonić do sekretariatu i prze-
kazać dziecku coś ważnego. To działa także w drugą 
stronę – kiedy uczeń zapomni telefonu, może przyjść 
do sekretariatu i zadzwonić do rodzica. Kiedy podej-

dzie do nauczyciela na dy-
żurze z prośbą, że musi za-
dzwonić do mamy czy taty 
w ważnej sprawie, na pew-
no nikt mu nie odmówi. To 
nie jest tak, że odcinamy 
uczniów od kontaktu. Robi-
my to dla ich dobra. Jeżeli 
będą więcej rozmawiać, na 
pewno to będzie korzystniej-
sze od spędzania czasu z te-
lefonem w ręce.

Kiedy była pani ostatnio  
w szkole?
Z.Cz.: Nie bywam już tak 
często, jak w czasach, kie-
dy prowadziłam druży-
nę harcerską. Teraz jestem 
tutaj sporadycznie, czasa-
mi coś pomagam mamie,  
a odpowiadając na pytanie, 
to ostatnio chyba gościłam  
w czerwcu ubiegłego roku, 
kiedy siostra miała komers.

Zmierzam do tego, czy ab-
solwenci często odwiedza-
ją szkołę?
E.Ch.: Przychodzą – do se-
kretariatu, wychowawców. 
Najczęściej pojawiają się je-
sienią te osoby, które kilka 
miesięcy wcześniej opuści-
ły szkolne mury. To jest dla 
nas bardzo miłe. Ostatnio na 
przykład odwiedził nas Kac-
per, były przewodniczący sa-
morządu uczniowskiego. Zo-
stał „zaciągnięty” do jednej  
z klas, gdzie dzielił się swo-
imi spostrzeżeniami z per-
spektywy ucznia szkoły śred-
niej – doradzał, co należy 
zrobić, co odpuścić. Przeka-
zał młodszym kolegom bar-
dzo cenne wskazówki. Mó-
wił między innymi o tym, że 
sam zaczął się przygotowy-
wać do egzaminu ósmokla-
sisty za późno, dlatego pole-
cał wszystkim, żeby zaczęli 
się uczyć dużo wcześniej. Na 

pewno taki przekaz szybciej dotrze do uczniów, niż jak 
nauczyciel będzie im tłukł do głowy: „uczcie się, bo 
jak nie, to nie dostaniecie się do wymarzonej szkoły”. 

A pani co by przekazała młodym, gdyby się nagle 
znalazła w klasie?
Z.Cz.: To jest trudne pytanie, bo niby dzieli mnie od 

Zakaz używania 
telefonów w 
szkole uważam 
za całkowicie 
uzasadniony. 
A argument 
rodziców, że nie 
mają kontaktu ze 
swoimi dziećmi, 
rozwiązaliśmy w 
ten sposób, że w 
każdej chwili rodzic 
może zadzwonić 
do sekretariatu i 
przekazać dziecku 
coś ważnego -
Ewa Cholewik
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osób, które dziś chodzą do szkoły podstawowej jedno 
pokolenie, nawet niecałe, raptem 10 lat różnicy, ale 
wiele się w tym czasie zmieniło. Na pewno bym ape-
lowała do nich, żeby byli trochę mniej roszczeniowi, 
przekonani, że zawsze mają rację, wszystko im się nale-
ży. Z perspektywy czasu wychodzi bowiem, że ta pani, 
która była ostra i wymagająca w szkole, była po prostu 
sprawiedliwa. Na pewno też zwróciłabym uwagę na to, 
że każdy jest człowiekiem, może mieć gorszy dzień, na-
strój. Dzieci powinny częściej spuszczać uszy po sobie, 
zamiast dogadywać i dopisywać sobie prawa, które tak 
naprawdę nie mają miejsca. 

Ale sytuacja jest chyba jeszcze gorsza, kiedy za rosz-
czeniowym dzieckiem idzie roszczeniowy rodzic, 
co dziś jest niestety dość popularnym zjawiskiem…
E.Ch.: Przykład idzie z góry. My zawsze mówimy ro-
dzicom, że są pewne rozmowy, w których nie powinny 
uczestniczyć dzieci. Jeżeli natomiast jest inaczej i dziec-
ko uczestniczy we wszystkim, to słyszy, jakie jest podej-
ście rodzica do szkoły i bardzo często to potem powta-
rza w szkole. Jesteśmy w stanie wychwycić, kiedy jest 
to ukryty przekaz rodzica, a kiedy rzeczywiste słowa 
dziecka. Niestety roszczeniowość obserwujemy na każ-
dym kroku, choć nie mogę powiedzieć, żeby była bar-
dzo uciążliwa – dajemy sobie z tym zjawiskiem radę. 

Pewnie śledzi pani dalsze losy absolwentów i wie, 
że Zuzanna została wybrana do zarządu Lokalnej 
Grupy Działania Ziemia Bielska?
E.Ch.: Nie jestem w stanie podążać za każdym uczniem, 
który opuścił mury „jedynki”, ale na pewno bardzo się 
cieszymy ze wszystkich sukcesów naszych absolwen-
tów. Jesteśmy dumni, jak ktoś skończył fajne studia, 
znalazł interesującą pracę.
Odnośnie Zuzi, od dawna było wiadomo, że daleko zaj-

dzie, bo się do takiej pracy z ludźmi po prostu nada-
je. Dała temu wyraz już w szkole czy podczas pracy  
w harcerstwie. Dlatego jestem przekonana, że w tych 
nowych obowiązkach odnajdzie się idealnie.

Kto z uczniów zaszedł najdalej, ale w sensie geo-
graficznym?
Z.Cz.: Wydaje mi się, że Patrycja Leś. Poszła na studia 
w Anglii i miała taki okres, że mieszkała w Seulu w Ko-
rei Południowej. Nasze losy skrzyżowały się choćby  
w Młodzieżowej Radzie Gminy Jaworze. 

Na pewno natomiast uczniowie nie śledzą losów pani 
dyrektor, która została nagrodzona w grudniu przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach…
Z.Cz.: Kto nie śledzi, ten nie śledzi…

No dobrze, czym dla pani jest ta nagroda? Z tego, 
co się orientuję, to ewenement, bo została przyzna-
na na poziomie szkoły podstawowej.
E.Ch.: Faktycznie, jeżeli chodzi o szkolnictwo na pozio-
mie podstawówki, po raz pierwszy ktoś został wyróż-
niony Laurem Umiejętności i Kompetencji. Do tej pory 
byli nagradzani nauczyciele akademiccy. Z tego, co 
usłyszałam od pana prezesa Tadeusza Donocika, celem 
takiego kroku było zwrócenie uwagi na to, że przecież 
wszystko zaczyna się tutaj, w szkole podstawowej. Ja tę 
nagrodę przyjęłam w imieniu wszystkich dyrektorów, 
nauczycieli z podstawówek w Jaworzu. Nie ukrywam, 
że bardzo się cieszę, iż zwrócono uwagę na szkolnictwo 
podstawowe, bo my też robimy kawał dobrej roboty, 
przygotowując materiał, z którego kształtują się moc-
ne charaktery, wspaniali ludzie, którzy spełniają się  
w życiu zawodowym i robią dużo dobrego na co dzień.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

 Zuzanna Czader (druga od lewej) z prezesem Lokalnej Grupy Działania, burmistrzem Wilamowic – Marianem 
Trelą (drugi z prawej) oraz dyrektorem biura LGD Marcinem Chrobokiem.
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Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowa-
dzono zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne, do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach oraz do usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania pra-
wodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy 91/271/
EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych – tzw. dyrektywa ściekowa. No-
welizacja wprowadza przede wszystkim mechanizmy 
mobilizujące i sankcyjne w zakresie monitorowania  
i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ście-
ków ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwięk-
szenia Odporności w ramach reformy B3.1. „Wspar-
cie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na 
terenach wiejskich”, zawartej w celu B3. „Adaptacja 
do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji śro-
dowiska”.

Od 1 stycznia 2023 r. Urząd Gminy ma obowiązek kon-
troli zbiorników bezodpływowych na terenie gminy 
(dotyczy to zarówno szczelnych zbiorników bezod-
pływowych (tzw. szamb), jak również przydomowych 
oczyszczalni ścieków).
Ewidencjonowanie oraz kontrola będzie obejmo-
wała następujący zakres spraw:
• liczba właścicieli nieruchomości, od których odebra-

no nieczystości ciekłe oraz liczba osób zameldowa-
nych w nieruchomości,

• liczba zawartych umów na wywóz ścieków przez 
właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów 
ściekowych w przypadku przydomowych oczysz-
czalni ścieków,

• częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przy-
domowych,

• ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłą-
czonych do kanalizacji,

• protokoły szczelności szamb i oczyszczalni przydo-
mowych (dotyczy nowo wybudowanych zbiorników),

• kopie badań ścieków oczyszczonych w laboratorium 
akredytowanym z oczyszczalni przydomowych (Uwa-
ga! Ten punkt dotyczy wyłącznie oczyszczalni przy-
domowych, które odprowadzają ścieki do ziemi lub 
do urządzeń wodnych, w ilości przekraczającej śred-
niorocznie 5 m3/doba).

Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić kontro-
lę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie, 
które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, pod 
rygorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł.
W związku z powyższym wypełnione zgłoszenia do 
ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przy-
domowej oczyszczalni należy dostarczyć do Urzę-
du Gminy Jaworze (dziennik podawczy lub pokój 
nr 108) w terminie do 31 marca 2023 r.
Należy także pamiętać o zawieraniu umów na wywóz 
ścieków bytowo-gospodarczych (osadów ściekowych) 
i systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych oraz oczyszczalni przydomowych. W przypadku 
posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, na-
leży również pamiętać o obowiązku pozbywania się 
osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków. Powyższe działa-
nie musi zostać również odpowiednio udokumentowa-
ne, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów 
ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opła-
ty za wyżej wymienioną usługę. Należy pamiętać, że 
posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność  
i ilość wywozu z danej nieruchomości.
Przypominamy, że umowy na wywóz nieczystości na-
leży zawierać z uprawnionymi do tego rodzaju działal-
ności podmiotami posiadającymi zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych, osadników i transportu nie-
czystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Jaworze 
(wykaz znajduje się na stronie www.jaworze.pl w za-
kładce poświęconej ochronie środowiska).
Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków miesz-
kalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie 
z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega prze-
pisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia.
Formularz zgłoszenia zbiornika bezodpływowego 
lub przydomowej oczyszczalni ścieków można po-
brać ze strony internetowej Gminy Jaworze, w za-
kładce Ochrona Środowiska.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Strategii, 
Rozwoju i Funduszy Urzędu Gminy Jaworze pokój 
108 lub pod numerem telefonu 33 828 66 52.

Ważne zmiany  
w gospodarce ściekowej

Urząd Gminy informuje
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Ostatnie w 2022 posiady
11 grudnia w Jaworzu spadło tyle śniegu, że wszelka 
komunikacja była bardzo utrudniona. Pierwszy dzień 
prawdziwej zimy nie był jednak przeszkodą dla Towa-
rzystwa Miłośników Jaworza, aby spotkać się w przy-
tulnej chatce u pani Ireny. Ostatnie w tym roku posia-
dy Towarzystwa Miłośników Jaworza miały szumną 
oprawę. Przy rozpalonym kominku spotkaliśmy się  
z niezwykłą osobą – badaczką historii Śląska Cieszyń-
skiego – Władysławą Magierą.
Kilkakrotnie gościła ona w naszych jaworzańskich pro-
gach i każde spotkanie z nią było bardzo ciekawe. Tym 
razem przyjechała do nas z Cieszyna, z pierwszą napi-
saną przez siebie powieścią pod tytułem „Wspomnie-
nia Zofii”.
Władysława Magiera zajmuje się między innymi pro-
mowaniem kobiet zasłużonych dla Śląska Cieszyńskie-
go – jest autorką książek biograficznych opisujących 
dorobek ponad stu Ślązaczek, często zapomnianych 
przez oficjalną historię. Opracowała przewodnik tu-
rystyczny „Cieszyński szlak kobiet”. Z pasją zdobywa 
i opisuje wiedzę o zasłużonych postaciach, z naszej 
małej ojczyzny.
„Wspomnienia Zofii” to zbeletryzowana opowieść  
o życiu jednej z setek wyjątkowych kobiet Śląska Cie-

szyńskiego, Zofii Kirkor-Kiedroniowej, której pamięt-
niki z przełomu XIX i XX wieku są dla historyków ko-
palnią wiedzy o tamtych latach. Barwnie opisane są 
w nich dzieje Śląska Cieszyńskiego, a także losy ludzi, 
ich radości i dramaty. To jednocześnie ładnie wydana 
książka, która może być okazjonalnym prezentem dla 
osób „stela” (stąd), jak i tych osób, które o Śląsku Cie-
szyńskim mają mgliste pojęcie. Co ważne – bardzo do-
brze się to czyta.
Nie sposób opisać w skrócie ciekawych rozmów w cza-
sie spotkania z autorką. W każdym razie były to ze 
wszech miar interesujące posiady przy kawie i cieszyń-
skim kołoczu. Prezes TMJ – Ryszard Stanclik wręczył 
na zakończenie upominek dla autorki „Wspomnień Zo-
fii” – pięknie wydany album „Jaworze w sztukach pla-
stycznych” (wyd. TMJ 2021).
W imieniu wszystkich członków Towarzystwa Miło-
śników Jaworza pragnę podziękować aktywnemu za-
rządowi za interesujące spotkania, wycieczki, wysta-
wy, wydawnictwa w roku 2022. Życzymy dużo zdro-
wia i wciąż nowych inspiracji w 2023 roku, bo „w ży-
ciu chodzi o to, aby coś znaczyło, aby pozostawić po 
sobie ślad” – to cytat z książki „Wspomnienia Zofii”.

Maryla Pieszka

Fo
t. 
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Władysława Magiera z Ryszardem Stanclikiem.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu miała 
przyjemność zorganizowania spotkania autorskiego 
z panią Izabelą Cendecką-Rajewską, autorką książki 
„Dolina Karmazynowego Kręgu”. Pani Izabela od 
kilkunastu lat jest mieszkanka Jaworza, wydała 
w wydawnictwie ASTRUM z Wrocławia swoją pierwszą 
książkę dla dzieci. Książka powstała z miłości do 
wnuczki Nadii, która jest zresztą jej bohaterką. 
W spotkaniu autorskim wzięli udział uczniowie 
z drugiej i trzeciej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Jaworzu. Autorka prezentowała fragmenty swojej 
książki opowiadającej o małej Nadii, która spotkała 
Anioła i wraz z nim wyruszyła w podróż do Doliny 
Karmazynowego Kręgu, mijając po drodze kolorowe 
domki, pełne dobrych uczuć. Domki radości, nadziei, 

szczęścia, wiary i miłości są pełne pozytywnej energii. 
Książeczka ma też wątek terapeutyczny dotyczący 
świadomego oddechu, oddechu, który może zdziałać 
cuda w trudnych sytuacjach. Dzieci bardzo aktywnie 
uczestniczyły w spotkaniu i z ciekawością wchodziły 
w dyskusję. Zachęcone przez autorkę do wspólnego 
„Tra…la…la” i „Tru…tu...tu” doskonale się bawiły. Na 
zakończenie spotkania chętni otrzymali dedykację 
od pani Izabeli. Autorka nawiązała świetną relację 
z dziećmi i znakomicie poprowadziła spotkanie, choć 
było to jej pierwsze wystąpienie przed tak licznym 
gronem słuchaczy. Cieszymy się, że mogliśmy w tym 
uczestniczyć. Dziękujemy pani Izabeli za spotkanie 
i życzymy dalszej owocnej pracy twórczej. Czekamy 
na kolejne książki.

Pisarski debiut jaworzanki

Izabela Cendecka-Rajewska w gościnnych progach budynku „Pod Goruszką”.

W sobotę otwarte
Publikujemy harmonogram Sobót Otwartych Drzwi 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu na 2023 
rok. W każdą pierwszą sobotę miesiąca nasza placów-
ka bęszie czynna w godzinach: 9.00-13.00. Zapraszamy 
zatem 4 lutego, 4 marca, 1 kwietnia, 6 maja, 3 czerw-
ca, 1 lipca, 5 sierpnia, 2 września, 7 października, 4 li-
stopada oraz 2 grudnia. 

Gminna Biblioteka Publiczna

W każdą pierwszą sobotę miesiąca jaworzańska bi-
blioteka będzie otwarta od 9.00 do 13.00. 

Na zdjęciu ofi cjalny ekslibris placówki.

Fo
t. 

A
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Już po raz drugi w Jaworzu odbyły się Rodzinne Warsz-
taty Bożonarodzeniowe. Ośrodek Promocji Gminy Ja-
worze 10 grudnia w sali budynku „Pod Goruszką” przy-
gotował dla mieszkańców rodzinne zajęcia plastyczne. 
W związku z tym, że warsztaty dla dzieci i ich rodzi-
ców cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, orga-
nizatorzy zorganizowali dodatkową grupę – w sumie 
w zajęciach wzięło udział 70 osób.
Zajęcia odbyły się w klimacie Bożego Narodzenia przy 
dźwiękach świątecznej muzyki. W tym dniu sala bu-
dynku „Pod Goruszką” zamieniła się na moment w pra-
cownię plastyczną, w której działo się wiele niesamo-
witych rzeczy. Celem warsztatów było rozbudzanie 
aktywności plastycznej dzieci i rodziców, odczuwanie 
więzi emocjonalnej z rodziną, przywiązania do naj-
bliższych oraz podtrzymywanie świątecznych tradycji. 
Warsztaty artystyczne miały na celu rozwijanie zdol-
ności plastycznych i odczuwanie radości z podjętej ak-
tywności twórczej, a także kształtowanie wrażliwości 
i ekspresji twórczej. W rodzinnej atmosferze powsta-
ły pełne uroku dekoracje świąteczne. Rodzice i dzieci 
z zapałem wykonywali piękne ozdoby, takie jak bomb-
ki metodą decoupage’u, gwiazdy z papieru oraz ozdo-
by z filcu na choinkę. Uczestnicy warsztatów wykazali 
przy tym wiele pomysłowości i kreatywności. Jesteśmy 

pod wrażeniem waszego talentu i inwencji twórczej.
Dziękujemy bardzo instruktorom artystycznym z Ga-
lerii Sztuki na Zdrojowej: Anecie Kwaśnej, Monice Fa-
rudze, Dorocie Gogler oraz Paulinie Żak za poprowa-
dzenie warsztatów.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

26 listopada w sali budynku „Pod Goruszką” w Jawo-
rzu odbył się koncert zespołu The ThreeX, który już 
po raz drugi wystąpił przed jaworzańską publiczno-
ścią. W programie „Muzyka Świata” wystąpili muzycy 
o międzynarodowej sławie: dwóch skrzypków – Jacek 
Stolarczyk oraz Krzysztof Kokoszewski, a także piani-
sta Jacek Obstarczyk, absolwenci renomowanego Uni-
wersytetu Muzycznego w Wiedniu, którzy mimo mło-
dego wieku współpracują z największymi nazwiska-
mi branży muzycznej. 
Podczas koncertu licznie zgromadzona widownia 
uczestniczyła w uczcie muzycznej, podróżowała ra-
zem z muzykami po różnych krajach i kontynentach, 
słuchając z zapartym tchem słynnych dzieł muzyki kla-
sycznej, m.in Astora Piazzolli i Antoniego Vivaldiego 
w niebanalnych aranżacjach, a także utworu łączą-
cego dzieła Beethovena, Ennio Morricone i… zespołu 
Metallica. Autorskie aranżacje znanych utworów mu-
zycznych oraz ich mistrzowskie wykonanie sprawiły, 
że publiczność entuzjastycznie reagowała podczas wy-
stępu zespołu, a na koniec koncertu nagrodziła muzy-
ków owacją na stojąco.
Żegnając przybyłych gości, dyrektor Ośrodka Promocji 

Gminy Jaworze, Jolanta Witkowska, zaprosiła wszyst-
kich na następne wydarzenie kulturalno-artystyczne: 
20-lecie Orkiestry Dętej Glorieta, które odbędzie się  
w dniu 21 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w sali budyn-
ku „Pod Harendą” w Jaworzu.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Kultura

Światowa muzyka
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Charytatywna magia świąt
3 grudnia na terenie amfiteatru odbyła się Magia Świąt 
– wydarzenie, które po raz drugi zostało zorganizo-
wane przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przy 
współpracy Urzędu Gminy Jaworze. Przygotowano wie-
le atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wydarzenie za-
szczyciła swoją obecnością zastępca wójta gminy Ja-
worze – Anna Skotnicka-Nędzka.
Magia Świąt zaczęła się od świątecznego programu 
Cioci Tuni, która podczas swojego występu porwała 
licznie zgromadzone dzieci do wspólnej zabawy. Na-
stępnie na scenie pojawił się najbardziej wyczekiwa-
ny gość – Święty Mikołaj, który hojnie obdarował pre-
zentami najmłodszych. Dzięki firmie Ludwig Czekolada 
ze Skoczowa każdemu dziecku został wręczony słodki 
upominek. W dalszej części programu artystycznego, 
z repertuarem piosenek świątecznych fenomenalnie 
wystąpił zespół wokalno-taneczny Włóczykije, dzia-
łający pod kierunkiem Aleksandry Stępień. W finale 
wydarzenia zabrzmiał koncert kapeli góralskiej – Be-
skidzcy Zbóje, która zaprezentowała tradycyjne kolę-
dy w nowoczesnym wydaniu. Muzycy swoją muzyką 
rozgrzali licznie przybyłą publiczność. 
Imprezie towarzyszył jarmark świąteczny, podczas któ-
rego wszyscy włączyli się w akcję „Świątecznie dla Fi-
lipka”. Miejscowe stowarzyszenia i organizacje poza-
rządowe, m.in. Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospo-
dyń Wiejskich nr 1, Towarzystwo Miłośników Jaworza, 
a także uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół nr 1 
i 2, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego włączyli się w akcję zbierania środków fi-
nansowych na rehabilitację i leczenie Filipka Łukasz-
ka, trzylatka z Jaworza, podopiecznego Fundacji Ser-

ca dla Maluszka. Jaworzanie po raz kolejny stanęli na 
wysokości zadania– zadziałała prawdziwa magia – ma-
gia ludzkich serc. 
Na jarmarku każdy mógł znaleźć i kupić coś dla sie-
bie – wystawcy mieli wiele do zaoferowania: ozdoby 
świąteczne, pierniki, ręcznie robione czekolady, stro-
iki, wianki świąteczne, biżuterię, ciepłe czapki i szale, 
lampiony, haftowane serwety i obrusy. Pełne ręce robo-
ty miały również stoiska gastronomiczne: Restauracja 
Zdrojowa z Jaworza serwowała dania z grilla, członko-
wie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu wydawali 
grochówę z kuchni polowej, nie zabrakło również pysz-
nej czekolady, kawy i świątecznej herbaty z Bike Cafe.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Dnia 7 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty Mi-
kołaj. Już od rana dzieci wyczekiwały spotkania z tym 
ważnym gościem. W tym roku zawitał do nas wraz  
z elfem Śmieszkiem, który jak sama nazwa wskazuje 
rozbawiał dzieci do łez. Przedszkolaki otrzymały za-
danie do wykonania. Wraz z elfem przenieśli się do 
Laponii, gdzie w fabryce zabawek pakowali prezenty. 
Dzieci okazały się niezastąpionymi pomocnikami. Za-
raz po muzyczno-ruchowym wstępie doczekaliśmy się 
najważniejszego gościa. Przybył on z wielkim workiem 
prezentów. Nie zabrakło wspólnych zdjęć oraz obiet-
nicy, że będziemy starać się być grzeczni, by spotkać 
się w kolejnym roku.

Justyna Szimke

Przedszkole nr 2

Co dzieci obiecały 
Mikołajowi?
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Betlejemskie światełko
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie 
wieczny ogień, od którego co roku odpala się jedną 
malutką świeczkę. Płomień tej świeczki niesiony jest 
przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kon-
tynenty, obiegając cały świat. Tradycyjnie 18 grudnia 
nasze przedszkolaki odwiedzili harcerze i zuchy z ży-
czeniami świątecznymi oraz Betlejemskim Świateł-

kiem Pokoju. Lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju 
odebrała pani dyrektor w obecności wszystkich dzieci. 
Wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę „Przybieżeli do Betle-
jem” i złożyliśmy sobie nawzajem życzenia świątecz-
ne i noworoczne. Radosna atmosfera zawitała w na-
szych sercach i poczuliśmy magię zbliżających świąt.

Magdalena Ćmok

Wigilijny czas
Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych 
dniu w roku, na który czekamy i przeżywamy go uro-
czyście w naszym przedszkolu. Dzieci każdego roku po-
znają tradycje i zwyczaje świąteczne, wykonują ozdoby 
świąteczne, łańcuchy choinkowe oraz stroiki. W dzień 
przedszkolnej wigilii w całym budynku panowała ra-
dosna, ożywiona atmosfera. Świąteczne dekoracje oraz 
dzieci w galowych strojach wprowadzały nastrój ocze-
kiwania na wyjątkowe, niecodzienne wydarzenie. Pani 
dyrektor złożyła dzieciom i pracownikom najlepsze bo-
żonarodzeniowe życzenia. Wszyscy podzielili się opłat-
kiem, a następnie wspólnie zjedli poczęstunek przygo-
towany przez rodziców naszych wychowanków, za co 
bardzo dziękujemy. Kolędowanie było bardzo przyjem-
ne i dzieci chętnie prezentowały znane kolędy, a na-

wet pastorałki. To był bardzo mile spędzony czas, któ-
ry zostanie w naszej pamięci na długi czas.

Magdalena Ćmok
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Kolejna edycja Giełdy Talentów już za nami. Czasy pan-
demii i zdalnego nauczania pokazały nam, że nie ma 
rzeczy niemożliwych, a także udowodniły, że można 
zaprezentować taki talent, jakiego faktycznie na sce-
nie pokazać się nie da. Takim przykładem stały się po-
kazy sportowe (terenowej jazdy na rowerze i piłki noż-
nej), występy młodych przedstawicieli zespołu tańca 
Bielsko, popisy aktorskie-filmowe oraz mini-wernisaż 
prac plastycznych. Ale czym byłaby Giełda bez wystę-
pów scenicznych „na żywo”?
W tym roku zgłosiło się mnóstwo utalentowanych mło-
dych Gwiazd. Pokazy gimnastyki akrobatycznej po-
wietrznej, zapierającej dech w piersiach i gimnastyki 
artystycznej, przeplatały się z układami tanecznymi,  

z występami instrumentalistów, piękną recytacją i po-
pisami wokalnymi. 
Wieczór upłynął w miłej atmosferze. Można było coś 
przekąsić, a na zakończenie zakupić piękną świątecz-
ną ozdobę.
Cieszymy się, że każdego roku popularność koncertu 
Giełdy Talentów nie słabnie i błyszczą na scenie coraz 
to nowe talenty. Zatem do zobaczenia za rok.

Zespół Promocji Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1

Co roku nowe talenty

Świadomi ekologii
XIX Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod patronatem 
starosty bielskiego Andrzeja Płonki pt. „Człowiek a śro-
dowisko” rozstrzygnięty. Wzięli w nim udział ucznio-
wie kl. I-VIII. Jego celem było rozbudzanie świadomo-
ści ekologicznej – życia w czystym środowisku natural-
nym, popularyzacja działalności edukacyjnej nakiero-
wanej na czyste środowisko, kształtowanie wśród dzie-
ci i młodzieży emocjonalnego stosunku do właściwych 
zachowań w środowisku, w którym mieszkają, a także 
inspirowanie młodzieży do twórczości plastycznej i li-
terackiej. Konkurs miał charakter otwarty i odbywał 
się w kategoriach: literacka, plastyczna, fotograficzna, 
prezentacja multimedialna.
Z naszej placówki wysłaliśmy zarówno prace plastycz-
ne, literackie, jak i multimedialne. Spotkały się z uzna-
niem jurorów. Laureatami tegorocznej edycji Powiato-
wego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko” 
z SP 1 w Jaworzu zostali uczniowie: Milena Pasternak 
z klasy I, Emila Wilczek z klasy VII, Nadia Urbaś z kla-
sy VII, Michał Adamus z klasy V, Anna Habdas z klasy 
VIII oraz Oskar Szymala z klasy III. Gratulujemy zwy-
cięzcom. Mirosława Hawełek Zd
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Na przełomie listopada i grudnia przeprowadziliśmy  
w naszej szkole zbiórkę używanych zabawek, gier  
i puzzli. Dzięki zaangażowaniu uczniów wszystkich 
klas, udało się przekazać sporo artykułów Fundacji 
Ekologicznej Arka, która wystawi wszystkie na kier-
maszu w bielskiej Sferze. Dochód z ich sprzedaży zo-
stanie przeznaczony na pomoc organizacjom pomaga-
jącym bezdomnym zwierzętom.
Z myślą o zwierzętach zbieraliśmy również w szkole 
koce i pościel dla schroniska w Bielsku-Białej. Wszyst-
kim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Magda Kaczmarczyk

Szkoła Podstawowa nr 2

Już szósty rok z rzędu udaje się nam sprawić przed-
świąteczną niespodziankę wychowankom Ośrodka 
Edukacyjno-Terapeutycznego w Bobrowie. Zaczęło się 
niby przypadkiem, jeszcze za czasów istnienia gim-
nazjum. Potem kolejni moi wychowankowie ochoczo 
angażowali się w niesienie pomocy. W tym roku dzię-
ki zaangażowaniu uczniów klasy 4a i wielkiemu ser-
cu ich rodziców obdarowaliśmy kolejną trójkę potrze-
bujących niepełnosprawnych dzieci. Przyjemność pły-
nącą z pomagania wzbogaciliśmy o wartość edukacyj-
ną – wspólnymi siłami wykonaliśmy kartki świąteczne 
i napisaliśmy Kai, Aleksandrze i Adamowi życzenia w 
języku angielskim. Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym!

Magda Kaczmarczyk

Drogi prowadzą do ludzi

Razem dla zwierząt

Nocowaliśmy w…
… SZKOLE! W piątek 25 listopada 2022r., o godzinie 
20.00, rozpoczęła się nasza nocna przygoda w szkole. 
Nad wszystkim czuwała nasza wychowawczyni pani 
Małgorzata Janik, wspierana przez panią pedagog Mag-
dalenę Białek. Odwiedziła nas również pani Anna Szal-
bot, żeby przeprowadzić zajęcia sportowe na hali. Pa-
nie spisały się na medal pod względem opieki nad na-
szą ożywioną gromadką.
Każdy uczeń zabrał ze sobą m.in.: materac, podusz-
kę, karimatę oraz uśmiech i dobry humor. Po szybkim 
zakwaterowaniu w klasach mogliśmy zjeść zabrane 
ze sobą z domu przekąski. Uczestniczyliśmy również  
w grach  i zabawach, które  umilały nam czas. Na hali 
rozegraliśmy mecze koszykówki, piłki ręcznej i noż-
nej. Po powrocie do szkoły zjedliśmy kolację w posta-
ci zamówionej pizzy, która zasiliła nasze wygłodniałe 
brzuchy. Niektórzy nie mogli się oprzeć nawet kilku 
kawałkom – tak nam smakowała.

Po posiłku mogliśmy zagrać w ping – ponga, a potem 
pobawić się w szkole w chowanego. Okazało się, że ta 
zabawa sprawiła nam najwięcej radości...
Na koniec naszej wspólnej „nocy w szkole” oglądaliśmy 
film pt: „Co w duszy gra”, który w większości przypad-
ków stał się „usypiaczem”. Większość nawet nie wie-
działa, kiedy zasnęła, bo tak byliśmy zmęczeni zawo-
dami sportowymi, zabawami i górą emocji.
W sobotni poranek wszyscy byli lekko zaspani, ale za-
dowoleni. Witaliśmy rodziców  z ogromnym uśmie-
chem i entuzjastycznymi opowieściami. 
Ogólnie uważam, że takie wydarzenia szkolne są bar-
dzo ciekawą atrakcją, dają nam możliwość na spędze-
nie wspólnego czasu z rówieśnikami. Myślę, że czas 
spędzony w budynku szkoły był wyjątkowy, głównie 
przez humor, jaki nam dopisywał.
Polecam takie spotkania.

Marcel Kocek, klasa 6
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Trzej Królowie
Tradycji stało się zadość. 6 stycznia, a więc w święto 
Trzech Króli, ulicami Jaworza przemaszerował Orszak 
Trzech Króli. Trasa wiodła jak zawsze od sklepu Le-
wiatan do amfi teatru, gdzie Trzej Królowie oddali po-

kłon Dzieciątku, a następnie nastąpiło śpiewanie ko-
lęd. Wydarzenie zorganizowały Parafi a Rzymskokato-
licka oraz Stowarzyszenie „Opatrzność”. 

(wot)

Trochę statystyk
O 26 stałych mieszkańców zwiększyła się populacja 
Jaworza w ostatnich dwunastu miesiącach. W pierw-
szym numerze „Echa Jaworza”, datowanym na styczeń 
2022 roku, informowaliśmy, że stałych mieszkańców 
było w Jaworzu 7023, teraz trzeba napisać cyfrę 7049 
(3658 kobiet i 3391 mężczyzn). Liczba osób pełnolet-
nich wynosi 5624. Do tego trzeba doliczyć 243 osoby 
zameldowane na pobyt czasowy. Z danych udostępnio-
nych nam przez Urząd Cywilnego wynika, że w Gmi-
nie Jaworze są zameldowane dwie osoby, które liczą 
104 lata. Trzech lat brakuje do setki jednej osobie, czte-
rech lat trzem osobom, a za pięć lat piękny jubileusz 
mają szansę świętować czterej jaworzanie. Z kolei naj-
młodszych mieszkańców, liczących roczek, jest 46 (20 
dziewczynek i 26 chłopców). W roku 2022 USC w Jawo-
rzu zanotował 188 zameldowania na pobyt stały (144 
mieszkańców przybyłych z innej gminy oraz 44 uro-
dzenia – o siedem mniej niż przed rokiem). 
W ostatnich 12 miesiącach znaczenie zmniejszyła się 
liczba zgonów. O ile od 1 stycznia do 28 grudnia 2021 

roku zanotowano 100 zgonów, co wiązało się w dużym 
stopniu z COVID-19, przez cały rok 2022 było ich 58. 
W 2022 Urząd Stanu Cywilnego sporządził 151 aktów 
małżeństwa (ciekawostką jest aż 47 ślubów w plene-
rze). W omawianym okresie aż 16 par zdecydowało 
się na rozwód. 
Jak już wspomniano, od 1 stycznia do 31 grudnia uro-
dziło się 44 dzieci. Najbardziej popularnym imieniem 
żeńskim była Hanna (troje rodziców dało takie imię), 
a wśród chłopców Aleksander (3). Pod Goruszką przy-
szli na świat także między innymi Aniela, Klara, Mal-
wina, Bruno, Eryk, Florian, Mieszko i Noah. 

(wot)
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W ostatnią sobotę przed świętami Bożego Narodzenia 
w dolnośląskiej Trzebnicy odbył się 1. Puchar Polski 
Dzieci i Młodzików w Karate Olimpijskim (WKF), zor-
ganizowany pod auspicjami Polskiej Unii Karate – Pol-
skiego Związku Sportowego. W zawodach wzięło udział 
blisko 400 młodych karateków reprezentujących 55 
klubów z całej Polski.
Świetnie spisali się adepci Akademii Karate Jaworze. 
Puchar Polski i złoty medal w kumite chłopców U10 
do 37 kg zdobył Daniel Mariat (na zdjęciu na pierw-
szym planie). Daniel po raz kolejny potwierdził swo-
ją świetną sportową formę i prawdziwą postawę wo-
jownika. Nie uległ zawodnikom z liczących się klubów 
z Łodzi, Rumii i Pleszewa. W finałowej walce wygrał 
przed upływem regulaminowego czasu stosunkiem 
punktów 8:0.
Nasza kolejna utytułowana zawodniczka – Karolina Ra-
tuska po wygranych dwóch walkach eliminacyjnych, 
przegrała swój pojedynek o wejście do finału, czym
zagwarantowała sobie możliwość walki o brązowy me-
dal. Tym razem wzięła sobie do serca cenne uwagi tre-
nerki i bez problemu pokonała swoją rywalkę 6:2, zdo-
bywając brązowy medal. Bez miejsca medalowego swój 
udział w Pucharze Polski zakończyła natomiast Julia 
Sobkowicz.

Akademia Karate Jaworze uplasowała się na 11. miej-
scu w klasyfikacji medalowej.
Słowa uznania należą się trenerce Darii oraz rodzicom, 
którzy pomogli zorganizować wyjazd na zawody. Do-
dajmy, że działalność klubu wspiera Gmina Jaworze.

Konrad Połtorzecki

Oto wojownik

Nasza mistrzyni
Anna Kowalska z Jaworza, reprezentująca barwy klu-
bu KSA Atemi w Bielsku-Białej, na początku grudnia 
zdobyła we Wrocławiu tytuł indywidualnej i druży-
nowej mistrzyni Polski w karate. Mistrzostwa Polski 
Seniorów zostały zorganizowane przez Polski Zwią-
zek Sportowy pod patronatem Ministerstwa Sportu. 
– Z całego serca gratuluję pani Annie, a także jej wspa-
niałym rodzicom. Jak mi napisał tato naszej mistrzy-
ni, pani Ania raczej przypieczętowała sobie start na 
European Games Kraków-Małopolska 2023 w Krako-
wie – pogratulował na Facebooku wójt Jaworza, Rado-
sław Ostałkiewicz. 

(wot)
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Każdy może pomóc Poli
Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja sportowo-
rekreacyjnego wydarzenia w Jaworzu. Punktualnie  
w samo południe 11 lutego rozpocznie się Ultra Błatnia 
Charytatywnie. Wydarzenie potrwa 24 godziny. Spoty-
kamy się przy wiacie na końcu ulicy Turystycznej, przy 
żółtym szlaku na Błatnią. I to właśnie ta popularna góra 
będzie kolejny raz celem biegaczy, miłośników nordic 
walkingu czy zwykłych spacerowiczów. Forma tak na-
prawdę jest dowolna, bardziej liczy się cel.
– Słowa „Ruch to zdrowie” nabierają w tym przypad-
ku jeszcze większego znaczenia. Dlaczego? Bo biorąc 
udział w Ultra Błatnia Charytatywnie nie tylko dbasz 
o swoje zdrowie, ale przede wszystkim możesz pomóc 
zadbać o zdrowie Poli. I to nasz główny kierunek wy-
prawy na Błatnią. Każdy może pomoc w sfinansowa-
niu leczenia i rehabilitacji dziewczynki. Każdy wbie-
ga/wchodzi na Błatnią w swoim tempie, tyle razy, na 
ile ma ochotę – wyjaśnia Magdalena Krzemień z Ultra 
Błatnia Charytatywnie.
Polcia, bohaterka biegu, bo tak mówią o niej organi-
zatorzy tego wydarzenia, urodziła się w 34. tygodniu 
ciąży. 11 grudnia skończyła trzy lata. Ma zespół gene-
tyczny – częściową trisomię 10 chromosomu. Wiąże się  
z tym wiele trudności: jest po operacji zwichniętego 
biodra, ma wadę stóp, wzroku oraz zaburzenia wzra-
stania. Czeka na operację kraniosynostozy (przedwcze-
snego zrastania szwów czaszkowych). Ogólnie ma ob-
niżoną odporność. 
– Dziewczynka w wymaga ciągłej i systematycznej re-
habilitacji, terapii neurologopedycznej, integracji sen-
sorycznej oraz psychologicznej. Cały czas musi być kon-
sultowana przez takich specjalistów jak genetyk, neu-
rolog, okulista, ortopeda, neurochirurg, gastroenterolog 

czy pulmonolog. Zdaniem genetyka nigdy nie będzie 
samodzielna, natomiast my robimy wszystko, aby po-
móc jej osiągnąć jak największą samodzielność i udo-
wodnić lekarzom, że czasami wyroki okazują się być 
przedwczesne i nieprawdziwe – przyznaje Krzemień.
Poli można też pomóc bez wychodzenia z domu. Wir-
tualne zdobycie Błatniej to nic innego, jak przelew na 
konto: 

54 8111 0009 2001 0039 1733 0001 
(w tytule należy wpisać „Wsparcie dla Poli”). 

11-12 lutego pieniądze będzie można też wpłacić do 
puszek. Ponadto stowarzyszenie odpowiedzialne za 
bieg organizuje na Facebooku zabawy – wystawiane 
są produkty darczyńców. Osoby, które wpłacą najwyż-
szą kwotę, otrzymują dany przedmiot.

W grudniu Pola skończyła trzy lata. Potrzeba dużo pie-
niędzy na leczenie dziewczynki. 
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Wspólnie pomagamy


