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Z pRaC WóJta, RadY GMiNY i URZĘdU GMiNY
KaNdYdaCi Na WóJta GMiNY JaWoRZE

Gminnej Komisji Wyborczej W jaWorzU z dnia 22 PaździerniKa 2014 r.
o zarejesTroWanych LisTach KandydaTóW na radnych do rady Gminy jaWorze

W Wyborach do rad Gmin, rad PoWiaTóW i sejmiKóW WojeWódzTW oraz Wyborach  WójTóW, 
bUrmisTrzóW i PrezydenTóW miasT zarządzonych na dzień 16  LisToPada 2014 r.

na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))Gminna Komisja 
Wyborcza w jaworzu podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 1
1. BOŻEK Jan  Leszek, lat 59,  

zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
2. HICKEL Danuta Barbara, lat 53, 

zgłoszona przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
3. ŚLIWKA Andrzej, lat 68, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 2
1. GUBAŁA Ewa Krystyna, lat 36, 

zgłoszona przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
2. HOLEKSA Janina, lat 56, 

zgłoszona przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
3. BYLOK Romualda, lat 57, 

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 3
1. RYRYCH Jerzy, lat 62, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
2. GREŃ Dominik Piotr, lat 50, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 4
1. BRZEZOWSKI Mirosław, lat 34, 

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. BRZEZICKI Mieczysław Stanisław, lat 37, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
3. BOHUCKI Gustaw, lat 66, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 5
1. MIEDZIAK Anna, lat 54, 

zgłoszona przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
2. BOCIAN Damian Krzysztof, lat 23,

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
3. PUTEK Zbigniew, lat 62, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 6
1. CHMIAŁA Jacek Alfred, lat 48, 

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. MOCZAŁA Marian  Jerzy, lat 59, 

zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26

3. KLIŚ Marcin Łukasz, lat 27, 
zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27

4. KLESZCZ Krzysztof Marian, lat 59, 
zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28

Okręg Nr 7
1. KLIMASZEWSKI Wiesław  Stanisław, lat 74, 

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. POLCZYK Jadwiga Maria, lat 65, 

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. STRONCZYŃSKI Rafał, lat 32, 

zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
4. URBAŚ Roman  Paweł, lat 38, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
5. BUZDEREWICZ Joanna Ewa, lat 39, 

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 8
1. DZIENDZIEL Łukasz Grzegorz, lat 29, 

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. NOWAK Dariusz  Marcin, lat 41, 

zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
3. HANUS Michał Aleksander, lat 41, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
4. LISOWSKI Zbigniew Janusz, lat 59, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
5. GALOCZ Aleksandra Maria, lat 64, 

zgłoszona przez KWW ALEKSANDRY GALOCZ - lista nr 30
Okręg Nr 9
1. GRUSZKA Mirosław Stanisław, lat 35,

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. KOBIELA Jan Andrzej, lat 61, 

zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
3. SOŁTYSEK Stanisław Jan, lat 56,

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
4. PODSTAWNY Edward, lat 62, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” -  
lista nr 28

5. SUROWIEC Bożena Grażyna, lat 56, 
zgłoszona przez KW TWÓJ RUCH - lista nr 29

oBWiEsZCZENiE

zgodnie z informacją Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu

1. BoŻEK Jan leszek, lat 59, WYKsZtaŁCENiE ZaWodoWE, nie należy do partii politycznej
– zgłoszony przez KWW czŁoWieK i rodzina

2. BRZEZiCKi Mieczysław stanisław, lat 37, WYKsZtaŁCENiE WYŻsZE, nie należy do partii politycznej
– zgłoszony przez KW nasz dom jaWorze

3. BRZEZoWsKi Mirosław, lat 34, WYKsZtaŁCENiE ZaWodoWE, członek partii: Platforma
obywatelska rzeczypospolitej Polskiej 
– zgłoszony przez KW PLaTforma obyWaTeLsKa rP

4. ostaŁKiEWiCZ Radosław Grzegorz, lat 35, WYKsZtaŁCENiE WYŻsZE, nie należy do partii politycznej
– zgłoszony przez KWW zdzisŁaWa byLoKa „jaWorze zdrój”
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Wójt Gminy

o B W i E s Z C Z E N i E
Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 września 2014r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz  
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu dla wyborów do Rady Gminy Jaworze oraz wyborów Wójta Gminy Jaworze 
w dniu 16 listopada 2014 r.

na podstawie art. 422, w związku z art. 475 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (dz. U. nr 21, poz. 112, nr 26, poz. 134, nr 
94, poz. 550, nr 102, poz. 588, nr 134, poz. 777, nr 147, poz. 881, nr 149, poz. 889, nr 171, poz. 1016 i nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951  
i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), uchwałą nr XXXiV/295/14 rady Gminy jaworze z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy jaworze 
na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.2015)

Wójt Gminy Jaworze podaje do publicznej wiadomości, informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu dla wyborów do Rady Gminy 
Jaworze oraz wyborów Wójta Gminy Jaworze w dniu 16 listopada 2014 r.:

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 
w okręgu

1 ulica: Cisowa do Rodzinnej, Górecka, Grabka, Jasna, Jeżynowa, Mała, Myśliwska, Pogodna, Rodzinna, Złocista. 1
2 ulica: Cisowa część od Rodzinnej do Jasienickiej, Jarzębinowa, Jodłowa, Maków, Słoneczna część od Cisowej do Turystycznej, Smrekowa, Wrzosowa. 1
3 ulica: Akacjowa, Brzoskwiniowa, Liliowa, Modrzewiowa, Słoneczna część od Turystycznej do Zdrojowej, Stokro-tek, Za Goruszką. 1
4 ulica: Bławatkowa, Bratków,  Brzozowa, Bukowa, Jaśminowa, Jaworowa, Nagietkowa, Orzechowa, Pod Brzegiem, 

Pod Lasem, Schowana, Turystyczna, Zawilcowa. 1

5 ulica: Azaliowa, Chabrowa, Kaczeńcowa, Kwiatowa, Motylkowa, Pelchrim, Poziomkowa, Promienista, Różana, 
Tulipanowa, Widok, Wiosenna, Wypoczynkowa, Zielona. 1

6 ulica: Cieszyńska bloki. 1
7  ulica: Aleja Kościelna, Lecznicza, Nadbrzeżna, Pałacowa, Plac Kościelny, Pod Harendą, Pod Młyńską Kępą, Space-rowa, Szkolna, Zdrojowa część 

od Wapienickiej do Nadbrzeżnej. 1
8 ulica: Cieszyńska bez bloków, Folwarczna, Jasienicka, Nad Polami, Skowronków, Zaciszna, Zdrojowa część od Bielskiej do Nadbrzeżnej. 1

9
ulica: Borsucza, Cicha, Jałowcowa, Jaskółcza, Kalinowa, Kalwaria, Letniskowa, Panoramiczna, Podgórska część od Zdrojowej do Kalwarii, Słowicza, 
Sosnowa, Wapienicka część od Zdrojowej do Koralowej, Wąwóz, Zajęcza, 
Zdrojowa część od Wapienickiej do Podgórskiej.

1

10 ulica: Aksamitna, Bielska część od Cieszyńskiej do Lipowej, Cedrowa, Cyprysowa, Dawny Trakt, Dębowa, Kryształ-łowa, Lipowa, Łubinowa, Miętowa, 
Niecała, Sielska, Słonecznikowa, Wiejska, Zagajnikowa. 1

11
ulica: Kaszyska, Krokusowa, Krótka, Łukowa, Malinowa, Morelowa, Pierwiosnków, Pod Palenicą, Podgórska część
 od Rumiankowej do Świerkowej, Relaksowa, Romantyczna, Rumiankowa, Storczyków, Świerkowa, Wapienicka 
część od Świerkowej do Storczyków, Willowa, Wiśniowa, Zagrodowa, Żurawinowa.

1

12 ulica: Astrów, Boczna, Graniczna, Irysów, Kolonia Dolna część od Średniej do Bocznej, Magnolii, Malwowa, Miodowa, Nad Rudawką, Pagórkowa część 
od Średniej do Koloni Dolnej, Piękna, Pszczela, Średnia część od Koloni Dolnej do Wapienickiej, Ustronna, Wschodnia, Zielna. 1

13 ulica: Bażantów, Kolonia Dolna część od Bocznej do Pagórkowej, Kolonia Górna, Koralowa, Ogrodowa, Pagórkowa część od Koloni Dolnej do Sielskiej. 
Poprzeczna, Spadzista, Stroma, Ukryta, Wczasowa, Zdrowotna, 1

14
ulica: Górska, Klonowa, Konwaliowa, Lawendowa, Legendarna, Leszczynowa, Ładna, Morwowa, Na Stoku, Narcyzowa, Niewielka, Podgórska część 
od Świerkowej do Kalwarii, Południowa, Sarnia, Topolowa, Wapienicka 
część od Koralowej do Świerkowej, Zimowa

1

15 ulica: Agrestowa, Bielska część od Średniej do Polnej, Dziewanny, Dzwonkowa, Głogowa, Grabowa, Groszkowa,
 Jesionowa, Kasztanowa,  Olszynowa, Polna, Średnia część od Bielskiej do Koloni Dolnej, Wierzbowa, Zbożowa. 1

siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy jaworze, ul. zdrojowa 82, pok. nr 202 (ii piętro) tel. (33) 8286607

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w jaworzu  
  /-/ Patrycja jakubiec

Okręg Nr 10
1. PODKÓWKA Zygmunt Ludwik, lat 65, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
2. BOLEK Damian Rajmund, lat 38, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 11
1. MICHALSKA Małgorzata Anna, lat 25, 

zgłoszona przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
2. BIESOK Czesław, lat 57, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
3. SZCZYPKA Krystyna, lat 66, 

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 12
1. SOBOLEWSKA Alina Lidia, lat 66, 

zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. WŁODARCZYK Marek, lat 34, 

zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
3. NIKIEL Rafał  Eugeniusz, lat 36, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
4. BATHELT Jan Roman, lat 50, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 13
1. POKUSA Aneta Regina, lat 29,

zgłoszona przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
2. PTAK Dawid Grzegorz, lat 33, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27

3. KRUCZEK Roman, lat 46,
zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28

Okręg Nr 14
1. OBARA Piotr Edward, lat 34, 

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. MIESZCZAK Bartłomiej Stanisław, lat 34, 

zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
3. DYBEK Jerzy  Alojzy, lat 70, 

zgłoszony przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
4. LOREK Paweł Jerzy, lat 72, 

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 28
Okręg Nr 15
1. PŁONKA Jarosław Edward, lat 31, 

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. GREŃ Aleksander  Paweł, lat 55, 

zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA - lista nr 26
3. DYACZYŃSKA Katarzyna Joanna, lat 37,

zgłoszona przez KW NASZ DOM JAWORZE - lista nr 27
4. MIKLER Irena, lat 67, 

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE ZDRÓJ” - lista nr 
28
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informacja 
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców 
niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. — Kodeks wyborczy (dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.). 

i. prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie 

ma prawo do uzyskiwania informacji o: 
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej 

miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez 
niego obwodzie głosowania na obszarze gminy:
a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów sta-

nowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestro-

wanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.

informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego 
wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub 
w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. 
We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz 
adres stałego zamieszkania.

informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w biuletynie 
informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

ii. prawo do głosowania korespondencyjnego
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, 

i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z fundu-
szu Ubezpieczeń społecznych (dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 
13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 
ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do i gruру inwalidów;
5) o zaliczeniu do ii grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwa-

łej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny.
zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez 

wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20. dniu przed dniem 
wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w for-
mie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię 
ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PeseL wyborcy, oświadczenie 
o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie 
wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego 
zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwe-
go organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. jeżeli 
zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie 
urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem 
wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 
braille’a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca 
stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania 
właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów 
głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma 
miejsce stałego zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma 
z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie 
do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi 

datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem do-

ręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia 
w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. 
Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia 
pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: 
koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, 
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, 
instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na 
karty do głosowania sporządzona w alfabecie braille’a — jeżeli wyborca 
zażądał jej przesłania.

na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony 
w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. należy 
pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki 
przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu karty do głosowania należy umieścić w kopercie ozna-
czonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie 
koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania 
nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty 
zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym 
i tajnym oddaniu głosu. przed włożeniem oświadczenia do koperty 
należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz 
własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty 
zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania 
nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji 
wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przed-
stawicielowi poczty polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy 
głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda 
wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie 
później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin 
nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu 
pakietu wyborczego.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście do-
starczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres 
znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni 
umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych 
w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach 
karnych i aresztach śledczych, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomoc-
nictwa do głosowania. 

iii. prawo do głosowania przez pełnomocnika
Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części ii informacji dotyczą-

cej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem 
pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej 
samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji 
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełno-
mocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby 
kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch 
osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, 
babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, 
siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli w stosunku do pełnomocnika.

pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomoc-
nictwa do głosowania. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek 
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do 
rejestru wyborców. 

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. 
Wzór wniosku ustalony został przez ministra spraw Wewnętrznych i ad-
ministracji i jest dołączony do informacji.

do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie peł-
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nomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony 
został przez ministra spraw Wewnętrznych i administracji i jest dołą-
czony do informacji;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o usta-
leniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełno-
mocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.
akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania 

wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie 
w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. 
cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni 
przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub 
doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej 
w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście 
w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. 
Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełno-
mocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach 
głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

iV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji 
wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym 
w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. może 
także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także 
w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu 
powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów sta-

nowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).
V. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed 

dniem wyborów.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym 
dla miejsca stałego zamieszkania.

Vi. informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostoso-
wanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w biuletynie 
informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej 
w 30. dniu przed dniem wyborów.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki 
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie braille’a, w lokalu wy-
borczym.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do gło-
sowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę 
na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji 
obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu 
wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głoso-
waniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc 
ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugero-
waniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego 
wyborcy. dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego 
w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. osobą 
tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnospraw-
nego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie 
informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz 
zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

załącznikiem do niniejszej informacji jest informacja Państwowej Komisji 
Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców 
niepełnosprawnych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
stefan j. jaworski

informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
PańsTWoWa Komisja Wyborcza
informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu 

oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że 
pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy 
właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

informacja 
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.
PańsTWoWa Komisja Wyborcza
zPoW-432-2/14

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców 
niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. — Kodeks wyborczy (dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

i. prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie 

ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej 

miejsca zamieszkania wyborcy

niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez 
niego obwodzie głosowania na obszarze gminy:

a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów sta-

nowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestro-

wanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.
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informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego 
wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub 
w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) 
oraz adres stałego zamieszkania. informacje, o których mowa wyżej, są 
także dostępne w biuletynie informacji Publicznej gminy oraz podawane do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

ii. prawo do głosowania korespondencyjnego
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z

funduszu Ubezpieczeń społecznych (dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. 
zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 
13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 
2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do i gruру inwalidów;
5) o zaliczeniu do ii grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospo-

darstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez 
wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20. dniu przed dniem 
wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w for-
mie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię 
ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PeseL wyborcy, oświadczenie 
o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie 
wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego 
zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwe-
go organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. jeżeli 
zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie 
urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem 
wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 
braille’a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca 
stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania 
właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów 
głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma 
miejsce stałego zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma 
z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie 
do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi 
datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem do-
ręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia 
w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. 
Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia 
pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: 
koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, 
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na 
karty do głosowania sporządzona w alfabecie braille’a — jeżeli wyborca 
zażądał jej przesłania.

na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony 
w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. należy 
pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki 
przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu karty do głosowania należy umieścić w kopercie ozna-
czonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie 
koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania 
nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty 
zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym 
i tajnym oddaniu głosu. przed włożeniem oświadczenia do koperty 
należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz 
własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty 
zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie 
będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji 
wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przed-
stawicielowi poczty polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy 
głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda 
wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie 
później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin 
nadania koperty zwrotnejwyborca może ustalićw trakcie doręczania mu 
pakietu wyborczego.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście do-
starczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres 
znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni 
umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych 
w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach 
karnych i aresztach śledczych, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomoc-
nictwa do głosowania.

iii. prawo do głosowania przez pełnomocnika
Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części ii informacji dotyczą-

cej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem

pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej 

samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiada-
jąca zaświadczenie o prawie do głosowania.

pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji 
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełno-
mocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby 
kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch 
osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, 
babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, 
siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli w stosunku do pełnomocnika.

pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomoc-
nictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek 
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do 
rejestru wyborców.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. 
Wzór wniosku ustalony zostałprzez ministra spraw Wewnętrznych i ad-
ministracji i jest dołączony do informacji.

do wniosku należy dołączyć:
•  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie peł-

nomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony 
został przez ministra spraw Wewnętrznych i administracji i jest dołą-
czony do informacji;

•  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o usta-
leniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełno-
mocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej 
być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wybor-
ców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa (nie dotyczy 
wyborów samorządowych).
akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania 

wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie 
w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. 
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cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni 
przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub 
doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej 
w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście 
w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. 
Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełno-
mocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach 
głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

iV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji 
wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym 
w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. może 
także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w

lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu 
powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów stano-

wiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed 

dniem wyborów.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym 

dla miejsca stałego zamieszkania.
informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostoso-

wanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w biuletynie 

informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej 
w 30. dniu przed dniem wyborów.

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a 

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki 
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie braille’a, w lokalu wy-
borczym.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowa-
nia wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kar-
tę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej

nakładkę na kartę.

Vi. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu 
wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głoso-
waniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc 
ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugero-
waniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego 
wyborcy. dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego 
w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. osobą 
tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnospraw-
nego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie 
informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz 
zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

załącznikiem do niniejszej informacji jest informacja Państwowej Komisji 
Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców 
niepełnosprawnych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
stefan j. jaworski
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17 października minął termin zgłaszania kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. W jaworzu w tegorocznych 
wyborach o stanowisko wójta, ubiegać się będzie czterech kandy-
datów. Pewnym zaskoczeniem i niespodzianką  była rezygnacja  
zdzisława byloka  w ponownym kandydowaniu  na wójta jaworza.  

Kampania wyborcza nie będzie się toczyła między tymi, co „lubią 
byloka”, a jego przeciwnikami lecz- jak i same wybory- powinna 
być swego rodzaju referendum mieszkańców, czy jesteśmy „za” 
kierunkiem uzdrowiskowym realizowanym przez ostatnie 12 lat 
przez zdzisława byloka  i radnych z jego komitetu wyborczego, 
czy chcemy realizacji innej wizji rozwoju jaworza.

jako redaktorowi gminnego miesięcznika, dane mi było  współ-
pracować z wójtem zdzisławem bylokiem przez 10 lat. W ostatnich 
latach, wraz z koleżanką agatą jędrysko byliśmy świadkami  ko-
lejnych zmian, nowych inwestycji, jakie realizowała drużyna wójta.

dziś  już znika z pamięci obraz dawnego jaworza, krzywych 
chodników, wysypanego piasku przy ul. Koralowej, co miało być 
boiskiem do piłki plażowej, meczów i zawodów łuczniczych na 
pastwisku przy ul. folwarczej,  zachwaszczonego Parku zdrojo-
wego z alejkami niczym szlak na błatnią- sterczące konary, po-
dziurawiony asfalt w dawnych traktach w parku, nie wspominając 
o amfiteatrze z kontenerowym zapleczem, niczym z  PrL-owskiej 
komedii stanisława barei. o inwestycjach ostatnich lat, ale i całej 
minionej dekady pisaliśmy w poprzednich wydaniach miesięcznika. 
Więc czytelnikom potrafiącym patrzeć obiektywnie, bez uprzedzeń 
personalnych, nie trzeba  przypominać, jak było i udowadniać, jak 
jest.  natomiast osobom przesiąkniętym nienawiścią  i uprzedze-
niami  wobec  „ludzi byloka” i tak niczego nie wyjaśnimy.

nie mam zamiaru agitować za poparciem dla Komitetu Wy-
borczego zdzisława byloka, ale zaapelować do WszysTKich 

mieszKańcóW o udział w wyborach samorządowych. nie 
mówmy, że „oni” się sami wybiorą.

jeśli nie my, to kto?  

16 listopada oprócz walki o 15 mandatów w radzie Gminy 
jaworze, „czterech  muszkieterów” stanie do walki o stanowisko 
wójta. Tym razem powiało nam młodością…. miejmy tylko nadzieję, 
że szczególnie żeńska część wyborców nie potraktuje tego, jako 
castingu do walki o tytuł mistera jaworza. Podejdźmy wszyscy od-
powiedzialnie do urn, wiedząc, że w naszych rękach jest przyszłość 
gminy. dlatego wpierw weźmy pod uwagę doświadczenie, także 
w pracy samorządowej, w realizacji dużych projektów unijnych, 
a na końcu tzw. „kiełbasę wyborczą”. 

Wybór wójta to jedno, ale równie ważny  jest wybór radnych. 

Tu pojawia się niezwykle istotna rzecz, ponieważ jeśli nawet 
wybierzemy wójta z obozu „X”, a radnych – po 3-4 z pozostałych 
komitetów, to mamy przez kolejne cztery lata „przepychanki” 
w radzie gminy, niczym dawniej w sejmie.  Wójt bez poparcia 
zdecydowanej większości radnych może co najwyżej zarządzać… 
urzędem gminy, występować podczas patriotycznych uroczystości 
przed pomnikami,  po prostu reprezentować gminę… i nic poza tym. 
radni będą wzajemnie torpedować inicjatywy konkurencyjnych 
komitetów wyborczych ( już klubów radnych), będziemy mieli cztery 
lata stracone, za to „niezależne portale”  i lokalne  czasopisma 
będą obfitowały w newsy atakujące wójta i poszczególnych rajców. 
Tak więc potraktujmy wybory samorządowe 16 listopada z pełną 
powagą i odpowiedzialnością za naszą małą ojczyznę.

WYBoRY saMoRZądoWE W JaWoRZU – 
sUbieKTyWne sPojrzenie redaKcji…

alEa  iaCta Est …
(kości zostały rzucone- Juliusz cezar)

Piotr filipkowski

RElaCJa Z XXXiV sEsJi RadY GMiNY  
JaWoRZE Vi KadENCJi
PrzeProWadzonej W dniU 10.07.2014 r.
W sesji udział wzięło 14 radnych ( 1 nieobecny). Wśród przy-

byłych gości głos zabrali:
- Prezes Towarzystwa miłośników jaworza ryszard stanclik, który 

poruszył temat negatywnie rozpatrzonych (dwóch) wniosków 
o przyznanie medalu „zasłużony dla rozwoju jaworza”.   .

- Państwo czechowscy z ulicy dębowej poruszyli temat protestu 
mieszkańców przeciwko budowie domu socjalnego przy ul. 
dębowej ( szczegóły protestu wraz z uzasadnieniem skierowa-
nym m.in. do biura rady Gminy jaworze w protokole z sesji)  

żądając wstrzymania planowanej inwestycji.
- jerzy Kukla poparł wystąpienie ryszarda stanclika oraz odniósł 

się do protestu mieszkańców ul. dębowe.j  
Kierownik jednostki realizującej Projekt, daniel Godziszka 

odczytał decyzję starosty bielskiego o umorzeniu postępowania 
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku socjal-
nego przy ul. dębowej na wniosek Gminy jaworze. radosław 
G.  ostałkiewicz- zastępca Wójta Gminy jaworze, powiedział iż 
gmina odstąpiła od budowy przedmiotowego budynku w zapro-
ponowanej formie.

Państwo czechowscy zwrócili się do wójta i radnych z wnio-
skiem o zmianę w planach zagospodarowania przestrzennego 



LisToPad 112014

w rejonie ul. dębowej, tak aby wykluczyć powstanie w tym miejscu  
tego typu obiektu w przyszłości.

radna danuta mynarska złożyła wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad dodatkowego punktu ( pkt. 6) „dyskusja nad 
sprawą protestu dotyczącego budowy obiektu socjalnego przy 
ul. dębowej”

rada Gminy przegłosowała wprowadzenie do porządku 
obrad XXXV sesji rady Gminy dodatkowego punktu w spawie 
ul. dębowej: 7 – głosów za,5 – głosów przeciwnych,2 – głosy 
wstrzymujące,

rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad 
XXXV sesji rady Gminy z wprowadzoną zmianą: 12 – głosów 
za,2 – głosy wstrzymujące,

rada Gminy zatwierdziła protokół z XXXiV sesji rady Gminy 
jaworze przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2014r.

a) zmiany uchwały o Wieloletniej prognozie Finansowej 
Gminy Jaworze,

skarbnik Gminy jaworze, Krzysztof Śliwa poinformował, iż 
przedstawiona zmiana w WPf wynika z przeniesienia przedsię-
wzięcia „Plan gospodarki niskoemisyjnej” z realizacji w latach 
2013-2014 na kolejne lata tj. 2014 – 2015 oraz ze zmniejszenia 
wartości zadania.

radna danuta mynarska zapytała, o koszty poniesione 
w związku z projektem przedstawionego budynku socjalnego. 
Krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż przewidziane środki na budowę bu-
dynku socjalnego (pomniejszone o dotychczas poniesione koszty) 
mieszczą się w limicie, który może zostać niewykorzystany w da-
nym roku budżetowym. radosław G. ostałkiewicz poinformował, 
że szczegółową odpowiedź dotyczącą poniesionych kosztów na 
sporządzenie projektu budynku socjalnego przekaże w formie 
pisemnej.

roman Kruczek- przewodniczący Komisji budżetu i finansów 
poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji 
i uzyskał pozytywną opinię.

rada Gminy przegłosowała uchwałę:

14 – głosów za,

a) zmian w budżecie gminy na rok 2014,

Krzysztof Śliwa omówił szczegółowo wszystkie zmiany zgodnie 
z załączonym uzasadnieniem. Wyjaśnił, że przedmiotowa zmiana 
jest wynikiem omawianego przesunięcia przedsięwzięcia: „Plan 
gospodarki niskoemisyjnej” ujętego w WPf. zaproponowane 
modyfikacje nie powodują zmian w dochodach i rozchodach, 
a także zadłużeniu gminy i planowanym deficycie.

roman Kruczek poinformował, że projekt uchwały został omó-
wiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.

radni przyjęli uchwałę ;14 – głosów za,

b) o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej,

skarbnik gminy poinformował, iż zaproponowane przekształ-
cenie wynika ze zmiany inkasenta wyznaczonego przez Villę 
barbara do pobierania opłaty klimatycznej. rada Gminy przyjęła 
uchwałę ;14 – głosów za

c) przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji 

Bielsko-Biała – Wapienica,

daniel Godziszka- kierownik jednostki realizującej projekt poin-
formował, że przedmiotowa uchwała jest dopełnieniem 4-letnich 
starań o wyznaczenie aglomeracji bielsko-biała-Wapienica, 
a także wypełnieniem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ście-
ków komunalnych w gminach. Powiadomił, iż na obecną chwilę 
gmina jaworze wpisana jest w aglomerację bielsko-biała, ale już 
wcześniej wystąpiła o wyznaczenie aglomeracji bielsko-biała-
Wapienica, która swym zasięgiem obejmowałaby gminę jaworze, 
jasienicę oraz cześć miasta bielska-białej ze zlewnią ścieków 
w oczyszczalni w Wapienicy. Przedstawił również założenia 
wyznaczanej aglomeracji, wg których nasza gmina zobowiązała 
się wybudować 34 km kanalizacji sanitarnej i podłączyć do niej 
około 4,1 tys. mieszkańców (co założono w roku 2008). założenie 
dotyczące budowy sieci kanalizacji zrealizowane jest w 100%, 
natomiast podłączeń obecnie wykonanych jest około 3 tys. za-
łożenia określone w aglomeracji są mniejsze od planowanych, 
ponieważ zakłada się podłączenie 5 tys. mieszkańców.

rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: przyjęcia 
zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji bielsko-biała – 
Wapienica;14 – głosów za,

danuta mynarska poinformowała, że zakup działki przy ul. dę-
bowej, na której planowana jest budowa budynku socjalnego był 
korzystny dla gminy, stąd rada Gminy wyraziła zgodę. zakupu 
działki dokonano z myślą o budowie obiektu socjalnego, z tym 
że o charakterze rotacyjnym, maksymalnie czteromieszkanio-
wym. budowa tego typu budynku jest niezbędna w gminie m.in. 
w związku z planowanym remontem budynku 30-tki, a także na 
wypadek ewentualnych sytuacji kryzysowych (takich jak powódź, 
pożar itd.). Powiadomiła, że radni nie byli informowani o zmianie 
charakteru budynku socjalnego (na budynek będący tematem 
protestu), czego potwierdzeniem może być m.in. zaplanowana 
kwota w WPf na przedmiotową inwestycję w wysokości 600tys. 
zł. Kwota o której mowa nie pozwala na budowę przedstawio-
nego projektu budynku socjalnego. Wyraziła niezadowolenie 
ze sposobu postępowania Urzędu Gminy z radnymi w kwestii 
braku przekazywania i konsultowania ważnych inwestycji, czego 
przykładem jest przedmiotowa sprawa, czy też kwestia budowy 
muzeum fauny i flory. odnosząc się do proponowanego projektu 
budynku socjalnego zwróciła uwagę na założenia planu zagospo-
darowania przestrzennego mówiące o zaplanowanej ilości miejsc 
parkingowych w stosunku do ilości mieszkań (1,5 miejsca na jed-
no mieszkanie), a także maksymalnej wysokości obiektu, który wg 
projektu ma mieć 15m, a w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zakładano 12 metrów. reasumując stwierdziła, 
iż radni nie byli informowani o przedmiotowej inwestycji.

radny zygmunt Podkówka poinformował, iż przed podjęciem 
decyzji o zakupie działki przy ul. dębowej członkowie klubu 
„o przyszłość jaworza” zapoznali się z jej lokalizacją i charakte-
rem. Wyjaśnił, że podobnie, jak radna mynarska nic nie wiedział 
o planowanej inwestycji, a o której dowiedział się dopiero od 
zainteresowanych mieszkańców. stwierdził, iż należy odstąpić 
od budowy przedmiotowego budynku przy ul. dębowej. jedno-
cześnie zwrócił uwagę, by przy planowaniu inwestycji najpierw 
rozmawiać z zainteresowanymi mieszkańcami.

radny jerzy ryrych zwrócił uwagę na sposób uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnił, że podczas oma-
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EURo JaWoRZE

dnia 24 października 2014 r. w sali koncertowej radia Kato-
wice rozstrzygnięty został prestiżowy plebiscyt „eUro-Gmina 
eUro-ParTner 2014” województwa śląskiego. Gala wręczenia 

certyfikatów i statuetek 
eUro-Gmina odbyła się 
pod patronatem Wice-
prezesa rady ministrów 
i ministra Gospodarki, 
Wojewody Śląskiego 
oraz marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. ja-
worze znalazło się wśród 
lauretów. Kapituła Plebi-
scytu, w której zasiadali 
starostowie powiatów 
województwa śląskiego 
oraz eksperci z Urzę-
du marszałkowskiego w 
Katowicach i Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, oceniała sposób zarzą-
dzania, aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych oraz rozwój 
miast i gmin za ostatnie lata.

nagrody przyznawano 
w kategoriach: euro-fir-
ma, euro-Gmina, euro-
miasto i euro-Powiat. miło 
nam poinformować, że 
Gmina jaworze otrzyma-
ła tytuł eUro-Gmina. 
certyfikat ten upoważ-
nia władze samorządo-
we do używania znaku  
i nazwy eUro-Gmina na 
tablicach informacyjnych, 
materiałach promocyjno-
reklamowych oraz pieczę-
ciach urzędowych.

zgodnej opinii osób 
przyznających ten tytuł stwierdzono, że gmina jaworze zasługuje 
na wyróżnienie, jakim jest wpisanie samorządu do certyfikowanych 
miejscowości uznawanych za najlepsze w Unii europejskiej.

certyfikat odebrali radosław ostałkiewicz - zastępca wójta gminy 
jaworze, andrzej Śliwka - przewodniczący rady Gminy jaworze 
oraz anna skotnicka-nędzka - sekretarz gminy jaworze.

info: UG jaworze

11 Listopada 
serdecznie zapraszamy mieszkańców jaworza do licznego udziału w uroczystościach Święta niepodległości  

11 Listopada. Władze gminy, przedstawiciele placówek oświatowych, policji, straży pożarnej, służby zdrowia i organizacji 
pozarządowych  spotkają się o godzinie 8.30 w Parku zdrojowym przy pomniku marszałka józefa Piłsudskiego.

**********
zapraszamy!

Wójt Zdzisław Bylok i przewodniczący Rady Gminy andrzej Śliwka

wiania przedmiotowego planu na komisjach branżowych radni 
dysponowali materiałami (tekstem planu w formie elektronicznej), 
w których maksymalna wysokość budowanych obiektów w gminie 
została określona na 12 metrów, a wg podjętej uchwały wysokość 
dla budynków wielorodzinnych wynosi 15 metrów. Wyjaśnił, iż 
już wysokość 12 metrów budziła wiele wątpliwości podobnie jak 
wykreślenie z planu zapisu o dominancie architektonicznej, wg 
którego przedmiotowy budynek nie mógłby powstać na działce 
przy ul. dębowej.

andrzej Śliwka- przewodniczący rady Gminy jaworze przed-
stawił procedurę uchwalania planu zagospodarowania prze-
strzennego, która umożliwiała składanie uwag do planu.

jerzy ryrych odnośnie zarządzenia w zgodnej sprawie prze-
targu na termomodernizację szkoły zapytał, kiedy rozpoczął się 
remont szkoły.

radosław G. ostałkiewicz wyjaśnił, iż remont szkoły rozpoczął 
się w miesiącu sierpniu. Wyjaśnił, że jest to zgodne z procedurami 
funduszy norweskich, z których Gmina jaworze otrzymuje dofi-

nansowanie na przedmiotową inwestycję. dodatkowo konieczna 
była opinia regionalnego dyrektora ochrony Środowiska.

Wiceprzewodnicząca rady Gminy jaworze joanna buzdere-
wicz zapytała o termin zakończenia budowy boiska przy szkole 
podstawowej.

daniel Godziszka- kierownik jednostki realizującej projekt 
wyjaśnił, iż opóźnienia w inwestycji na obecną chwilę są rzędu 
2 tyg., mimo to wykonawca zadeklarował, że inwestycję ukończy 
w terminie.

danuta mynarska zwróciła uwagę, iż w związku z przedstawio-
nym kosztorysem wybranej oferty na remont ul. Kalwaria warto 
byłoby dokonać odbioru prac i sprawdzić czy został zrealizowany 
już cały ich zakres. zwróciła uwagę, że charakter drogi Kalwaria 
jest taki, iż należy podejść do jej remontu kompleksowo ponieważ 
ciągłe jej łatanie nie daje pożądanych efektów.

Przewodniczący rady Gminy andrzej Śliwka podziękował za 
aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XXXV sesji 
rady Gminy Vi Kadencji.
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CZY MUZYKa i KsiąŻKa to idEalNa paRa?

Przez te kilka lat muzyka stała się ważnym elementem życia 
większości ludzi. stała się niczym tlen potrzebny do przetrwania. 
Patrząc na tłum ludzi idących chodnikiem czy pasażerów komu-
nikacji miejskiej, można zwrócić uwagę na to, że dziewięć na 
dziesięć osób słucha muzyki. ale co za tym idzie, w tych dziewięciu 
osobach pojawiają się też wielbiciele literatury. czy połączenie 
w parę muzyki i książek da nam parę idealną? 

„zawsze wierzyłem, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić 
ludzi.”

~alexanda monir 

Trudno powiedzieć, kiedy powstała muzyka, żadne źródła 
dokładnie tego nie podają. Wiadomo jednak, że już 35 tys. lat 
temu pojawił się pierwszy instrument – kości mamuta. jednak 
ostatecznie dopiero w starożytności tworzono liczne instrumenty… 
najpierw po prostu mówiono w takt muzyki, a dopiero z czasem 
zaczęto śpiewać do jej rytmu. 

a zastanawialiście się, jakim sposobem wymyślono książkę? bo 
o ile muzyka może być wszystkim, co nas otacza, o tyle literatura 
już niestety nie. na początku wszystko było przekazywane „z ust 
do ust”, jak i „z dziada pradziada”. były to legendy, mity, historie 
i ciekawe opowieści przynoszone od turystów, jak i po prostu 
wymyślane bajki dla dzieci. Później był papirus i ręczne pisanie, 
a dziś mamy druk. 

Te dwie historie mogą się ze sobą splatać, bo wiersze to lite-
ratura… a pierwsze „piosenki” były właśnie wierszami, a czasem 
i historie przekazywane z pokolenia na pokolenie, mogły być 
śpiewane czy też rytmizowane. 

„ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja 
wolę sobie poczytać.”

~cycero

mówi się, że książki i muzyka się prze-
platają, a razem tworzą wyśmienitą całość. 
Wiele powieści na dzisiejszym rynku wy-
dawniczym ma pewien dodatek, który staje 
się coraz bardziej popularny – a mianowicie 
płytę cd z muzyką do książki. co więcej, 
podobno takie pozycje lepiej się sprzedają, 
bo przecież ma się i książkę i muzykę za 
jedną cenę! można tu wymienić np. „arisjański fiolet. cisza” Poli 
Pane, „być kimś, być sobą. Pierwsze 7 dni” jarosława Podsiadlika, 
„Veritas” rity monaldi i francescy sorti, „duchy poetów” ernesta 
brylla i marcina styczeń oraz kilka innych. W Polsce niestety nadal 
jest tego typu książek mało, ale za granicą prężnie się to rozwija. 

jak do książki można dodawać muzykę, to i literatura dodaje 
też coś do piosenek. Wiele z nich zostało zainspirowanych lub 

specjalnie nagranych 
do książki, np. el Vol-
tage „bo ma być gło-
śno” – oficjalny singiel 
książki „dreszcz” ja-
kuba Ćwieka, el Vol-
tage „banGaranG” 
– piosenka nagrana 
do powieści „chłop-
cy”, również autor-
stwa jakuba Ćwieka,  
a  shade of  Gray 
„Przez bezmiar nocy” – do książki o tym samym tytule co nazwa 
piosenki autorstwa Veronici rossii. 

zdarzają się też przypadki, w których przez dane dzieło literackie 
ktoś został natchniony do napisania ciekawego tekstu, bo np. była 
to książka o miłości i autora naszła wizja pięknej piosenki miłosnej. 
nagłe olśnienie, błysk… zdarza się też, że literaci często pisząc 
swoje powieści, słuchają muzyki, bo lepiej im się przez to myśli, 
nachodzi ich większa wena. 

„za każdym razem, gdy książka trafia w kolejne ręce, za każdym 
razem, gdy ktoś wodzi po jej stronach wzrokiem, z każdym nowym 
czytelnikiem jej duch odradza się i staje się coraz silniejszy.”

~carlos ruiz zafón 

z danych i różnych statystyk wynika też, że wiele osób podczas 
czytania słucha również muzyki. Pytanie zasadnicze – dlaczego? 
bo łączą dwie pasje – muzykę i czytanie w jedną! bo dzięki każdej 
nucie i każdej literze… ich dusza staje się napełniona w całości. 
muzyka i literatura komponują się w jedną całość, która jest wy-

śmienitym sposobem odcięcia się od świata, 
pomaga wczuć się w klimat książki i nadaje 
rytm. To tak jak z sercem – dzięki biciu wy-
znacza rytm pracy organizmu. 

czy więc muzyka i książki są parą ide-
alną? oczywiście! bez obu mól książkowy 
nie może prawidłowo funkcjonować. nuty 
niesione przez powietrze do naszych uszu 
nadają klimat, natomiast powieść otwiera 
naszą wyobraźnię na nowe obrazy. a co łą-
czy te obie rzeczy? słowa i litery składające 

się w wyrazy, nuty, melodię i zdania… a co wy o tym sądzicie? czy 
muzyka stoi dla was na równi z literaturą? myślicie, że w przyszłości 
będzie coraz więcej płytek cd do książek?

autor: marcelina Pomper
Recenzje można znaleźć również na:
www.mirror-of--soul.blogspot.com
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GMiNNY oŚRodEK poMoCY spoŁECZNEJ
iNFoRMaCJa dla oFiaR pRZEMoCY W RodZiNiE lUB iCH BlisKiCH

w ramach realizowanego przez annę Pietraszewską-biegun- pracownika socjalnego GoPs w jaworzu projektu socjalnego 
„jaworze przeciw przemocy w rodzinie”.

Prawo zabrania stosowania przemocy wobec swoich bliskich. 
Pamiętaj, jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest krzywdzony ze strony 
osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. 

możesz zahamować przemoc w rodzinie, walcząc z nią i sięgając 
po pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Wzywając Policję masz prawo do:
• uzyskania bezpieczeństwa ze strony funkcjonariuszy Policji – 

Policjanci mają prawo zatrzymania osób stwarzających w sposób 
oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego,

• wskazania dokumentacji sporządzonej przez funkcjonariuszy 
Policji, jako dowodów w sprawie przeciwko sprawcy przemocy

• zgłoszenia interweniujących policjantów, jako świadków w spra-
wie przeciwko sprawcy przemocy
możesz tez złożyć na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienie 

o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która stosuje wobec 
ciebie lub twoich bliskich przemoc w rodzinie.

by uzyskać wsparcie zgłoś się też do instytucji i organizacji 
zobowiązanych do udzielenie pomocy:
* Gminny ośrodek Pomocy społecznej w jaworzu ul. zdrojowa 

85, tel. 338173826 – zapewnia wsparcie w sprawach bytowych, 
socjalnych i prawnych

* sąd rejonowy iV Wydział rodzinny i nieletnich w bielsku-bia-
łej ul. mickiewicza 22 - możesz tam złożyć pozew w sprawach 
rodzinnych i opiekuńczych Twoich dzieci

* służba zdrowia – możesz tam uzyskać bezpłatne zaświadczenie 
o doznanych obrażeniach, prosić o Pomoc lekarską lub skiero-
wanie do specjalisty

* Podbeskidzki ośrodek interwencji Kryzysowej w bielsku-białej 
ul. Piękna 2, tel. 33 8146221– zapewnia schronienie, udzieli 
pomocy psychologicznej oraz wsparcie w sytuacji kryzysowej

* Gminna Komisja rozwiązywania Problemów alkoholowych 
w jaworzu ul. zdrojowa 82 – jeśli przemoc w twojej rodzinie jest 
związana z nadużywaniem alkoholu, możesz m.in. wnioskować 
o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe 

* Punkt Konsultacyjny w jaworzu, ul. szkolna 97- zapewnia porady 
wspierająco -prawne dla osób zagrożonych przemocą domową 
i problemem choroby alkoholowej

Możesz też zadzwonić do ogólnopolskiego pogo-
towia ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” 
tel. 0-801-12-00-02 lub policyjny telefon Zaufania 
tel. 0-800-120-226,

telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży 116-111

BiBliotEKa Nadal W GRZE…  

niegdyś biblioteki były postrzegane jako miejsce, gdzie moż-
na wypożyczyć książkę, skorzystać na miejscu z encyklopedii, 
słowników, czy również przeczytać  gazetę – taka zresztą była 
ich główna rola. sceptycy przewidywali koniec ery bibliotek, cho-
ciażby ze względu na rozwój sieci internetowej i powszechnego 
dostępu do informacji, a nawet łatwego zdobywania na nośnikach 
elektronicznych e-książek. dzisiejsze biblioteki zdecydowanie 
zmieniły profil swojej działalności dopasowują się do potrzeb 
współczesnych użytkowników. nasza książnica w jaworzu, o czym 
czytelnicy dzięki echu jaworza dobrze wiedzą, od kilku lat stale 
się zmienia, praktycznie ciągle  ma   coś nowego  do zaoferowa-
nia zarówno najmłodszym, jak i nieco starszym oraz dorosłym. 
Placówka może także pochwalić się znaczącym wzrostem liczby  
czytelników, w 2009 roku GbP miała ok. 800 stałych czytelników, 
a na koniec 2013 roku – było ich już 1250. Tak znaczący wzrost 
ilości wielbicieli literatury w połączeniu z coraz szerszą działalno-
ścią kulturalno- edukacyjną jak i również konieczność wdrożenia 
komputerowego systemu bibliotecznego spowodowały potrzebę 
zatrudnienia dodatkowego pracownika.

dyrektorem GbP w jaworzu jest pani Bernadeta Kluka , która 
pełni tę funkcję od 2009 roku 

EJ: Proszę powiedzieć kilka słów o księgozbiorze biblioteki…

B.Kluka: nasza biblioteka na dzień dzisiejszy posiada ponad 
14500 książek, z czego: literatura piękna dla dzieci  to 3547 pozycji, 

literatura piękna dla dorosłych liczy 7826 książek, zaś literatura 
popularno-naukowa to 3132 pozycje książkowe. Księgozbiór jest 
na bieżąco uzupełniany i wzbogacany o nowe pozycje. Warto 
wspomnieć, że w bibliotece dostępne są również czasopisma. 
W ubiegłym roku prenumerowaliśmy 17 tytułów różnych tego typu 
publikacji – od przyrodniczo-podróżniczych poprzez historyczne, 
społeczno-polityczne, po regionalne miesięczniki i tygodniki. 
zarówno książki, jak i czasopisma można wypożyczać do domu, 
albo korzystać z nich na miejscu w naszej czytelni. Wracając do 
czasopism, co roku przeprowadzamy wśród naszych czytelników 
swego rodzaju „ankietę” i zamawiamy prenumeraty pod konkretne 
oczekiwania odbiorców.  oprócz wydań papierowych posiadamy 
także w swoim zbiorze wiele audiobooków, którymi mogą posłu-
giwać się ci, którzy wolą „słuchać  książki”, prezentowane przez 
lektora, aniżeli czytać. Posiadamy również kolekcję płyt dVd 
z filmami i bajkami dla dzieci .
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 z naszych zasobów korzystają głównie stali mieszkańcy jawo-
rza, ale i pacjenci szpitala opieki długoterminowej bzLr w jawo-
rzu. biblioteka w jaworzu jest miejscem, gdzie  bezpłatnie, każdy 
ma dostęp do księgozbioru, internetu oraz komputera w naszej 
czytelni, dlatego zainteresowanie naszą ofertą pozostaje duże. 
jest to wielkie dobrodziejstwo, które ma charakter powszechny, 
więc może z niego korzystać całe społeczeństwo.

EJ: Kiedyś  szczególnie uczniowie szkół przychodzili do 
czytelni korzystać z tzw. Zbiorów Specjalnych, czyli słowników 
i różnego typu wydawnictw encyklopedycznych. Dziś w dobie 
powszechnego dostępu do internetu, chyba jest coraz mniej-
sze zapotrzebowanie na tego typu ofertę…?

B.Kluka: owszem, spadło zapotrzebowanie  na korzystanie 
z dawnych encyklopedii i słowników. Wiele rodzin ma internet 
w domu, więc ich pociechy  korzystają z wiedzy encyklopedycz-
nej łatwo dostępnej. nasza biblioteka posiada dwa stanowiska 
komputerowe z dostępem do internetu i  bynajmniej nie stoją one 
bezużytecznie. Korzysta z nich  młodzież, która nie ma w domu 
internetu, jak i osoby starsze, które z kolei liczą tutaj na naszą 
pomoc w poszukiwaniu potrzebnych im informacji, ponieważ sami 
nie mogą sobie z tym poradzić. 

  Wzrosło natomiast zainteresowanie literaturą młodzieżową, 
szczególnie poszukiwane pozycje wśród młodzieży to książki, które 
zostały zekranizowane i zyskały duży rozgłos. W ostatnich latach 
bardzo wzbogaciliśmy ofertę książek dla najmłodszych czytelników 
oraz przedszkolaków.

EJ: Poniekąd oddzielnym rozdziałem oferty jaworzańskiej 
biblioteki są tzw „regionalia”, czyli zbiory dotyczące historii, 
tradycji i folkloru Śląska Cieszyńskiego, w tym i dziejów 
Jaworza…

B.Kluka: W tym przypadku takimi sztandarowymi pozycjami są 
obie książki jadwigi roik, zarówno ta traktująca całościowo o hi-
storii jaworza, jak i ostatnia poświęcona założycielom dawnego 
uzdrowiska- rodu saint Genois d’anneacourt. Ponadto  mamy 
w swoim księgozbiorze kilka „starych” pozycji dotyczących historii 
Śląska cieszyńskiego, jak i opowiadań gwarowych. W większości 
są to tytuły z ii połowy XX wieku, których wznowień nie było do tej 
pory, a więc są to bardzo ciekawe publikacje. Publikacje pisane 
gwarą, cieszą się zainteresowaniem najczęściej mieszkańców 
gminy, zaś pacjenci bzLr i goście odwiedzający naszą gminę, 
częściej sięgają do dziejów jaworza.

EJ: Kiedyś działalność biblioteki polegała na wypożyczaniu 
książek i udostępnianiu w czytelni  swoich  cennych zbiorów. 
Dziś  biblioteka to swego rodzaju połączenie tradycji bibliote-
karskiej z działalnością wpisująca się w „dom kultury”… Skąd 
czerpie Pani inspiracje  do tego typu działań?

B.Kluka: nasza biblioteka przed kilkoma laty mieściła się w ma-
łym ciasnym pomieszczeniu na parterze Urzędu Gminy jaworze. 
ograniczenia lokalowe nie pozwalały wówczas, ani na pełne 
udostępnianie księgozbioru, ani też na organizowanie  większych 
wydarzeń typu spotkania autorskie czy wystawy, aczkolwiek już 
wówczas w miarę ograniczonych możliwości na symbolicznej tabli-
cy aranżowaliśmy tematyczne wystawy fotograficzne lub malarskie. 
Tam też razem z Gabrielą Śliwką zaczęłyśmy wprowadzać lekcje 
biblioteczne dla najmłodszych.  Trudno  było zmieścić dzieciaki 
z jednej klasy w naszym małym pomieszczeniu, ale idea popu-
laryzacji czytelnictwa była silniejsza niż bariery architektoniczne. 
zainteresowanie najmłodszych biblioteką, książkami,  prezentacją 
literatury dziecięcej przez nas, przy wsparciu nauczycieli – powodo-
wały, że mimo trudności lokalowych widziałyśmy sens i cel takich 
działań. Promocja czytelnictwa musi rozpoczynać się od najmłod-
szych lat. jej celem wśród przedszkolaków jest  pokazanie, że ta 
placówka jest „żywa” i nie są to tylko „martwe” półki z książkami, ale 
miejsce gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, lub wziąć udział 
w ciekawym konkursie. To  spowodowało, że dzieciaki same chętnie 
chciały tu przychodzić, wciągając w to swoich rodziców i dziadków.  
ci z kolei sami zaczęli wypożyczać książki dla siebie lub swoich 
wnuków, albo dzieci. W tym miejscu mogli również podziwiać 
prace plastyczne, wykonane różnymi technikami przez swoich 
milusińskich, a my starałyśmy się zawsze prezentować wszystkie 
prace dzieciaków, tak aby nikt nie czuł się poszkodowany, a tym 
samym mógł odczuwać  satysfakcję, że w naszej bibliotece zyskał 
swoje miejsce na wystawie… jak wspomniałam, te spotkania na 
początku odbywały się w spartańskich warunkach, jednak odkąd 
mamy miejsce w budynku „Goruszka”, sytuacja ta uległa popra-
wie. mamy większą czytelnię, więcej miejsca do eksponowania 
prac dzieci. zapraszamy do nas na cyklicznie lekcje biblioteczne 
dzieciaki z Przedszkola nr 1  i młodszych klas szkoły Podstawo-
wej nr 1. Pewnym mankamentem jest duża odległość pomiędzy 
biblioteką a  Przedszkolem nr 2 w jaworzu Średnim, tak więc to 
my , bibliotekarze, odwiedzamy przedszkolaki w ich placówce.

chciałam podkreślić, jak ważną rolę spełnia wśród  najmłodszych 
kontakt z biblioteką, mogą zobaczyć mnogość książek dla siebie, 
obejrzeć, dotknąć, pooglądać obrazki… na marginesie dodam, 
że nieraz mamy po takiej wizycie wiele pracy, ponieważ dzieci 
przeglądając książki nie zwracają uwagi na porządek alfabetyczny, 
karty biblioteczne… ale i tak nas to cieszy, że w młodym człowieku 
możemy zaszczepiać „bakcyla  czytelnika”, który z czasem nauczy 
się właściwego zachowania w bibliotece. To bardzo ważne dla dzie-
ci rozpoczynających swoją edukację. Poza tym oferujemy pozna-
wanie biblioteki poprzez lekturę książek, gdzie nasi bibliotekarze 
czytają najmłodszym fragmenty z ich literatury, zaś oni sami mogą 
uczestniczyć w konkursach tematycznych. ciekawym również do-
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świadczeniem, dla najmłodszych są spotkania autorskie, podczas, 
których mogą poznać osobiście interesujących autorów. Główną 
inspiracją tych działań  było podniesienie wartości książki w oczach 
czytelników, a ten proces trzeba rozpocząć wśród  najmłodszych.

Poza tym organizowane przez nas zajęcia  plastyczne  tak-
że ściągają najmłodszych, a potem  na wystawy- ich rodziny. 
Warto dodać, iż „ za ścianą” mamy salę 
sesyjną i dzięki uprzejmości władz gminy, 
co pewien czas można ją zaadoptować 
na salę  teatralną, w której organizujemy 
przedstawienia dla  przedszkolaków i dzieci 
pierwszych trzech klas szkoły podstawowej. 
Wystarczy trochę inwencji twórczej i mamy.. 
teatr dla najmłodszych. jeśli chodzi o za-
jęcia plastyczne, to aranżujemy je głównie 
w okresie wakacyjnym. biblioteka musi 
działać normalnie przez cały rok, zaś  tego 
typu warsztaty są niejako naszą dodatko-
wą ofertą. dzieci wykonują prace u nas 
w bibliotece. Wykorzystują w nich surowce 
wtórne, wystarczy trochę bibuły, kleju i far-
by, tak powstają ich arcydzieła. są one  na-
prawdę ozdobą naszej biblioteki, a zupełnie 
niewymiernym aspektem jest zadowolenie najmłodszych. cieszy 
nas to, że w czytelnikach  zaszczepiamy nowy wizerunek biblio-
teki, jako instytucji kulturalnej na miarę XXi wieku, a więc z jednej 
strony  propagującej czytelnictwo w powiązaniu z różnymi formami 
przekazu artystycznego – od plastycznych obrazów, poprzez teatr, 
po spotkania autorskie. biblioteka staje się miejscem spotkań 
wielopokoleniowych- od tych najmłodszych z przedszkoli i szkół 
po ich rodziców i dziadków, od stałych mieszkańców jaworza po 
pacjentów bzLr i gości przebywających w  naszej gminie. staramy 
się, jako bibliotekarze podążać z duchem czasu, aby nie zostać 
w tyle.  biblioteki jeszcze nie „powiedziały” swego  ostatniego słowa 
i pewnie jeszcze długo pozostaną w grze…

Póki co,  czasem aktywności najmłodszych w naszej placówce 
pozostają czwartki, gdy oficjalnie biblioteka jest nieczynna dla 
czytelników udostępniamy nasze pomieszczenia najmłodszym.

EJ:  Biblioteka raczej działa w rytmie  kalendarza roku 
szkolnego, co w związku z tym  pragnie zaoferować w roku 
szkolnym 2015 ?

B.Kluka: nie chcę zdradzać szczegó-
łów, wszystko zależy od finansów… ale 
już organizujemy cykliczne spotkania 
z dziećmi z przedszkoli i młodszych klas 
szkoły podstawowej. Przed nami Święto 
misia Pluszowego, a więc planujemy  
inscenizację teatralną dla dzieci, ponad-
to mikołajkowo- świąteczne spotkanie 
dla dzieci w grudniu.  To na  razie tyle, 
reszta zależy od finansów, ale jesteśmy 
optymistkami i liczymy, jak zawsze na 
wsparcie UG jaworze. W przyszłości 
naszym marzeniem byłoby jakieś dodat-
kowe miejsce na zajęcia z dziećmi, na 
możliwość eksponowania ich prac w od-
dzielnej sali. ceny książek rosną,  my je 
kupujemy zgodnie z zapotrzebowaniem 

czytelników w miarę możliwości finansowych, ale niebagatelne zna-
czenie mają dla nas czytelnicy-ofiarodawcy, którzy bezinteresownie 
przekazują nam swoje nowe książki, jak i stare księgozbiory. są one 
wręcz bezcennym darem dla nas i naszych gości.. z całego serca 
Wam wszystkim dziękujemy za wsparcie!!! dziękujemy również za 
udział w zbiórce makulatury, jaką organizuje cyklicznie GbP  ( akcje 
ogłaszamy na łamach echa jaworza), dzięki zebranym środkom 
możemy zakupić kolejne nowej pozycje książkowe.

serdecznie zapraszam do naszej placówki wszystkich, którzy 
jeszcze nie mieli okazji nas odwiedzić.

Piotr filipkowski

JaWoRZańsKiE MUZEUM
muzeum otwarte, jego otwarcie 

jest, jak sądzę, w pewnym sensie 
realizacją marzeń bosmana er-
wina Pasternego, który po latach 
pływania po morzach i oceanach 
swoje zbiory w latach 60 tych ubie-
głego wieku przekazał do dyspozycji 
szkoły zastrzegając, że pozostaną 
one w szkole. Przekazane zbiory 

to były okazy zasuszone, a także słoje pełne okazów mokrych. 
na bazie tych okazów zostało utworzone szkolne muzeum flory 
i fauny morskiej i z tego też powodu właśnie przy szkole powstał, 
staraniem Władz Gminy, nowy pawilon muzeum. fakt ten jest 
symptomatyczny i urasta do rangi symbolu. oto po 50 latach od 
przekazania zbiorów przez człowieka morza – bosmana Paster-
nego inny człowiek morza – Wójt, kpt. ż. w. zdzisław bylok inicjuje 
powstanie nowego budynku muzeum dla tych zbiorów. Wielka 
w tym zasługa rady Gminy, która tą inicjatywę poparła.

W czasie mojej wieloletniej współpracy z Gimnazjum i niefor-

malnej, okazjonalnej opieki nad zbiorami miałem okazję poznać 
trochę ich historii oraz wielu ludzi z nimi związanych. Udało mi się 
ustalić, że pierwsze eksponaty dotarły do jaworza ok. 1963 roku. 
Trafiły one początkowo do budynku szkoły, do której uczęszczał 
bosman Pasterny a w którym obecnie mieści się przedszkole. To, 
że zbiory przetrwały ponad 50 lat jest zasługą wielu ludzi i właśnie 
o niektórych z nich chciałem napisać słów kilka. Przekazanymi 
zbiorami zajął się ówczesny dyrektor Pan józef Panewka, który 
zarządził ich przeniesienie do nowo wybudowanego budynku 
szkoły 1000-latki. jak opowiadał mi emerytowany woźny i palacz 
Pan edward Grygierczyk, wraz z innymi przenosił zbiory a także 
pomagał w ich rozmieszczeniu początkowo na korytarzu a następ-
nie, po wykonaniu stosownych gablot przez Pana Pawła hermę, 
w przystosowanych dwóch klasach na ii piętrze. Tylne ściany 
gablot wymalowała pracowniczka szkoły Pani ewa Kossowska. 
na malowidłach zostały umieszczone głównie morskie glony. 

 W nowym budynku zbiorami początkowo zajmowała się nauczy-
cielka biologii Pani Krystyna szczypka, która po kolejnej dyrektorce 
Pani Urszuli Panewce objęła jej stanowisko. W tym czasie pracę 
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w szkole na stanowisku biologa rozpoczął Pan andrzej stąsiek. 
dyrektor szczypka powierzyła opiekę nad muzeum i zbiorami. To 
głównie dzięki tym dwóm osobom zbiory przetrwały, choć po wielu 
latach wymagały gruntownej renowacji. 

 W latach 90-tych Pan andrzej stąsiek nawiązał ze mną kontakt 
i przekonał mnie do podjęcia się zadania przeglądnięcia a następ-
nie renowacji zbiorów. Przedsięwzięcie wymagało wielu rąk do 
pracy stąd pomysł zorganizowania obozu studenckiego, którego 
celem było odnowienie zbiorów i wykonanie preparatów mokrych 
z okazów zdeponowanych w słojach. obóz odbył się w 1997 roku. 
cały pobyt zorganizował andrzej stąsiek przy udziale Pani dyrektor 
szczypki, która zabezpieczyła niezbędne fundusze. Współpraco-
wała w tym zakresie z władzami Gminy w tym z ówczesnym wójtem 
Panem czesławem Wierzbickim. do jaworza przyjechał ze mną 
dr Włodzimierz Wojtaś oraz 15 studentek. druga, równie liczna, 
grupa pod wodzą dr beaty barabasz prowadziła inwentaryzację 
drzewostanu zabytkowego parku w jaworzu centrum. W pracach 
pomagała nam mieszkanka jaworza, absolwentka naszej uczelni 
Pani ewa dunaj, która uczestniczyła również w kolejnych naszych 
pobytach w jaworzu. W wolnych chwilach Pan stanisław hoczek 
był dla nas przewodnikiem po okolicy tak jak Pan edward szpo-
czek, który oprowadzał nas po bielsku.

 W czasie tego obozu mieliśmy zagwarantowane mieszkanie 
w szkole i wyżywienie przez okres ok 10 dni. Wszystkie okazy 
suche zostały przeglądnięte a preparaty mokre wyjęte ze słojów 
i umieszczone w akwariach. Praktycznie od początku Pani dyrektor 
szczypka i Pan andrzej stąsiek zdecydowali, że przewodnikami 
po muzeum będą uczniowie. Początkowo przygotowaniem prze-
wodników zajmował się Pan stąsiek a w ostatnich latach rozpoczął 
przyjazdy do instytutu biologii na konsultacje i egzamin dla prze-
wodników. Tradycję tę kontynuowała Pani iwona Kominek i Pan 
Grzegorz olejnik, który przygotowywał stosowne certyfikaty dla 
przewodników. 

 Ważnym momentem w historii muzeum było założenie w szkole 
przez Pana stąsieka szkolnego koła Ligi morskiej i rzecznej. 
dzięki temu uczniowie przewodnicy mieli okazję wyjeżdżać na 
flisy odrzańskie oraz nad bałtyk na obozy szkoleniowe. W tym 
czasie przebywałem w Gimnazjum kilka razy do roku czy to 
w muzeum czy to jako prowadzący zajęcia w terenie. Wraz ze 
mną przyjeżdżali moi koledzy z instytutu biologii dr ryszard Kozik 
i dr Lucjan schimscheiner. Kilkakrotnie w wakacje przyjeżdżali 
ze mną studenci w celu uzupełniania oraz bieżącej konserwacji 
i renowacji zbiorów. zawsze też spotykaliśmy się ze wsparciem 
kolejnych dyrektorek Pań anny bieleckiej, doroty augustyn, janiny 
holeksy a w końcu i obecnej dyrektorki barbary szermańskiej. 
niezależnie od terminu naszego pobytu Panie dyrektorki często 
odwiedzały nas w szkole i doglądały postępu prac oraz zazwyczaj 
czynnie uczestniczyły w zajęciach terenowych w czasie warsztatów 
ekologicznych. często w zajęciach uczestniczył również kpt. ż. w.  
jerzy ryrych. naszymi pobytami interesowały się Władze Gminy, 
szczególnie zastępca wójta Pan roman Greń, dzięki którym nie 
musieliśmy się martwić o wyżywienie. bywało, że nasze menu 
zasilał wójt bylok pstrągami z własnej hodowli. 

 Ważnym momentem dla Gimnazjum i muzeum było podpisanie 
w 2001 roku umowy pomiędzy Gminą jaworze a akademią Peda-
gogiczną w Krakowie. Gminę reprezentowali Wójt mgr czesław 
Wierzbicki i zastępca Wójta mgr rudolf Galocz, gimnazjum dyrek-
torka mgr anna bielecka a akademię Pedagogiczną dziekan Prof. 
dr hab.  marian zakrzewski i dyrektor instytutu biologii dr Lucjan 
schimscheiner. 

znamiennym w historii muzeum był obóz studencki zorganizo-
wany w 2009 roku. już w poprzednim roku zwróciłem uwagę, że 
muzeum miało okazy praktycznie z całego Świata natomiast wyraź-
nie brakowało informacji o bałtyku. z tego też powodu z naszych 
zbiorów instytutowych przywieźliśmy kilka okazów aby stworzyć 
stosowną ekspozycję. bałtyk jest morzem młodym, powstałym po 
zlodowaceniach i ma ciekawą historię, dlatego w gablocie zostały 
umieszczone stosowne mapy obrazujące kolejne fazy jego rozwoju 
oraz przywiezione okazy. W 2010 roku z okazji obchodów 100 – 
lecia szkoły ekspozycja bałtyku wzbogaciła się o bardzo ciekawy 
okaz kraba wełnistoszczypcego podarowanego przez Prezesa 
Ligi morskiej i rzecznej dr inż. kpt. ż. w. andrzeja Królikowskiego. 

 Przez ponad 40 lat muzeum mieściło się w dwóch klasach 
szkolnych i przewinęło się przez niego dziesiątki przewodników 
i setki gości zwiedzających. Tak nadszedł rok 2013 kiedy została 
podjęta decyzja o budowie nowego pawilonu muzeum a zbiory 
uzyskały szanse na znacznie szersze upublicznienie. W finalizo-
waniu przedsięwzięcia w 2014 roku wzięło udział znaczne grono 
ludzi i nie obyło się bez studentów. Tym razem były ze mną 2 
tegoroczne absolwentki  mgr. Głąbińska anna i mgr. Wymazała 
monika oraz 3 studentki Klaudia murgas, małgorzata Kaleta 
i Ksenia strzeżoń. Ponadto w obozie uczestniczyły uczennice 
z Viii Lo z bielska białej anna jałowiczor i Klaudia jopek. znowu 
zostały przeglądnięte wszystkie okazy, dokonano niezbędnych 
renowacji i konserwacji a także zostało zaplanowane i wykonane 
rozmieszczenie eksponatów, zweryfikowano nazwy wielu okazów 
a także w porozumieniu a Panią plastyk dorotą Koperską został 
zaprojektowany wystrój gablot. 

 sierpień był miesiącem intensywnej pracy. należy w tym momen-
cie zacytować zawołanie żeglarskie „Wszystkie ręce na pokład”. 
zaczynaliśmy ok. 8.30 a kończyliśmy zazwyczaj po 21.00. bardzo 
intensywnie pracowała także ekipa montażowa Pana Władysława 
ciemnickiego z Łodzi. byli to emil stangreciak, marcin Lisicki 
i mariusz Grodzki. dzięki ich pomysłom i kreatywności, szcze-
gólnie Pana Władysława ciemnickiego, wystrój muzeum zyskał 
ostateczny kształt. Pan Piotr bożek udostępnił nam komputery 
i salę biblioteki do prac nad tekstami do muzeum. W każdej chwili 
mogliśmy liczyć na pomoc Pani moniki Pierścieckiej i w wielu 
sprawach służyła nam bieżącą pomocą. W pracach pomagali nam 
również panowie woźni Krzysztof Kacprzak i Kazimierz nęcka. jak 
zwykle mieliśmy zagwarantowane wyżywienie a pyszne obiady 
przygotowywane przez Panie Paulinę sikorę, mirosławę strokę 
i jolantę Płosa dodawały nam siły i ochoty do pracy. 

 cały czas przebywał z nami andrzej stąsiek, który w razie 
potrzeby uruchamiał swoje auto i jeździliśmy na bieżące zakupy. 
W prace włączyła się również dyrektorka barbara szermańska, 
wzbogacając ekspozycję o bałtycką flądrę. Tuż przed zamknięciem 
gablot do muzeum przyszedł kpt. ż. w. jerzy ryrych. Przyprowadził 
on Panią Grażynę matwiejczyk, która przekazała dla muzeum 
zbiór muszli ślimaków morskich z okolicy nowej zelandii. zostały 
one dołączone do zbiorów choć nie wszystkie udało się szybko 
oznaczyć.

co zrozumiałe pracami interesowały się Władze Gminy i częsty-
mi gośćmi byli Wójt zdzisław bylok oraz zastępca Wójta radosław 
ostałkiewicz. imponował nam ich spokój i wiara, że zdążymy na 
czas, choć terminy goniły i otwarcie muzeum zbliżało się szybko. 
W przeddzień otwarcia muzeum Wójt bylok osobiście kierował 
ustawianiem kotwicy, która przyjechała z Gdańska jako dar Urzędu 
morskiego w Gdyni zgodnie z decyzją dyrektora Urzędu morskiego 
w Gdyni dr inż. kpt. ż. w. andrzeja Królikowskiego. 
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marek Guzik

tEstaMENt BosMaNa ERWiNa  
pastERNEGo WYpEŁNioNY!

 W międzyczasie kończyliśmy drugie ważne przedsięwzięcie 
Władz Gminy tzn. nakręcenie filmu „fauna i flora ziemi bielskiej” 
promującego jaworze i jego okolice. film w bardzo sugestywny 
i ciekawy sposób pokazuje walory okolic jaworza. jest on obecnie 
pokazywany w sali konferencyjnej na terenie muzeum. realizował 
go Pan ryszard Wesołowski w konsultacji ze mną a nad całością 
czuwał Pan radosław hudziec z Urzędu Gminy.

 jak widać z tego krótkiego tekstu wielu ludzi dobrej woli, przy 
tym znacznie więcej bezimiennych niż wymienionych, przez 50 
lat opiekowało się i dbało najpierw o zbiory a następnie o szkolne 
muzeum. To dzięki nim, dzięki ich wyobraźni i wkładowi pracy przez 
50 lat zbiory przetrwały w tak dobrym stanie, że mogły stanowić 
podstawę do utworzenia nowego muzeum. dobrze się zatem stało, 
że kilkudziesięcioletni opiekun szkolnego muzeum Pan andrzej 
stąsiek nadal opiekuje się zbiorami w nowym muzeum.

 ale popatrzmy na muzeum z innej strony od strony tego jaką 
rolę odegrało muzeum w historii jaworza, co dało mieszkańcom 
jaworza. Uważam, że rola ta jest nie do przecenienia, jest ogromna 
choć pewnie nie w pełni uświadamiana. Przyjrzyjmy się jej zatem 
dokładniej. Przede wszystkim rolę tę należy rozpatrywać w kon-
tekście edukacyjnym. Przecież właśnie już sam fakt, że muzeum 
było zlokalizowane w szkole działało na wyobraźnię uczniów. To, 
że wiedzieli od kogo pochodzą zbiory, że praktycznie każdego 
dnia mogli dotknąć rekina czy żółwia morskiego rozbudzało ich 
zainteresowanie Światem. Przez te wszystkie lata przez muzeum 
przewinęło się dziesiątki przewodników, którzy w sposób zasadni-
czy poszerzali swoją wiedzę biologiczną. Kto zliczy ilu dzięki temu 
wybrało biologię lub przedmioty pokrewne do dalszych studiów. 
setki ludzi, w tym uczniów odwiedziło muzeum. W znacznym stop-
niu dzięki obecności muzeum powstało w szkole w jaworzu Koło 
Ligi morskiej i rzecznej a w dalszej kolejności koła w jasienicy, 
drogomyślu, bielsku, Łodygowicach, zakopanem na słowacji 
i w republice czeskiej. Poza oczywistym faktem poznawania flory 
i fauny uczniowie wyjeżdżają na obozy wakacyjne nad morze czy 
na flisy odrzański lub Wiślany w pewnej części finansowane przez 
Ligę morską i rzeczną.

 To dzięki muzeum pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego 
zostaliśmy zaproszeni do renowacji zbiorów i ten kontakt zapocząt-
kował 20 letnią współpracę w czasie, której uczniowie systematycz-
nie przyjeżdżają na zajęcia do Krakowa. W czasie pobytu zdają 
egzamin na przewodników muzealnych, a przy okazji zwiedzają 

Kraków, ogród botaniczny czy zoo, a pracownicy UP prowadzą 
zajęcia w jaworzu tak dla uczniów z jaworza jak i dla uczniów ze 
szkół okolicznych. oczywiście nie na każdym kroku podkreślany 
jest fakt, że to dzięki muzeum ale tak właśnie na to należy spojrzeć. 

 muzeum było i jest w dużym stopniu wizytówką jaworza. jak 
wspomniałem w sprawozdaniu z Xii Konferencji Polskiego muze-
alnictwa morskiego i rzecznego, publikowanym w echu jaworza, 
w której brała udział delegacja z jaworza właśnie dzięki muzeum 
jaworze było na ustach uczestników z muzeów z całej Polski. 
W najbliższym czasie w jaworzu odbędzie się międzynarodowa 
Konferencja naukowa organizowana przez instytut biologii UP. 
W programie umieściliśmy zwiedzanie muzeum czyli muzeum 
i jaworze stanie się znane nawet w brazylii.

 cieszy fakt, że rolę muzeum rozumiały, rozumieją i doceniają 
Władze jaworza. jak wspomniałem kolejni Wójtowie inwestowali 
w muzeum, co jak podkreślałem w każdej wypowiedzi jest bar-
dzo dobrą inwestycją w przyszłość. dzięki temu wielu uczniów 
uczestniczyło w naszych wakacyjnych obozach studenckich. 
Pomagali w miarę możliwości w pracach renowacyjnych a przy 
okazji zdobywali wiedzę, uczyli się pracy ze starszymi koleżankami 
studentkami.

 nowe muzeum także już „pracuje” na rzecz szkoły. na jego ba-
zie dyrekcja Gimnazjum oraz Władze Gminy zaplanowały projekt 
innowacji pedagogicznej realizowanej we współpracy z UP. dzięki 
temu projektowi pracownia biologiczno – chemiczna wzbogaciła się 
o dygestorium. nie wszystkie licea z bielska czy Krakowa mogą 
się pochwalić posiadaniem takiego sprzętu. W sposób zdecydo-
wany poszerza to możliwości edukacyjne gimnazjum. Wspomnieć 
należy, że w planowaniu i finalizacji tej inwestycji oprócz Pani 
dyrektor barbary szermańskiej i nauczyciela biologii Pana Grze-
gorza olejnika  uczestniczył Pan radosław hudziec a zastępca 
Wójta Pan radosław ostałkiewicz dokładnie śledził postępy prac 
i przepytywał mnie dokładnie o walory nowego nabytku. z tego 
wszystkiego widać wyraźnie, że doposażanie szkoły a co za tym 
idzie dobro młodzieży leży Władzom Gminy na sercu. 

 muzeum otwarte, jak wiem zainteresowanie nim jest wielkie 
należy zatem pogratulować radzie Gminy i Władzom pomysłu 
i konsekwencji w realizacji planów i życzyć dalszych dobrych 
pomysłów.

       

Andrzej Stąsiek- emerytowany nauczyciel biologii, związany 
od 1986 roku ze szkołą Podstawową nr 3 w Jaworzu średnim ( 
obecnie Gimnazjum im gen. Maczka), inicjator nawiązania współ-
pracy pomiędzy jaworzańską szkołą, a instytutem Biologii Wyższej 
szkoły Pedagogicznej w krakowie ( obecnie uniwersytet Pedago-
giczny im ken ) celem ratowania od zniszczenia zbiorów fauny 
i flory morskiej przekazanych wcześniej przez bosmana erwina 
Pasternego. Współinicjator obozów naukowych dla studentów 
krakowskiej uczelni w tzw Muzeum Morskim na terenie szkoły w Ja-
worzu średnim oraz spotkań uczniów jaworzańskiej szkoły z kadrą 
naukową instytutu Biologii. inicjator powstania szkolnego koła ligii 
Morskiej i rzecznej, które wkrótce stało się najprężniej działającym 
zrzeszeniem w skali kraju. obecnie adiunkt Muzeum Fauny i Flory 
Morskiej i śródlądowej w Jaworzu, członek zarządu powiatowego 
oraz zarządu Głównego ligi Morskiej i rzecznej i członek sądu 

koleżeńskiego 
przy  zG lMir.

EJ:  Proszę 
pokrótce przy-
pomnieć czy-
telnikom, jak 
zaczęła się Pań-
ska „przygoda” 
z muzeum mor-
skim  i szko-
łą w Jaworzu 
Średnim?

a . s t ą s i e k : 
z wykształcenia andrzej stąsiek
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jestem nauczycielem biologii, po ukończeniu studiów w Wyższej 
szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytecie Peda-
gogicznym) podjąłem pracę nauczyciela w szkole Podstawowej nr 
32 w bielsku-białej. W 1986 roku nieoczekiwanie wizytator biologii, 
Włodzimierz bomski skierował mnie do pracy w szkole Podsta-
wowej nr 3 w jaworzu Średnim, gdzie moim głównym zadaniem  
oprócz pracy nauczyciela biologii, miało być zorganizowanie prac 
konserwatorskich  związanych z zabezpieczeniem eksponatów 
fauny i flory morskiej, niegdyś przekazanych tej placówce przez 
jej absolwenta erwina Pasternego. Tak trafiłem do jaworza i nie 
ukrywam, że początkowo byłem nie tylko 
zaskoczony tą decyzją, ale i wiadomością, 
że w szkole podstawowej w jaworzu są ja-
kieś zbiory marynistyczne. Gdy zobaczyłem 
tą kolekcję, z jednej strony wiedziałem, iż 
są to bardzo cenne nietuzinkowe okazy, 
które chciałoby posiadać niejedno muzeum 
morskie, ale z drugiej ich stan nie był za-
dowalający. Wymagały natychmiastowych 
prac konserwatorskich, co wiązało się z na-
kładami finansowymi, jak i profesjonalną 
kadrą naukową, która mogła we właściwy 
sposób dokonać konserwacji zbiorów oraz 
ich zewidencjonowania. najpilniejszym 
zadaniem była konserwacja eksponatów  
„mokrych” zabezpieczonych  formaliną. 
Przypomnijmy, że w połowie lat 80-tych XX 
wieku, to była szkoła podstawowa, a więc 
uczęszczały do niej dzieci i młodzież klas 
1-8.  z formaliną  ze względu na jej szkodliwość i właściwości ra-
kotwórcze nie wolno było pracować w dowolny sposób, nie mówiąc 
o kontakcie z tą substancją uczniów. zajmując się formaliną bez 
odpowiednich zabezpieczeń można w  „najlepszym”  razie dostać 
zapalenia spojówek… Pomimo, moich dobrych chęci, zrozumienia  
i  pełnego wparcia ze strony ówczesnej dyrektor sP nr 3 Krystyny 
szczypki, nie było środków finansowych na zlecenie nawet naj-
pilniejszych prac. Postanowiłem zatem zwrócić się o pomoc do 
swojej macierzystej uczelni, a mianowicie  dzisiejszego Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie. Wówczas dyrektorem instytutu 
biologii był dr hab. Lucjan schimschainer, a wicedyrektorem dr 
marek Guzik. U każdego z tych Panów – jak pamiętam zaliczałem 
jeszcze ćwiczenia z zoologii. Gdy do nich wpierw zatelefonowa-
łem, byli bardzo zdziwieni, że dzwoniąc z południa Polski, mówię  
im coś o „naszych” morskich zbiorach muzealnych, jednak  moją 
determinację potęgowało realne zagrożenie, dla uczniów szkoły, 
jaką był ówczesny stan zbiorów „mokrych”. Kiedy przekonałem 
dyrekcję instytutu biologii i kilku innych pracowników naukowych, 
że naprawdę tutaj w jaworzu mamy muzeum morskie, po kilku 
dniach przyjechali, aby osobiście przekonać się, że to prawda. 
W ten sposób zaczęła się „naukowa przygoda” Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie ze szkołą podstawową, a obecnie 
Gimnazjum nr 1 w jaworzu.

EJ: W jaki sposób udało się Panu zachęcić kadrę naukową 
i studentów  krakowskiej uczelni do pomocy naszemu – wów-
czas mało znanemu muzeum morskiemu?

a.stąsiek: Wspólnie z pracownikami instytutu biologii wpadliśmy 
na pomysł organizowania letnich (wakacyjnych) obozów nauko-
wych właśnie w jaworzu.  mówiąc w największym skrócie, jako 
studenci musieliśmy mieć zaliczone ćwiczenia z zakresu zoologii, 
aby móc przystąpić dalej do egzaminu. Taki obóz naukowy polegał 
na tym, że dr m.Guzik, który został niejako opiekunem naukowym 
studenckich obozów  w jaworzu, przyjeżdżał do jaworza z grupą 
studentów, którzy w trakcie  swego pobytu u nas zaliczali ćwiczenia 
z zoologii. nasza szkoła i muzeum dzięki temu, zyskiwały  kolejne 
odrestaurowane eksponaty, np. z trzech „połamanych” krabów, 

student w ramach egzaminu musiał pieczołowicie odrestaurować 
jeden pełny okaz. oprócz tego musiał go opisać, wciągnąć do ewi-
dencji ( w języku polskim i łacinie). zatem zdanie takiego egzaminu 
nie było łatwe, ale „nagrodą” były walory krajobrazowe jaworza 
i beskidu Śląskiego… dużą rolę odegrała w tej kwestii sama posta-
wa dr marka Guzika, który łączy życzliwość dla naszego muzeum 
w jaworzu z zajęciami dydaktycznymi dla swych studentów.

pragnę w tym miejscu jeszcze raz podkreślić- GdYBY NiE 
WspóŁpRaCa z UNiWERsYtEtEM pEdaGoGiCZNYM im 

KEN w KRaKoWiE, GdYBY NiE ŻYCZ-
liWoŚĆ ze strony władz iNstYtUtU 
BioloGii, w tym dr MaRKa GUZiKa, 
nasze zbiory muzealne uległyby bez-
powrotnie zniszczeniu!!!  to w głównej 
mierze ich zasługa, że dziś w nowej, 
okazałej siedzibie Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądowej możemy 
szczycić się eksponatami przekazany-
mi przez Erwina pasternego.

EJ: Proszę przypomnieć jak wyglą-
dało Muzeum Morskie w dawnej Szkole 
Podstawowej nr 3 , w momencie gdy 
Pan podejmował tu pracę.

a.stąsiek: zbiory muzealne erwina 
Pasternego były umieszczone w drew-
nianych gablotach, oszklonych, w całości 
zabezpieczone kitem okiennym…szafki 
mieściły się w dwóch małych salkach, 

wygospodarowanych z korytarza szkolnego. Problem stanowiła 
temperatura w tych pomieszczeniach, ponieważ formalina w zbyt 
niskich temperaturach zmienia swoją postać, co wpływa na umiesz-
czone w nich miękkie eksponaty i trzeba było ją wymieniać. z kolei 
„suche” eksponaty również wymagały prac konserwatorskich, jak 
chociażby nasz okaz rekina, kraba  czy żółwia.

EJ: Na czym polegała, czy może nadal polega specyfika 
jaworzańskiego  muzeum fauny i flory morskiej?

a.stąsiek: Tym co nas odróżnia od innych podobnych placó-
wek na północy Polski, to miejsce- u podnóża beskidu Śląskiego, 
a więc ponad 600 km w linii prostej od bałtyku. nasze muzeum 
obsługuje od lat młodzież, z naszej szkoły, dawniej podstawowej, 
obecnie gimnazjum. W tym roku z racji tego, że muzeum fauny 
morskiej i Śródlądowej ma osobowość prawną, wraz z dyrektor 
barbarą szermańską uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji 
muzeów morskich w Polsce. Wszyscy zgodnie podkreślili, że  to 
co nas wyróżnia to nie tylko położenie  obiektu na południu Polski, 
ale profesjonalni przewodnicy- młodzież z naszego gimnazjum, 
która potrafi w ciekawy i zarazem naukowy sposób oprowadzać 
wycieczki prezentując poszczególne eksponaty. jest to zasługa 
młodych ludzi, którzy mają ambicje i cel, aby się pokazać oraz  
pracowników instytutu biologii, którzy potrafią przygotować ich 
do roli przewodnika. ja od początku swej pracy w tutejszej szkole 
zakładałem, że muzeum musi pełnić rolę nie tylko poznawczą, ale 
i wychowawczą dla naszych podopiecznych. Uczniowie-przewod-
nicy mają styczność nie tylko z naukowcami z krakowskiej uczelni, 
studentami, ale i osobami odwiedzającymi muzeum. Te kontakty 
pozwalają im nabrać pewności siebie, nauczyć wypowiadania się 
publicznie przed szerokim audytorium. z kolei te umiejętności są 
niezwykle przydatne w późniejszej karierze zawodowej: samo-
rządowca, polityka, nauczyciela, przedstawiciela handlowego itd. 
Pamiętam, jak podczas jednego z obozów  naukowych w Pucku, 
gdzie przebywałem z naszą młodzieżą z jaworza,  przedstawiciele 
Ligi morskiej i rzecznej Urzędu morskiego marynarki Wojennej 
- byli zaszokowani poziomem wiedzy i umiejętnością jej prezen-
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tacji przez uczniów naszej szkoły w jaworzu, bez tremy i w pełni 
profesjonalnie…

Pamiętam jeszcze z czasów szkoły Podstawowej nr 3, uczen-
nicę 4 klasy renię, która wyspecjalizowała się w prezentacji je-
żowca. Przed laty, wobec audytorium przewodników z Poznania, 
opowiadała precyzyjnie wszystko o życiu jeżowca. Wówczas 
dzieci występowały jeszcze w mundurkach szkolnych z białym 
kołnierzykiem… Pamiętam, jak jeden z zawodowych przewodni-
ków z Poznania powiedział wówczas do reni: „dziecko, ty masz 
pewnie piątkę z biologii, ona odpowiedziała- nie , trójkę…”.  Po 
prezentacji muzeum, to ja musiałem się tłumaczyć, przed grupą 
wielkopolskich przewodników…  Uczennica po tej  „wycieczce” 
powiedziała mi- „proszę pana, ja nie lubię biologii, mnie wystarczy 
trójka, ale ja lubię oprowadzać wycieczki…”. stąd wyspecjalizowała 
się w jednym gatunku, robiła to co 
lubiła najbardziej – czyli oprowa-
dzała grupy zwiedzających.

natomiast obecnie? Kiedy 
spotkaliśmy się podczas dni 
otwartych muzeum fauny i flory 
morskiej i Śródlądowej, rozpo-
znaliśmy się, ona przyszła ze …. 
swoimi dziećmi  i zapytała – czy 
jest tutaj mój jeżowiec?  Pani re-
nia dziś prowadzi w bielsku-białej 
własne biuro podróży… Tak więc 
widać choćby na tym przykładzie, 
jaką rolę wychowawczą i dydak-
tyczną pełni i pełniło muzeum 
morskie. bohaterka tej opowieści 
nie była fanką biologii, ale miała 
swoją pasję – kontakt z ludźmi, oprowadzanie wycieczek, prezen-
towanie eksponatu.  Wówczas była małym dzieckiem, dziś jako 
dorosła kobieta swoje dziecięce pasje przeniosła z powodzeniem 
na grunt zawodowy, gdzie w biurze pielęgnuje relacje z ludźmi 
i widać , ze czuje się spełnionym człowiekiem…  To nasze muzeum  
było tylko, a może aż…. tak ważnym szczeblem w jej rozwoju za-
wodowym – od czwartoklasistki w szkole podstawowej, po kolejne 
etapy kształcenia… dla ilu jeszcze uczniów-absolwentów- byłych 
przewodników naszego muzeum- te doświadczenia są kontynu-
owane w dorosłym życiu zawodowym? Trudno mi powiedzieć, ale 
podczas dni otwartych 6-7 września spotkałem tutaj całe roczniki 
absolwentów- przewodników, wielu przybyło już ze swoimi dziećmi. 
dla mnie to były niezapomniane chwile, swego rodzaju  nobilitacja, 
sprawdzenie w praktyce  tego, co jako nauczyciel zrobiłem w tej 
szkole…

Ten przykład podaję, jako sztandarowy w przypadku pytań 
o motywację, jaką kierują się młodzi ludzie zostając przewodnikami 
naszego muzeum. Przecież nie wszyscy to pasjonaci biologii, wielu 
traktuje owo przedsięwzięcie, jako swego rodzaju trening  zdolności 
interpersonalnych,  tak ważnych w dalszej karierze, życiu.

EJ: Na początku rozmowy nawiązał Pan do testamentu Er-
wina Pasternego. Proszę wyjaśnić dokładnie w  czym rzecz?

a.stąsiek: mam na myśli dwie tablice umieszczone w dawnych 
salkach wystawienniczych, na terenie szkoły. znajdowały się nad 
gablotami z eksponatami. na jednej były między innymi informacje, 
gdy erwin Pasterny w 1971 roku otrzymał najwyższe odznaczenie 
dla osoby dorosłej, przyznawane przez dzieci- order Uśmiechu. na 
drugiej tablicy zaś widnieją słowa bosmana jako darczyńcy, który 
życzy sobie, by przekazane eksponaty zawsze znajdowały się na 
terenie szkoły. stąd ten budynek – siedziba muzeum- znajduje się 
na terenie parku szkolnego. Kolejne dla mnie ważne zdanie- eks-
ponaty przekazuje swoim koleżankom i kolegom, a więc kolejnym 

rocznikom uczniów tej szkoły. tak więc testament Erwina pa-
sternego został wypełniony, a taką symboliczną datą owego 
wydarzenia był dzień 5 września 2014 roku- otwarcie  nowej 
siedziby muzeum. dziś, gdy ktoś mnie pyta kto jest właścicielem 
muzeum, odpowiadam- gimnazjaliści, bo to oni są tutaj gospoda-
rzami-przewodnikami, choć formalnie właścicielem placówki jest 
Gmina jaworze.

EJ: Od kiedy datuje się ścisła współpraca pomiędzy szkołą 
w Jaworzu, a krakowską uczelnią?

a.stąsiek: Początkowo kooperacja, miała charakter „luźny”. 
studenci dzięki wsparciu Krystyny szczypki- dyrektor szkoły pod-
stawowej mogli korzystać z noclegów na terenie szkoły, a  często 
również darmowego wyżywienia. W czasie  ,gdy wójtem jaworza 

był śp. czesław Wierzbicki zawar-
te zostało formalne porozumienie 
pomiędzy Gminą jaworze, a Uni-
wersytetem Pedagogicznym. od 
tego momentu obozy naukowe 
nie tylko pomagały studentom 
w zaliczaniu egzaminów, same-
mu muzeum w restaurowaniu 
zbiorów, ale i naszym uczniom. 
dzięki owej kooperacji mogli oni 
szkolić się w krakowskiej placów-
ce, skąd wracali ze stosownymi 
certyfikatami potwierdzającymi 
ich zasób wiedzy. Wspólnie z dr 
markiem Guzikiem i zarządem 
Głównym Ligi morskiej i rzecz-
nej zorganizowaliśmy w hotelu 
jawor wyjazdowe spotkanie tej 

organizacji, gdzie w jednym z punktów było formalne podpisanie 
porozumienia pomiędzy jaworzańską szkołą, a krakowskim uniwer-
sytetem pedagogicznym. ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego 
porozumienie podpisali prof. m.zakrzewski i dr m.Guzik.

EJ. Proszę powiedzieć ile muzeów morskich działa w skali 
kraju?

a.stąsiek: szczerze mówiąc nie potrafię podać dokładnej 
liczby, ale na pewno kilkanaście. Generalnie wszystkie działają 
na wybrzeżu lub ogólnie rzecz ujmując na całym pomorzu. na 
południu Polski jesteśmy jedyną tego typu placówką, a co ważne 
od 5 września br. możemy w pełni używać  określenia „muzeum”. 
Współpracujemy z narodowym muzeum morskim w Gdańsku, 
które co 2 lata organizuje ogólnopolskie konferencje tego typu 
placówek w Polsce. W tym roku mieliśmy zaszczyt po raz pierwszy 
uczestniczyć w takim spotkaniu.

EJ: Z  muzeum i eksponatami Erwina Pasternego wiąże 
się też działalność szkolnego koła Ligi Morskiej i Rzecznej. 
Proszę przypomnieć od kiedy datuje się działalność ligowców  
w naszej szkole?

a.stąsiek: Pomijając kwestie patriotyczne i cele działania Lmir, 
przyświecał mi również bardzo przyziemny cel, ponieważ mieliśmy 
bielski okręg Ligi morskiej i rzecznej,warto było wykorzystać dzia-
łalność takiego koła, które w szkole dawało uczniom możliwość 
bezpłatnych lub częściowo płatnych, kilkudniowych i tygodniowych 
wyjazdów nad polskie morze. oczywiście takie eskapady nie są 
żadnymi „gratisami”, ponieważ najpierw młodzież i szkoła muszą 
się czymś wykazać, aby móc liczyć na wsparcie zarządu głównego 
Lmir. mieliśmy małe muzeum morskie, w skromnych warunkach 
lokalowych; naszych przewodników i co ważne współpracowaliśmy 
z instytutem biologii WsP. jako, że zG Lmir organizował co roku 
prestiżowy konkurs na najlepiej pracujące szkolne koło Lmir, mo-
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gliśmy się  wykazać konkretnie dzięki muzeum. dodatkowo młodzi 
ludzie chętnie przygotowywali się do takich konkursów, gdyż  było 
o co walczyć. Warto wspomnieć, że sKLmir działa w naszej szkole 
od 13 września 1997 roku. od początku starałem tak przygoto-
wywać młodzież do konkursów, aby zawsze wracała do jaworza 
z jakimś trofeum. szokiem dla wielu szkół nadmorskich było to, że 
„górale” z jaworza zdobywali pierwsze miejsca, pokonując rywali 
z Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu czy  szczecina. Wówczas prezesem 
zG Lmir był bronisław Komorowski ( wówczas był posłem, później 
ministrem obrony narodowej, marszałkiem sejmu, obecnie jest 
Prezydentem rP). natomiast szef mon b.Komorowski odwiedził 
jaworze na wyjazdowym posiedzeniu zG Lmir. nasza młodzież 
w nagrodę  odbyła szkolenia na orP isKra- jest to 5 dniowy rejs 
szkoleniowy na trasie szczecin-Gdynia. Poza tym współpracujemy 
z dr elżbietą marszałek  rektorem  Wyższej szkoły ekonomiczno-
Turystycznej, która w zG Lmir odpowiada za edukację młodych 
ludzi. dzięki tej współpracy nasza młodzież wielokrotnie uczest-
niczyła w flisach odrzańskich.   często słyszę pytania – jak to 
możliwe, że my na południu kraju potrafimy pokonać rywali znad 
morza. odpowiadam wówczas krótko- to motywacja i determinacja 
uczniów naszej szkoły. dla nich atrakcją jest wyjazd tygodniowy 
nad bałtyk, na koszt Lmir, z dofinansowaniem z Urzędu Gminy 
jaworze- za co jesteśmy wdzięczni naszym władzom. natomiast 
dla młodzieży z  Kołobrzegu, Pucka czy innego miasta  to nie 
jest atrakcja. mimo, że szkoły w miejscowościach nadmorskich 
często mają  swoją przystań, doświadczonych emerytowanych 
oficerów marynarki wojennej, to jednak nasze koło ( od 10  lat 
już o międzynarodowym zasięgu- dzięki współpracy ze szkołami 
na słowacji i w czechach) potrafi zwyciężać w niełatwych kon-
kursach.  dodam, że  okręg bielski Lmir co roku organizuje dni 
morza, które odbywają się w międzybrodziu bialskim. Prezesem 
zG Lmir jest kpt. ż.w. andrzej Królikowski, który również zajmuje 
stanowisko dyrektora Głównego Urzędu morskiego i to na jego 
rozkaz przekazano do naszego muzeum kotwicę, którą można 
zobaczyć przed wejściem do naszej placówki. również na otwar-
cie nowej siedziby muzeum w jaworzu, prezydent  rP bronisław 
Komorowski oprócz życzeń dla młodzieży, dyrekcji szkoły i władz 
gminy podarował kilka eksponatów. Wracając do naszych młodych 
ligowców, po moim przejściu na emeryturę opiekunem msKLmir 
została  nauczycielka gimnazjum mgr. iwona Kominek, która przy 
wsparciu ówczesnej i obecnej dyrekcji szkoły świetnie sobie radzi 

na tym polu. chciałbym jej w tym miejscu serdecznie podziękować, 
że przejęła po mnie tego „bakcyla” ligowego, kultywuje  dynamiczną 
działalność i wciąga weń kolejne roczniki gimnazjalistów. chciałem 
przy okazji pokazać ile przez te lata zebrałem najwyższych odzna-
czeń ligowych i państwowych, jednak stale podkreślam, że mimo iż 
widnieje wszędzie moje nazwisko, to druga strona każdego medalu 
czy odznaczenia należy do młodzieży naszej szkoły, do walecznych 
wilków morskich, z którymi dane mi było współpracować. ja byłem 
tylko nauczycielem i opiekunem, ale we wszelkich konkursach to 
oni musieli się wykazać wiedzą  i konkretnymi umiejętnościami. 
dlatego moim marzeniem jest, aby te  medale i odznaczenia 
znalazły godne miejsce tutaj w muzeum i by absolwenci szkoły 
mogli przyjść i pokazać swoim pociechom, jak to kiedyś wspólnie 
braliśmy udział w konkursach i olimpiadach morskich.

EJ: Na koniec jeszcze słów kilka o planach muzeum

a.stąsiek: Po niecałych 2 miesiącach działalności nowej sie-
dziby muzeum widać potrzebę dwutorowej  działalności. z jednej 
strony są to indywidualne wycieczki, jak i przyjazdy grup młodzieży, 
jak i dorosłych, by zobaczyć stałe ekspozycje. jednak widzimy 
również potrzebę organizowania spotkań tematycznych, sympo-
zjów nawet jednodniowych, na przykład związanych z fauną bał-
tyku,  z powstawaniem mórz itd. będą to spotkania organizowane 
niejako na zamówienie konkretnych szkół, kół przewodników, ale 
i sami będziemy wychodzić z różnymi inicjatywami- tutaj wszakże 
możemy prowadzić lekcje biologii na zamówienie innych placówek 
oświatowych. jak podkreślił wójt z.bylok podczas uroczystego 
otwarcia muzeum 5 września, to ma być placówka interaktywna. 
rzeczywiście możemy oprócz zwiedzania eksponatów, zapro-
ponować w sali multimedialnej prezentację filmów o określonej 
tematyce,  wykłady, a to wszystko przy współpracy naszych  gim-
nazjalistów- przewodników z certyfikatami krakowskiej uczelni oraz 
przy współpracy z instytutem biologii. nasze muzeum funkcjonuje 
za zgodą ministra Kultury i dziedzictwa narodowego, ma swój 
statut z programem działania.  już mamy propozycję związku 
akwarystów, aby zorganizować u nas ponadregionalną, czasową 
wystawę wraz z prelekcjami dla członków kół wędkarskich, dla 
miłośników domowych akwariów z poradami „technicznymi”. zatem 
pojawiają się różne inicjatywy, które będziemy starali się realizować 
zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

Piotr filipkowski

GalERia Na ZdRoJoWEJ
informacje
12 września w Galerii na zdrojowej odbył się finisaż wy-

stawy pt. ,,ZBóJNiK- legenda naszych gór”. na licznie 
zgromadzonych gości czekały: prelekcja o zbójnictwie, 
występ kapeli „beskidnicy” i film pt. „sen o zbójnikach”. 
członkowie stowarzyszenia zbójników „beskidnicy” przybliżyli nam 
historię działalności zbójnickiej, opowiedzieli także o swojej twór-
czości. nie obyło się bez pytań, na które autorzy wystawy bardzo 
chętnie odpowiadali. spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosfe-
rze, występ kapeli porwał gości do wspólnego śpiewania, a prezen-
towane rzeźby, obrazy i szkice na długo zostaną w naszej pamięci. 
dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a beskidnikom 
życzymy dalszych sukcesów!

Wystawę zorganizowaną dzięki współpracy ze stowarzysze-

niem zbójników „beskidnicy”, można było zobaczyć w „Galerii na 
zdrojowej” od 1.09. do 15.09. 

/więcej foto w ej 10/2014/
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od 16 do 29 września w “Galerii na zdrojowej” 
odbyła się wystawa prac pani Wioli Gańcorz, z ty-
tułowana: ,,powrót do dzieciństwa i nie tylko...’’. 

„szmacianki Wioli” to ręcznie wykonywane ozdo-
by i akcesoria, wykonywane z najwyższą dbałością 
o szczegóły. Każdy produkt wykonywany jest w 
pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach. 
W Galerii na zdrojowej można było zobaczyć 
m.in.: akcesoria łazienkowe, girlandy, haftowane 
okładki, akcesoria kuchenne, lalki, misie, poszewki 
ozdobne i poduszki , serduszka, worki na buty, 

zabawki, za-
kładki do ksią-
żek, zawieszki 
i śliniaczki.

od 15 do 30 
listopada 2014 
r. w „Galerii na 
z d r o j o w e j ” . 
 

Wystawa pod patronatem Związku Żołnierzy NsZ i instytu-
tu pamięci Narodowej prezentuje najnowszy stan badań nad 
działaniami partyzantki niepodległościowej w beskidzie Śląskim 
i Żywieckim w latach 1945-1947. jest efektem kilkuletnich starań 
o udokumentowanie tego fragmentu historii najnowszej Polski i 
naszego regionu, w tym wydarzeń w jaworzu. 

***************

W piątek 14.11. 2014 r. o godz. 17 zapraszamy do „Galerii na 
zdrojowej” na spotkanie poświęcone omawianym zagadnieniom.

/ Więcej w październikowym wydaniu echa jaworza na str 26-
27 – przyp.red./

***************

spotKaNiE Z MiKoŁaJEM Z opG 
JaWoRZE
ośrodek Promocji Gminy 
jaworze będący instytucją 
kultury zaprasza dzieci na 
spotkanie z mikołajem w 
dniu 6 grudnia 2014r. o go-
dzinie 16.00. W programie 
m.in.: przedstawienie o św. mikołaju, wręcza-
nie prezentów dostarczonych przez rodziców 
oraz upominków, zabawy, wspólne śpiewanie. 
dobrze wiemy, że dla dzieci jest to magiczny 
czas. z niecierpliwością czekają na spotkanie 
z osobą, która w wielkim worku  niesie grzecz-
nym dzieciom prezenty. Świąteczna muzyka, 
wprawi w odpowiedni nastrój, zabawy rozła-

dują napięcie oczekiwania a piosenka przywoła najważniejszego 
gościa dnia. 
zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt w celu zapisów do 
dnia 28 listopada br. tel. 33 488 31 16. ilość miejsc ograniczona!

***************

KiERMasZ ŚWiątECZNY W GalERii
ośrodek Promocji Gminy jaworze będący instytucją kultury 

zaprasza do „Galerii na zdrojowej” na kiermasz bożonarodzenio-
wy w dniach 2-19 grudnia 2014r. jednocześnie zapraszamy do 
współpracy wszystkich chętnych do zaprezentowania swoich prac 
– zgłoszenia do 26 listopada br. - tel. 33 488 36 36 lub mailowo: 
galeria@opgj.pl.

***************

WaRsZtatY sZopEK W GalERii
ośrodek Promocji Gminy jaworze będący instytucją kultury 

informuje, że w dniach 15-19.12.2014 r. w „Galerii na zdrojowej” 
organizuje warsztaty wykonania szopek świątecznych. zgłoszenia 
wszystkich chętnych przyjmowane będą do dnia 28 listopada br. 
tel. 33 488 36 36 lub mailowo: galeria@opgj.pl.

loKalNa GRUpa RYBaCKa BiElsKa 
KRaiNa – dZiaŁaNia Na RZECZ  
dZiECi i MŁodZiEŻY

stowarzysze-
nie LGr bielska 
Kraina poza peł-
nieniem funkcji 
instytucji wdraża-
jącej oś 4 Progra-

mu operacyjnego ryby 2007-2013 (ogłaszanie i ocena wniosków 
o dofinansowanie składanych przez osoby indywidualne i podmioty, 
które chcą realizować inwestycje na obszarze działania LGr), re-
alizuje szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru 
5 gmin powiatu bielskiego tj. bestwina, czechowice-dziedzice, ja-
sienica, jaworze, Wilamowice oraz aktywizacji jego mieszkańców. 

LGr bielska Kraina wiele działań kieruje do dzieci i młodzieży, 
poniżej prezentujemy najciekawsze:

- wydanie książeczek edukacyjnych „co szumi w stawie”,
- cykl spotkań z przedszkolakami, w tym konkursy plastyczne 

dla dzieci pn. „rybka z bielskiej Krainy”, połączone z prelekcją na 

temat walorów przyrodniczych obszaru LGr oraz zachęceniem 
dzieci do spożywania ryb,

- organizacja dziecięcych zawodów wędkarskich i sportowo-
wodniackich,

konkurs łowienia rybek
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- konkurs plastyczny dla dzieci pn.: „szczęśliwa złota rybka” 
oraz wyjazd do Palmiarni i oceanarium w Gliwicach dla 200 dzieci,

- kompleksy siłowni polowych w każdej gminie obszaru z których 
mogą korzystać osoby powyżej 14 roku życia.

obecnie realizowany przez LGr projekt skierowany do dzieci 
z obszaru 5 gmin powiatu bielskiego.

„muzeum fauny i flory – kulturalna rozrywka dla najmłodszych” 
– to kolejny projekt, na który udało się pozyskać środki zewnętrzne 
– tym razem z funduszu inicjatyw obywatelskich.

Projekt polega na zorganizowaniu 5 wyjazdów dla 250 uczniów 
ze szkół podstawowych z gmin bestwina, czechowice-dziedzice, 
jasienica, jaworze i Wilamowice do „muzeum fauny i flory mor-
skiej i Śródlądowej” w jaworzu. 

Uczestnikami wyjazdów będą dzieci, których prace wygrają 
w konkursie na najlepszy plakat nt. lokalnego dziedzictwa przyrodni-
czego. dzieci otrzymają poczęstunek i wezmą udział w prelekcji nt. 
„historii i charakterystyki eksponatów znajdujących się w muzeum”  
oraz „Kultury regionu i związaną z tym tradycją rybacką”. Po 
wykładzie nastąpi zwiedzanie muzeum z przewodnikami, 
którzy w szerszy sposób scharakteryzują eksponaty, zapo-
znają dzieci z ciekawostkami związanymi z nimi. następnie 
zostanie przeprowadzony konkurs, którego celem będzie 
sprawdzenie stanu wiedzy jaką dzieci nabyły podczas wizyty  
w muzeum (nagrodami będą książki przyrodnicze).

W przyszłym roku będziemy organizować dla dzieci wyjazd edu-
kacyjny po obszarze LGr oraz PiKniK z oKazji dnia dziecKa 
w dniu 1 czerwca przyszłego roku, z licznymi, bezpłatnymi atrak-
cjami, na który już teraz serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców. 
dokładne informacje o tym wydarzeniu pojawią się na naszej 
stronie internetowej www.bielskakraina.pl.

Ponadto, LGr złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie, których 
odbiorcami są dzieci i młodzież z obszaru LGr:

- budowa placu zabaw oraz organizacja spotkań dla rodziców, 
- organizacja spotkań z doradcą zawodowym, szkoleń oraz 

praktyk zawodowych dla młodzieży, która skończy dany etap 
edukacji i stoi u progu jednej z najważniejszych decyzji, jaką jest 
wybór szkoły lub podjęcie pracy zawodowej,

- warsztaty dziennikarskie dla młodzieży oraz realizacja audycji 
radiowych „pn. „młodzieżowe wiadomości cooL-turalne” na an-
tenie radia bielsko,

- turniej wiedzy połączony z wyjazdem edukacyjnym do 
sejmu, celem projektu jest zwiększenie aktywności mło-
dych ludzi w danym środowisku, uczestnictwo młodzieży  
w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających 
na sposób i jakość ich życia, kształtowanie i utrwalanie postaw 
demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania 
decyzji w określonych obszarach zagadnień.

dyrektor Lokalnej Grupy rybackiej
             malwina Kleszcz

spotkania z przedszkolakami

NasZE dZiECi, NasZa MŁodZiEŻ
WRZEsiEń W pRZEdsZKolU NR 2
  spośród wielu wydarzeń,  odbywających się w naszym przed-

szkolu na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa, która już na 
stałe wpisała się w tradycję naszego przedszkola. był nią przejazd 
ciuchcią beskidzką w dniu 11 września 2014 roku. dla dzieci prze-
mierzających swą  małą ojczyznę tym środkiem lokomocji, było to 
niesamowite i niezapomniane  przeżycie. największy entuzjazm 
ogarnął najmłodszą grupę, dla której w większości była to  pierw-
sza tego typu przejażdżka. mogą jednak mieć nadzieję, czy nawet 
pewność, że za rok ta atrakcja czeka ich ponownie. 

Kolejnym emocjonującym dniem dla dzieci  był 19 września. Tego 
dnia  w naszym przedszkolu pojawił się policjant. na początku 

dzieci ze wszystkich grup wyszły przed budynek i oglądały radio-
wóz, mogły wejść do niego, przetestować sygnały, czy po prostu 
posiedzieć za kierownicą. następnie spotkanie kontynuowane 
było w sali  i brały w nim udział grupy średniaków i starszaków.  
dzieci z bliska miały okazję obejrzeć, sprzęt  używany  na co dzień 
przez stróżów prawa.  mogły dotknąć  kajdanki, pałkę policyjną, 
czy przymierzyć kamizelkę. 

na tym oczywiście nie koniec, przed dziećmi dopiero co rozpo-
częty rok szkolny, a w ciągu tego roku czeka na nie jeszcze wiele 
interesujących wydarzeń i  niezapomnianych wrażeń w murach 
przedszkola.

     nauczycielka: 
magdalena Grabda-Pełka



LisToPad24 2014

pRZEdsZKolaKóW MiŁE poCZątKi  
W PrzedszKoLU nr 2
coroczną wrześniową tradycją w Przedszkolu nr 2 w ja-

worzu jest przejazd ciuchcią beskidzką ulicami jaworza. W 
tym roku również nasze przedszkolaki miały okazję podziwiać 
okoliczne widoki. jest to niebywała atrakcja dla dzieci, tym 
bardziej, iż pogoda nam dopisała! Wrzesień jest szczególnym 
miesiącem w naszej placówce jeszcze z  jednego powodu – 
uroczystości Pasowanie na Wesołego Przedszkolaka, która 
odbyła się 30 wrześniu 2014 roku w naszym przedszkolu. 
nasze pociechy przedstawiły program artystyczny, w którym 
pracownicy i nauczyciele usłyszeli piosenki i wierszyki. był to 
pierwszy tak ważny debiut przedszkolaków z najmłodszej grupy. 
dzieci podeszły do tego z entuzjazmem. Pani jesień przygotowała 

dla każdej z grup list z zadaniem do wykonania. Wszystkie dzieci 
spisały się wspaniale. Uroczyście, dotykając każde dziecko wielkim 
lizakiem, pasowania dokonały nauczycielki poszczególnych grup.

„ja przedszkolak dzielny, 
będę zawsze uśmiechnięty.
będę słuchał swoje panie,
i zjadał całe śniadanie.
będę grzecznie się bawił,
i pilnie uczył,
żebym mamy i taty
nigdy nie zasmucił”.

Tak brzmiała przysięga przedszkolaków podczas ceremonii 
pasowania.

na pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało dyplom. 
Po oficjalnej części nastąpił  słodki poczęstunek.

     nauczycielka: 
magdalena Ćmok

Przedszkole nr 2 każdego roku bierze udział w różnych akcjach 
i zbiórkach: „Góra grosza”, „zbiórka zużytych baterii”, „zbieramy 
karmę dla zwierząt”, „zbiórka kasztanów”, „zbiórka makulatury”, 
„akcja zbierania plastikowych nakrętek”. 

akcje społeczne i charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami 
bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, 
ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte działania 
wzbudzają poczucie własnej wartości, integrują środowisko, uczą 
empatii, większej wrażliwości i przyjmowania aktywnej postawy 
wobec potrzeb i problemów innych a przede wszystkim tego, że 
wspólnie możemy zdziałać więcej. dlatego chętnie uczestniczymy 
i włączamy się w takie akcje.

jesień tego roku szkolnego również obfituje w naszym przed-
szkolu w podobne działania. za nami już „jesienna zbiórka ma-
kulatury”. Przeprowadzamy tę zbiórkę już od kilku lat i za każdym 
razem ilość zbieranej makulatury jest większa. Przedsięwzięcie to 
uczy najmłodszych właściwego postępowania z odpadami. W tym 
roku, dzięki zaangażowaniu rodziców i personelu przedszkola ze-
braliśmy 2280 kg. tego surowca, co dało kwotę 729,60 zł. Pieniądze 
te zasilą konto rady rodziców i zostaną wykorzystane na dalsze 
urządzanie ogrodu przedszkolnego aby tym samym uatrakcyjnić 

dzieciom czas spędzany w przedszkolu i dać więcej możliwości 
do zabaw na powietrzu. 

jesteśmy w trakcie kolejnej zbiórki: „zbiórka kasztanów”. akcją 
tą nasze przedszkolaki i ich rodzice włączają się w dokarmianie 
zwierząt zamieszkujących lasy terenu nadleśnictwa Wapienica. 
U dzieci kształtują się również pozytywne postawy wobec zwierząt 
a zbieranie kasztanów stwarza dodatkową okazję do zabaw i ruchu 
na świeżym powietrzu oraz rodzinnych, jesiennych spacerów.

Przed nami, w najbliższych dniach, kolejna akcja: „zbiórka karmy 
dla zwierząt”. W ubiegłym roku przedszkolaki przejęły się losem 
zwierząt ze schroniska i bardzo mobilizowały swoich rodziców do 
zbiórki. myślimy, że w tym roku będzie podobnie. akcja ta, prócz 
niesienia konkretnej rzeczowej pomocy, ma również na celu rozwi-
nięcie u dzieci wrażliwości, opiekuńczości oraz odpowiedzialności 
za czworonożnych przyjaciół. 

W następnych miesiącach czekają nas kolejne akcje. Widząc 
entuzjazm i zaangażowanie dzieci oraz rodziców można przypusz-
czać, że akcje spełniają swe role wychowawcze jak też przynoszą 
wiele radości obdarowującym, jaki i obdarowanym.

Wszystkim włączającym się w akcje społeczne i zbiórki w na-
szym przedszkolu: dzieciom, rodzicom, znajomym, personelowi 
przedszkola serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.

     nauczycielka: 
Teresa Ślezińska

JEsiENNE aKCJE i ZBióRKi 
W PrzedszKoLU nr 2

Z ŻYCia sZKoŁY podstaWoWEJ NR 1

sPrząTanie ŚWiaTa
W dn iu  19 .09 .2014  r. 

dzieci z klas iV-Vi uczestni-
czyły w apelu rozpoczynają-
cym w naszej szkole akcję 
„sprzątania świata”. Przygo-
towała go bożena ryś, która 
jest opiekunką Ligii ochrony 
Przyrody i co roku we współ-
pracy  z marcinem bednarkiem 
z wydziału ochrony środowi-
ska Urzędu Gminy organizuje akcję sprzątania terenu jaworza. 

zaśmiecone środowisko zabija zwierzęta żyjące 
wokół nas. opowiadał o nich nasz gość, rafał ni-
kiel. dzięki jego  opowieściom poznaliśmy z bliska 
i dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek o życiu 
zaskrońców, salamander i jeży. za ciekawe opowie-
ści przyrodnicze serdecznie dziękujemy!!! bożena 
ryś przypomniała wszystkim o całorocznej akcji 
zbierania plastikowych zakrętek i zużytych baterii. 
Tych śmieci nigdy nie wyrzucamy do kosza!!! a już 
w przyszłym tygodniu uzbrojeni w worki i rękawi-
ce wyruszymy w teren, aby włączyć się w akcję 
sprzątania świata.                                                                                                 

 mirosława hawełek
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„Przed narodem niosą oŚWiaTy KaGaneK”
dzień  edukacji narodowej jest świętem o pięknej, ponaddwu-

stuletniej tradycji. Przypomina czasy wielkiej, nowoczesnej reformy 
oświaty, której celem było oświecenie narodu oraz wychowanie 
w duchu patriotyzmu. dla uczczenia tych wydarzeń w szkole Pod-
stawowej nr 1 spotkali się przedstawiciele władz Gminy jaworze, 
czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie 
i rodzice. akademię otworzyła pani dyrektor 
ewa cholewik, witając wszystkich przybyłych 
gości. następnie zwróciła się do uczniów, 
aby podziękować za zaufanie, jakim obda-
rzyli nauczycieli, którzy wprowadzają ich do 
pełnego przygód świata szkoły. Życzyła im 
zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy 
oraz radości z dzieciństwa i dorastania. 
„Przeżywacie tu chwile, które pozostaną 
w was do końca życia. Pierwsze przyjaźnie, 
pierwsze ważne doświadczenia, sukcesy 
i porażki. Wierzymy, że szkoła podstawowa 
to podstawa dalszych sukcesów osobistych 
i zawodowych. niech ta podstawa będzie solidna” – mówiła pani 
dyrektor. nauczycielom życzyła natomiast jak najwięcej pozytyw-
nych emocji podczas wykonywania pracy, radości z wypełniania 
misji i poczucia spełnienia. „czuję dumę, kiedy widzę więź, jaką 
tworzycie z wychowankami i satysfakcję, kiedy dobrze mówi się 
o naszych absolwentach”- kontynuowała pani dyrektor. Życzyła 
wszystkim, aby podniosła atmosfera dnia nauczyciela przeniosła 
się na szkolne korytarze i towarzyszyła podczas każdej lekcji. na 
zakończenie pani dyrektor podziękowała pracownikom obsługi za 
rzetelną i solidną pracę, bez której szkoła nie mogłaby właściwie 
funkcjonować, szczególnie teraz, w sytuacji uciążliwych remontów. 
następnie głos zabrali zaproszeni goście. Kierownik Gminnego 

zespołu oświaty, pani maria Łepecka, życzyła wszystkim nauczy-
cielom, aby ich wysiłek zaowocował sukcesami wychowanków. 
W ciepłych słowach wypowiadała się o pracownikach obsługi 
i emerytach, życząc wszystkim spełnienia marzeń. na koniec, 
w uznaniu za pracę i zaangażowanie w kierowaniu placówką, 
wręczyła pani dyrektor ewie cholewik nagrodę Wójta i stopnia. 
Przewodniczący rady rodziców, pan marek heinrich, dziękował 

nauczycielom za cierpliwość, efektywną 
pracę i silne więzy z uczniami. Życzył dalszej 
przyjaźni z absolwentami, którzy chętnie 
odwiedzają i wspominają szkołę. jako 
ostatni głos zabrali przedstawiciele samo-
rządu Uczniowskiego, życząc wszystkim 
pracownikom oświaty cierpliwości do potęgi 
trzeciej i humoru w ilościach hurtowych.  
W dalszej części uroczystości pani dyrektor 
ewa cholewik wręczyła nagrody szczególnie 
wyróżniającym się nauczycielom, pracowni-
kom administracji i obsługi. na zakończenie 
mieliśmy przyjemność obejrzeć program 

artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy 2a, 6a i 6b pod 
opieką pani marzeny Grygierczyk. złożyły się na niego uroczyste 
wiersze i humorystyczne scenki z życia szkoły. młodzi wykonawcy 
wplatali poetycko swoje serca w najpiękniejsze bukiety kwiatów 
oraz ukazywali skutki nadmiernej nauki- „Ucz się pilnie, będziesz 
cool i kariery poznasz ból”. na scenie wystąpił też chór „jaworowa 
Gromada” pod kierunkiem pani Teresy adamus, który czystym 
głosem wystawił nauczycielom ocenę celującą: 

chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto, 
by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy,

nauczyciel to potrafi, bez wyjątku aż do piątku, 
no, a za to od nas szóstka się należy!     Polonista

Tomasz zdunek

GiMNaZJUM NR 1
Xi edycja „PóL nadziei”
6 października br. podczas ekumenicznego nabożeństwa 

w kościele pw. najświętszej marii Panny Królowej Polski w biel-
sku-białej, inaugurowano 11 edycję międzynarodowej akcji „Pola 
nadziei”. Program wspiera budowę stacjonarnego hospicjum im. 
Świętego jana Pawła ii. szefowa salwatoriańskiego stowarzysze-
nia hospicyjnego powiedziała, że w ciągu jedenastu lat uzbierano 
już ok. 1, 55 mln zł.

na uroczyści zagościli m.in.: biskup kościoła ewangelicko-augs-
burskiego Paweł anweiler, biskup kościoła rzymsko-katolickiego 
Piotr Greger, prezydent miasta bielska-białej jacek Krywult, radni, 
przedstawiciele kuratorium.

Po mszy świętej, nadszedł czas na występ zespołu z Gimnazjum 
nr 1 w jaworzu im. gen. boni stanisława maczka - cantus novi. 
zespół w składzie: Karolina brodecka, Wiktoria Gucińska, Wiktoria 
cięciara, Kasia jarosz, Wiktoria szeląg, Klaudia mendrok, Patry-
cja Kubaczka, Kinga mieszczak, zuzanna czader, iza Kurcjus, 

oliwia Klima, Piotrek 
Kruczek, Paweł ficek 
i michał Pasterny. Wśród 
członków zespołu można 
było zobaczyć także, 
już absolwentów gim-
nazjum: Wiktorię Kluzik, 
agnieszkę satławę i mar-
cina jarczoka. obsługą 
sprzętu zajął się mateusz 
Krzempek.

na początek usłyszeliśmy recytację oliwii Klimy wiersza pt. 
„Myśli Jana Pawła ii o cierpieniu ludzkim”. Potem zespół zaśpiewał 
piosenkę „Jesteś Panem i nie ma dla mnie dobra poza tobą” z re-
pertuaru zespołu TGd (Trzecia Godzina dnia). następnie kolejna 
recytacja w wykonaniu oliwii, wiersza pt. „ludzkie szczęście”.dalej 
piosenka w wykonaniu zespołu, tym razem o tytule „Wszystko co 
mam”. Ponowna recytacja oliwi, teraz wiersza pt. „Myśli Jana Paw-
ła ii o miłości”. a na koniec piosenka „Bądź moją siłą” wykonana 
przez izabellę Kurcjus.

dodatkowo, na uroczystości obecni byli uczestnicy programu 
„Pola nadziei’ realizowanego w naszym gimnazjum: natalia Wa-
szek, julia Posłuszna, Karolina czader, Wiktoria Piasecka, martyna 
Tracz, julia niesyt, Klaudia bodzek, agnieszka mojeścik, beata 
janas i joanna Greń.

jako opiekunowie pojechali: wicedyrektor szkoły jadwiga spo-
dzieja, małgorzata białas-stanisławska - opiekunka uczestników 
„Pól nadziei”, oraz małgorzata barutowicz – opiekunka zespołu 
cantus novi.

serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi stanisławowi filapkowi 
za sfinansowanie przyjazdu na występ.

    
Karolina czader
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liGoWY poCZątEK RoKU sZKolNEGo

członkowie międzynarodowego szkolnego Koła Ligi morskiej 
i rzecznej oraz miłośnicy tematyki marynistycznej i wodnej wzięli 
udział w dwóch wyjazdach ligowych. Pierwszy z nich odbył się 2 
października br. Uczestnicy wyjazdu poznając atrakcje dream-
Parku ochaby, realizowali zadania statutowe oraz konkursowe 
określone dla szkolnych kół Lmir. jaworzańscy ligowcy mieli 
okazję min. podziwiać prehistorycznych mieszkańców głębin pre-
zentowanych w niezwykłym oceanarium oraz piękne żywe ryby 
tropikalne pochodzące ze zbiorników słodkowodnych regionów 
ameryki, azji, australii i afryki. dużą atrakcją było szkolenie na 
terenie parku linowego.

3 i 4 października z ko-
lei członkowie msKLmir 
wzięli udział w warsz-
tatach „Życie zaczyna 
się w potokach”, któ-
re  prowadzone były 
przez dr marka Guzika 
- pracownika naukowego 
instytutu biologii Uni-
wersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie oraz 
mgr elżbietę Gawron 
- nauczycielkę biologii ze 
szkoły Podstawowej nr 2 
w zakopanem. Uczestni-
cy wyjazdu zdobyli sporą 
porcję wiedzy prezen-

towaną w trakcie krótkich prelekcji i pogadanek, które odbywały 
się w różnych terenach zakopanego, min. na terenie ośrodka 
czynnej ochrony Płazów i Gadów oraz w dolinie białego Potoku. 
znaczna część kosztów obu wyjazdów pokryta została z dotacji 
Gminy jaworze.

Z ŻYCia MŁodZiEŻoWEGo oŚRodKa 
WYCHoWaWCZEGo
W okresie wakacji w placówce pozostała jedna grupa wycho-

wanków, która wypoczywała na dwóch 10-cio dniowych turnusach 
w Trzebieży i Lidzbarku Warmińskim.  oprócz “plażingu” młodzież 
doskonaliła umiejętności pływackie i sportowe.. W czasie wycieczek 
chłopcy zwiedzili szczecin, międzyzdroje, nowe Warpno, Krynicę 
morską, zamek w malborku, zamek biskupów Warmińskich, zamek 
w reszlu, “Wilczy szaniec” w Gierłoży oraz sanktuarium w Świętej 
Lipce. największą atrakcją dla chłopców było zwiedzanie “Wioski 
Wikingów “na wyspie Wolin. Wypoczynek wakacyjny wychowanków 
moW minął  aktywnie i bezpiecznie.

nowy rok szkolny rozpoczął się uroczystą akademią, na której 
chłopcy w formie wierszy i prezentacji multimedialnej przypomnieli 
zebranym kolegom o 75. rocznicy wybuchu ii wojny światowej oraz 
70. rocznicy Powstania Warszawskiego. dyrektor moW bohdan 
Klimaszewski powitał wszystkich i życzył gronu pedagogicznemu 
oraz uczniom owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

Wrzesień to dla chłopców nie tylko początek nauki, ale też nowy 
rozdział w turystyce górskiej. W dn. 12-14 września sześciu z nich 
wraz z opiekunami – joanną Wojdan i robertem brodą wyruszyło 
w Tatry. ich celem było zdobycie najwyższego szczytu – rysów. 
Po przyjeździe i zakwaterowaniu w Gazdówce na morskim oku, 
gdzie spędzili noc, wczesnym rankiem (jeszcze przed siódmą) 

wraz z przewodnikiem wyruszyli na szlak.  Pogoda od początku 
nie sprzyjała wędrówce – cały czas mżyło, na domiar złego wiał 
silny wiatr. mimo tego po niespełna czterogodzinnym marszu 
i kilku krótkich odpoczynkach  dotarli na szczyt, co uwieczniono 
na pamiątkowej fotografii. Tą wyprawą zakończono zdobywanie 
„korony gór Polski” (w ciągu dwóch lat chłopcy zdobyli 28 szczytów).

W tym miesiącu czeka nas jeszcze udział w akcji „sprzątanie 
Świata”, w której od wielu lat biorą udział wychowankowie moW, 
wspólnie z innymi porządkując jaworze.jesień zaczęła się w moW 
akcją „Kasztany i żołędzie”, dzięki której zwierzęta będą mogły być 
dokarmiane zimą. akcję, organizowaną we współpracy z nadle-
śnictwem, wygrała grupa i. 

Kolejnym konkursem był konkurs plastyczny „polscy siatka-
rze mistrzami świata”, którego zwieńczeniem był zorganizowany 
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przez Ł. Góreckiego wyjazd do katowickiego spodka na mecz piłki 
siatkowej brazylia – chiny. Umiejętnościami gry w siatkówkę mogli 
się wykazać biorąc udział w turnieju organizowanym w ramach ja-
worzańskiego Września. jeśli o sporcie mowa, warto wspomnieć, 
że nasi wychowankowie rozpoczęli już sezon piłkarski w barwach 
czarnych jaworze. Trenują tam pod opieką panów czubińskie-
go, oleksy i ciurli. chłopcom z moW nieobcy jest również tenis 

stołowy – biorą udział w Lidze Tenisa stołowego, trenując w hali 
sportowej przy ul. bratków w bielsku. Wrześniowe wydarzenia 
sportowe to także udział w zawodach wędkarskich organizowa-
nych przez sekcję Wędkarską w bierach. nasi wychowankowie 
startujący w zawodach pod hasłem „Pożegnanie jesieni” zajęli 4. 
miejsce. na co dzień chłopcy doskonalą technikę spławikową pod 
opieką m. hyjka. 

od sześciu już lat wrzesień to czas  Biegów terenowo – przeła-
jowych im. hrabiego larischa. organizuje je m. skoczylas. jest to 
impreza sportowa, mająca charakter rekreacyjno – wytrzymałościo-
wy, składająca się min. z biegu, skoków w worku i przez przeszkody, 
toczenia koła samochodowego i wielu innych przeszkód. Trasa 

biegu umiejscowiona była na terenie zabytkowego i niezwykle 
malowniczego zespołu parkowo – pałacowego w jaworzu. zawo-
dy przeznaczone były dla wychowanków placówek oświatowych, 
opiekuńczych, opiekuńczo – wychowawczych. impreza miała na 
celu przede wszystkim integrację wychowanków i ich opiekunów, 
rozładowanie napięć emocjonalnych, rozwijanie kultury fizycznej. 
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, dość inten-
sywnych opadów i niskiej, jak na tę porę roku temperatury, zawody 
rozegrano zgodnie z założeniami.. do zawodów zgłosiło się 6 
placówek; w klasyfikacji indywidualnej i grupowej moW jaworze 
zajął drugie miejsce.

W październiku na uroczystą akademię zorganizowaną przez  
b. frydel – ociepkę  przybyli zaproszeni goście oraz grono peda-
gogiczne i pracownicy administracji i obsługi. chłopcy przygotowali 
montaż słowno – muzyczny, przedstawiający scenki z życia szkoły, 
który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Powoli szykują się 
już do konkursu historycznego, organizowanego w Święto odzy-
skania niepodległości.

    info : moW  
foto: K. Karasiewicz
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Z ŻYCia oRGaNiZaCJi poZaRZądoWYCH
KoNCERt solidaRNoŚCi W KoŚCiElE 
EWaNGEliCKiM W JaWoRZU
Parafia ewangelicko-augsburska zaprosiła do jaworza chór 

Gospelchor Warder&band z niemiec. solidarnościowe koncerty 
na rzecz prześladowanych chrześcijan na bliskim Wschodzie,  
zorganizowały cztery parafie luterańskie diecezji cieszyńskiej 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pomysłodawcą  koncertów 
i modlitw  za  prześladowanych chrześcijan   był ks. jan byrt – 
ewangelicki duchowny- proboszcz parafii w szczyrku salmopolu. 
Koncert w jaworzu miał miejsce w dniu 16 września. do świątyni 
przybyli  jaworzanie różnych wyznań, w tym proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej pw. opatrzności bożej ks.stanisław filapek 
oraz siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr służebniczek nmP 
w jaworzu.

r. filipkowski
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iNFoRMaCJa pRasoWa sRoioZ:  
cel i działalność sPołeczneJ rady ochro-
ny i odnoWy zaBytkóW W JaWorzu

mając na uwadze bogatą historię społeczności jaworzańskiej, 
w tym kulturową, zawodową, narodowościową i wyznaniową, śro-
dowiska intelektualne /w tym nieżyjące już osoby 

jan Krzyszpień, rudolf dominik, Karol jaworski, jan Knieżyk/ 
w okresie drugiego półwiecza XX wieku, poczęły zbierać materiały, 
jako świadectwa dokumentujące dla przyszłych pokoleń świetność 
historyczną naszego jaworza. 

Powstanie jaworza zostało udokumentowane na przełomie Xiii 
i XiV wieku jako miejscowości powstałej w granicach ; wydzielonego 

śląskiego księstwa  cieszyńskiego. jaworze na przestrzeni kilku 
wieków było w obszarze własności królestwa czeskiego, później 
cesarstwa austrowęgierskiego i w latach 18 tych XX wieku stało się 
ponownie terenem państwa Polskiego. 

mieszkańcami jaworza była w większości ludność słowiańska, 
z czasem polska, ale także osadnictwo głównie ludności niemieckiej 
i żydowskiej. osadnictwo to było wynikiem wyludnienia księstwa, 
podczas epidemii i chorób,  najazdów obcych wojsk oraz przyjętego 
rozwoju gospodarczego. To miało swoje odzwierciedlenie w życiu 
mieszkańców i w wykonywanych zawodach i zajęciach.

Położenie geograficzne jaworza jest ważne, bo na trakcie Kraków 
– Wiedeń i przy masywie górskim beskidu śląskiego, co miało też 
wpływ na jego rozwój.

od momentu swego powstania rada sołecka i Towarzystwo 
miłośników ziemi jaworzańskiej obecnie Towarzystwo miłośników 
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jaworza, czyniło starania o zaniechanie dewastacji historycznych 
elementów zabudowy i zadrzewienia parkowego, szczególnie 
w centrum jaworza. było to możliwe po przywróceniu samodzielno-
ści administracyjnej naszej gminy. Pojawiły się postulaty przejęcia 
części obiektów budowlanych /budynków w tym zespołu pałacowego 
i dawnej zabudowy pensjonatowo – uzdrowiskowej/ na cele działal-
ności kulturalno – sanatoryjno – hotelowej/. niestety nie znalazło to 
zrozumienia u władz administracyjnych wyższych szczebli zarzą-
dzających tym mieniem.

skutek tego był taki, że częściowo lub całkowicie, budynki te 
popadają w ruinę i ulegają unicestwieniu. inne są przebudowywane 
lub rozbudowywane i budowane zatracając zabytkowy charakter 
uzdrowiskowego jaworza (np. zabudowania pałacowe, sanatoryjne, 
folwarczne, budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej, 
istniejący ogród pałacowy i dalej park zdrojowy). 

Taki obrót ważnych dla jaworza spraw kontynuacji historycznej 
w tym i architektonicznej, uzdrowiskowej i rekreacyjnej spuścizny oraz 
rozwój intensywnej nowej zabudowy, często nie mającej nic wspól-
nego z funkcją dawnego uzdrowiska, spowodowały podjęcie przez 
radę Gminy opracowanie nowej strategii rozwoju Gminy jaworze 
opartej na wyodrębnieniu ważnych zabytkowych obszarów zabudowy 
i wypoczynku /np. park zdrojowy/, to pozwoliło o  nakreślenie ważnych 
kierunków rozwoju dla obecnego jaworza.

W roku 2000 Towarzystwo miłośników jaworza wystąpiło z ini-
cjatywą; 

raTUjmy od zaPomnienia nasze reGonaLne dziedzic-
TWo KULTUroWe 

i zgłosiło pomysł powołania:  
społecznej rady ochrony i odnowy zabytków jaworza w jaworzu.  
 Pod koniec 2001 roku jaworzańskie środowiska kulturotwórcze 

skupione wokół Towarzystwa miłośników jaworza postanowiły w try-
bie pilnym zająć się sprawami ochrony i odnowy jaworzańskich dóbr 
kultury. Po okresie konsultacji, podjętych i prowadzonych z inicjatywy 
ówczesnego prezesa Tmj, w kwietniu 2002 r. na spotkaniu przedsta-
wicieli zarządów Towarzystwa miłośników jaworza, akcji Katolickiej, 
Polskiego Towarzystwa ewangelickiego oraz zarządu i rady naszej 
gminy, ustalono zasady utworzenia społecznego zespołu doradczego 
pod nazwą społecznej rady ochrony i odnowy zabytków jaworza, 
jako wydzielonego organu Tmj, złożonego z przedstawicieli wszyst-
kich podmiotów uczestniczących w tym spotkaniu. 

Ta rada zjednoczyła we wspólnym działaniu organizacje społecz-
ne, istniejące na terenie jaworza. zaczęto organizować niezbędne 
środki finansowe na powyższe cele. W pierwszej kolejności remont 
i odnowienie zabytków cmentarnych, w tym nagrobków dawnych 
właścicieli i ludzi zasłużonych dla jaworza oraz gloriety na wzgórzu 
Goruszka. 

To dzięki mieszkańcom, hojnie wspierającym coroczne listopa-
dowe zbiórki funduszy, akcja ratowania zabytków cmentarnych jest 
realizowana na ubu cmentarzach wyznaniowych.

 Ważniejszym, podstawowym i długo falowym celem działania 
rady była i jest stała rewitalizacja, także poprawa ochrony i odnowy 
zabytków oraz krajobrazu kulturowego jaworza – ale też rozbudzanie 
wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za posiadane dobra 
kultury znajdujące się na terenie gminy. 

Przygotowano następujące dokumentacje:
• opracowanie cz. i monografii „dzieje jaworza zabytkami pisana” 

(jan Knieżyk).
• opracowanie cz. ii monografii „dzieje jaworza zabytkami pisane” 

(jan Knieżyk) opatrzenie jej 120 kartami zdjęć i przekazanie tych 
materiałów do ośrodka Promocji Gminy jaworze – do wykorzy-
stania.

• opisane i z dokumentowanie historycznego otoczenia o nazwie: 
„zespół budowlano – krajobrazowy Parafii ewangelicko-augsbur-
skiej” dla Wojewódzkiego Urzędu ochrony zabytków w Katowicach 
o uznanie tegoż zespołu w całości za zabytek. Wniosek zastał 
pozytywnie rozpatrzony w 2008 r.

• Weryfikacja dokumentacji opisowej i historycznej zabytkowego 
Parku zdrojowego im. j. Piłsudskiego.

• Prace renowacyjno – zabezpieczające w obrębie kwatery hrabiow-
skiej na cmentarzu katolickim, dotyczące niektórych zabytkowych 
płyt nagrobkowych oraz zabytkowego ogrodzenia.

• opracowanie materiałów pt. „Kościół Leśny na Polanie”, których 

wykorzystanie doprowadziło do włączenia tegoż terenu na skoku 
Wysokiego do gminnej ewidencji zabytków i objęcia go ochroną 
konserwatorską.

• Współdziałanie z Urzędem Gminy przy przebudowie zabytkowego 
centrum miejscowości w tym parku zdrojowego.
społeczna rada i zarząd Towarzystwa miłośników jaworza pro-

wadzą działalność popularyzatorską poprzez :
- notatki i publikacje prasowe, książkowe i katalogowe
- pogadanki i prelekcji na organizowanych spotkaniach /Posiady/ 
ochrona dóbr jaworzańskiej kultury oczywiście wymagała zaan-

gażowania pokaźnych środków finansowych. Pochodzą one z kilku 
źródeł:
• dotacje z budżetu państwa i fundusze unijne; społeczna rada 

służyła właścicielom obiektów pomocą w opracowywaniu wniosków 
o ich uzyskanie.

• Środki z budżetu gminy; rada Gminy podjęta w 2002 roku uchwa-
łę o przeznaczeniu co najmniej 0,2 % z corocznego budżetu na 
ochronę zabytków; uchwała była realizowana.

• Środki społeczne.
społeczna rada ochrony i odnowy zabytków w jaworzu praco-

wała i nadal pracuje – niezwykle systematycznie, ofiarnie, i co warto 
podkreślić, profesjonalnie i rzetelnie. znaczenie pracy tej niewielkiej 
przecież grupy ludzi dla ratowania i zachowania dziedzictwa kulturo-
wego naszej małej ojczyzny, jak i umiejętność skupiania wokół swoich 
prac przedstawicieli różnych środowisk oraz instytucji, jest ogromna. 
Warto na miarę własnych możliwości w tę pracę się włączyć, by jak 
najwięcej z naszego dziedzictwa pozostawić następnym pokoleniom.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochro-
nie zabytków i opiece nad nimi , właściwe organy państwowe 
i samorządowe są obowiązane do zapewnienia odpowiednich 
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, a wła-
ściciele i użytkownicy dóbr kultury powinni je utrzymywać we 
właściwym stanie.  

W dniu 31.12.2013 r. starosta Bielski ustanowił społeczną 
Radę ochrony i odnowy Zabytków 

w Jaworzu jako społecznego opiekuna zabytków działającego 
na terenie gminy Jaworze, wpisując na listę społecznych opie-
kunów zabytków powiatu bielskiego.

 celem działania obecnie w/w gremium jest ochrona zachowania 
dóbr kultury w zabytkowym, należytym stanie, właściwe społeczne 
ich wykorzystanie i udostępnianie dla celów wychowawczych, dydak-
tycznych i naukowych. cele te realizowane są głównie przez organy 
administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania, 
głównie poprzez:
• zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, 

umożliwiających trwałe zachowanie i utrzymanie zabytków;
• udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków 

oraz zapobieganie ich uszkodzeniom.
Uogólniając powyższe należy dodać, że dobra kultury powinny 

być zachowane w stanie dobrym i stanowić ważny element rozwoju 
kultury i być czynnym składnikiem współczesnego życia społecznego.

mając na uwadze cytowane fragmentarycznie zapisy wyżej wy-
mienionej ustawy, społeczna rada ochrony i odnowy zabytków 
jaworza  przedstawiła pod dyskusję i do możliwej aprobaty projekt 
opracowania planu ochrony i odnowy zabytków w gminie jaworze 
według następujących punktów:
1. Ustalenie ważności dla gminy jaworze istniejących obiektów za-

bytkowych, które mogą przyczyniać się do utrwalenia jego historii 
jako – uzdrowiska.

2. Weryfikacja istniejących obiektów zabytkowych, które zatraciły 
charakter zabytku ze względu na różne przebudowy modernizacje, 
zmiany elewacyjne dewastacje znaczących detali architektonicz-
nych.

3. nowe obiekty budowlane tzw. kultury współczesnej, które powsta-
jąc wpisują się na stałe w krajobraz i historię jaworza (muzeum 
fauny morskiej, Kościół Katolicki w jaworzu nałężu, Kościół ad-
wentystów, fontanna Parkowa przy ul. zdrojowej, Pomnik hrabiego 
sant – Genois d’anneaucourt, tężnia solankowa).

4. zabytki przyrody, miejsca godne uwagi i zobaczenia jako cieka-
wostki przyrodnicze.

5. opracowanie wzoru uproszczonej dokumentacji opisowo – rysun-
kowo – fotograficznej obiektu zabytkowego i pomnika przyrody.
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Przewodniczący społecznej rady ochrony
 i odnowy zabytków jaworza

jerzy Kukla

toWaRZYstWo MiŁoŚNiKóW JaWoRZa 
spRaWoZdaNiE Z posiad  
toWaRZYstWa MiŁoŚNiKóW  
JaWoRZa W dNiU 21.09.2014R.

W dniu 21.09.2014r.o godz. 15.00 odbyły się 
kolejne posiady zorganizowane przez Towarzy-
stwo miłośników jaworza w Galerii Pod Groniem 
w Gospodarstwie agroturystycznym p. steklów.

Tematem spotkania był wykład p. ryszarda 
małachowskiego pt. „znaczenie rehabilitacji po 
przebytej chorobie”.

na wstępie p. ryszard stanclik przywitał 
naszego gościa p. ryszarda małachowskiego, 

który gościł u nas po raz pierwszy, następnie powitał przybyłych 
na spotkanie członków oraz sympatyków naszego towarzystwa 
oraz pokrótce przedstawił naszego gościa.

naszym dzisiejszym gościem jest Pan ryszard małachowski 
lekarz, mieszkaniec jaworza. nasz Gość przybył do jaworza 
w 1974 roku rozpoczynając pracę w tutejszym sanatorium i osiadł 
w naszej miejscowości na stałe.

nasz Gość swoją wypowiedź rozpoczął od przedstawienia histo-
rii placówki w której pracuje już 40 lat. W czasie gdy rozpoczynał 
pracę w tutejszym sanatorium przyjmowani byli pacjenci w licz-
bie ok. 70, którzy zakwaterowani byli w kwaterach prywatnych. 
W chwili obecnej przyjmowanych jest ok. 100 pacjentów z czego 70 
zakwaterowanych jest w budynkach należących do beskidzkiego 
zespołu Leczniczo-rehabilitacyjnego, a pozostałych 30 to pacjenci 
ambulatoryjni. szpital opieki długoterminowej dla dorosłych zlo-
kalizowany w centrum naszej miejscowości przyjmuje pacjentów, 
których zabiegi oraz pobyt finansowany jest przez narodowy 
fundusz zdrowia oraz pacjentów tzw. Komercyjnych, którzy sami 
opłacają swój pobyt i leczenie. W szpitalu funkcjonują oddziały 

rehabilitacji neurologicznej 
oraz kardiologicznej w for-
mie stacjonarnej z zakwa-
terowaniem i wyżywieniem 
lub dochodzącej polega-
jącej na uczestnictwie tyl-
ko w samych zabiegach. 

W naszym szpitalu rehabili-
tacji poddawani są pacjenci 
z różnych rejonów naszego 
województwa dla przykła-
du bardzo dobre kontakty 
szpital posiada z oddziałem 
Kardiologicznym szpita-
la w częstochowie skąd 
pochodzi dużo pacjentów. 
oczekiwanie na przyjęcie do 
naszego szpitala na oddział dla dorosłych zajmujący się korekcją 
wad postawy sfinansowane z nfz wynosi obecnie 5 lat.

drugą częścią szpitala jest oddział dla dzieci i młodzieży zloka-
lizowany przy ulicy Wapienickiej naprzeciw amfiteatru. oddział ten 
jest kontynuacją sanatorium Przeciwgruźliczego zorganizowanego 
zaraz po ii Wojnie Światowej przez dr marię niżegorodcew póź-
niejszą długoletnią dyrektor sanatorium w skład którego wchodziły 
również obiekty w Górkach „na buczu”. na oddziale dziecięcym 
i młodzieżowym leczone są schorzenia górnych dróg oddecho-
wych, schorzenia neurologiczne oraz prowadzona jest rehabilitacja 
ogólnoustrojowa. na oddział dziecięco-młodzieżowy przyjmowani 
są pacjenci w wieku od 0 do 18 lat. Po przeprowadzonym remoncie 
jest możliwość przebywania rodziców lub opiekunów z dziećmi 
w czasie leczenia co ma dobry wpływ na całe leczenie i samopo-
czucie dzieci. oczekiwanie na przyjęcie do naszego szpitala na 
oddział dla dzieci i młodzieży zajmujący się korekcją wad postawy 
sfinansowane z nfz wynosi obecnie 1,5 roku.

6. spotkanie z właścicielami i zarządcami obiektów zabytkowych, 
celem poznania ich planów i możliwości przywracania i dbałości 
o prawidłowy stan techniczny wyżej wymienionych obiektów.

7. Wykonanie dokumentacji opisowo – rysunkowej oraz archiwal-
nej fotograficznej dla nieistniejących już obiektów zabytkowych, 
a ważnych dla zobrazowania dziejów i życia mieszkańców jaworza 
(nieistniejące wille o charakterze uzdrowiskowym, budynki gospo-
darstw rolnych, obiekty folwarczne, lodownia, piwnice ziemne itp.).

8. opracowanie dokumentacji detali np. konstrukcji, elementów 
architektonicznych, metod wykonania dotyczących obiektów bu-
dowlanych, znajdujących się na terenie jaworza np. kaplice i krzyże 
przydrożne, fundamenty, ściany i stropy budynków, elementy dachu 
(krokwie, płatwie, deskowania zewnętrzne, werandy drewniane, 
stolarka okienna i drzwiowa itp.).

9. Powyższe dokumentacje winny być wykonane w technice kom-
puterowej i rysunkowej, celem ich przechowywania w archiwach 
Urzędu Gminy jaworze, biblioteki Publicznej oraz ośrodka Pro-
mocji Gminy jaworze. materiały te mogą być wykorzystywane 
przez placówki oświatowe, stowarzyszenia kulturotwórcze, służyć 
do opracowania prac naukowych i różnego typu wydawniczych, 
które będą podkreślały historię naszej miejscowości.

10. opracowanie odpowiednio przygotowanej graficznie i opisowo 
turystycznej informacji promującej jaworze, w tym również historię 
i jakość zagospodarowania oraz prawidłowej wizualizacji istnie-
jących obiektów zabytkowych, które świadczą o możliwościach 
turystycznych naszej gminy.

11. Pozyskiwanie środków finansowych na opracowanie rewaloryzacji 
obiektów zabytkowych z możliwych źródeł finansowania, w tym 
z budżetu Gminy jaworze.

12. opracowanie możliwości adaptacji obecnych obiektów zabyt-
kowych do celów, umożliwiających pozyskiwanie środków na ich 
utrzymywanie w dobrej kondycji technicznej.

Przedstawiając powyższe zagadnienia i tematy do realizacji, mamy 
nadzieję na przychylność dla wspólnej realizacji, w tym współpracy 
pomiędzy administracją samorządową oraz organizacjami społecz-
nymi jak i zainteresowanymi miłośnikami jaworza dla osiągnięcia 
zamierzonego celu.

 zgodnie z ustawą Wójt Gminy sporządza na okres 4 lat gminny 
program opieki nad zabytkami, szczególnie ważnymi dla lokalnej 
społeczności, a takich mamy co najmniej kilka, które akceptuje do 
realizacji rada Gminy po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konser-
watora zabytków.

dzisiaj spacerując po naszej miejscowości i oglądając w części 
ich odnowioną szatę /budynek pałacu, kościół ewang.- augsburski 
i budynek plebani, obecna restauracja „zdrojowa”, budynek miesz-
kalny nr 111, zabytkowa glorieta, budynek dawnego kina – obecnie 
siedziba firmy berndorf baderbau, budynki dawnego sanatorium, 
park zdrojowy z nowymi elementami małej architektury i ścieżka-
mi spacerowymi, stare nagrobki w części cmentarza katolickiego 
i ewangelickiego, a także nieliczne prywatne budynki mieszkalne/, 
uważamy taki stan rzeczy za oczywisty dla poszanowania historii 
i atrakcyjności naszej miejscowości.  ale musimy mieć świadomość 
i nie popadajmy w duży zachwyt, że wszystko jest tak wspaniałe, 
dlatego przed radnymi i Wójtem Gminy i administracją samorządo-
wą jak i nami samymi, mieszkańcami jaworza, jego sympatykami, 
jest realizacja dbałości o wszelkie dobra kultury, pomników przyrody 
i nowe obiekty, które powstały na przestrzeni ostatnich lat i wpisały 
się w nasz krajobraz kulturowy.

obecnie jest moment na realizację w najbliższym czasie jednego 
z ważniejszych postulatów, zgłaszanych przez środowiska kulturo-
twórcze, tj. regionalnego muzeum jaworza, szczególnie z okresu 
uzdrowiska, sali tradycji życia jego mieszkańców. 
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na koniec prezentacji beskidzkiego zespołu Leczniczo-rehabi-
litacyjnego nasz gość podziękował za wsparcie finansowe zespołu 
przez Urząd Gminy w jaworzu oraz przez orgn założycielski jakim 
jest marszałek Województwa Śląskiego. stwierdził również ze 
smutkiem że możliwości przyjęć pacjentów są o wiele większe niż 
narzuca to nfz poprzez obcinanie kontraktów i nie finansowanie 
tzw. „nadwykonań”. Wspomniał również o prowadzonych remon-
tach w zespole, które koncentrują się na modernizacji budynku 
„maria” finansowanego z „funduszu norweskiego”. 

odpowiadając na pytania wyjaśnił że:
- nazwy budynków nadawane są na cześć osób zasłużonych 

dla beskidzkiego zespołu Leczniczo-rehabilitacyjnego,
- solanki wykorzystywane w naszym szpitalu pochodzą z ujęcia 

w dębowcu,
- Ćwiczenia prowadzone w basenie bardzo dobrze wpływają 

na przebieg rehabilitacji poprzez odciążenie układu kostnego do 
którego dochodzi w wodzie,

- sauna będąca częścią zespołu na razie nie będzie urucha-
miana z powodu braku funduszy na remont tego obiektu oraz brak 
możliwości finansowania zabiegów przeprowadzanych w saunie 
przez nfz,

- rehabilitacja nie usuwa przyczyny schorzenia tylko zmniejsza 
dolegliwości.

Po wysłuchaniu wielu ciekawych informacji przekazanych 
przez p. ryszrda małachowskiego przyszedł czas na obejrzenie 

wystawy prac malarskich p. janiny Krzempek przedstawiających 
kwiaty i pejzaże. Po obejrzeniu wystawy przyszedł czas na roz-
mowy, dyskusje oraz kawę, herbatę i pyszne ciasto. bardzo wielu 
ciekawych informacji wysłuchało 31 osób członków i sympatyków 
Towarzystwa miłośników jaworza.

na następne posiady zapraszamy do Galerii Pod Groniem 
w Gospodarstwie agroturystycznym p. steklów w jaworzu w dniu 
19.10.2014r. o godz. 15.00. tematem spotkania będzie Wspo-
mnienie o janie chmielu które przedstawi p. józef niesyt znany 
jasienicki gawędziarz. 

zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników jaworza na posiady z udziałem  profesora  daniela  
Kadłubca ( polskiego działacza społecznego na zaolziu, badacza historii, kultury i folkloru Śląska  

cieszyńskiego, wykładowcy m.in. Uniwersytetu Śląskiego – filia w cieszynie oraz aTh w bielsku-białej).
spotkanie odbędzie się w soboTĘ 15 listopada br. o godzinie 16.00

w Galerii pod Groniem u Państwa steklów , ul. zajęcza jaworze.( szczegóły na plakatach)
serdecznie zapraszamy 

zarząd tMJ 

zaprasza na 
spotkanie Andrzejkowie

przy rytmach muzyki na żywo zespołu image arT, 
które odbędzie się 22 listopada 2014 r.

o godzinie 19:30 w jaworzu nałężu przy ul. Grabka 
w Gościńcu u Państwa steklów. 

Koszt uczestnictwa 60,00zł od osoby płatne przy  
zapisach do dnia 10 listopada 2014 r.

tel. 511 194 719, 601 284 451, 601 285 100

towarzystwa  
Miłośników Jaworza

Pod hasłem „społecznicy dumą ziemi bielskiej”   
 zorganizowano X Powiatowy zjazd Towarzystw  

regionalnych spotkanie działaczy regionalnych stowa-
rzyszeń miało miejsce  11 października w domu Kultury  
w Porąbce. miło nam poinformować , że Xi powiatowy 

Zjazd towarzystw Regionalnych w roku 2015  
odbędzie się w Jaworzu, a jego organizatorami  

będzie  towarzystwo Miłośników Jaworza wraz z 
Urzędem Gminy  Jaworze.  dokładny termin i miejsce 

zjazdu zostaną podane w późniejszym terminie.

X poWiatoWY ZJaZd  
toWaRZYstW REGioNalNYCH

zaproszenie na posiady

REGUlaMiN KoNKURsU pt. „NaJlEpsZE 
CiastECZKo ŚWiątECZNE”      

1. organizatorem konkursu jest stowarzyszenie „nasze jaworze”  
w jaworzu 
2. Konkurs jest realizowany w ramach zadania publicznego  „dzie-
dzictwo kulturowe - fundamentem naszej tożsamości, finansowanego 
przez Urząd Gminy w jaworzu.     
3. celem konkursu jest podejmowanie inicjatyw i działań mających na 
celu czynny udział mieszkańców Gminy w zaprezentowaniu wypieków 
związanych ze Świętami bożego narodzenia,  charakterystycznych 
dla kultury i tradycji naszego  regionu./ Gminy.
4. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy oraz wszystkie 
organizacje pozarądowez działające na  terenie  Gminy( KGW, 
tMJ, itp.)

5. zasady konkursu określa  niniejszy regulamin (dostępny na stronie 
ośrodka Promocji Gminy jaworze – www. opgj.pl ) który wchodzi 
w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. od momentu ukazania się 
ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej ośrodka Promocji 
Gminy oraz w echu jaworza i obowiązuje do momentu ogłoszenia 
wyników. 
6. przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie 
„drobnych ” ciasteczek wykonanych samodzielnie.
7. jedna osoba  (lub podmiot)  na konkurs może przygotować nie 
więcej niż 3 rodzaje wypieku. 
8. ciasteczka należy przygotować w domu z zakupionych przez 
siebie produktów. 
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stoWaRZYsZENiE MiloŚNiKóW 
sZtUKispRaWoZdaNiE Z dZiaŁalNoŚCi sto-

WaRZYsZENia „NasZE JaWoRZE”
Końcem września, stowarzyszenie „nasze jaworze”, ”zorganizowało 

jesienny ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców jaworza piknik – 
„Święto Pieczonego ziemniaka”. impreza była zrealizowana w ramach 
zadania publicznego „ dziedzictwo kulturowe- fundamentem naszej toż-
samości”. W pikniku, mimo nie najlepszej od rana pogody , udział wzięło 
sporo osób. było to spotkanie łączące dobrą zabawę z dobrą kuchnią. 
Przygotowano pokaz gotowania „kartoflanki”, pieczenia placków ziemnia-
czanych , przygotowywania duszonek, które mogli degustować wszyscy 
uczestnicy imprezy. spotkanie przy dobrej muzyce i zabawie trwało do 
późnych godzin  wieczornych .

spotKaNiE  „sKaRBY JaWoRZa”
już po raz trzeci, ,podobnie jak w latach poprzednich, w dniu 15 paździer-

nika 2014 w  członkowie stowarzyszenia „nasze jaworze” zorganizowali 
w   beskidzkim zespole Leczniczo-rehabilitacyjnym kameralne spotkanie  
z kuracjuszami szpitala opieki długoterminowej. spotkanie  pt. „skarby 
jaworza”  zorganizowano   w ramach   zadania publicznego „dziedzictwo 
kulturowe- fundamentem naszej  tożsamości”.

członkowie stowarzyszenia oraz uczestnicząca w spotkaniu  sekretarz 
Gminy anna skotnicka-nędzka zapoznali  uczestników z   dorobkiem 
gospodarczo-kulturalnym oraz z historią  naszej  miejscowości. .

następnie odbyła się projekcja filmu „dziedzictwo kulturowe jaworza. 
dla uczestników przygotowano drobny poczęstunek  w formie kawy, her-
baty  i regionalnych „kołaczyków”

cele  spotkania  jakimi było   zapoznanie   pacjentów  szpitala  z historią, 
kulturą , tradycją i  dorobkiem jaworza,  jak również  uatrakcyjnienie reha-
bilitacji w naszej  gminie- zostały w pełni zrealizowane. zainteresowanie 
pacjentów naszym spotkaniem było ogromne. 

Uczestnicy spotkania - pacjenci  szpitala,  osoby chore,  z których 
znaczna część   sama nie może  osobiście zwiedzić jaworza,  przyjęli 
powyższą inicjatywę z entuzjazmem , o czym świadczyła frekwencja oraz  
słowa podziękowań za organizację spotkania i prelekcję filmu.

info: stowarzyszenie nasze jaworze

9. Udział w konkursie należy 
zgłosić 
- telefonicznie  Preze-
sa stowarzyszenia „na-
sze jaworze” - Zygmunta 
podkówki pod  nr tel. 33 

8172118  lub  u danuty Mynarskiej  33 8172 678 
          601447670)
- osobiście na formularzu zgłoszeniowym  dostarczonym  na adres 
stowarzyszenia „Nasze Jaworze” ul. Cyprysowa 209 (skansen 
- u zygmunta Podkówki)
W przypadku zgłoszenia telefonicznego formularz zgłoszeniowy 
należy wypełnić w dniu  dostarczenia wypieków tj.10 grudnia. 
10. Wypiek – ciasteczka  w ilości ok. 20 sztuk – i  formularz 
zgłoszeniowy wraz z przepisem  ( recepturą ) należy  dostarczyć 
na dzień przed  konkursem tj. dniu 10 grudnia w godz. od  13.00 

-16.00 w sali „pod Goruszką” ul. szkolna. cia-
steczka zgłoszone po terminie tj. po 10 grudnia 
nie będą  podlegać ocenie.
11. na formularzu zostanie nadany numer 
identyfikacyjny, który będzie używany podczas 
prezentacji wyrobów. zapewni to anonimowość 
i obiektywność podczas oceny jury. W formularzu 
należy również podać dokładny przepis  na  zgło-
szone ciasteczko. 
12. członkami jury będzie grupa 3  osób wybra-
nych przez organizatora. jury konkursowe oce-
niać będzie: - walory smakowe 0 – 10 pkt., wygląd 
0 – 5 pkt., oryginalność i kreatywność 0 – 5 pkt. 
Każdy członek jury może maksymalnie przyznać 
20 punktów. na ostateczną ocenę składać się 

będzie suma wszystkich ocen członków jury. spośród wszystkich 
zgłoszonych prac komisja wybierze pięć  najlepszych. 
13.  prezentacja wszystkich wypieków  oraz wyniki konkursu 
zostaną zaprezentowane podczas  Wieczoru andrzejkowego 
w dniu 11 grudnia, na który  zaprasza się wszystkich  uczestników. 
Wyniki ponadto opublikowane będą  w styczniowym  Echu 
Jaworza.
14.  organizator przyzna  drobne nagrody rzeczowe  za 3 pierwsze 
miejsca oraz dyplomy wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu. 
15. organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regu-
laminie. organizatorowi  przysługuje również prawo do przerwania 
i unieważnienia konkursu w przypadku zbyt  małej liczby uczestników.
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mieszkańców i Gości jaworza na Wieczór andrzejkowy połączony z  Wieczorem poezji
spotkanie odbędzie się  27 listopada 2014r. o godz 17,00 w sali budynku Goruszka

serdecznie zapraszamy !!!
********

Ponadto zapraszamy na Wieczór Kolęd i Konkurs Ciasteczek Świątecznych
w dniu 11 grudnia  2014 r  godz 17,00 również do budynku Goruszka.

zapraszamy również do udziału w konkursie na najlepsze ciasteczko świąteczne. szczegóły konkursu znajdują się  
w regulaminie publikowanym poniżej.

stowarzyszenie nasze Jaworze zaprasza

KoŁo GospodYń WiEJsKiCH NR 1  
W JaWoRZU Ma JUŻ 60 lat !
W sobotę, 11.10.2014 w remizie jaworzańskiej ochotniczej stra-

ży pożarnej, KGW nr 1 w jaworzu obchodziło okrągły jubileusz 
60-lecia istnienia. Świętowa-
nie rozpoczęło wystąpienie 
danuty mynarskiej – prze-
wodniczącej owego stowa-
rzyszenia, podczas którego 
powitała zaproszonych gości. 
W zacnym gremium pojawili 
się  przedstawiciele władz 
samorządowych gminy:  ra-
dosław G. ostałkiewicz- za-
stępca wójta Gminy jaworze  
i andrzej Śliwka– przewodni-
czący rady Gminy jaworze, 
natomiast z ramienia starosty 
bielskiego renata franasik– 
członek zarządu starostwa 
Powiatowego. nie zabrakło także  danuty Kożusznik– prezes 
zarządu rejonowego związku rolników, Kółek i organizacji rol-
niczych w bielsku-białej oraz  antoniny Górny- przewodniczącej 
rady Kobiet  rejonowego związku rolników, Kółek i organizacji 
rolniczych w bielsku-białej. Także wśród gości znaleźli się: andrzej 
Grzyb - dyrektor  zamiejscowego oddziału doradztwa rolniczego 

w bielsku-białej,  ewa cholewik- dyrektor szkoły Podstawowej  
w jaworzu, jolanta bajorek- dyrektor Przedszkola nr 1 w jaworzu, 

Leszek baron- dyrektor ośrodka Promocji Gminy jaworze. Wśród 
przybyłych, byli również przedstawiciele takich organizacji społecz-
nych jak: Tmj, osP, KGW nr 2, Kółka rolniczego, Koła emerytów, 
rencistów i inwalidów oraz stowarzyszenia „nasze jaworze”.

 W pierwszej części imprezy, swój program artystyczny zaprezen-
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tował zespół „sinfonietta” ,złożony z uczniów szkoły Podstawowej 
nr 1 w jaworzu, który obejmował kilka utworów m.in. z muzyką 
pochodzącą z filmu „Piraci z Karaibów”. Uczniowie złożyli również 
członkiniom koła życzenia, zaś ich występ był pięknym i niepo-
wtarzalnym prezentem dla nich. W kolejnym punkcie programu 
przedstawiono historię KGW, przy pomocy ciekawej prezentacji 
multimedialnej, obfitującej w interesujące zdjęcia oraz opisy sprzed 
lat. „Dla członkiń koła, ta rocznica jest bardzo ważnym wydarze-
niem, ponieważ możemy się spotkać w tym dniu w miłej atmos-
ferze i spędzić razem przyjemne i wyjątkowe chwile, a myślę, 
że każdej z nas tego naprawdę potrzeba. Ponadto takie 
spotkanie jest kapi-
talną okazją do wspo-
mnień o ludziach, 
a także niepowta-
rzalnych chwilach 
spędzonych razem”- 
podkreśla danuta 
Mynarska.

 Koło gospodyń wiej-
skich jest organizacją 
silnie udzielającą się 
społecznie, która łączy 
członkinie w różnym 
wieku, a w ramach cie-
kawostki warto wspo-
mnieć, iż najstarsza 
ma 95 lat, a najmłod-
sza 38. angażowanie się w tego typu inicjatywę, jest już od 60 
lat szansą na bliższe poznanie się, wymianę wiedzy i to nie tylko 
kulinarnej, ale również wspólny relaks podczas wycieczek orga-
nizowanych przez koło. Warto też wspomnieć, o tym, że na spo-
tkaniach organizacji pojawiają się również panowie, którzy także 
lubią gotować i są zainteresowani jej działalnością. radosław G. 
ostałkiewicz oraz andrzej Śliwka, jako reprezentanci UG w jawo-
rzu, wręczali podczas uroczystości medale „za zasługi dla rozwoju 
jaworza”. owym odznaczeniem uhonorowano: alinę König, olgę 
Łatę oraz Helenę Macurę. Wśród wyróżnień znalazło się również 
odznaczenie resortowe „za zasługi dla kółek rolniczych”, przyznane 
przez Krajowy związek rolników, Kółek i organizacji rolniczych, 
Krystynie Wykręt. Ponadto do księgi: zasłużony działacz  rejo-
nowego związku rolników, Kółek i organizacji rolniczych wpisano 
stanisławę duraj, Jadwigę Roik oraz danutę Mynarską. Warto 
także wspomnieć o listach gratulacyjnych z rejonowego związku 
rolników, Kółek i organizacji rolniczych w bielsku-białej, które 
otrzymały: Hilda dziadek, Maria Maroszek i  anna Waliczek. 
Pośród wyróżnień, było również odznaczenie nadane przez koło 
„za zasługi dla KGW”, które otrzymały: Krystyna Czader, aurelia 
Ficek, stefania sznyr, ligia Rapacz oraz Jadwiga Roik. Uho-
norowano także Ewę Urbaś, annę lirę, annę Wojtek dyplomami 
i podziękowaniami. na koniec części oficjalnej, Radosław G. 
ostałkiewicz- zastępca wójta wręczył na ręce  danuty mynarskiej 
symboliczne 60 róż, z okazji 60 lecia działalności, z życzeniem, 
aby każda z pań zabrała jedną różę, natomiast w imieniu władz 
starostwa bielskiego podarował bilet PKs z myślą o zamiłowaniu 
członkiń koła do wycieczek. KGW skierowało podziękowania 

wraz z medalem pamiątkowym: szkole podstawowej nr 1 im. 
Marii dąbrowskiej w Jaworzu, przedszkolu publicznemu nr 1 
w Jaworzu, ośrodkowi promocji Gminy Jaworze, Kółku Rol-
niczemu w Jaworzu i ochotniczej straży pożarnej w Jaworzu.

Po uroczystym obiedzie, nadszedł czas na część nieoficjalna tj 
wspólne rozmowy, wspomnienia i zabawę przy udziale kapeli i ze-
społu KGW z bielowicka. impreza ta trwała do godzin wieczornych.

Warto dodać, iż spotkanie było finansowane częściowo przez 
Urząd Gminy w jaworzu, w ramach zadania publicznego- „Koło 
Gospodyń Wiejskich Wczoraj i dziś” – 60 letni dorobek koła 
na rzecz upowszechniania dziedzictwa regionalnego, tradycji 
i zwyczajów. jeśli chodzi o plany na przyszłość KGW, to przede 
wszystkim aktywne działanie w sferze społecznej oraz umożliwianie 
spędzania wspólnie miłych chwil podczas np. wycieczek.

60-lecie tej organizacji to wyjątkowy czas dla jej członkiń, kie-
dy zarówno wraca się pamięcią do historii i tradycji, ale również 
patrzy w przyszłość. Godzi się tu wspomnieć, że na przełomie 
września i października tego roku, koło zorganizowało w galerii 
na ulicy zdrojowej wystawę, poświęconą właśnie tej szczególnej 
chwili. można tam było zobaczyć archiwalne kroniki, dyplomy, 
odznaczenia, wystawę rękodzieł członkiń. również można było 
przeglądać książki jadwigi roik –działaczki koła oraz miłośniczki 
jaworza i jego historii. Ponadto w niedziele poprzedzające sobotnią 
galę 60 lecia koła, w kościołach rzymskokatolickim i ewangelic-
ko-augsburskim, podczas mszy i nabożeństwa działalność  koła 
powierzono bożej opiece.  

Przygotował: 
dawid jędrysko
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Kandydaci do Rady Gminy Jaworze

KWW Człowiek i RodzinaNie jest mi obojętny los człowieka  
i rodziny
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Ks CZaRNi JaWoRZE

W spoRtoWEJ RYWaliZaCJi

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej klubu www.czarnijaworze.futbolowo.pl.

Landek, dn. 21 września 2014
spójnia landek - Czarni Jaworze 3:0 (1:0)

skład:
Feruga - duś, tomalik, Kobza (60’ Król), Krzak - szewczyk 

(60’ Ma. sztykiel), M. pilch, Gucwa (77’ Kępka), Mi. sztykiel, 
Bydliński - J. pilch (82’ Mańkus) 

jaworze, dn. 27 września 2014
Czarni Jaworze – Maksymilian Cisiec 1:3 (1:1)

bramkę dla czarnych zdobył: Mariusz duś
skład:

Feruga - Krzak, Gucwa (75’ Jastrzębski), duś, szewczyk 
- Bydliński, M. pilch, Ma. sztykiel (67’ Mańkus), Mi. sztykiel - 

Kępka (57’ Król), J. pilch 

skoczów, dn. 4 października 2014
Beskid skoczów - Czarni Jaworze 5:0 (0:0)

skład:
Feruga - Gucwa (63’ Król), tomalik, Kobza, szewczyk - 

Mańkus (57’ M. pilch), Jastrzębski, Mi. sztykiel, Miagkyj  
(75’ sosna), Bydliński - duś 

Ustroń, dn. 11 października 2014
Kuźnia Ustroń - Czarni Jaworze 3:4 (2:2)

bramki dla czarnych zdobyli: Jakub pilch – 2, artem 
Miagkyj, Michał sztykiel

skład:
Machalica - Krzak, Handzel, duś, Mi. sztykiel - Mańkus, 
Jastrzębski (90’ Gucwa), Bydliński (76’ Wacławski),  
Miagkyj (67’ Król), Ma. sztykiel - J. pilch (78’ Kępka) 

TabeLa – LiGa oKrĘGoWa senioróW 
(sTan na 14 PaździerniKa 2014)

Miejsce Klub Il. meczów Punkty Bramki
1. Spójnia Landek 10 27 31 – 10 
2. KS Wisła 10 25 43 – 11 
3. Pasjonat Dankowice 10 21 34 – 16 
4. Beskid Skoczów 10 20 25 – 12 
5. Skałka Żabnica 10 18 27 – 19 
6. LKS Bestwina 10 18 15 – 13 
7. Kuźnia Ustroń 10 17 20 – 12 
8. Świt Cięcina 10 15 20 – 19 
9. MRKS Czechowice-

Dziedzice
10 14 14 – 16 

10. Maksymilian Cisiec 10 14 23 – 27 

11. LKS 99 Pruchna 10 12 11 – 15 
12. Koszarawa Żywiec 10 9 17 – 25 
13. Cukrownik Chybie 10 7 9 – 26 
14. Zapora Porąbka 10 7 11 – 32 
15. Czarni Jaworze 10 4 10 – 34 
16. Piast Cieszyn 10 3 12 – 35 

1.miejsce – awans do iV ligi, 15 - 16. miejsce – spadek do Klasy a

Terminarz meczóW KLasa „b” senioróW –  
rUnda jesienna 2014 
(sTan na 14 PaździerniKa 2014)

LP Data Godz. Gospodarz Gość Wynik Strzelcy
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liGa RoBiN Hooda
27 września w zawadce koło Wadowic rozegrano turniej łucz-

niczy szkolnej Ligi robin hooda , w którym wzięło udział ponad 
stu zawodników .W tych zawodach drugie miejsce zajął Wojciech 
Gruszczyk,a piotr Wiśniewski był czwarty. drużynowo zawodnicy 
UKs „dziesiątka” zajęli 5-te miejsce.

30 września w Żywcu rozegrano międzywojewódzkie mistrzostwa 
Śląska młodzików. Tytuł wicemistrza wywalczył Piotr Wiśniewski z 
wynikiem 668pkt na 720 możliwych ( 24 serie po trzy strzały) do 
zakończenia sezonu pozostały jeszcze trzy starty w kategoriach 
kadetów i młodzieżowców. Liczymy na dalsze sukcesy.

należy dodać,że łucznicy startujący w zawodach tego sezonu 
wspierani są ze środków budżetowych Urzędu Gminy jaworze. info:

UKs dziesiątka
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TabeLa – KLasa „b” senioróW 
(sTan na 14 PaździerniKa 2014)

Miejsce Klub Il.  
meczów Punkty Bramki

1. KS Bystra 8 19 24 – 7 

2. Zamek Grodziec 8 16 21 – 14 

3. Czarni II Jaworze 8 14 30 – 17 

4. Sokół Zabrzeg 8 13 20 – 10 

5. Rotuz Bronów 8 13 18 – 18 

6. Słowian Łodygowice 8 11 16 – 17 

7. Sokół Hecznarowice 8 11 14 – 24 

8. Żar Międzybrodzie Bialskie 8 9 15 – 14 

9. Halny Kalna 8 5 14 – 32 

10. LKS Ligota 8 3 5 – 21 

 
1. miejsce – awans do Klasy „a”

Terminarz meczóW WojeWódzKa LiGa „a1”  
jUnioróW – rUnda jesienna 2014 
(sTan na 14 PaździerniKa 2014)

LP Data Godz. Gospodarz Gość Wynik Strzelcy

 
1

 
31 sierpnia
(niedziela)

 
1200

 
KS Czarni 
Jaworze

 
Sokół 

Zabrzeg

 
3:2 

Bula 
Gacek 

Drewniak

2 6 września
(sobota) 1200 LKS 

Mazańcowice
KS Czarni 
Jaworze

1:2 Heliński 
Bula

3 13 września
(sobota) 1200 KS Czarni 

Jaworze
KS 

Międzyrzecze
6:0 Heliński – 4 

Gacek – 2

4 20 września
(sobota) 1200

Żar 
Międzybrodzie

Bialskie
KS Czarni 
Jaworze

3:3 Drewniak – 2 
Ryba

5 27 września
(sobota) 1200 KS Czarni 

Jaworze LKS Ligota 1:4 Bula

6 5 października
(niedziela) 1200 Zamek 

Grodziec
KS Czarni 
Jaworze

2:0 

 
7

 
12 

października
(niedziela)

 
1500

 
KS Bystra

 
KS Czarni 
Jaworze

 
1:11 

Król – 6 
Szymański 

– 3 
Drewniak 
Heliński

8
18 

października
(sobota)

1200 Sokół 
Buczkowice

KS Czarni 
Jaworze

9
25 

października
(sobota)

- KS Czarni 
Jaworze pauza

TabeLa – WojeWódzKa LiGa „a1” jUnioróW (Gr. ii)  
(sTan na 14 PaździerniKa 2014)
Miejsce Klub Il. meczów Punkty Bramki

1. LKS Ligota 6 18 38 – 3 
2. Czarni Jaworze 7 13 26 – 13 
3. Sokół Buczkowice 6 13 20 – 19 
4. LKS Mazańcowice 6 12 24 – 11 
5. Zamek Grodziec 6 12 23 – 15 
6. Sokół Zabrzeg 7 7 11 – 14 
7. Żar Międzybrodzie Bialskie 6 5 11 – 19 
8. KS Bystra 6 1 5 – 41 
9. KS Międzyrzecze 6 0 3 – 26 

Terminarz meczóW WojeWódzKa LiGa „c1” 
TramParzy – rUnda jesienna 2014 
(sTan na 14 PaździerniKa 2014)

LP Data Godz. Gospodarz Gość Wynik Strzelcy

1 31 sierpnia
(niedziela)

1000 KS Czarni 
Jaworze

Sokół 
Zabrzeg

2:2 Konior 
samobójcza

 
2

 
6 września

(sobota)

 
1000

 
LKS 

Mazańcowice

 
KS Czarni 
Jaworze

 
0:3 
(wo)

Na boisku 1:2 
------------------ 

Konior 
Hutyra

 
3

 
13 września

(sobota)

 
1000

 
KS Czarni 
Jaworze

 
KS 

Międzyrzecze

 
6:5 

Hutyra – 3 
Linnert – 2 

Legut
4 20 września

(sobota)
1000 Żar 

Międzybrodzie 
Bialskie

KS Czarni 
Jaworze

1:0 

5 27 września
(sobota)

1000 KS Czarni 
Jaworze

LKS Ligota 5:0 Hutyra – 3 
Pietrzykowski

Legut
6 5 października

(niedziela)
1000 Zamek 

Grodziec
KS Czarni 
Jaworze

2:3 Or. 
Sznajdrowicz

 – 2 
Kubica

7 11 
października

(sobota)

1000 Beskid 
Godziszka

KS Czarni 
Jaworze

8:0 

8 18 
października

(sobota)

1000 Sokół 
Buczkowice

KS Czarni 
Jaworze

9 25 
października

(sobota)

1000 KS Czarni 
Jaworze

Rotuz 
Bronów

TabeLa – WojeWódzKa LiGa „c1” TramPKarzy (Gr. ii)  
(sTan na 14 PaździerniKa 2014)

Miejsce Klub Il. meczów Punkty Bramki

1. Beskid Godziszka 7 19 35 – 5 

2. Sokół Buczkowice 7 17 24 – 10 

3. Żar Międzybrodzie 
Bialskie 7 14 27 – 7 

4. Czarni Jaworze 7 13 19 – 18 

5. Sokół Zabrzeg 7 11 22 – 10 

6. Rotuz Bronów 7 11 25 – 17 

7. Zamek Grodziec 7 9 16 – 21 

8. LKS Ligota 7 3 3 – 30 

9. KS Międzyrzecze 7 3 16 – 48 

10. LKS Mazańcowice 7 0 10 – 31 

 
Uwaga!  

Po rozegraniu ośmiu spotkań rundy jesiennej tabela zostanie 
podzielona na dwie części i zespoły z miejsc 1 – 5 oraz 6 - 9 na 
wiosnę rozegrają po dwa spotkania z zespołami z grupy i, które 

zajmą te same miejsca i jeden mecz z drużynami,  
którymi rywalizowali na jesień.
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LECZENIE
STOMATOLOGICZNE

NFZ
w Centrum Medycznym

D A N E A
ul. Jaworzańska 40

tel.: 33 811 00 50,  
512 457 547

- 06.12.2014r/ sobota / Mikołajki w Gliwickim Teatrze Muzycznym - musical” Mały Książę” – 
spektakl dla całej rodziny. Dzieci od 6 lat.

Koszt całkowity:  U-67zł/os    N-72 zł/os.Wyjazd godz. 12.15. Zapisy do 10.11.2014r.

- 17.01.2015r. / sobota/ . Chorzów – spektakl  muzyczny„ Sylwester BIS”  Wyjazd godz. 12.50
Koszt całkowity : 120zł/os. Można wykupić jako prezent pod choinkę. Zapisy do 01.12.2014r.

- 23.01.2015r / piątek/ Cieszyn – spektakl  dla całej rodziny „ Jasełka tradycyjne „
Koszt całkowity : 50 zł./os.  Wyjazd godz. 15.45.  Zapisy do 10.12.2014r.

Zapisy przyjmuje : Lidia Sztwiorok tel. 33/8152 916 lub 692 405 825

BIurO PODróży „LIDIA „ 
ZAPrASZA

oGłoszenie
beskidzki zespół Leczniczo-rehabilitacyjny  informuje,  
że ponownie zawarł umowę z nfz  w zakresie rehabilitacji 
kardiologicznej stacjonarnej i ambulatoryjnej.
W związku z tym z w/w rehabilitacji mogą skorzystać osoby po:

chętni mogą zgłosić się do szpitala rehabilitacyjnego w jaworzu, ul. sło-
neczna 83, ze skierowaniem do Poradni rehabilitacyjnej  od lekarza Poz, 

lub zadzwonić pod nr telefonu 
33 817 21 66 wewn. 525 lub 526

• ostrych stanach wieńcowych
• plastyce naczyń wieńcowych
• zabiegach kardiochirurgicznych

• zabiegach z zakresu chirurgii  
naczyniowej

• zaostrzeniach  niewydolności serca
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t ł u m i k i
www.buzera.pl

IT B U Z E R A
usługi komputerowe

- sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego
- obsługa informatyczna firm
- naprawy u klienta

pon. - pt. 8:00 - 17:00

Jaworze, ul. Cieszyńska 194

tel. 33 44 54 264, 502 774 292

 sobota  10:00 - 13:00

P.H.U. ARMOT
ul. Graniczna 297
Jaworze Średnie

Aleksander dziewoński
tel. 338 172 913

kom. 692 473 669

NOWOCZESNE 
INSTALACJE
• antenowe
• elektryczne
• domofonowe

„ROB-SAT”
ANTENY DVB-T i SAT

FACHOWA 
OBSŁUGA, 
SERWIS, 
GWARANCJA ROBERT ZAŃKO

tel. 602 669 804
43-385 Jasienica, ul. Czarny Chodnik 1323

ŚWIADCZĘ USŁUGI KOMINIARSKIE
NA TERENIE GMINY JAWORZE

Mistrz Kominiarski Tomasz Maciejowski
Jaworze ul. Mysliwska 

KONTAKT  TEL.: 604 870 352, 33 8 173 697
Oferuje usługi kominiarskie:
CZYSZCZENIE  KONTROLE  ODBIORY  OPINIE STANU TECHNICZNEGO 
 PRZEŚWIETLENIE - INWENTARYZACJE PRZEWODÓW KOMINOWYCH  
WYDAJĘ ZAŚWIADCZENIA DLA GAZOWNI, NADZORU BUDOWLANEGO, 

UBEZPIECZENIA  WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z KOMINAMI

WŚCIEKLIZNA!! !
Uprzejmie informuje, że obowiązkowe 

szczepienia psów przeciwko 
wściekliźnie w 2014 roku w gminie 

Jaworze odbędą się w niżej 
wymienionych terminach:

Data Miejsce szczepienia Godzina

15.05.2014
OBOK ByłEGO SKlEPu
„JaWOREK”

18:00

15.05.2014
OBOK DOMu 
PaNa ORMaŃCa

18:30

15.05.2014
OBOK DOMu 
PaNa STROKI

19:00

16.05.2014
OBOK DOMu 
PaNa KREhuTa

18:00

16.05.2014
OBOK SZKÓłKI 
lEŚNEJ

19:00

17.05.2014
NałĘŻE, 
ul. CISOWa

18:00

17.05.2014
NałĘŻE, OBOK 
KaPlICZKI

18:30

17.05.2014
OBOK DOMu PaNa 
PyTlOWaNEGO
ul. PODGÓRSKa 154

19:30
Chrześcijańska Służba Charytatywna

wydaje odzież używaną (za darmo) osobom potrzebującym. Odzież wydawana jest w pierwszą 
i trzecią środę miesiąca począwszy od kwietnia 2014 r. w godz. 15tej - 18tej. Punkt wydawania 

odzieży znajduje się Jaworzu przy ul. Dębowej 125 (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) 

„ROB-SAT”
ANTENY DVB-T i SAT

tel. 602 669 804
43-385 Jasienica, ul. Czarny Chodnik 1323

NOWOCZESNE
INSTALACJE
• antenowe
• elektryczne
• domofonowe

FACHOWA
OBSŁUGA,
SERWIS,
GWARANCJA ROBERT ZAŃKO

L A B O R A T O R I U M
A N A L I T Y C Z N E

PUNKT POBIERANIA MATERIAŁU DO ANALIZY

Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7 do 9

Centrum Medyczne DANEA
ul. Jaworzańska 40 tel. 33 8110050, 512 457 547

B.P.”LIDIA” ZAPRASZA

Zapisy przyjmuje i informacji udziela
L. Sztwiorok tel. 692 405 825 lub 33/81 52 916

– WROCŁAW 11-12.10.2014 R.
Zwiedzanie z przewodnikiem Panorama Racławicka
Wycieczka 1 dniowa, koszt- 155 zł./os
dwudniowa/nocleg wyżywienie/koszt- 265 zł./os.

– LICHEŃ 29-30.08.2014 R.
Program: Lasek w Grąblinie, Sanktuarium w Licheniu.
Koszt: 152.00 - 185,00 zł/os.
Cena uzależniona jest od ilości osób jadących.

Uwaga reklamodawcy

Ogłoszenia można przesyłać na adres: 
jkos@jaworze.pl

więcej informacji dotyczących ogłoszeń:
pokój 001 (parter), tel. 33 828 66 00 

USŁUGI 
KOMINIARSKIE

Tomasz Maciejowski

Jaworze, ul. Myśliwska
tel. 604 870 352, 

33 817 36 79

czyszczenie, kontrole, odbiory, prześwietlanie,
opinie stanu technicznego, inwentaryzacje,

zaświadczenia dla gazowni, 
nadzoru budowlanego

maJ34

ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

poniedz. - piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986 

JAWORZE ul. Bielska 551 (salon Renault) 
tel. 33 8173330 w. 113

t ł u m i k i

P.H.U. ARMOT

ul. Graniczna 297

Jaworze Średnie

Aleksander dziewoński

tel. 338 172 913

kom. 692 473 669

www.buzera.pl

IT B U Z E R A
usługi komputerowe

- sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego
- obsługa informatyczna firm
- naprawy u klienta

pon. - pt. 8:00 - 17:00

Jaworze, ul. Cieszyńska 194

tel. 33 44 54 264, 502 774 292

 sobota  10:00 - 13:00

L A B O R A T O R I U M 
A N A L I T Y C Z N E

PUNKT POBIERANIA MATERIAŁU DO ANALIZY

Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7 do 9

Centrum Medyczne DANEA
ul. Jaworzańska 40   tel. 33 8110050, 512 457 547
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ZAPRASZAMY!!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

poniedz. – piątek 8.00 – 18.00 sob. 8.00 -14.00

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986

JAWORZE ul. Bielska 551 (salon Renault)
tel. 33 8173330 w. 113

W związku z tym z w/w rehabilitacji mogą korzystać osoby po:
 – ostrych stanach wieńcowych,
 – plastyce naczyń wieńcowych,
 – zabiegach kardiochirurgicznych,
 – zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej,
 – zaostrzeniach niewydolności serca.

Chętni mogą zgłosić się do Szpitala Rehabilitacyjnego w Jaworzu, ul. Słoneczna 83,
ze skierowaniem do Poradni Rehabilitacyjnej od lekarza POZ,

lub zadzwonić pod nr telefonu: 33 817 21 66 wew. 525 lub 526.

Ogłoszenie
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu 

informuje, iż ponownie zawarł umowę z NFZ w zakresie 
rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i ambulatoryjnej.



foto: P.filipkowski 
i d.jędrysko

Uroczysta gala 60-lecia 
KGW nr 1     11.10.2014

60 lat Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu 
Wystawa w Galerii na Zdrojowej 


