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pAździernik 3
z prac Wójta, rady gminy i urzĘdu gminy

relacja z iX sesji rady gminy 
jaWorze z dnia 28 sierpnia 2015r.

1Przyp. Red. (Informacja Villi Barbara):Od strony Villa Barbara  funkcjonuje wejście na teren obiektu na wysokości parkingu przy 
ul. Koralowej, którędy to goście korzystający z tężni mają możliwość dojścia do obiektu, w którym działa kawiarnia, restauracja Villa 
Park oraz od wiosny nowo otwarty ogród letni ze stolikami, który jeszcze w tym roku wyposażony został w parasole. Aktualnie podpi-
sana została umowa z wykonawcą. Ponadto Villa Barbara udostępnia plac zabaw dla dzieci po kompleksowej odnowie. Bezpośrednio 
przy tężni powstaje wejście na teren Villa Barb ara, a na wiosnę planowane jest otwarcie punktu gastronomicznego tuż obok powsta-
łego wejścia. Ze względu na spore nakłady fi nansowe związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób korzystających z tężni, 
inwestycje te są sukcesywnie wdrażane.

 W sesji uczestniczyli wszyscy radni. na początku 
przewodniczący rady gminy jaworze mieczysław brzezicki 
poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłej +Wiesławy 
rusin. przypomniał, iż pani Wiesława rusin była radną gminy 
jaworze iV kadencji (2002-2006). 
 jeden z mieszkańców obecnych na sesji poruszył temat 
wysokość diet radnych. głos w dyskusji zabrali radni mieczysław 
brzezicki i jerzy ryrych. ostatecznie przewodniczący rg 
jaworze, stwierdził, iż wysokość diet faktycznie nie zmieniła się 
od wielu lat, ale praca radnego powinna mieć charakter społeczny, 
stąd diety są na wystarczającym poziomie.
 kolejne pytanie mieszkańca dotyczyło zagospodarowania 
pod względem gastronomicznym terenu wokół tężni zdrojowej 
oraz parku street Workout, które – jak to określił – są bardzo 
trafi onymi inwestycjami, gdyż przyciągają wielu mieszkańców 
i turystów. W dyskusji przewodnicząca komisji samorządu 
i spraw lokalnych radna janina holeksa poinformowała, 
iż temat był również rozważany na posiedzeniu jej komisji. 
przewodniczący rady gminy mieczysław brzezicki zwrócił 
uwagę, iż w roku ubiegłym prywatny przedsiębiorca przedstawił 
koncepcję budowy kawiarni i może warto byłoby rozważyć 
ponownie tę propozycję. Wójt gminy jaworze dr radosław g. 
ostałkiewicz poinformował, iż zaproponował współpracę w tym 
zakresie centrum zdrowia i rehabilitacji Villa Barbara1, niemniej 
jednak nie wyklucza, że gmina podejmie w tym zakresie działania, 
choć może wiązać się to z koniecznością poniesienia niemałych 
wydatków z budżetu.
 prezes towarzystwa miłośników jaworza ryszard stanclik 
odniósł się do złożonego pisma w sprawie wykonania tablicy 
upamiętniającej nauczycieli polskiej szkoły w jaworzu Średnim, 
którzy oddali swe życie dla ojczyzny. poinformował, iż w listo-
padzie mija 100 rocznica śmierci kierownika szkoły, stąd prośba 
o sporządzenie i odsłonięcie tablicy na dawnej szkole – obecnie 
przedszkolu przy ul. Wapienickiej. Wicewójt anna skotnicka-
nędzka poprosiła tmj o przedstawienie projektu tablicy, na 
podstawie którego możliwe będzie jej wykonanie. Wójt gminy 
jaworze radosław g. ostałkiewicz wyjaśnił, iż tego typu 
inicjatywę należy również skonsultować z instytutem pamięci 
narodowej, który wyda w tym zakresie stosowną opinię. 
 ponadto poruszono temat związany z problemami odbioru 
nieczystości mokrych przez fi rmę operAtus. Wójt wyjaśnił, iż 
sprawa była poruszana na forum konwentu Wójtów i Burmistrzów 
powiatu Bielskiego, podczas którego jego koledzy – włodarze 
gmin bielskich skarżyli się na podobne przypadki. Wójt wyjaśnił, 
że sytuacja ta wynika m.in. z warunków atmosferycznych, jakie 
w roku bieżącym miały miejsce, czyli przede wszystkim 
długotrwałe upały. poinformował, iż ug zwrócił się do fi rmy 
odbierającej nieczystości, by zapewniła właściwy odbiór (głównie) 
nieczystości mokrych, które w obecnych warunkach pogodowych 
fermentowały w zastraszającym tempie. przy okazji poruszył 
temat związany z próbą ograniczenia przez bielski zakład 
gospodarki odpadami odbioru odpadów zielonych. Wyjaśnił, iż 

nie ograniczono – jak na razie –możliwości składowania tychże 
odpadów, niemniej jednak cena wzrosła ponad 100%. W trakcie 
dyskusji radna katarzyna dyaczyńska zaproponowała, by przy 
ustalaniu przyszłorocznego harmonogramu odbioru nieczystości 
mokrych zwrócić uwagę, aby w okresie letnim odbiór tego 
typu nieczystości odbywał się nie rzadziej niż co 2 tygodnie – 
ewentualnym kosztem miesięcy „chłodniejszych”.
 rada gminy zatwierdziła protokół z Viii sesji rady gminy 
jaworze przeprowadzonej w dniu 23 lipca 2015 r., a następnie 
przystąpiła do rozpatrywań uchwał, które znalazły się w programie 
sesji.
 pierwszą uchwałą było zaciągnięcie pożyczki 
długoterminowej na sfi nansowanie zadania „Budowa kana-
lizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”. skarbnik gminy jaworze 
krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż uchwała zakłada zaciągnięcie 
dodatkowej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej 
w jaworzu. przedstawił łączne koszty na realizację tej inwestycji 
z rozbiciem na środki zewnętrze i środki własne. poinformował, 
iż pożyczka będzie wykorzystana na budowę szóstego już etapu 
kanalizacji o łącznej długości kolektora głównego ok. 3,8km. 
Wyjaśnił, że pożyczka będzie oprocentowana maksymalnie 3% 
w skali roku w całym okresie jej zaciągnięcia, co jest dla gminy 
o wiele bardziej korzystne aniżeli zaciąganie kredytów 
bankowych. ponadto poinformował, iż w ramach zaciągniętej 
pożyczki zostanie zakupiony samochód specjalistyczny „Wuko” 
do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej w jaworzu. dzięki uzyskaniu 
przez gminę dofi nansowania unijnego jaworze wzbogaci się za 
cenę ok. 95 tys. zł o samochód warty blisko 700 tys. złotych.
 kolejne uchwały dotyczyły zmiany uchwały o Wieloletniej 
prognozie finansowej gminy jaworze oraz zmian w budżecie 
gminy na rok 2015. skarbnik gminy jaworze krzysztof Śliwa 
omówił szczegółowo poszczególne zmiany zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem. Wyjaśnił, iż poza zmianami związanymi z „kana-
lizacją”, gmina otrzymała z ministerstwa finansów 10 tys. zł na 
doposażenie gabinetów pielęgniarek w szkole podstawowej 
i gimnazjum. W związku z omówionymi zmianami, zwiększeniu 
ulegnie defi cyt budżetu, który pokryty zostanie zaciągniętą 
pożyczką i niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego 
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej. 
 W dalszej kolejności rada gminy podjęła uchwałę 
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 
na ławników. sekretarz gminy jaworze ewelina domagała 
poinformowała, iż w bieżącym roku dobiega końca kadencja 
ławników sądowych. W związku z tym do końca października 
rady gmin zobowiązane są do dokonania wyboru nowych 
ławników. sekretarz wyjaśniła, że zanim dokonany zostanie 
wybór, należy powołać zespół ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników, który sprawdzi zgłoszenia kandydatów pod względem 
formalno-prawnym i materialno-prawnym. przewodnicząca 
komisji samorządu i spraw lokalnych radna janina holeksa 
poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji, 
która wytypowała do składu zespołu następujące osoby: 
radną krystynę szczypkę, radną janinę holeksę i radnego 
mieczysława brzezickiego. na przewodniczącego zespołu 
wytypowano radną janinę Holeksę. 
 W dalszej części obrad rada gminy podjęła uchwałę 
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informacje ogólne dotyczące głosoWania W Wyborach do sejmu rp i senatu rp  
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

W gminie jaworze jak dotychczas funkcjonować będą trzy obwodowe komisje wyborcze, które mają swoje siedziby 
w szkole podstawowej im. marii dąbrowskiej  przy ul. szkolnej.

lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 700 do 2100.

Wszelkich informacji dotyczących wyborów udziela pani Aleksandra zagórska - naczelnik Wydziału stanu cywilnego i spraw 
obywatelskich ug jaworze, będąca jednocześnie pełnomocnikiem okręgowej komisji Wyborczej w Bielsku-Białej oraz pani 

Barbara pieczara – inspektor ug jaworze pod numerem telefonów: 33 8286621 oraz 33 8286620 lub osobiście w ug w biurze 
nr 2 na parterze budynku w godzinach pracy urzędu.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w gminie jaworze w wyborach do sejmu rzeczypospolitej 
polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej zarządzonych 
na dzień 25 października 2015 r. sekretarz gminy jaworze 
ewelina domagała poinformowała, iż w związku z zarządzonymi 
na dzień 25 października 2015 r. wyborami do sejmu i senatu 
konieczne jest utworzenie ponownie odrębnego obwodu 
głosowania w szpitalu opieki długoterminowej w jaworzu – 
Beskidzkim zespole leczniczo-rehabilitacyjnym w jaworzu.
 jako ostatnią uchwałę podjęto się zmiany statutu 
gminnego ośrodka pomocy społecznej w jaworzu. 
kierownik gops dorota sacher-Wejster wyjaśniła, iż 
istnieje możliwość udziału w programie pn. „programy 
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”, który nakierowany jest na osoby objęte 
pomocą społeczną. W celu zapewnienia efektywnej realizacji 
i sprawnego przebiegu poszczególnych etapów projektu 
zasadne jest utworzenie tzw. Klubu Integracji Społecznej 
w strukturze gops.
 przewodniczący komisji rewizyjnej radny jerzy ryrych 
poinformował, że członkowie jego komisji do tej pory zrealizowali 
7 z 12 kontroli przewidzianych w planie na ten rok. na minionej 
sesji zostały podsumowane trzy z nich. radna krystyna 
szczypka omówiła wyniki kontroli w zakresie analizy finansowej 
przychodów i kosztów utrzymania szkół, obejmującej subwencje, 
koszty stołówek i remonty w 2014 r. radna janina holeksa, 
nawiązując do kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, 
poinformowała, że wystąpiła z zapytaniem o wysokość 

wynagrodzenia dyrektorów, na które nie otrzymała odpowiedzi. 
radny roman kruczek omówił wyniki kontroli w zakresie analizy 
obecnego stanu budownictwa mieszkaniowego, socjalnego  
i komunalnego po wizytacji gminnych obiektów. radna 
katarzyna dyaczyńska omówiła wyniki kontroli w zakresie 
przygotowania szkoły podstawowej do przyjęcia sześciolatków. 
 W końcowej części sesji wystąpił Wójt gminy jaworze 
radosław g. ostałkiewicz, który odpowiadał na pytania 
radnych. odnosząc się do pytania w sprawie przystanku na  
ul. cisowej, wyjaśnił, że przedmiotowy przystanek znajduje się przy 
drodze powiatowej, ponadto nowa lokalizacja dotyczy gruntów 
lasów państwowych, co wymaga szeregu uzgodnień i negocjacji. 
poprosił o zachowanie cierpliwości w przedmiotowym temacie. 
odpowiadając na pytanie dotyczące umieszczenia lampy na  
ul. myśliwskiej, poinformował, iż zlecona została w roku bieżącym 
budowa oświetlenia na ul. Bocznej, cyprysowej, myśliwskiej, 
nad rudawką, tulipanowej, charbowej, Wypoczynkowej  
i zacisznej. przedstawił procedurę realizacji przedmiotowych 
inwestycji i również poprosił o cierpliwość w tym temacie. 
odnosząc się do sprawy związanej z dawną szkołą w jaworzu 
nałężu, poinformował, że przeprowadzono w tej kwestii dwa 
przetargi, do których nikt nie przystąpił. zapewnił zarazem, że 
przedmiotowa nieruchomość nie zostanie sprzedana poniżej 
ceny, jaka została określona w operacie szacunkowym. 

pełna wersja protokołu sesji rady gminy jaworze dostępna jest 
w ug jaworze.

komunikat gops
przypominamy o możliwości skorzystania z usług świadczonych bezpłatnie mieszkańcom gminy jaworze  

w punkcie konsultacyjnym w budynku „pod goruszką” przy ulicy szkolnej 97 w jaworzu, nr tel. 33 8286 677 

• porady Wspierające dla rodzin zagrożonych przemocą i problemem uzależnień 
i i ii Wtorek, i i ii piątek roboczy miesiąca - 15:00-17:00

• porady psychologiczne - poniedziAłek – 15:10-17:10

• logopeda - ŚrodA – 14:00-18:00

ogłoszenie Wójta gminy jaWorze

trwają zapisy do grup adaptacyjnych dzieci w wieku 2,5-3,5 roku w naszych przedszkolach publicznych. W związku z tym Wójt gminy 
jaworze oraz dyrekcje przedszkola nr 1 i przedszkola nr 2 zapraszają rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

zajęcia odbywać się będą codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 16.00-19.00 w przedszkolu nr 1
oraz w godzinach 15.00-18.00 w przedszkolu nr 2.

szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w placówkach lub telefonicznie:
przedszkole nr 1 tel. 33 8172-156 i przedszkole nr 2 tel. 33 8172-168
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Wyniki referendum prezydenckiego

nazwa jednostki nr
głosy na „tak” %

liczba uprawnionych liczba kart ważnych frekwencja (%)
pytanie 1 pytanie 2 pytanie 3

szkoła podstawowa nr 1 
im. marii dąbrowskiej

jaworze ul. szkolna 180 
43-384 jaworze

1 78,52% 12,59% 98,52% 1724 137 7.95 %

szkoła podstawowa nr 1 
im. marii dąbrowskiej

jaworze ul. szkolna 180 
43-384 jaworze

2 80,00% 16,26% 96,03% 1625 129 7.94 %

szkoła podstawowa nr 1 
im. marii dąbrowskiej
jaworze szkolna 180 

43-384 jaworze

3 80,25% 15,43% 98,14% 2227 162 7.27 %

Beskidzki zespół leczniczo-
rehabilitacyjny 

w jaworzu
jaworze słoneczna 83 

43-384 jaworze

4 73,68% 30,00% 100,00% 106 21 19.81 %

XXiX jAWorzAński Wrzesień

fragment podziękowań wójta radosława ostałkiewicza 
skierowanych do gospodarzy dożynek, rolników 
i mieszkańców jaworza w dniu 6 września 2015 roku

 Szanowni Państwo! 
 z góry przepraszam, jeśli coś wypadnie „nie tak”, ale to jest 
mój debiut - po raz pierwszy uczestniczę w naszych gminnych 
dożynkach jako wójt.
 chciałbym serdecznie podziękować naszym gazdoszkom - 
tak szumnie tu wyśpiewanym - państwu emilii i ryszardowi milli 
za ten symboliczny bochen chleba. dać komu chleb, to wziąć 
serce - macie moje serce!
 chleb to jest symbol tego, co się tutaj działo przez cały rok, 
pracy rolników, ale nie tylko. czasy, gdy gminy wiejskie były 
oparte tylko na pracy rolników, przeszły do historii, dzisiaj to 
również przedsiębiorczość, nowoczesne usługi i wiele innych 

branż. gmina jaworze to 
przede wszystkim turystyka, 
agroturystyka, jak i szeroko 
rozumiane rolnictwo. dziś, 
wrzucając w wyszukiwarkę 
„google” hasło jaworze - 
przedsiębiorczość, pojawia 
się nam całe spektrum fi rm, 
jakie prowadzą działalność 
na terenie gminy. tak więc 
dzisiejsze dożynki XXi wieku 
są świętem nas wszystkich 
mieszkańców, pracujących 
na rzecz naszego wspólnego 
dobra, jakim jest jaworze.
[…] sami państwo widzą, jak 
jaworze zmieniło się przez 
minione lata. niemniej jednak 
rolą wójta i całego samorządu 
jest „widzieć człowieka - tzn. 
widzieć człowieka z jego 

potrzebami” – jak powiedział 
w kazaniu ks. Władysław Wantulok. 
otóż w naszej gminie żyją nie tylko 
zamożni mieszkańcy, ale i całe 
rodziny, które pracują, aby z dnia 
na dzień utrzymać rodziny, zapłacić 
podatki, rachunki itp. jednak są 
również mieszkańcy, którzy nawet 
takiej pracy nie mają, żyją z pomocy 
społecznej i pomocy emerytur 
swoich babć i dziadków. chociaż 
dziś władze samorządowe nie są 
tym podmiotem, który zapewnia 
pracę, to jednak muszą zawsze 
mieć na względzie ludzi, którzy 
takiej pomocy potrzebują.
 dlatego przyjąwszy ten 
chleb, przyjąłem na siebie 
odpowiedzialność za to, jak 
powiedziała gaździna emilia- aby 
tego chleba starczyło każdemu 
potrzebującemu.
 drodzy państwo!
 W jaworzu żyje cały wachlarz współczesnego społeczeństwa. 
są seniorzy, których jest naprawdę bardzo dużo i którym 
zawdzięczamy tak wiele. ja sam przywiązuję duże znaczenie do 
tego, aby seniorzy odnaleźli miejsce w dzisiejszej społeczności. 
to od Was drogie babcie, dziadkowie, rodzice – my młodzi 
się uczymy. i to, że dziś jeden z nas jest wójtem, a drugi 
przewodniczącym rady gminy jaworze, to nie oznacza, że 
jesteśmy tak dobrzy – bo młodość to nie jest jedyna wartość 
w sobie. tą wartością jest umiejętność połączenia doświadczenia 
i żywotnej energii. dlatego cieszę się, że mam dziś takich gazdów 
– będących żywymi ikonami jaworza. jak było tutaj powiedziane, 
od 40 lat państwo emilia i ryszard milli śpiewają w chórze 
ewangelickim, ale tutaj żyją, pracują, wychowali swoje dzieci, 
pomagają wychować wnuki.[…]
 szanowni państwo, dożynki to święto pracy, a jednocześnie 
przejaw szacunku do ziemi i tradycji. ja, dzisiaj tak ubrany, chcę 
też okazać szacunek tej ziemi Śląska cieszyńskiego. dzięki tej 
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tradycji i kulturze jaworze może dumnie rozwijać się dalej. jak 
powiedział znamienity polak św. jan paweł ii – „naród, który 
zapomina o swojej przeszłości, nie ma przyszłości[…]”. mówiąc 
o przyszłości, nie sposób nie nakreślić planów rozwoju naszej 
gminy.
 W tym miejscu wójt wspomniał o warunkach rozwoju 
gminy jaworze w kontekście naszych walorów turystyczno-
uzdrowiskowych i braku infrastruktury dla tworzenia stref 
ekonomicznych związanych z szeroko rozumianym przemysłem  
i logistyką transportu.
 jeśli ktoś ma inny pomysł na rozwój jaworza aniżeli jaworze-
zdrój, to zapraszam do urzędu, chętnie przedyskutuję konkretne 
propozycje rozwoju gminy w innym kierunku. póki co idziemy  
w kierunku uzdrowiska i turystyki. 
 szanowni państwo, za rok będziemy obchodzili 25-lecie 
samodzielności administracyjnej jaworza i XXX jaworzański 
Wrzesień. ja z tego miejsca zwracam się do świadków tamtych 
wydarzeń, do ludzi, którzy współtworzyli ówczesne jaworze, 
aby mnie wspomogli swoją radą i podpowiedzieli mi, w jaki 
sposób uczcić ten jubileusz. tak, aby nikogo nie pominąć, tak 
aby wszyscy, którzy współtworzyli historię, nie zostali pominięci. 
ja wówczas miałem 12 lat, a więc nie mogę pamiętać dokładnie 
tego, co wówczas się działo w jaworzu. liczę na Waszą pomoc  
i wsparcie!
szanowni państwo! chciałbym, aby w przyszłorocznym 
jubileuszowym korowodzie dożynkowym pojechali wszyscy 

żyjący dotychczasowi gazdowie dożynek. Wielu już potwierdziło 
swój udział, liczę na Was wszystkich, to będzie nasze wielkie 
święto.
 szanowni państwo, chleb trzeba dzielić, jednak sam chleb nie 
może nas dzielić. jaworze jest miejscem, gdzie mamy wszyscy 
współpracować. zasypmy te rowy, które powstały tak niedawno. 
one są nikomu do niczego nie potrzebne. teraz czas orki, potem 
przyjdzie czas żniw i ja, jako wójt tylko w tym kierunku będę 
zmierzać. mnie nie interesują awantury i konflikty. mnie interesuje 
praca i współpraca.
 z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim 
kościołom i ich duchownym, chórowi kościelnemu, że na 
chwilę przyjęli mnie w swoje progi i tak wspaniale przygotowali 
nabożeństwo i ceremoniał dożynkowy, organizacjom społecznym, 
harcerzom i zuchom, wszystkim uczestnikom korowodu dożynko-
wego. dziękuję też naszej ochotniczej straży pożarnej i zespołowi 
regionalnemu jaworze, orkiestrze dętej glorieta i ks czarni 
jaworze, dziękuję placówkom oświatowym i ośrodkowi promocji 
gminy. dziękuję Wam mieszkańcy „stela” i „nie stela”, turystom, 
wszystkim gościom. dziękuję Wam - gazdom emilii i ryszardowi 
milli, że byliście gospodarzami tegorocznych dożynek- moich 
pierwszych jako wójta. my wszyscy jesteśmy jaworzanami, to jest 
nasza mała ojczyzna i biada temu, kto jej źle życzy. Wszystkiego 
najlepszego jaworzu!!!

radosław ostałkiewicz - wójt gminy jaworze

ośrodek promocji gminy w jaworzu
XXiX jaworzański Wrzesień

 ośrodek promocji gminy jaworze jako organizator XXiX 
jaworzańskiego Września chciałby serdecznie podziękować 
sponsorom, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy wsparli 
nas w tegorocznej organizacji tego ważnego dla mieszkańców 
przedsięwzięcia, jakim jest coroczne Święto plonów.
 W szczególności chcemy podziękować nadleśnictwu 
bielsko i nadleśnictwu ustroń, ceramice pilch, dystrybutorowi 
marki stihl - centrum ogrodniczemu kruczek, dystrybutorowi 
marki husqvarna – firmie las tech kazimierz szczotka, którzy 
wsparli organizację międzynarodowych zawodów strong drwal. 
dziękujemy panu marcinowi sowie z tml, młodzieżowej  
radzie gminy jaworze oraz osp jaworze za organizację 
plenerowej gry Wiejskiej zagadkowe jaworze.
 dziękujemy również stowarzyszeniu „nasze jaworze” 
za przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości 
zagranicznych.
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informacja klubu honorowych dawców krwi 
– przy osp jaworze

W sobotę podczas jaworzańskiego 
Września zgłosiły się do ambulansu 
pck w jaworzu centrum 32 osoby. 
krew mogło oddać 27 osób. W sumie 
zebraliśmy 12 litrów 150 ml krwi. 
dziękujemy za liczny udział w akcji 
wszystkim, którzy oddając cząstkę 
siebie, pomagają ratować ludzkie 
życie. 

prezes klubu Hdc pck ewa gubała

 pragniemy również podziękować wszystkim obecnym 
i byłym radnym, rolnikom, uczestnikom wspaniałego koro-
wodu dożynkowego oraz wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację i przeprowadzenie tegorocznych 
dożynek gminnych. szczególne słowa wdzięczności kierujemy 
do emilii i ryszarda milli – gospodarzy tegorocznych dożynek. 
dziękujemy w tym miejscu panu zbigniewowi putkowi za 
sprawne wcielenie się w rolę konferansjera oraz panu janowi 
batheltowi za wkład rzeczowy w dekorację amfi teatru.

 dziękujemy duchownym z parafi i rzymskokatolickiej 
i parafi i ewangelicko-augsburskiej za organizację i prze-
prowadzenie wspólnego ekumenicznego nabożeństwa dzięk-
czynnego. dziękujemy wszystkim za udział w ceremoniale 
dożynkowym, chórowi parafi i ewangelicko-Augsburskiej za jego 
przygotowanie i przeprowadzenie oraz zuchom i harcerzom 
działającym przy sp nr 1 w jaworzu za pomoc w organizacji 
ceremoniału.
nie możemy również zapomnieć o tych, którzy dbali o nasze 
bezpieczeństwo i bez których niemożliwe byłoby sprawne 
przeprowadzenie korowodu dożynkowego, dlatego też dzięku-
jemy strażakom z ochotniczej straży pożarnej w jaworzu 
i policjantom z komisariatu policji w jasienicy oraz 
z Wydziału ruchu drogowego miejskiego komisariatu 
policji w bielsku-białej.
nie sposób wymienić wszystkich, którzy zostali zaangażowani 
oraz samoczynnie włączyli się w organizację tegorocznego 
Święta plonów, dlatego w tym miejscu jeszcze raz Wszystkim 
dziękujemy!

ośrodek promocji gminy w jaworzu

WernisAŻ iWony greczki

 W piątek 4 września w galerii 
na zdrojowej miał miejsce wernisaż 
wystawy „kobiety „czarnego lądu” & 
przestrzeń koloru” autorstwa - iwony 
greczki. Autorka wystawy objaśniła, 
skąd czerpie inspirację, chętnie też 
odpowiadała na pytania dotyczące swojej 

twórczości. następnie przyszedł czas na gratulacje, kwiaty 
i prezenty. każdy z uczestników wernisażu mógł podzielić się 
swoimi wrażeniami, wpisując kilka pamiątkowych słów do kroniki.
poniżej krótka informacja o Autorce: iwona greczka -  
niejednoznaczna, pełna kontrastów, ekspresyjna, energ iczna, 
subtelna.
 urodzona 1965 roku w jaworzańskiej rodzinie foktów. 
od dzieciństwa starała się uchwycić na swoich obrazach 
elementy, które składały się na całościowy obraz otaczającej ją 
rzeczywistości, na którą zawsze patrzyła przez kolorowe szkiełka 
emocji i wrażeń, zabarwiając nimi swoje dzieła.
 zwolenniczka prostoty, czasem ironicznie spoglądająca na 
współczesną sztukę, kreującą usilnie antytezę piękna, obarczoną 
potężną nadinterpretacją rzeczywistości. oddana malarstwu 
starych mistrzów, ich warsztatowi i talentowi.
piękniej niż słowami mówi barwą i światłem. robi to, co kocha- 
kocha, to, czemu się poświęciła. maluje, tworzy, przetwarza, 
poszukuje, patrzy, widzi, stara się zrozumieć. „W zgiełkliwym 
pomieszaniu życia” kobieta tworząca w zgodzie z samą sobą („ze 
swą duszą)”.
 ukończyła liceum sztuk plastycznych w Bielsku-Białej. 
studiowała na wydziale pedagogiczno-Artystycznym uniwersytetu 

Śląskiego w katowicach filia w cieszynie, gdzie obroniła dyplom 
z malarstwa. obecnie instruktor zajęć artystycznych miejskiego 
domu kultury w Bielsku-Białej Hałcnowie.
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rozmoWy z przyrodą
 25.09. w galerii na zdrojowej odbył się wernisaż wystawy 
pt.: „rozmowy z przyrodą” anny poli-dymek, na który przybyło 
ponad 40 osób.

 Aby rozmawiać z przyrodą trzeba posiadać wielką wrażliwość! 

 z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy dziś w galerii 
opowiadania pani Anny poli – dymek o tym, w jaki sposób swoje 
rozmowy z otaczającym światem odzwierciedla w malarstwie. …
kwiaty to element przyrody, który artystka  sobie ,,ulubiła’’ 
 obrazy pełne światła, radości, czasem z nutką nostalgii, 
wspomnień albo nadziei na coś, co dopiero przyjdzie.  piękne.
goście byli bardzo zainteresowani a zarazem zachwyceni 
sposobem zatrzymania chwili. 

ośrodek promocji gminy jaworze prowadzący galerię „na 
zdrojowej” wraz z grupą pasjonatów malowania, rysowania, 
zaprasza w każdą sobotę na spotkania kreatyWnych.

jeżeli jesteś osobą pragnącą rozwijać swoje umiejętności 
artystyczne, poszukującą nowych form aktywności, lubiącą 
kontakty z ciekawymi ludźmi - dołącz do nas. przynosimy 
własne materiały, tworzymy i wymieniamy się doświadczeniami. 
pomagają nam również fachowcy dziedzin sztuki. 
W każdą sobotę w godzinach 10.30 – 12.30. do zobaczenia!
Więcej informacji: galeria „na zdrojowej”, ul. zdrojowa 111,  
tel.: 33 488 36 36 e-mail: galeria@opgj.pl

dla chcących ucieszyĆ czyjeŚ serce  
sWoimi rĘkami

ośrodek promocji gminy jaworze prowadzący galerię „na 
zdrojowej” zaprasza do udziału w kiermaszu świątecznym, 
podczas którego można zaprezentować własnoręczne wyroby. 
zaproszenie kierowane jest do wszystkich 
chętnych amatorów i artystów. ośrodek 
przyjmuje zgłoszenia każdego rękodzielnika! 
zainteresowani wystawieniem i sprzedażą 
swoich prac proszeni są o zgłoszenie swojego 
udziału do 15 listopada br. Więcej informacji: 
galeria „na zdrojowej”, ul. zdrojowa 111,  
tel.: 33 488 36 36 e-mail: galeria@opgj.pl 

zapraszamy kaŻdego na WystaWy do  
galerii na zdrojoWej

ośrodek promocji gminy jaworze przygotował bardzo ciekawe 
propozycje. odwiedzając galerię „na zdrojowej” mieszkańcy 
jaworza i turyści do końca roku mogą zapoznać się z grafiką, 
fotografią i malarstwem oraz wziąć udział w warsztatach jak 
również w kiermaszu świątecznym. plan jest następujący: 

12 - 31 października 2015r. - grafika józefa smolińskiego, 
który zamiłowanie do malarstwa i rysunku zdradzał od wczesnych 
lat życia. ulubione tematy to dworki, kościoły, niekiedy portrety.

2 - 22 listopada 2015r. - fotografia piotra sikorskiego, który 
fotografuje otoczenie, przyrodę. ponadto jest psychotronikiem, 
członkiem polskiego cechu psychotronicznego. specjalizuję się 
w usuwaniu blokad tkwiących w podświadomości, które są często 
przyczyną chorób jak również niepowodzeń życiowych .

23 listopada - 5 grudnia 2015 r. – malarstwo - prace 
z warsztatów. Wystawa prac, które powstały w naszej galerii. 
namalowane z pasją i sercem.

6 - 23 grudnia 2015r. - kiermasz świąteczny. 
prace które powstały z zamiłowania, pasji i dla radości oczu. 
Wytwory rękodzielnicze.
W okresie świąt odbędą się również warsztaty, podczas których 
będzie można wykonać różnego rodzaju niepowtarzalne ozdoby 
świąteczne dla swojego domu i najbliższych, według własnego 
pomysłu pod okiem doświadczonego florysty. szczegóły 
zamieszczone zostaną na www.opgj.pl oraz www.facebook.com/
kulturajaworze 

gAleriA nA zdrojoWej  
– spotkAjmy się W dziAłAniu
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z ŻyciA BiBlioteki

 no i mamy jesień, a wraz z nią wracamy do naszych 
cyklicznych spotkań z dzieciakami z przedszkola nr 1 w jaworzu. 
możemy śmiało stwierdzić, patrząc z perspektywy kilkuletnich 
doświadczeń, że jest to najlepsza forma dotarcia do młodego 
czytelnika. dzięki naszym spotkaniom dzieci oswajają się 
ze środowiskiem bibliotecznym, poznają zasady korzystania 
z biblioteki oraz różnorodność księgozbioru. staramy się również 
zadbać o to, by dzieci czuły się u nas swobodnie i kojarzyły 
bibliotekę jako miejsce przyjazne. tak więc pierwsze wrześniowe 
spotkania miały na celu zapoznanie dzieci z naszą placówką 
a tematem przewodnim było pytanie „co to właściwie jest 
czytanie?”. jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował własnymi słowami 
określić proces czytania to wie, jak niezmiernie trudno opisać 
tę czynność. pomysłowość dzieci w tym temacie jest niezwykła 
i słuchanie ich wypowiedzi to czysta przyjemność. co powiecie 
na taki przykład: „jak się czyta, to literki wchodzą do głowy przez 
oczy, a tam się robią z nich obrazki”. cudne, prawda? 
 jednym z elementów naszej działalności są lekcje biblioteczne 
dla uczniów szkoły podstawowej poświęcone działalności 
bibliotek. We wrześniu gościliśmy uczniów klasy drugiej na 
lekcji poświęconej historii bibliotek. temat jest tak obszerny, że 
w trakcie jednej lekcji udało się przekazać tylko najważniejsze 
informacje i kilka ciekawostek. jedna z nich to fakt, że archeolodzy 
odkryli w niniwie ruiny pałacu króla asyryjskiego Assurbanipala, 
a w nich bibliotekę złożoną z około 20 tysięcy tabliczek 
glinianych datowanych na 650 rok p.n.e. jakże tu nie wspomnieć 
o papirusach egipskich, czy średniowiecznych inkunabułach 
w klasztornych bibliotekach, kiedy to książka miała wartość kufra 
monet, czy hektarów ziemi. i jak tu nie przekazywać takiej wiedzy 
młodym pokoleniom!
 chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy 
przyłączyli się do organizowanej przez nas wrześniowej zbiórki 
makulatury. zebraliśmy 1500 kg papieru, ratując tym samym 
około 25 drzew, mało tego, za pieniądze uzyskane ze zbiórki 
kupimy kilkanaście nowych książek do biblioteki. tak więc same 
korzyści z tej akcji! już teraz apelujemy – zbierajcie makulaturę, 
kolejna zbiórka wiosną.

pracownicy gBp

porAdy prAWne
prAWo spAdkoWe cz.7

 reprezentowanie strony w postępowaniu 
administracyjnym m.in. przed organami admi-
nistracji publicznej w tym przed organami 
jednostek samorządu terytorialnego i organami 
administracji rządowej
 strona w postępowaniu administracyjnym może 
występować przez pełnomocnika.  pełnomocnikiem 
strony może być osoba fi zyczna posiadająca 
zdolność do czynności prawnych. co oznacza, że 
pełnomocnikiem może być osoba, która ukończyła 
18 lat i nie została ubezwłasnowolniona – może to być członek 
rodziny, domownik, inna osoba. nie ma wymogu, by był to 
adwokat albo radca prawny. jednakże przepisy szczególne 
w określonych postępowaniach w tym np. przed prezesem urzędu 
patentowego, wymagają odpowiedniej reprezentacji strony przez 
rzecznika patentowego. strona będąca osobą fi zyczną może 
sama ustanowić pełnomocnika, a jeżeli nie ma pełnej zdolności 
do czynności prawnych, pełnomocnika dla takiej strony może 
ustanowić przedstawiciel ustawowy strony.
 pełnomocnik winien przedstawić dokument pełnomocnictwa. 
pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć do akt postępowania 

oryginał lub odpis pełnomocnictwa urzędowo 
poświadczony. poświadczenia pełnomocnictwa 
może dokonać adwokat, radca prawny, rzecznik 
patentowy, a także doradca podatkowy o ile 
reprezentują stronę w postępowaniu, w którym 
poświadczony dokument ma być wykorzystany. 
 pełnomocnictwo może być też udzielone 
w formie dokumentu elektronicznego, a także 
może zostać zgłoszone ustnie do protokołu. 
W pierwszym przypadku pełnomocnictwo 
w formie dokumentu elektronicznego powinno 
być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów 
określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. z kolei udzielenie 
pełnomocnictwa ustnie do protokołu odbywa się przed organem 
administracji (upoważnionym pracownikiem urzędu) już w trakcie 
trwania postępowania. 
 organ administracji publicznej bierze pod uwagę z urzędu 
rodzaj udzielonego przez stronę pełnomocnictwa w każdym 
stadium postępowania i nie powinien dopuścić do udziału 
w postępowaniu osoby, która albo w ogóle nie legitymuje się 
należytym pełnomocnictwem albo pełnomocnictwo dotyczy 
innej sprawy niż rozstrzygana w postępowaniu lub pełnomocnik 
zamierza podjąć czynności, do których nie jest umocowany.
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 zgodnie z przepisami kodeksu postępowania admini-
stracyjnego w sprawach mniejszej wagi organ administracji 
publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem 
jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a jedno-
cześnie nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia 
do występowania w imieniu strony. ocena, czy sprawa jest 
mniejszej wagi, należy do organu administracji. W razie gdy 
organ oceni, że pełnomocnik może być zainteresowany wynikiem 
sprawy, nie dopuści pełnomocnika do działania bez pisemnego 
pełnomocnictwa. jako przykład podam, że wniesienie odwołania 
od decyzji nie jest uznawane za sprawę mniejszej wagi, a za-
tem wymagane jest, by pełnomocnik wykazał się pisemnym 
pełnomocnictwem. przez osoby bliskie należy rozumieć 
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby 
przysposabiające i przysposobione, małżonka, oraz osobę, która 
pozostaje ze sprzedającym faktycznie we wspólnym pożyciu. do 
kategorii dorosłych domowników zalicza się zamieszkujących  
w jednym mieszkaniu lub domu dorosłych krewnych i powi-
nowatych, niezależnie od tego, czy równocześnie prowadzą 
wspólne gospodarstwo domowe.
 strona niebędąca osobą fizyczną może ustanowić 
pełnomocnika za pośrednictwem swoich ustawowych lub 
statutowych organów. W tym wypadku do pisma kierowanego do 
organu administracji należy dołączyć dokument pełnomocnictwa 
oraz dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania 
osoby, która udzieliła pełnomocnictwa za podmiot nie będący 
osobą fizyczną. W przypadku spółek prawa handlowego czy też 
stowarzyszeń takim dokumentem jest odpis z krs. 
 niedołączenie pełnomocnictwa przy podaniu o wszczęcie 
postępowania administracyjnego jest brakiem formalnym, 

co powoduje wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni. 
niezrealizowanie braku zgodnie z wezwaniem powoduje 
pozostawianie podania bez rozpoznania. 
 przeprowadzenie postępowania administracyjnego z udziałem 
osoby, która nie jest należycie umocowana, może oznaczać,  
że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, a to 
w konsekwencji może spowodować wznowienie postępowania,  
a w konsekwencji wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej. 
 Wypowiedzenie pełnomocnictwa jest skuteczne z chwilą 
zawiadomienia o tym organu administracji publicznej
 W razie gdy osoba, której ma dotyczyć postępowanie 
administracyjne, jest nieobecna bądź nie jest w stanie działać 
samodzielnie np. z powodu choroby czy też upośledzenia 
i nie ma przedstawiciela, organ administracji zwraca się do 
sądu z wnioskiem o wyznaczenie osoby do reprezentowania 
interesów strony. Wyjątkowo organ może sam ustanowić 
przedstawiciela dla strony nieobecnej lub niemogącej działać 
samodzielnie (przedstawiciela tymczasowego) w wypadku, gdy 
istnieje konieczność podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki,  
a zatem gdy oczekiwanie na ustanowienie przedstawiciela 
przez sąd spowodowałoby opóźnienie podjęcia danej czynności 
proceduralnej ze szkodą dla interesu strony lub interesu 
społecznego. Wyznaczenie przedstawiciela tymczasowego przez 
organ administracji publicznej może nastąpić równocześnie ze 
złożeniem do sądu wniosku o ustanowienie przedstawiciela dla 
osoby nieobecnej.

adwokat patrycja jakubiec
tel. 503 615 508

patrycja.jakubiec@adwokatura.pl

bielskie stowarzyszenie doradców zawodowych i personalnych „aktywni”
zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym. już od 19 października!

chcesz określić swój potencjał zawodowy? stoisz przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu?  
chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?

zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji pomożemy ci poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz 
usystematyzować swoje cele zawodowe i życiowe.

poniedziałek 17.30-19.00
Budynek pod goruszką, ul. szkolna 97

 z kart historii

 choć nie urodziła się w jaworzu, to pokochała tę ziemię całym 
sercem. tradycja, historia i kultura tego regionu stały się dla niej 
inspiracją życia. systematyczna, konsekwentna i nietuzinkowa 
znalazła swoje miejsce w badaniu i dokumentowaniu historii 
jaworza.
 11 października jadwiga roik skończyła 90 rok życia w dużej 
mierze poświęconego gromadzeniu dokumentów historycznych 
związanych z przeszłością gminy.
urodziła się 11 października 1925 roku w katowicach, do jaworza 
przyjechała w 1935 roku wraz z rodziną, gdyż jej ojciec józef ficek 
został oddelegowany do pracy w tutejszym urzędzie pocztowym. 
W czasie wojny pracowała jako służąca w rodzinie niemieckiej, 
po wojnie w 1947 roku przez miesiąc w urzędzie Wojewódzkim 

90 urodziny jAWorzAńskiej 
dokumentAlistki
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w katowicach. W sierpniu 1947r. znalazła zatrudnienie 
w urzędzie gminy w jaworzu, gdzie nieprzerwanie do czasu 
przejścia na emeryturę piastowała kilka funkcji, m.in.: referenta, 
sekretarza gminy oraz kierownika urzędu stanu cywilnego. od 
1951 r. dodatkowo pełniła funkcję kierownika gminnej Biblioteki 
publicznej w jaworzu (do 2000 r).
 W 1963 roku jadwiga roik za sprawą józefa kobieli 
ówczesnego przewodniczącego prezydium gromadzkiej rady 
narodowej w jaworzu, połknęła bakcyla gromadzenia materiałów 
historycznych. pasja ta stała się można rzec balsamem po 
rodzinnej tragedii, która wydarzyła się w 1973r., kiedy najpierw 
umarł mąż dokumentalistyki, a kilka miesięcy później zginęły jej 
jedyna córka oraz matka. poszukując materiałów historycznych 
na temat jaworza jadwiga roik spędziła setki godzin 
w archiwach i muzeach. owocem tej wieloletniej pracy jest książka 
pt. „dzieje jaworza na przestrzeni wieków”, która jest monografi ą 
jaworza. ponadto dokumentalistka była autorką, współautorką 
oraz korektorem wielu tekstów, publikacji i broszur wydawanych 
przez ośrodek promocji gminy jaworze, m.in.: „spacerem 
po jaworzu” czy „rowerem po jaworzu”. efektem współpracy 
z kustoszem muzeum cieszyńskiego mariuszem makowskim jest 
publikacja „saga rodu saint genois d’Anneaucourt”.
działaczka towarzystwa miłośników jaworza, od 50 lat należy 
do koła gospodyń Wiejskich nr1 i jest autorką dwóch kronik. za 
swoją działalność została uhonorowana wieloma odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi, m.in.: zasłużony pracownik rady 

              Szanownej  Jubilatce  kol.  Jadwidze Roik,    

długoletniej członkini  KGW, autorce wspaniałych kronik Koła 

z okazji  90 rocznicy urodzin 

moc najserdeczniejszych życzeń: wszelkiej pomyślności, 

                 pogody ducha oraz zdrowia 

                            na kolejne długie lata życia 

                                  składają  koleżanki  z KGW Nr 1 

 

 

 
narodowej - 1970 r., krzyż kawalerski orderu odrodzenia polski, 
złota odznaka za zasługi dla Województwa Śląskiego- 2004r., 
zasłużony działacz kultury nadany w 2002 r. przez ministra 
kultury rzeczypospolitej polski oraz laur srebrnej cieszynianki 
– 1998 r. jadwiga roik była również nominowana do nagrody 
starosty Bielskiego im. józefa londzina.

przygotowała Agata jędrysko

Życie nA BłAtni cd.

 Życie towarzyskie
 W dzień, jak wspominałem, wszyscy pracowali. 
po zmroku, albo rodzinami siadało się w izbie 
i gawędziło, śpiewało, albo z wujostwem czy 
sąsiadami podobnież spędzało wieczory. czasami 
takimi wieczorami integracyjnymi międzysąsie-
dzkimi były „szkubaczki” czyli darcie pierza 
gęsiego. z pierza robiło się pierzyny i zogłówki, 
a te były nieodłącznym atrybutem wyprawki ślubnej 
dla cery (córki) gazdy. podczas szkubaczek starsze kobiety 
opowiadały historie z przeszłości, ale też wspólnie śpiewały 
ludowe nasze pieśniczki. Wystarczyło jeszcze, że ktoś umiał 
grać na grzebieniu, melodyjnie gwizdać, miał ustną harmonijkę, 
a o heiligonce (guzikówce) już nie wspomnę i zabawa była 
niczym na współczesnym przystanku Woodstock w kętrzynie 
n/odrą. tyle, że zamiast jakiś używek, był czasami polewany 
domowej roboty bimber. 
 szczególnym miejscem spotkań było schronisko pttk 
na Błatni zwane przez nas „willą”. tu z akordeonem czy 
heiligonką przychodzili Herzykowie z Brennej lub mąż 
jadzi roik - pan józef, który również grywał w dawnej 
gospodzie pod goruszką w jaworzu. „We willi” na Błatni 
w długie zimowe wieczory spotykaliśmy się głównie w tygodniu, 
oczywiście nie każdego dnia… Bo w niedziele był wzmożony 
ruch turystów. mnie jako wówczas „małego jędrusia” starzikowie 
i wujostwo zabierało do schroniska zwanego willą. tutaj 
śpiewano, grano na czym kto miał i umiał. tutaj panny poznawały 
kawalerów, a ja i inne dzieci zasypialiśmy w końcu na ławach. 
do „willi” schodzili się kawalerowie i panny z jaworza i Brennej, 
tu się poznawali i nieraz z tego zawiązywały się nowe rodziny. 
dorośli rozprawiali o dawnych historiach, legendach, śpiewali… 
W ogóle to było coś wyjątkowego, że można było być w willi, 

gdzie przychodzili turyści z „wielkiego świata”. 
W niedziele nieraz schodziło się tylu turystów, 
że w końcu przychodzili też do starzika z prośbą 
o nocleg. tak więc po wojnie starzik zawsze na 
niedzielę był gotowy na przyjęcie na nocleg jakiegoś 
turysty na strychu. Wcześniej takiemu „gościowi” 
odbierał papierosy, zapałki, aby przypadkiem nie 
spalił domu. oczywiście rano depozyt wracał do 
właściciela, a turysta w podzięce zawsze zostawiał 
parę groszy, które starzik miał na swoje cigarety 
(papierosy) lub „ćwiarteczkę”.

 szkoła
 mój starzik chodził do szkoły w nałężu, 
ale już niektóre dzieci sąsiadów na Błatni 

chodziły do szkoły w Brennej. no i jeszcze jedna informacja, 
do szkoły chodziło się głównie w okresie późnej jesieni 
i zimy. Wiosną, latem i wczesną jesienią dzieci pomagały na 
gospodarstwie, przy wypasie krów, owiec, wykopkach, żniwach 
itp. dopiero po ii wojnie światowej w okresie prl, wszystkie 
dzieci musiały już chodzić do szkoły regularnie. W górach 
panowało takie przekonanie, że jeżeli ktoś potrafi  się podpisać 
i umie policzyć pieniądze, to wystarczy. przykładowo mój wujek – 
rocznik 1928 - tu na Błatni od dziecka wypasał owce. to było jego 
zajęcie, niczego więcej nie potrzebował. na pastwisku przebywał 
od świtu do wieczora, zimą w domu. dopiero gdy zawierał 
związek małżeński, musiał nauczyć się składania swego podpisu. 
jego świat to była Błatnia i to, co z jej szczytów było widać. on nie 
miał potrzeby poznawania innych miast- bo tu na Błatni człowiek 
miał wszystko. resztę artykułów kupowało się w sklepie. Ale to 
jedna osoba szła do Brennej lub jaworza na skromne zakupy, 
a nie jak dziś jest zwyczajem szczególnie niedzielnym - rodzinne 
wyjazdy po hipermarketach. Wujek podczas ii wojny światowej 
trafi ł do Włoch, dla niego nadal było niezrozumiałe to, że poza 
beskidzkimi lasami coś jeszcze jest i w końcu to, że poza 
Włochami też mogą być inne kraje i kontynenty.
 poza okresem wojennej zawieruchy, dorośli mężczyźni 
pracowali jako drwale w lesie, kobiety i dzieci pracowały przy 
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wypasie krów i owiec, uprawie ziemi, karmieniu prosiąt i kur. 
na zimę dzieci wysyłało się na „służbę”, czyli pracę za jedzenie 
u bogatych gospodarzy w dolinach (jaworze, międzyrzecze, 
jasienica, itp.). chodziło o to, aby w okresie zimowym, gdy nie 
było zajęć dla wszystkich domowników, dzieci pracowały na 
swoje utrzymanie tzn. wyżywienie u zamożniejszych gospodarzy. 
na służbę rodzice wysyłali głównie dziewczynki, chłopcy szli 
pomagać ojcom jako drwale w lesie. przykładowo moja mama 
przed wojną poszła na służbę do rodziny żydowskiej w Bielsku, 
zaś w czasie okupacji do rodziny niemieckiej w międzyrzeczu.

 teraz jeśli chodzi o życie religijne… 
 mimo, że do kościoła mieliśmy daleko, to księża nie zaniedbywali 
„owiec” w górach. tak więc przyjmowaliśmy księdza z kolędą,  
a nieraz przychodziło duchownemu naprawdę zmęczyć się 
nie tylko wychodząc na górę, ale i zmagając się ze śniegiem. 
poza tym nie było problemu, aby ksiądz przybył do każdego 
potrzebującego z najświętszym sakramentem. nie wiem, jak 
bywało dawniej, tu akurat wspominam lata powojenne. i jeszcze 
jedno, ludzie gór byli bardzo wierzący, choć wiara katolicka 
nieraz mocno przeplatała się z ludowymi wierzeniami, niektórzy 
powiedzieliby wręcz- zabobonami. i tak nikt nie wyobrażał sobie 
niedzieli bez mszy świętej w kościele. W domu mógł pozostać 
tylko ktoś bardzo chory, lub z racji wieku, gdy nie mógł już 
pokonać drogi do Brennej lub jaworza. z Błatni do kościoła szło 
się boso (pomijając zimę), buty zakładało się przed kościołem 
i zdejmowało po wyjściu ze świątyni. Wcześniej w potoku myło 
się nogi (Brenna Huta). W mojej rodzinie ściąganie butów nie 
obowiązywało starzika. on uważał, że jako senior rodu i do tego 
pracujący ma swoje przywileje i swoje prawa. i dotyczyły one 

także prawa do większego kawałka mięsa, czy pierwszeństwa 
w dostępie do wspólnej miski. Wracając do księży, to pamiętam 
księdza juroszka z Brennej i ks. Warzechę z jaworza. i jeszcze 
jedno; w pierwszy dzień Świąt Bożego narodzenia i w niedzielę 
Wielkanocy nie wolno było niczego robić i nigdzie wychodzić. to 
były święta rodzinne w domu, bez pracy, tylko pożywienie dla 
zwierząt i obiad były już wcześniej przygotowane, a w tych dniach 
jedynie podane. u starzika niedziela rozpoczynała się w sobotę 
po zachodzie słońca i kończyła w niedzielę wraz ze zmierzchem. 
dawniej w kalendarzach, szczególnie kartkowych, były zazna-
czone godziny wschodu i zachodu słońca oraz miesiączka 
(księżyca) i dlatego, chociaż było niebo zachmurzone, ludzie 
wiedzieli, kiedy rozpoczyna się i kończy niedziela lub jakiś inny 
święty dzień.

cz4, Wspomnień andrzeja Śliwki. cdn

spisał: p.filipkowski

z Życia organizacji pozarządoWych

stoWArzyszenie jAWorze zdrój 
- zBiórkA puBlicznA

stowarzyszenie jaworze-zdrój - inicjatorem zbiórki publicznej, 
której celem jest zakup obrazu nieznanego malarza z wizerunkiem 
jerzego ludwika hrabiego laszowskiego herbu nałęcz - byłego 
właściciela jaworza.

czas zbiórki: 1 września 2015 - 29 lutego 2016  
koszt obrazu: 15 tysięcy złotych  

nr konta: bs jasienica 44 8117 0003 0005 4931 2000 0020
 
obraz będzie można zobaczyć w sali sesyjnej w budynku 
„goruszka” oraz w obu kościołach ewangelickim i katolickim  
w podanych w terminie późniejszym ogłoszeniach.
opis obrazu: olej na płótnie (83x72 cm), oprawiony we 
współczesną ramę. po konserwacji (zdublowano oryginalne 
płótno, uzupełniono drobne ubytki, pokryto werniksem).
Wizerunek przedstawia jerzego ludwika laszowskiego - 
dziedzicznego pana jaworza. portretowany został ukazany  
w półpostaci, na tle kotary, zwrócony w prawo, wzrok skierowany 
na wprost. postać odziana w osiemnastowieczny, błękitny surdut 
(tzw. szustokor) ze srebrnymi guzikami, obrębiony srebrną 
lamówką. pod szyją delikatny żabot i biała chusta. prawa ręka 
ugięta, dłoń wsunięta pod rozpiętą kamizelkę, stanowiącą 
komplet z surdutem. lewa dłoń wsparta o jasny blat, na którym 
stoi biały ceramiczny kubek z napisem „carlsbaad” - być może 
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wspomnienie podróży portretowanego „do wód” w celach 
leczniczych.
po lewej stronie obrazu - herb „nałęcz” (od którego nazwy 
pochodzi nazwa „nałęże”) laszowskich, a pod nim napis: „georg 
ludwig laschowsky - v. laschow erb Herr der - guether ober 
mitl nieder - ernsdorf und - paszek in - fuerstentum - Bielitz 
- in 1787. jahr - den 18 janner”. napis ten dodano po śmierci 
j. l. laszowskiego, co było częstą praktyką, a potwierdza to słabo 
czytelny, malowany inną farbą napis u dołu obrazu: „Atetis sue 
61”, określający wiek portretowanego w momencie powstawania 
obrazu. jako że j. l. laszowski urodził się w 1718r., można 
przyjąć z dużą pewnością, że portret powstał w roku 1779.
obraz znajdujący się pierwotnie w jaworzu trafi ł zapewne na 
początku XXw. do Austrii, a następnie - jako spadek - w ręce 
diany Voigt-firon (1960-2009). po jej śmierci znalazł się na 
rynku antykwarycznym w Austrii, skąd przywieziony został 
do polski (motywacją było prawdopodobnie nazwisko i herb 
portretowanego). 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i „czujności” jednego 
z miłośników historii Śląska cieszyńskiego, którego nierozłączną 
częścią jest jaworze, portret został zauważony w ofercie 
krakowskiej galerii i uchroniony przed zniknięciem - być może na 
długie lata - w anonimowej, prywatnej kolekcji. należy wyrazić 
satysfakcję, że obraz po prawie wieku ma szansę wrócić do 
jaworza, gdzie będzie świadczył o ciekawej i bogatej historii tej 
miejscowości.
dzięki planowanej przez nas zbiórce chcemy, by obraz ten - 
dziedzictwo kultury i świadectwo dziejów tej ziemi - powrócił 
w ręce nas wszystkich - mieszkańców gminy jaworze.
liczymy na państwa hojność!

 W dniach 21 do 22 sierpnia zorganizowaliśmy wycieczkę 
do Bochni i krakowa. dwa dni  to oczywiście zbyt mało, aby 
zwiedzić wszystkie miejsca związane z historią polski. tak 
więc na trasie naszej eskapady znalazła się kopalnia soli 
w Bochni oraz puszcza niepołomicka. W kopalni organizuje się 
podziemną przeprawę łodziami. drewniane łodzie pływające po 
zalanej solanką komorze są zarejestrowane w polskim rejestrze 
statków tak jak statki pływające po morzach. jedną z atrakcji 
jest przejazd podziemną kolejką oraz zjazd najdłuższą 140m 
zjeżdżalnią łączącą 2 poziomy kopalni. szczególną atrakcją 
bocheńskiej kopalni jest ekspozycja  multimedialna, dzięki której 
turyści poznają historię wydobycia soli, trud górniczej pracy 
a także historię polski. niestety trafi liśmy na dzień, kiedy 
przeprawa łodzią była niemożliwa. kolejną atrakcją były 
niepołomice. głównym punktem turystycznym niepołomic jest 
XiV - wieczny zamek królewski zbudowany przez kazimierza 
Wielkiego oraz sama puszcza ze swoją bogatą fauną  i fl orą.
 nocleg mieliśmy w Hotelu jodłówka. spotkaliśmy się tutaj 
z miłym przyjęciem gospodarza obiektu, a na koniec dnia pełnego 
wrażeń zorganizowaliśmy pieczenie kiełbasy. kolejnego dnia 
udaliśmy się na zwiedzanie krakowa, a więc nie sposób było 
ominąć rynku głównego z sukiennicami, kościoła mariackiego 
i zamku na Wawelu wraz z katedrą Wawelską. to oczywiście 
niektóre z miejsc, które udało nam się zwiedzić. najważniejsze, że 
towarzyszyły nam dobra pogoda oraz miła i serdeczna atmosfera 
uczestników wycieczki. korzystając z okazji, dziękujemy pani 
przewodnik za ciekawe prowadzenie wycieczki oraz małgosi 
guzar za autokar.
 przewodnicząca kerii  krystyna plaza-popielas 

z dziAłAlnoŚci kołA emerytóW, 
rencistóW i inWAlidóW
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sezon WędkArski zA nAmi

 cisza, spokój, pełne skupienie wzroku na... spławiku. 
jest! poszedł w dół! przycięcie! i... no właśnie, i nie zawsze 
efektem końcowym jest ryba na haczyku. takie emocje znane 
są wszystkim młodym wędkarzom, zwłaszcza uczestnikom 
zawodów rozegranych jak co roku na stawach wędkarskich  
w Bierach. W ramach działania sekcji młodzieżowej koła pzW 
jasienica przeprowadzono następujące spławikowe zawody 
wędkarskie: „dzień dziecka”, zawody rodzinne „Wakacje 2015” 
i „pożegnanie lata”. uczestnicy tych zawodów jednocześnie 
walczyli o główną nagrodę, czyli tytuł - „najlepszego wędkarza 
2015r”. W tym roku okazał się nim karol foryś uczeń klasy 
pierwszej szkoły podstawowej w jaworzu. gratulujemy! 
puchar prezesa koła pzW jasienica pana czesława Biesoka 
wręczył zwycięzcy instruktor sekcji młodzieżowej piotr iskrzycki.
 pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do podniesienia atrakcyjności tegorocznych zawodów. każdy 
uczestnik „wędkarskiej przygody” opuszczał imprezę z prezentem 
w ręce. gorąco dziękujemy Wójtowi gminy jasienica panu 
januszowi pierzynie, Wójtowi gminy jaworze panu 
radosławowi ostałkiewiczowi oraz panu adamowi miklerowi, 
właścicielowi sklepu zoologiczno-wędkarskiego „Wszystko dla 
gołębi” w jasienicy.
 młodych adeptów sztuki wędkarskiej zapraszamy na kolejne 
spotkanie z wędką za rok.

a.p. iskrzyccy

 z pewnością są nietuzinkowi, pełni entuzjazmu i pasji. potrafią 
godzić życie prywatne i zawodowe z próbami i występami, są 
znakomitą wizytówką jaworza w polsce i za granicą, a mowa 
o grupie ludzi kochających małą ojczyznę i pracę społeczną 
w najlepszym tego słowa znaczeniu, o zespole regionalnym 
jaworze. z danutą pawlus kierownikiem grupy rozmawiamy  
o sukcesach, pracy podczas prób i marzeniach.

Najbardziej spektakularne osiągnięcie zespołu w roku 2015?
danuta pawlus: uważam, że było to zdobycie pierwszego 
miejsca na 48 przeglądzie Wiejskich zespołów Artystycznych 
w Brennej, a także zdobycie drugiego miejsca na 22 
międzynarodowym przeglądzie zespołów regionalnych Złoty 
Kłos w zebrzydowicach.

Warto od razu powiedzieć, że zespół regionalny Jaworze, 

w istocie jest ambasadorem kultury i folkloru Jaworza  
w najlepszym wydaniu.
danuta pawlus: pojawiamy się na różnych imprezach 
cyklicznych, akurat w tym roku byliśmy na przeglądzie zespołów 
kół gospodyń Wiejskich w Wiśle, dniu seniora w jaworzu. 
Wystąpiliśmy także dwa razy podczas tygodnia kultury 
Beskidzkiej – w szczyrku i makowie podhalańskim. pojawiliśmy 
się również w spA Hotelu jawor, podczas rajdu zabytkowych 
pojazdów oraz rzecz jasna, na jaworzańskich dożynkach.  
koncertowaliśmy na słowacji w zazrivie oraz w Śmiłowicach  
i na dożynkach w toszanowicach górnych w republice czeskiej. 
Braliśmy udział także w przeglądzie zespołów artystycznych 
ochotniczych straży pożarnych osp rp, który w tym roku odbył 
się w makowie podhalańskim, jednak wyniki otrzymamy dopiero 
w grudniu, po zakończeniu wszystkich przeglądów regionalnych 
w całej polsce. póki co punktacja nie jest mi znana.

Teraz słów kilka o repertuarze zespołu. Co czyni go tak 
wyjątkowym?

AmBAsAdorzy trAdycji i folkloru
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danuta pawlus: nasz repertuar to wyłącznie folklor Śląska 
cieszyńskiego, być może to przekłada się na sukces. to 
pieśni, tańce, które nie są opracowywane, lecz przedstawione 
w archaicznej formie. staramy się, żeby wszystko było jak 
najbardziej autentyczne, chcemy pozostać jak najbliżej 
prawdziwego folkloru, przedstawić go takim, jakim był, nie 
dokonując żadnych modyfi kacji. na szczęście istnieje wiele 
materiałów dotyczących kultury Śląska cieszyńskiego, które 
można znaleźć między innymi w książkach janiny marcinkowej 
czy prof. daniela kadłubca. trudność polega głównie na tym, 
że wszystko robimy sami. nie ma wśród nas wykwalifi kowanego 
choreografa, a dobry ruch nogi czy ręki w jedną bądź drugą 
stronę, może mieć znaczenie.

Ile godzin trzeba ćwiczyć, żeby osiągnąć taki poziom 
synchronizacji zespołu. Nie jesteście zawodowymi 
tancerzami, ćwiczycie po pracy, znajdując na to czas pomimo 
codziennych obowiązków.
danuta pawlus: W ciągu tygodnia mamy jedną dwugodzinna 
próbę – niestety jest to trochę za mało, jednak wszyscy mają 
jakieś obowiązki zawodowe czy inne, dlatego też nie jesteśmy 
w stanie ćwiczyć więcej. zdajemy sobie sprawę z tego, że 
byłoby to bardzo wskazane. przez brak czasu nie udaje się nam 
wszystkiego dopracować w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. 
Średnia wieku też jest dosyć wysoka - ok. 50 lat, w tym wieku 
człowiek nie jest już tak skoczny.
Warto wspomnieć o tym, ilu muzyków i tancerzy liczy zespół?

danuta pawlus: na obecną chwilę to ponad dwadzieścia osób. 
W kapeli jest tylko akordeon i kontrabas, których wspierają 
wokalem członkowie zespołu. kapela niesie ze sobą dodatkowe 
koszty, a i ludzi wciąż potrzeba. my niestety mamy problem 
z obiema tymi kwestiami. dlatego też w naszym zespole śpiewają 
nie więcej niż 4 osoby. jednak już to wzbogaca występ.
Proszę przypomnieć, ile lat istnieje zespół?
danuta pawlus: został założony w roku 1969, po czym zaprzestał 
działalności, reaktywowany powrócił na scenę w 2004r, pierwsza 
próba-występ odbył się w styczniu.

Czego życzyłaby Pani sobie i zespołowi?
danuta pawlus: Życzenie najważniejsze, aby zaangażowali się 
w nasza działalność jaworzanie a przede wszystkim ci młodzi, 
poczuli klimat folkloru oraz zrozumieli, że jest on częścią naszej 
historii. chciałabym także, żeby ów folklor przetrwał, bo biorąc 
pod uwagę obecną sytuację, nie wiem, ile czasu będziemy 
w stanie robić to, co robimy. jednak widząc zaangażowanie 
obecnej władzy w podtrzymanie folkloru Śląska cieszyńskiego, 
patrzymy w przyszłość pełni optymizmu. jednocześnie zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych na próby zespołu, które 
odbywają się co środę o 19:00 w osp jaworze.

rozmawiała Agata jędrysko

 W ramach realizacji zadania publicznego pt. „kultura 
i tradycja  pomostem do integracji lokalnej społeczności” 
stowarzyszenie nasze jaworze w ostatnia sobotę września – tj. 
26.09.  zorganizowało w amfi teatrze otwartą, ogólnodostępną 
imprezę pt. „Święto pieczonego ziemniaka”. nadmienić należy, 
że była to już druga tego typy integracyjna impreza dla mieszkań-
ców jaworza. pierwsza odbyła się w ubiegłym roku w skansenie, 
a ponieważ cieszyła się sporym zainteresowaniem i dużą ilością 

uczestników, w bieżącym roku postanowiono zorganizować ją 
w amfi teatrze.
 przygotowania do imprezy rozpoczęto już w piątek, 
obierając prawie 100 kg ziemniaków. natomiast w sobotę 
już od rana w amfi teatrze można było obserwować jak  
członkowie stowarzyszenia przygotowywali tradycyjne potra-
wy z ziemniaków. gotowano w kotle zupę ziemniaków tzw. 
kartofl ankę, pieczono „duszonki” oraz w ogniu ziemniaki 
z boczkiem. mimo niesprzyjającej pogody (padający non stop 
deszcz) o godz.14.30 zaczęli przychodzić pierwsi uczestnicy. 
na imprezę przybyli również zaproszeni goście: dr radosław 
ostałkiewicz wójt gminy jaworze oraz jego zastępczyni 

ŚWięto pieczonego ziemniAkA

z Życia stoWarzyszenia nasze jaWorze
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anna skotnicka-nędzka wraz z rodziną, mieczysław brzezicki 
przewodniczący rady gminy jaworze wraz z rodziną oraz 
radni. W imprezie uczestniczył również przybyły z wójtem 
specjalny gość z brukseli martin kamp sekretarz generalny 
frakcji europejskiej partii ludowej(epp) w parlamencie 
europejskiej. ciekawostką jest to, że jego ojciec urodził się 
w jaworzu w budynku, który aktualnie zamieszkują siostry 
zakonne. natomiast jego babka była siostrą florentyny foedrich, 
słynnej jaworzańskiej fundatorki, która zapisała ten dom siostrom 
służebniczkom nmp.
„Święto ziemniaka” rozpoczęto od degustacji przygotowanej 
kartoflanki, która z 50 litrowego kotła zniknęła bardzo szybko, 
z czego można wnioskować, iż była bardzo smaczna. później 
na uczestników czekały znakomite tradycyjne „duszonki” oraz  
ziemniaki  z boczkiem pieczone w folii na ogniu.
największym zainteresowaniem cieszyły się jednak placki 
ziemniaczane, których nie nadążano piec, bowiem cały czas 
ustawiała się po nie ogromna kolejka.

organizatorzy zadbali nie tylko o strawę dla ciała, ale również 
dla ducha. od godziny 16.00 dla uczestników przez dwie godziny 
koncertowała orkiestra dęta glorieta pod dyrekcją stanisława 
sojki. urozmaicony repertuar zespołu umożliwił nie tylko 
słuchanie muzyki, ale też znaleźli się amatorzy tańców. zabawa 
była naprawdę wspaniała, a uczestnicy mimo ciągłego deszczu 
świetnie się bawili. W czasie imprezy, przewinęło się ok. 150 osób,  
a przynajmniej połowa bawiła się do zmroku.
organizatorzy dziękują wszystkim, którzy mimo nieciekawej 
pogody przybyli na Święto ziemniaka i informują, że impreza 
ta wejdzie do harmonogramu zadań organizowanych przez 
stowarzyszenie.
materiały do zadnia zakupione zostały ze środków urzędu 
gminy w ramach realizowanego zadania publicznego, natomiast 
organizacja imprezy i wszystkie prace wykonane społecznie 
przez członków stowarzyszenia traktowane są jako wkład własny 
w zadanie.
 

przygotowała: danuta mynarska

kącik humoru i refleksji
 zapukał nieśmiało do drzwi. korytarz był ciemny. pachniało 
wilgocią i kiszoną kapustą. czekał. zapukał po raz drugi. drzwi 
otworzyły się z hałasem. W drzwiach stała kobieta w brudnym 
szlafroku, z kosmykami siwiejących włosów i łyżką, którą pewnie 
przed chwilą mieszała gotującą się kapustę.
„pan do kogo?”- zapytała zaczepnie.
stał na progu i nie wierzył własnym oczom. to było jak sen, 
brzydki sen, gdzie wszystko bywa inne, niż w rzeczywistości: 
wypaczone, pogrubione czarną kreską i straszy patrząc nam 
prosto w ślepia.
- ja do pani - powiedział cicho.
- o co chodzi? - kobiecie wyraźnie spieszyło się do mieszania 
kapusty.
„teraz albo nigdy”- pomyślał, a potem szybko, jakby stado 
jaskółek przeleciało nagle przed jego nosem, dodał: - „jestem 
piotrusiem panem”.
- co?
- jestem piotrusiem panem - powtórzył.
- Żarty - powiedziała wyraźnie rozbawiona kobieta.
- to ja, piotruś pan. masz przecież na imię Wendy.

- Wendy. no i co z tego?
- odnalazłem cię. po tylu latach. szukałem długo, ale wiesz 
jak to jest. tyle było jeszcze do zrobienia. tyle podróży i wysp 
nieodkrytych. trudno było cię znaleźć... jestem tym samym 
piotrusiem, którego znałaś. tym, który pukał do twojego okna 
i z którym nocą wyruszałaś w podróż do nibylandii. ten, który 
pokazał ci Świat i nauczył nigdy nie wydorośleć, ten któremu 
wycierałaś skrzydełka, gdy się pobrudziły i ten... który... kochał 
cię Wendy. z całego swego piotrusiowatego serca... chciałbym, 
by było tak jak dawniej... poleć ze mną do nibylandii. musisz 
tylko naprawić trochę moje skrzydełka, które potargał mi wiatr. 
Wyruszymy nocą. nocą zapukam w twoje okno.
i wtedy wydarzył się cud: jak w słodkiej, różowej telenoweli, 
przed nim stała ta sama mała dziewczynka, ta sprzed lat,  
o wielkich, niebieskich oczach, w białej sukience, z fiołkową 
kokardą upiętą we włosach.
- dobrze piotrusiu - powiedziała - machając drewniana łyżką. 
Będę czekała w oknie. o północy.
gdy w pełnię księżyca otworzysz okno, na parapecie będzie 
już czekał na ciebie on. piotruś pan. uśmiechając się 
najpiękniejszym ze swoich uśmiechów i zajadając gotowaną 
kapustę.

ewa Worytkiewicz
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nasze dzieci nasza młodzieŻ

 po letnim odpoczynku, żegnając słoneczne plaże, górskie 
potoki i wakacyjne przygody, z radością rozpoczynamy dzisiaj 
nowy rok szkolny 2015/2016. We wtorek od samego rana 
w przedszkolu panował gwar. niektóre dzieci z uśmiechem 
wracały do swych grup po wakacyjnej przerwie, dla innych 
dzień ten był jednym z najtrudniejszych. po raz pierwszy 
przekroczyły one próg przedszkola. chociaż rozstanie było 
dla wielu przedszkolaków i ich rodziców trudne, dzieci szybko 
zaaklimatyzowały się i zadowolone wracały do domów. W bie-
żącym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 115 dzieci, 
które podzielone są na pięć grup, a każda nich ma swoją 
nazwę:
 i - misie, ii - kaczuszki, iii - Wiewiórki, iV - krasnoludki oraz 
najmłodsza grupa 2,5 latków- złote rybki. Aby ułatwić dzieciom 
przystosowanie się do życia przedszkolnego, organizujemy 
różne ciekawe zabawy integracyjne z zastosowaniem muzyki 
i różnorodnych rekwizytów. Współtworzymy przyjazną atmo-
sferę w grupie, poznajemy swoje imiona. zabawy lalkami, 
pluszakami, pajacykami i zabawy paluszkowe to ulubione 
zajęcia dzieci w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu.
 pierwszą uroczystością w tym roku szkolnym, w której 
uczestniczyły przedszkolaki, były XXiX jaworzańskie 
dożynki w dniach od 5 do 6 września 2015r. ta  uroczystość 
pokazuje wielki szacunek ludzi dla chleba, który jest 
owocem i symbolem ich ciężkiej, całorocznej pracy. z tej 
okazji w sobotę na jaworzańskiej scenie, w godzinach 
popołudniowych nauczyciele wraz z rodzicami zaprezento-
wali się w przedstawieniu teatralnym zatytułowanym 
„księżniczka na ziarnku grochu”. natomiast w niedzielę dzieci 
wraz z rodzicami wzięły udział w korowodzie dożynkowym. 
Wyruszył on z boiska przed urzędem gminy i dotarł od 
amfiteatru.
 Wszystkim naszym wychowankom życzymy miłego pobytu 
w przedszkolu. rodziców natomiast zapraszamy do współpracy 
i aktywnego udziału w życiu przedszkola.

nauczycielka mgr rosita migdał

pierWsze dni przedszkolAkóW 
W puBlicznym przedszkolu 
sAmorządoWym nr 1 W jAWorzu
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ciekAWy początek roku  
szkolnego W przedszkolu nr 2

 rok szkolny rozpoczął się już na dobre, ale my wciąż 
wspominamy wakacje. Wychowankowie moW spędzili je 
na kilkutygodniowych turnusach w trzebieży oraz szubinie  
(w ośrodku w jaworzu gościł natomiast moW z radzionkowa).  
podczas wyjazdu był czas na wakacyjny relaks w postaci 
plażowania i kąpieli w zatoce szczecińskiej, wycieczki do 
międzyzdrojów wraz z obowiązkowym spacerem po molo oraz 
zwiedzanie szczecina i portu rybackiego w nowym Warpnie. 
W wolnych chwilach – oczywiście siatkówka plażowa. czas 
spędzony w jaworzu również należy zaliczyć do intensywnych 

z ŻyciA młodzieŻoWego 
oŚrodkA WycHoWAWczego

 już w pierwszy weekend września nasze przedszkolaki 
zaprezentowały się w jaworzańskim amfiteatrze z programem  
pt. „przedszkole nr 2 w tańcu i piosence”. sobotnie występy dzieci 
zostały przyjęte bardzo ciepło i serdecznie przez publiczność.  
W niedzielę mieliśmy okazję dołączyć do dożynkowego korowodu 
organizowanego w ramach jaworzańskiego Września. sporej 
liczbie dzieci towarzyszyli rodzice, którym dziękujemy za aktyw-
ne włączenie się w lokalną imprezę.
 kolejną wielką atrakcją dla najmłodszych była wycieczka 
krajoznawcza po jaworzu ciuchcią Beskidzką, która przyje-
chała po dzieciaki 8 września 2015r. przejażdżka po uroczych  
zakątkach naszej miejscowości dostarczyła wielu pozytywnych 
wrażeń najmłodszym.
 W nowym roku szkolnym rozpoczęły się cykliczne spotkania 
z teatrem. już w pierwszym miesiącu gościł u nas teatr skrzat  
z krakowa z bajką pt. „cztery mile za piec”.
 dużym zainteresowaniem cieszą się również lubiane przez 
dzieci zajęcia dodatkowe: logorytmika, tańce, dogoterapia  
i zajęcia na basenie, które odbywają się od początku września.
kontynuacją projektu unijnego z lat poprzednich dla najmłod-
szych mieszkańców jaworza (2,5 – 3,5 lat) są w naszej placów-
ce zajęcia adaptacyjne realizowane codziennie w godzinach  
popołudniowych.



pAździernik 19
ze względu na liczne wycieczki turystyczno – krajoznawcze po 
okolicznych szlakach górskich (m.in. na magurkę Wilkowicką).
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy, więc i chłopcy z moW 
wrócili do swoich obowiązków. zaczęli naukę w szkole 
podstawowej i gimnazjum, trenują w „czarnych jaworze”, 
przygotowują się do zawodów lekkoatletycznych i „wyzwań” 
związanych z nauką szkolną. W międzyczasie oczywiście nie 
próżnują; we wrześniu wszyscy wychowankowie moW dołączyli 
do akcji „sprzątanie świata”. jej koordynatorem był jak co roku 
p. mirosław Hyjek. chłopcy pod opieką nauczycieli sprzątali 
park piłsudskiego, okolice amfi teatru, koryto potoku Wysokiego 
oraz tereny przylegające do ośrodka. cieszy niezmiernie fakt, 
iż mimo wytężonej pracy, śmieci uzbieraliśmy znacznie  mniej, 
niż w zeszłym roku. po sprzątaniu na chłopców tradycyjnie już 
czekało ognisko z pieczeniem kiełbasek.
zaczynamy intensywnie rok szkolny. przed nami nowe wyzwania, 
cele, zadania. mamy nadzieję, że im podołamy. 

A.szeliga

tydzień kultury szkolnej
 W szkole podstawowej nr 1, dzięki inicjatywie pani wice-
dyrektor marii kuś i pani pedagog iwony królak, pojawił się nowy 
projekt wychowawczy, mający na celu promocję właściwych 
zachowań wśród uczniów. przez kolejne dni nauczyciele 
odczytywali na lekcjach listy od tajemniczej hrabiny Bon ton. 
dzięki nim uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami 
savoir- vivru w różnych sytuacjach życiowych: w miejscach 
publicznych (szkole, teatrze, kinie, placu zabaw, autobusie) 
i u cioci na imieninach, na górskich szlakach i przy szkolnym 
obiedzie, zasadach używania zwrotów grzecznościowych 
i konieczności dbania o higienę osobistą. zwieńczeniem spotkań 
z kulturą był dzień elegancji, podczas którego nienagannie ubrane 
młode damy i młodzi dżentelmeni uczestniczyli w spotkaniu 
z przyjaciółką hrabiny Bon ton.
 tygodniowi kultury szkolnej towarzyszyły też konkursy- 
recytatorski dla klas 1-3 oraz epistolarny dla klas 4-6. W pierwszym 
najlepszymi deklamatorami wierszy okazali się Antonina jurczyk 
i zofi a podsiadlik z kl.1d, franciszek owczarek z kl.2a oraz 
Wiktoria słomińska z kl.3c. najładniejszy list do hrabiny Bon ton 
napisała natomiast julia koc z kl.4a. oto jego treść:

     Jaworze, 16 VI 2015 r.
 Droga hrabino Bon Ton!
 Pozwól, że pozdrowię Ciebie i Twojego kamerdynera, 
a zarazem nawiążę do Twoich listów o dobrym zachowaniu.
 Chcę Ci powiedzieć, że Twoje listy są bardzo ciekawe 
i pouczające. Zasady dobrego zachowania przydadzą się 
bowiem każdemu w każdej chwili. Z Twoich listów nauczyłam 
się już wielu dobrych manier i  stosuję je codziennie. Mówię 
dzień dobry, do widzenia, dziękuję i przepraszam wszystkim 
nauczycielom i paniom woźnym. Wiem też, że dobre maniery to 
nie tylko te magiczne słowa, ale także to, że np. ustąpimy miejsca 
w autobusie lub pociągu starszej osobie. W kinie i teatrze też 
obowiązują dobre maniery, takie jak to, że nie przeszkadza się 
publiczności i aktorom (jeśli to teatr) w czasie trwania fi lmu lub 
spektaklu. Nie je się i nie pije, a także nie śmieci. Wychodząc 
z kina i teatru zostawiamy po sobie porządek i sprawdzamy, czy 
nic nie zostawiliśmy. Wiem też to, że gdy chcemy przedstawić 
komuś swojego kolegę, np. babci, to powinniśmy przedstawić 
najpierw kolegę, a później babcię. Znam też zasadę, że gdy 
ktoś wchodzi do sali lub pokoju, gdzie są już jakieś osoby, to 
on mówi pierwszy dzień dobry.
 Cieszę się, że jutro znów poznam nowe zasady dobrego 
zachowania i będę ich używać na co dzień, a tymczasem 
żegnam Panią i życzę wszystkiego najlepszego!

julia koc, uczennica kl. 4a
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Centrum Zdrowia i Rehabilitacji 
Villa Barbara Sp. z o. o

 w Jaworzu 

zatrudni od zaraz

Kucharkę
Pokojową

Konserwatora

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV 
na adres: lk@villabarbara.pl.

muzeum fAuny i flory  
morskiej i ŚródlądoWej

 piątego września obchodziliśmy pierwszą rocznicę otwarcia 
muzeum fauny i flory morskiej i Śródlądowej w jaworzu. 
Był to dla nas trudny okres, gdyż, jak wiadomo, początki 
bywają ciężkie. niemniej po dwunastu miesiącach możemy 
stwierdzić, że wyszliśmy z tej próby zwycięsko. potwierdzić to 
może choćby liczba niemal jedenastu tysięcy odwiedzających, 

jacy przewinęli się przez muzeum w tym czasie, czy też wpisy 
w księdze pamiątkowej, np.: „dziękujemy za tak cudowne 
muzeum!”, „serdecznie dziękujemy za wspaniałą wyprawę 
w krainę fauny i flory morskiej”, czy „najlepsze muzeum na 
świecie!”. muzeum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych. każdy mógł 
znaleźć tu coś dla siebie – dla najmłodszych zobaczenie 
okazów zwierząt morskich, czy możliwość wejścia do łódki 
były nieopisanym przeżyciem, dorośli mogli zobaczyć 
wystawę prezentującą polskie latarnie morskie, a wiosenne 
mistrzostwa gupików i pokazy bojowników przyciągnęły tłumy 
pasjonatów akwarystyki. nie mogliśmy też narzekać na brak 
darczyńców. Wielu ludzi po zwiedzeniu naszego obiektu 
zdecydowało się przekazać nam różne ciekawe eksponaty ze 
swoich kolekcji – wzbogaciliśmy się m.in. o zbiór koralowców, 
spreparowane najeżki, stroje plemienne z indonezji, a nawet 
o fragment wraku statku otago, na którym pływał sam joseph 
conrad. gościliśmy tu wielu ciekawych ludzi z całego świata, 
nawet z Brazylii, nigerii i nowej zelandii. mieliśmy również 
zaszczyt oprowadzić po naszym muzeum córkę bosmana 
pasternego, panią iwonę wraz z rodziną. nie można 
również zapomnieć o naszych gimnazjalistach, którzy świetnie 
odnaleźli się w rolach przewodników i całkiem profesjonalnie 
oprowadzili niejedną grupę. jak widać, muzeum fauny i flory 
morskiej i Śródlądowej na stałe wpisało się w krajobraz nie 
tylko samej gminy, a nawet całego powiatu. Wydaje się, że 
mamy szansę stać się obowiązkowym punktem w programie 
każdej wycieczki po naszym regionie.

bartosz czader

Adres email: info@muzeum.jaworze.pl
tel. 33 817 22 17

ul. Wapienicka 120
43-384 jaworze
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NZOZ „JULADENT” Bogusława Kensy 
Zaprasza do swojej siedziby w Jasienicy 1308 

vis a vis Mebli Giętych w Jaworzu tel 33 8152-102

Oferujemy:
• ORTODONCJA (APARATY STAŁE I RUCHOME) 

KONKURENCYJNE CENY -MOŻLIWOŚC RAT 

• PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
 

• LECZENIE ZACHOWAWCZE 

• PROTETYKA -KORONY -MOSTY PORCELANOWE 
,PROTEZY ELASTYCZNE(nylonowe ,acetalowe)

• PRZEGLĄD JAMY USTNEJ ORAZ KONSULTACJA 
ORTODONTYCZNA  BEZPŁATNIE

Serdecznie Zapraszamy
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Wszystkim biorącym tak liczny udział 
w uroczystościach pogrzebowych 
naszej kochanej żony i mamusi

  Wiesławy Rusin 
- składamy serdeczne podziękowania - Bóg zapłać. 

Szczególnie dziękujemy paniom lekarkom  
i pielęgniarkom z Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Jaworzu za profesjonalną i zaangażowaną opiekę 
nad naszą drogą zmarłą w jej ostatnich dniach życia .

Również dziękujemy Urzędowi Gminy  
i Radzie Gminy w Jaworzu 

za pamięć i słowa pocieszenia.

Pogrążeni w smutku
małżonek z córkami
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