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Z PRAC WÓJTA, RADY GMINY I URZĘDU GMINY
FLESH NAJWAŻNIEJSZYCH
WYDARZEŃ GMINNYCH

CERTYFIKAT DLA JAWORZA
Na początku października wójt Radosław Ostałkiewicz odebrał
certyfikat przyznający Gminie Jaworze tytuł “Jednostki
Samorządu Terytorialnego aktywnej w Regionalnym
Ekosystemie Innowacji”.
Certyfikat podpisał Marszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa, a został on przyznany gminie na podstawie
raportu opracowanego w oparciu o audyt przeprowadzony w ramach
projektu “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”
realizowanego pod auspicjami Zarządu Województwa Śląskiego.
W trakcie audytu prowadzonego przez wyspecjalizowaną
jednostkę Urzędu Marszałkowskiego oraz Górnośląską Agencję
Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach zweryfikowano
i zdiagnozowano potencjał sektorowy oraz technologiczny
występujący na terenie Gminy Jaworze. Nad audytem pracowali
również przedstawiciele Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi oraz firmy InnoCo Sp. z o.o. zajmującej się
profesjonalnym doradztwem gospodarczym.

Badaniu poddane zostały następujące obszary:
• polityka i strategia rozwoju gospodarczego gminy,
• potencjał sektora gospodarczego oraz instytucji otoczenia
biznesu na terenie Jaworza,
• instrumentarium wsparcia przedsiębiorczości, działalności B+R
(badania i rozwój) oraz działań innowacyjnych wykorzystywanych
przez wójta w procesie zarządzania gminą,
• znaczenie innowacji w polityce i działaniach samorządu,

• ochrona zdrowia i technologie medyczne na obszarze Jaworza
ze szczególnym uwzględnieniem jego aspiracji uzdrowiskowych.
Na podstawie wyników audytu Marszałek Województwa
Śląskiego zarekomendował kierunki przyszłych założeń strategii
rozwoju gminy, stwierdzając między innymi, że Jaworze rozwija
się w kierunku atrakcyjnego turystycznie ośrodka zdrojowego,
zaś w skali regionu przypisywana jest mu również funkcja
rekreacyjno-sportowa. Tym samym wydano pozytywną ocenę,
w odpowiedzi na co Zarząd Województwa Śląskiego przyznał
Jaworzu tytuł Jednostki Samorządu Terytorialnego aktywnej
w Regionalnym Systemie Innowacji i wydał stosowny certyfikat.
Gmina Jaworze nie wydatkowała żadnych środków własnych na
ten cel.
AKTYWNE JAWORZE 2015
Sport to zdrowie, a zdrowie to bezcenny stan. Jaworze jest
idealnym miejscem, by stan ten uzyskać, odzyskać lub po prostu
utrzymać. Wielu mieszkańców naszej gminy, a także i sąsiedzi
korzystają z bogatych zasobów jaworzańskich terenów. Od
kilku tygodni każdy szukający aktywności sportowo-rekreacyjnej
skorzystać może z siłowni „pod gołym niebem”, zlokalizowanej
w okolicach tężni. Jaworzański street workout jeszcze przed
otwarciem cieszył się sporym zainteresowaniem, co pokazuje, że
nie brakuje amatorów siłowych wyzwań, bez względu na wiek czy
płeć.
Park Zdrojowy w Jaworzu to miejsce idealne dla miłośników
biegów oraz nordic walking. Wytrwalsi skorzystać mogą z gotowej
trasy przygotowanej na tegoroczne sportowe wydarzenie, jakim był
„Bieg po Zdrój”. Zainteresowanie, jakim cieszył się bieg, pozwala
stwierdzić, że fanów tego typu sportowych wyzwań jest wielu tak
jak i rowerowych, sądząc po frekwencji na czerwcowym Rodzinnym
Rajdzie Rowerowym.
W subiektywnym rankingu aktywnych obszarów Jaworza nie
może zabraknąć możliwości, jakie daje Kompleks Sportowy- boisko
do siatkówki, koszykówki oraz piłkarskie a także korty tenisowe.
PSYCHOLOG W JAWORZAŃSKICH SZKOŁACH
ORAZ PRZEDSZKOLACH
Od początku roku szkolnego 2015/2016 we wszystkich
oświatowych placówkach w Jaworzu, a więc w szkole podstawowej,
gimnazjum oraz przedszkolach pojawił się dodatkowy etat
psychologa. To kolejna z decyzji wójta, będąca ukłonem w stronę
najmłodszych mieszkańców gminy.
Jakie zadania spoczywają na psychologu szkolnym? To przede
wszystkim współpraca z wychowawcami, nauczycielami,
rodzicami i oczywiście uczniami. Psycholog zatrudniony w szkole
udziela pomocy w formach odpowiednich do potrzeb, może to
być więc interwencja w klasie, terapia indywidualna a nawet
rodzinna, konsultacje z uczniami oraz rodzicami, diagnozowanie
oraz wspieranie. Do dodatkowych zadań psychologa należy
także minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz
prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych. Jednocześnie
psycholog we współpracy z pedagogiem tworzy indywidualne
plany terapeutyczno - wychowawcze, współpracuje z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi
oraz
innym
placówkami
niosącymi pomoc nieletnim.
Co jednak dokładnie rozumiemy pod stwierdzeniem pomoc
psychologiczna w szkole? To udzielanie porad uczniom,
rozwiązywanie konfliktów, mediacja pomiędzy uczniami
a rodzicami lub nauczycielami, rozmowy terapeutyczne, a także
wskazywanie odpowiednich placówek niosących niezbędną
pomoc. W pracy psychologicznej ważne są działania nakierowane
na zapobieganie zaburzeniom zachowania, prowadzenie
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programów profilaktycznych, prowadzenie terapii psychologicznych
oraz terapii zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych. Dodatkowo
szczególną uwagę skupia się wokół problemów okresu dorastania,
pracy interwencyjnej w sytuacjach przemocy czy nagłych przeżyć,
mogących spowodować zaburzenia, czyli tak zwanych traum.
Jednym z głównych zadań psychologa szkolnego zatrudnionego
w jaworzańskich instytucjach edukacyjnych jest stworzenie
pełnego programu wsparcia terapeutycznego, który będzie
wspólny dla przedszkoli, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
W ten sposób najmłodsi Jaworzanie od początku swojej drogi
będą objęci wsparciem, głównym bowiem celem opisywanego,
nowego stanowiska pracy było i jest dobro dzieci. Drzwi gabinetu
psychologicznego w szkołach są otwarte dla wszystkich uczniów
oraz rodziców. Jedynie przy pełnej współpracy ze strony opiekunów
i szkoły możliwa jest pomoc dająca najlepsze efekty.
DZIEŃ NAUCZYCIELA
Podczas sesji Rady Gminy wójt Radosław Ostałkiewicz
wręczył pracownikom jaworzańskich szkół i przedszkoli nagrody
z okazji Dnia Nauczyciela. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Jolanta Bajorek - dyrektor Przedszkola Nr 1, Ewa Cholewik dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, Czesława Cybułka - dyrektor
Przedszkola Nr 2, Barbara Szermańska - dyrektor Gimnazjum
Nr 1, Maria Kuś - wicedyrektor Szkoły Podstawowej, Jadwiga
Spodzieja - wicedyrektor Gimnazjum oraz Stanisław Hoczek nauczyciel, b. wicedyrektor Gimnazjum.
Wójt dziękował nagrodzonym pedagogom za ich niepodważalne

sukcesy w pracy zawodowej, podkreślając, że tak doskonałej
i zgranej ekipy w gminnej oświacie nigdy nie było. Świadczą o
tym chociażby wyniki poszczególnych placówek oraz osiągnięcia
samych uczniów.
Miło nam również poinformować, że w dniu 12 października
w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, nasza
wieloletnia katechetka Krystyna Gutan, na co dzień pracująca
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu, otrzymała
Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w uznaniu dla
wieloletniej owocnej pracy z młodzieżą wymagającą resocjalizacji.
Nagroda ta została przyznana na wniosek Rady Pedagogicznej
MOW oraz dyrektora Bohdana Klimaszewskiego.
Wszystkim pracownikom oświaty - tak pedagogicznym jak i
administracyjnym oraz zaplecza technicznego - życzymy kolejnych
sukcesów mierzonych wdzięcznością dzieci i młodzieży, jak
również powodzenia w życiu osobistym. No i do zobaczenia za rok
w podobnych okolicznościach.
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY JAWORZE III Kadencji 20152018 UKONSTYTUOWANA
Radnymi-juniorami zostali:
• Kamil Binda (licealista, były wójt Dnia Wagarowicza 2015)
• Zuzanna Buzderewicz (2 klasa gimnazjum)
• Zuzanna Czader (licealistka)
• Paweł Ficek (3 klasa gimnazjum)
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Mariusz Kukla (1 klasa gimnazjum)
Kamil Kruczek (3 klasa gimnazjum)
Kamil Krzempek (licealista)
Izabela Kurcjus (licealistka)
Patrycja Leś (licealistka)
Kamil Nowak (1 klasa gimnazjum) - nieobecny na I sesji
Michał Pasterny (licealista)
Zuzanna Petlic (2 klasa gimnazjum)
Sara Pierściecka (1 klasa gimnazjum)
Tomasz Ryrych (3 klasa gimnazjum)
Borys Witański (3 klasa gimnazjum)

Pracami Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze przez najbliższe
3 lata pokieruje Patrycja Leś jako jej przewodnicząca, korzystając
z pomocy swojego zastępcy Kamila Bindy oraz Zuzanny Czader
pełniącej funkcję sekretarza. Opiekunem radnych-juniorów (na ich
prośbę zresztą) została zaś po raz trzeci ulubiona przez młodzież
nauczycielka i radna - Krystyna Szczypka (przewodnicząca
Komisji Uzdrowiskowej Rady Gminy Jaworze).
„GRUBA BERTA” W JAWORZU
„Gruba Berta” to potoczna nazwa pojazdu, jaki zakupiła Gmina
Jaworze. Samochód będzie głównie służył do interwencyjnego
udrażniania kanalizacji.
Pojazd wyposażony jest w zbiornik mieszczący w 2 komorach
po 3 tysiące litrów, jedna komora przeznaczona jest do zasysania
nieczystości, w drugiej będzie czysta woda do przepychania
nieczystego odcinka kanalizacji. Samochód może również służyć
do udrażniania rowów i przepustów wodnych. Zakup auta został
w większości sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kosztował
prawie 700 tyś zł, a gmina Jaworze wyłożyła jedynie 95 tys. zł ze
środków własnych.
BUDOWA KANALIZACJI PRZY ULICY BIELSKIEJ
Do końca listopada br. ma być wybudowana po północnej
stronie ul. Bielskiej i przyległych do niej ulic (m.in. Cedrowej,
Lipowej, Agrestowej, Głogowej i Kasztanowej) kanalizacja
sanitarna o długości 3,8 km. Jak informuje wójt gminy Radosław
Ostałkiewicz, przy okazji wyasfaltowane zostaną ulice objęte
projektem. Finalny koszt robót to ok. 3 mln złotych, z czego blisko
85% pokrywa Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
MASZ POMYSŁ NA PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE?
Masz ciekawy pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi
mógłbyś go zrealizować? Nasz projekt skierowany jest właśnie
do Ciebie! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu
Południowego planuje objąć wsparciem, szkoleniami, doradztwem
i dofinansowaniem powstanie sześciu przedsiębiorstw społecznych
na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego
i miasta Bielska-Białej. Więcej na www.jaworze.pl
Opracowanie P. Filipkowski na podstawie www.jaworze.pl,
inf. internetowych, inf. MOW oraz wójta R. G. Ostałkiewicza
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2015/2016
I. ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE
Nadzór: Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Jaworze.
Koordynator akcji zimowej: Zygmunt Czuj, tel. (33) 828 66 63 (Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo, a także zapewnienie
odpowiedniej jakości świadczonych usług wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane).

ODŚNIEŻANIE:

Wykaz Wykonawców odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych rejonach
Rejon odśnieżania

Ulice/Parkingi/Place w rejonie odśnieżania

Grabka, Górecka, Mała, Myśliwska, Jeżynowa, Pogodna, Złocista,
Rodzinna, Maków, Jarzębinowa, Wrzosowa, Jodłowa, Smrekowa,
Jasienicka, Zaciszna, Brzoskwiniowa, Folwarczna, Za Goruszką,
Szkolna, Lecznicza, Plac obok Kaplicy, Parking za mostem.
Turystyczna, Brzozowa, Zawilcowa, Bukowa, Jaśminowa, Orzechowa,
Jaworowa, Pod Lasem, Pod Brzegiem, Schowana, Wąwóz,
Nagietkowa, Bławatkowa, Promienista, Kwiatowa, Modrzewiowa,
II. Jaworze Górne
Liliowa, Stokrotek, Akacjowa, Zielona, Różana, Chabrowa,
Kaczeńcowa, Zdrojowa, Sosnowa, Poziomkowa, Motylkowa, Widok,
Wypoczynkowa, Tulipanowa, Wiosenna, Zajęcza, Jałowcowa,
Panoramiczna, Borsucza, Kalinowa, od Panoramicznej w górę (bez
nazwy), Bratków, Azaliowa, Dawny Trakt.
Kalwaria, Letniskowa, Jaskółcza, Słowicza, Cicha, Podgórska,
Legendarna, Leszczynowa, Na Stoku, Południowa, Konwaliowa,
Narcyzowa, Niewielka, Klonowa, Sarnia, Morwowa, Topolowa, Ładna,
Górska, Malinowa, Wiśniowa, Rumiankowa, Żurawinowa, Kaszyska,
Świerkowa, Willowa, Zagrodowa, Krótka, Storczyków, Krokusowa,
III. Jaworze Średnie Koralowa, Sielska, Ukryta, Wczasowa, Ogrodowa, Zdrowotna, Kolonia
Górna, Pagórkowa, Spadzista, Kolonia Dolna, Stroma, Boczna,
Poprzeczna, Miodowa, Pszczela, Zielna, Nad Rudawką, Ustronna,
Średnia, Wschodnia, Astrów, Morelowa, Łukowa, Romantyczna,
Piękna, Graniczna, Malwowa, Bażantów, Irysów, Magnolii, Dawny
Trakt, Gimnazjum Parking, Parking Przedszkole.
Dzwonkowa, Groszkowa, Łubinowa, Olszynowa, Grabowa, Polna,
Kryształowa, Wiejska, Cyprysowa, Pod Młyńską Kępą, Pod Harendą,
IV. Jaworze Dolne
Pałacowa, Nadbrzeżna, Skowronków, Dębowa, Niecała, Lipowa,
Agrestowa, Kasztanowa, Jesionowa, Zagajnikowa, Słonecznikowa,
Cedrowa, Głogowa.
Parking i teren obok szkoły podstawowej, amfiteatr i miasteczko,
V. Place i parkingi
parking nad fontanną, parking górny – ul. Koralowa/Wapienicka,
w tym m.in.:
parking Goruszka, parking - centrum Jaworza, Ośrodek Zdrowia, Aleja
Kościelna.
I. Jaworze Nałęże

Wykonawca
Jerzy Bieniek
ul. Zdrojowa 54
43-384 Jaworze

Jerzy Bieniek
ul. Zdrojowa 54
43-384 Jaworze

Usługi Ciągnikiem
Rolniczym
Andrzej Szklorz
ul. Średnia 13
43-384 Jaworze

P.P.H.U.
Józef Karch
ul. Kryształowa 80
43-384 Jaworze
Jerzy Bieniek
ul. Zdrojowa 54
43-384 Jaworze

Telefon
kontaktowy
602 364 933

602 364 933

692 624 607

662 988 850

602 364 933

USUWANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG (POSYPYWANIE):
Wykonawca odpowiedzialny za usługę usuwania śliskości zimowej (posypywania) sieci dróg Gminy Jaworze
Rejon usuwania śliskości zimowej
(posypywania) dróg
Drogi na terenie Gminy Jaworze
(za wyjątkiem dróg powiatowych)

Wykonawca

Telefon kontaktowy

Janusz Wieja
Usługi Ciągnikiem Rolniczym
43-385 Jasienica 138

604 895 980

II. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE
Nadzór: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony kontaktowe: (33) 818-40-33, (33) 817 40 63, (33) 817 83 98, (33) 81 83 066
Drogi powiatowe na terenie Gminy Jaworze:
ul.: Bielska, Cieszyńska, Cisowa, Słoneczna, Wapienicka, ul. Zdrojowa (od „Cholewika” do „Gospody Zdrojowej”)
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ŚNIEŻNA rEWOLUCJA
W ubiegłym roku w Jaworzu mieliśmy do czynienia
z nawarstwiającymi się problemami związanymi z odśnieżaniem
dróg gminnych i chodników. Przyczyną takiej sytuacji był wynik
przetargu na zimowe utrzymanie dróg, który wygrały między
innymi firmy mające swoje siedziby w województwie małopolskim
i warmińsko-mazurskim. Jak się z czasem okazało, pojawiły się
kłopoty z jakością i organizacją sprzętu (odśnieżanie koparkami i
traktorami z napędem na jedną oś), długim czasem odśnieżenia
ulic i chodników czy wreszcie po prostu znajomością terenu.
W wyniku obfitych opadów śniegu przez kilka tygodni
sytuacja na drogach i chodnikach niektórych rejonów Jaworza
była wyjątkowo niezadowalająca. Nieodśnieżanie na czas
było najmniejszym problemem – znacznie więcej złości
i niezadowolenia wśród mieszkańców powodowały pługi, które
część śniegu z ulic odsuwały na chodniki i wjazdy do posesji.
Po raz pierwszy w historii naszej gminy musiałem jednej
z firm naliczyć karę pieniężną za naruszenie warunków umowy.
Niestety, mimo licznych sygnałów ze strony mieszkańców naszej
gminy, dotyczących nieudolnego często odśnieżania, na ten czas
tylko tyle mogłem zrobić.
Powód takiego stanu rzeczy był prozaiczny, a wszystkiemu
winne były obowiązujące na ten czas polskie procedury
prawne. Jak to bywa bowiem z przetargami nieograniczonymi,
o rozstrzygnięciu decyduje nie oferowana jakość usługi, ale
najniższa cena. Tak więc minionej zimy mogliśmy się przekonać,
że najtaniej nie zawsze oznacza najlepiej, często zaś w efekcie
końcowym znaczy drożej.
W tym roku funkcjonuje już, na szczęście, nowa ustawa
o zamówieniach publicznych, która obniżyła granicę dla
przetargów do wartości 30 tysięcy euro. Tym samym –
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aby zapobiec sytuacji z ostatniej zimy – zdecydowałem
się zastosować procedurę wewnętrzną, którą, zgodnie
z ustawą, gminy przyjmują na własną rękę w przypadku
tzw. małych zamówień. W trybie tzw. „rozeznania rynku”
skierowaliśmy zapytanie o cenę do tych z jaworzańskich
firm, z którymi mieliśmy dobre doświadczenia w przeszłości.
Pod uwagę brane były takie czynniki jak relacja jakości
świadczonych usług w stosunku do ceny oraz zadowalające
efekty współpracy z ostatnich lat. W wyniku tej procedury
Wydział Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze dokonał wyboru
najkorzystniejszych ofert, a następnie zawarte zostały
umowy z wybranymi wykonawcami.
Mam nadzieję, że powierzenie odśnieżania w sezonie
2015/2016 w ręce sprawdzonych w przeszłości jaworzańskich
firm pozwoli na uniknięcie historii sprzed roku, kiedy to część
nieruchomości nie miała na czas zapewnionego połączenia
z drogami. Zeszłoroczną zimę traktuję jako nauczkę i wyciągając
wnioski z tej sytuacji podjąłem decyzję o tym, że o wysoki standard
świadczonych usług względem gminy powinny zadbać lokalne
firmy, które już wcześniej udowodniły, że są w stanie podołać
powierzonemu im zadaniu. W okresie intensywnych opadów
śniegu nie ma czasu na eksperymenty, mówimy tu bowiem nie
tylko o wygodzie, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie. Liczę
przy tym na usprawnienie (w porównaniu do ubiegłego roku)
ruchu samochodów i pieszych w okresie zimowym dzięki temu,
że utrzymaniem zimowym dróg zajmą się nasi mieszkańcy, którzy
Jaworze znają najlepiej i są w stanie na bieżąco – obserwując
pogodę przez własne okno – reagować na zmieniające się
warunki.
Tekst dr Radosław Ostałkiewicz- wójt Gminy Jaworze

WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr1: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna 180, 43-384 Jaworze
Opracowanie na podstawie protokołu glosowania w dniu 25 października 2015. Szczegóły na stronach UG Jaworze i PKW.
W przypadku kandydatów do Sejmu podaliśmy tylko nazwiska trzech kandydatów, którzy z danej listy uzyskali najwięcej głosów.
ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania - 1723
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) - 1046
Lista nr 1 - KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 290
Stanisław Szwed: 144
Stanisław Jan Pięta: 38
Janusz Eugeniusz Falfus: 28

Lista nr 4 - KW KORWiN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 57
Żuk Tomasz: 31
Foltyn Bronisław Edward: 6
Polak Gracjan Zbigniew i Banaś Joanna Maria; każdy po 4 głosy

Lista nr 2 - KW Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 305
Nykiel Mirosława:150
Trybuś-Cieślar Aleksandra Barbara: 70
Kotowicz Grzegorz Leon i Komor Klaudiusz Stanisław: każdy po 16
głosów

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 19
Szemla Mirosław Stanisław: 10
Wierzbinka Katarzyna Zofia: 4
Grzyb Andrzej Bernard: 3

Lista nr 3 - KW Razem
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 50
Trzeciak Mateusz Jacek: 14
Kania Szymon Michał i Fodczuk Dariusz Jerzy: każdy po 7 głosów

Lista nr 6 - KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 68
Koperski Przemysław Adam: 34
Brudny Alfred: 7
Gluza Czesław Tadeusz: 6
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Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 84
Jachnik Jerzy Witold: 26
Piechaczek Dariusz Sebastian i Ciemała Krystian Andrzej: każdy po
6 głosów
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Lista nr 8 - KW Nowoczesna Ryszarda Petru
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 146
Suchoń Mirosław Tadeusz: 87
Branc-Gorgosz Beata: 18
Gawlas Marcin Krzysztof: 8

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA SENATORA
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Andrzej zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość - 3 2 9
2. MUCHACKI Rafał Klemens zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP - 5 3 8
3. WÓJCIK Ryszard Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 1 2 4
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr2: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna 180, 43-384 Jaworze
ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA: 1632
Liczba kart ważnych: 913
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 16
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) – 897
Lista nr 1 - KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 262
Szwed Stanisław: 138
Pięta Stanisław Jan: 29
Falfus Jacek Eugeniusz: 19

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 16
Szemla Mirosław Stanisław: 9
Kożusznik Danuta Maria: 3
Staszek Jacek Stanisław: 2

Lista nr 2 - KW Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 253
Nykiel Mirosława: 130
Trybuś-Cieślar Aleksandra Barbara: 49
Kowalski Sławomir Stanisław i Ryplewicz Rafał Paweł: każdy po 13
głosów

Lista nr 6 - KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 97
Koperski Przemysław Adam: 53
Górczyński Artur Robert i Gluza Czesław Tadeusz: każdy po 8 głosów

Lista nr 3 - KW Razem
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 25
Trzeciak Mateusz Jacek: 12
Kania Szymon Michał: 4
Kampa Martyna: 2
Lista nr 4 - KW KORWiN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 42
Żuk Tomasz: 19
Foltyn Bronisław Edward: 8
Banaś Joanna Maria: 7

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 67
Jachnik Jerzy Witold: 33
Bielski Sebastian Stanisław: 7
Zatorski Wojciech Tomasz: 5
Lista nr 8 - KW Nowoczesna Ryszarda Petru
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:135
Suchoń Mirosław Tadeusz: 66
Branc-Gorgosz Beata: 22
Gawlas Marcin Krzysztof: 13

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA SENATORA
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Andrzej zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość - 3 1 3
2. MUCHACKI Rafał Klemens zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP - 4 6 0
3. WÓJCIK Ryszard Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 1 0 5
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr3: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna 180, 43-384 Jaworze
ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA: 2195
Liczba kart wyjętych z urny: 1363
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych): 1351
Lista nr 1 - KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 315
Szwed Stanisław: 166
Pięta Stanisław Jan: 43
Puda Grzegorz Paweł: 24

Lista nr 3 - KW Razem
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:51
Trzeciak Mateusz Jacek: 20
Kania Szymon Michał: 7
Maj Krystyna: 6

Lista nr 2 - KW Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 447
Nykiel Mirosława: 249
Trybuś-Cieślar Aleksandra Barbara: 60
Kowalski Sławomir Stanisław: 28

Lista nr 4 - KW KORWiN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 77
Żuk Tomasz: 40
Banaś Joanna Maria: 7
Foltyn Bronisław Edward: 6
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Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 39
Szemla Mirosław Stanisław: 14
Kożusznik Danuta Maria: 4
Staszek Jacek Stanisław: 3

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 97
Jachnik Jerzy Witold: 43
Błachut Anita Izabela: 10
Bielski Sebastian Stanisław: 9

Lista nr 6 - KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 83
Koperski Przemysław Adam: 43
Ziegler-Chamielec Anita Kornelia: 12
Gluza Czesław Tadeusz: 9

Lista nr 8 - KW Nowoczesna Ryszarda Petru
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 242
Suchoń Mirosław Tadeusz: 144
Gawlas Marcin Krzysztof: 26
Branc-Gorgosz Beata: 17

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA SENATORA
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Andrzej zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość - 171
2. MUCHACKI Rafał Klemens zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP - 765
3. WÓJCIK Ryszard Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 384
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu, Słoneczna 83, 43-384
ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA: 101
Liczba kart wyjętych z urny: 70
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kartważnych): 70
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych): 67
Lista nr 1 - KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Lista nr 2 - KW Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Lista nr 3 - KW Razem
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Lista nr 4 - KW KORWiN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Lista nr 6 - KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Lista nr 8 - KW Nowoczesna Ryszarda Petru
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA SENATORA
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Andrzej zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość - 30
2. MUCHACKI Rafał Klemens zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP - 26
3. WÓJCIK Ryszard Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 13

PORADY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI
PRACY DOT. ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
ZWOLNIENIA LEKARSKIE W FORMIE PAPIEROWEJ TYLKO
DO KOŃCA TEGO ROKU.
Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015r. poz.1066) wprowadza nowe zasady wystawiania
zwolnień lekarskich.
Znikną papierowe zwolnienia lekarskie, a pojawią się
elektroniczne. Pracodawca uzyska dostęp do informacji o absencji
chorobowej swojego pracownika już w dniu jej rozpoczęcia.
Informację o zwolnieniu lekarskim uzyska również ZUS, co
spowoduje przyspieszenie kontroli właściwego wykorzystywania
zwolnień lekarskich.
Lekarze wystawiający zwolnienia lekarskie będą mieli na
swoim profilu informacyjnym dostęp do informacji dotyczących
ubezpieczonego (np. pracownika), a także członków rodziny,
jeżeli zwolnienie będzie związane z koniecznością sprawowania
osobistej opieki nad członkiem rodziny. Lekarz będzie miał
również dostęp do danych dotyczących płatnika składek swojego
pacjenta, np. pracodawcy, u którego pacjent pracuje. Dane te

będą automatycznie zapisane w zaświadczeniu lekarskim, lecz
aktualność tych danych powinien potwierdzić i aktualizować
ubezpieczony.
Pracodawcy, którzy odprowadzają składki za więcej niż
5 osób będą musieli obowiązkowo do końca 2015r. założyć
w systemie teleinformatycznym ZUS swój profil płatnika składek.
Jest to procedura bezpłatna.
Dla małych firm odprowadzających składki do 5 osób
przewidziano dwuletni okres przejściowy do końca 2017r.
Jeżeli w okresie przejściowym firma nie utworzy dobrowolnie
profilu informacyjnego, będzie musiała na piśmie poinformować
pracowników o obowiązku dostarczenia do firmy papierowego
zwolnienia lekarskiego.
Od 1 stycznia 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie
znikną zupełnie.
Zatem od 01.01.2016 r. papierowe zwolnienie lekarskie będą
tylko w wyjątkowych sytuacjach: gdy płatnik ZUS, np. pracodawca
nie ma założonego profilu informacyjnego, co powoduje,
że pracownik musi dostarczyć pracodawcy wydrukowane
zwolnienie lekarskie oraz w sytuacji, gdy lekarz nie ma dostępu
do internetu i ZUS-owskiego systemu np. podczas wizyty
domowej. Wtedy lekarz takie zaświadczenie musi opatrzyć
pieczątką i podpisać.
Będzie również możliwy wydruk papierowy wystawionego
zaświadczenia na żądanie chorego.
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PORADY PRAWNE
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI KONIECZNEJ
Służebność drogi koniecznej jest instytucją, która stanowi
odpowiedź na sytuacje braku należytego dostępu do drogi publicznej (drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej
dzielą się na drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe;
drogi gminne) lub do budynków gospodarskich.
Przyczyną braku dostępu jest często niewłaściwa konfiguracja gruntów. W sytuacji braku odpowiedniego dojazdu właściciele
często korzystają z porozumień dobrosąsiedzkich, które jednak
nie zapewniają korzystającemu z dojazdu żadnej ochrony prawnej na wypadek konfliktu z właścicielem nieruchomości grzecznościowo oferującym taki dojazd. Rzadziej występującą przyczyną
braku dostępu do drogi publicznej jest nieodpowiedni podział
nieruchomości.
Najbardziej odpowiednia dla rozwiązania problemu braku
dostępu do drogi publicznej (czy też budynków gospodarskich)
jest służebność gruntowa albo osobista. Kodeks cywilny zawiera
regulację przesłanek ustanowienia służebności drogi koniecznej
oraz obejmuje ogólne dyrektywy dotyczące sposobu wytyczenia tej drogi. Ustanowienie służebności może nastąpić w drodze
umowy jak i w drodze orzeczenia sądowego (postanowienia).
Ustanowienie służebności drogi koniecznej powinno nastąpić
z jak najmniejszą ingerencją w nieruchomość obciążoną, za
stosownym wynagrodzeniem. W razie konfliktu biegły geodeta
określa możliwe warianty szlaku drogowego, a biegły z zakresu
szacowania nieruchomości ocenia wysokość wynagrodzenia za
obciążenie nieruchomości.
Służebność drogi koniecznej można „nabyć” w drodze zasiedzenia, może też powstać w drodze decyzji administracyjnej.
Podmiot władający nieruchomością pozbawioną dojazdu,
a nie będący jej właścicielem może wnosić o ustanowienie służebności osobistej.
Co ważne - niedopuszczalne jest ustanowienie drogi koniecznej w sytuacji, gdy brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarskich jest wynikiem zawinienia właściciela nieruchomości pozbawionej dojazdu. Dotyczy to także zawinionych działań poprzedników prawnych obecnego właściciela
takiej nieruchomości. Są to sytuacje, w których właściciel (albo
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jego poprzednik) wzniósł na swoim gruncie budynki lub inne urządzenia w taki sposób, że grunt stracił prawidłowy dostęp do drogi
publicznej. Powołanie się na zgodność tak dokonanej zabudowy
z prawem administracyjnym (pozwolenie na budowę) nie powoduje powstania uprawnienia do żądania ustanowienia drogi
koniecznej.
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli potrzeba
ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej
czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do
porozumienia, sąd zarządzi, o ile jest to możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności
prawnej.
Wnioskodawcą w postępowaniu o ustanowienie drogi koniecznej mogą być tylko: właściciel lub użytkownik wieczysty
nieruchomości izolowanej, a także rolnicza spółdzielnia produkcyjna, która taką nieruchomość ma w swym posiadaniu, oraz
posiadacz samoistny takiej nieruchomości, który może żądać jedynie ustanowienia służebności osobistej. Uczestnikami są nie
tylko właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które
mają zostać obciążone, lecz także osoby, które władają całością
tych nieruchomości lub ich części, w tym posiadacze samoistni.
Opłata sądowa od wniosku o ustanowienie służebności wynosi 200 zł. Do kosztów postępowania wliczyć trzeba też koszty opinii geodety i rzeczoznawcy, co stanowi znacznie wyższe
kwoty.
Sprawy z zakresu ustanowienia służebności drogi koniecznej
rozpatrują sądy rejonowe. W naszym przypadku jest to Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział II Cywilny, ul. Mickiewicza 22.

adwokat

Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508
patrycja.jakubiec@adwokatura.pl

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

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
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JAWORZE

AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE
►►Do końca grudnia opracowana zostanie aktualizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Jaworze.
►►Dokument, który przygotuje firma z Bielska Białej, będzie zawierał także szczegółową aktualizację inwentaryzacji miejsc, gdzie
wykorzystywane są jeszcze wyroby zawierające azbest.
►►Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie wyroby zawierające azbest powinny zostać zneutralizowane do 2032 roku.
Aktualizacja Programu ma przede wszystkim zawierać informację na temat ilości produktów zawierających azbest, które znajdują
się na terenie Gminy. Takie dane pozwolą ustalić nie tylko czas potrzebny na demontaż i utylizację produktów azbestowych, ale
także koszt takiej operacji.
►►Demontażem i utylizacją produktów azbestowych, którymi w zdecydowanej większości są poszycia dachowe, zajmują się
wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Należy jednak pamiętać, iż obowiązek utylizacji
odpadów azbestowych spoczywa na właścicielach obiektów.
►►Opracowanie aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Jaworze jest podstawą do ubiegania
się o finansowe wsparcie zewnętrzne na utylizację azbestu.
►►Od 1 listopada 2015 r. pracownicy firmy EKO TEAM Konsulting rozpoczęli aktualizację inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest. Ich zadaniem jest odwiedzenie posesji, na terenie których są jeszcze wyroby zawierające azbest.
Przewidywany termin zakończenia inwentaryzacji - do 30 listopada 2015 roku.
►►Pracownicy EKO TEAM będą mieli ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji podpisany przez Wójta
Gminy Jaworze. Ponadto będą mieli identyfikatory z imieniem i nazwiskiem. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rozmów
z mieszkańcami i wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystywania materiałów azbestowych oraz w razie potrzeby wykonanie
szacunkowego obmiaru materiału, np. pokrycia dachu.
►►Pracownicy EKO TEAM będą pracować między godziną 10.00 a 18.00 od poniedziałku do soboty.
►►W związku z powyższym Wójt Gminy Jaworze zwraca się z prośbą do właścicieli posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Jaworze
o udostępnienie posesji w celu dokonania oględzin i ewentualną pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej.
OGŁOSZENIE
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JAWORZE
►►W dniu 19 października 2015 r. przez Radę Gminy Jaworze została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze”.
►►Przed podjęciem uchwały w dniach od 5 października 2015 r. do 15 października 2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje
z mieszkańcami Gminy Jaworze w przedmiocie projektu uchwały.
►►W wyznaczonym terminie konsultacji mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag i opinii.
►►Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji
gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Jaworze, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania
źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania te
przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.
►►Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem określającym cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia
w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł
finansowania. Ponadto ustala zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.
Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości
życia mieszkańców na terenie Gminy Jaworze.
►►Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków
pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę do
ubiegania się o dofinansowanie inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych,
modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej.
												

Wójt Gminy Jaworze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Październikowe spotkania z przedszkolakami w naszej
bibliotece poświęcone były w całości tematyce dotyczącej opieki
nad zwierzętami w związku z Dniem Zwierząt przypadającym
właśnie w tym czasie. Światowy Dzień Zwierząt czyli World Animal
Day jest corocznym świętem obchodzonym 4 października. W
Kościele jest to dzień wspominania świętego Franciszka z Asyżu,
patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Został ustanowiony w 1931
roku na konwencji ekologicznej we Florencji. Dzień ustanowiony
jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi do zwierząt i
uświadomienia człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca,
która także ma swoje prawa. Obchody celebrują ekolodzy
i organizacje działające na rzecz zwierząt. Po raz pierwszy
Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993
roku. Podczas tego święta organizacje zachęcają do adopcji
zwierząt, uświadamiają ludziom, co czeka bezdomne zwierzęta,
a także piętnują znęcanie się nad nimi. Tak więc nasze zajęcia z
dziećmi dotyczyły głównie tematu odpowiedzialności za posiadane
zwierzęta. Dzieci mogły zobaczyć, jak wiele jest poradników
i książek poświęconych domowej hodowli, pielęgnacji, żywieniu
czy wychowywaniu zwierząt. Zanim podejmie się decyzję
o posiadaniu zwierzęcia, trzeba zdawać sobie sprawę, że bierze
się na siebie ogromną odpowiedzialność, często na bardzo wiele
lat. To zadaniem nas dorosłych jest przekazywanie młodym tej
wiedzy, edukowanie i uwrażliwianie na los zwierząt. Udało nam
się również dopasować tematycznie ekspozycję w naszej mini
„Galerii Młodego Artysty”, a to za sprawą miłośniczki zwierząt
Marty Brol. Marta mieszka w Jaworzu i posiada talent plastyczny,
który mogliśmy zaprezentować tylko dzięki jej mamie. Rysunki
eksponowane w bibliotece przedstawiają głównie konie, będące
wielką pasją młodej artystki, Marta nie tylko je rysuje, lecz jako
nasza czytelniczka pochłonęła również większość książek z
tej tematyki. Równie imponujące wrażenie robią szkice wilków
wykonane niezwykle precyzyjnie, biorąc pod uwagę wiek autorki,
która ma zaledwie 11 lat. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele razy
usłyszymy o Marcie i tego jej właśnie życzmy!
Zapraszamy do naszej Biblioteki – czekają na Was nie tylko
nowe książki, lecz również filmy i audiobooki.

KĄCIK HUMORU I REFLEKSJI
Surrealistycznie niekonwencjonalna
Urodzona krakowianka zakochana w Jaworzu, gdzie mieszka
od ponad roku. Znakomicie władająca słowem, gestem oraz
pędzlem, otwarta na świat i ludzi, wciąż szukająca wyzwań.
Ewa Worytkiewicz jest znana czytelnikom Echa Jaworza
z krótkich historii, w których przedstawia swój sposób
postrzegania rzeczywistości. Nie tylko talent pisarski jest Jej
atutem, bowiem po ukończeniu Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej związała swoje losy zawodowe
z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie, jak i z dużym
ekranem, gdzie można było oglądać aktorkę m.in.
w filmach: Ćma, Duże zwierzę czy Papusza, a także
w serialu „Hotel 52”. Nieobca jest Jej także piosenka
aktorska, w 1985 roku była laureatką wrocławskiego
festiwalu, gdzie zaprezentowała piosenki z musicalu
„Dwoje na huśtawce”.
Od ponad dwóch lat maluje obrazy i rzeźbi w glinie,
do tego komponuje piosenki (jest także absolwentką

szkoły muzycznej), pisze scenariusze i wiersze.
Gdzie jest źródło pomysłów?
W moim życiu - odpowiada z uśmiechem Ewa Worytkiewiczuwielbiam słuchać, odkrywać nowych ludzi. To mnie inspiruje.
Moja twórczość polega na tym, że wygaduję z siebie swoje
doświadczenia, wyrzucam je w różnoraki sposób. Największym
marzeniem artystki jest nieprzemijalność czasu. Wciąż czuję jego
gorący oddech na plecach, wiem, że mnie pogania - mówi aktorka
- a przecież tak wiele jeszcze mam do zrobienia.
Wracając do malarstwa, warto wspomnieć, że Ewa
Worytkiewicz w czerwcu 2013 roku po wystawie
w krakowskim Klubie Aktora „Loża” została okrzyknięta
jednym z najbardziej zdumiewających zjawisk
w malarstwie nieprofesjonalnym. Aktorce najbliżej
jest do świata surrealizmu, zresztą będziemy mogli
sami ocenić jej obrazy oraz rzeźby w lipcu przyszłego
roku podczas wystawy, która zostanie zorganizowana
w Galerii na Zdrojowej.
Przygotowała: Agata Jędrysko
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Niebo
“O Jezusicku, jak mi się cni za Matulą” - westchnęła Anusia.
Matula chmurkę rozchyliła, drabinę zsunęła, kiwnęła palcem na
Anusię i Anusia hyc, hyc, po szczebelkach jak sarenka, po dwa
szczebelki, po trzy, byle szybciej Matulę uściskać i przycisnąć
do piersi. Aż tu stanął Święty Piotr z halabardą i przygląda się
Anusi. Ale ona sprytniejsza. Pod Piotrowe nogi skuliła się niczym
zajączek i już po drugiej stronie Piotrowego płaszcza. A tam
w niebie, jak piknie! Rozgląda się Anusia, bo takich piękności
nie widziała! Same górale się przechadzają, w kapeluszach,
kierpce na nogach błyszczą, świeżo glancowane, koszule aż
jarzą bielą po oczach. Oj, a te góralki jak marzenie! A podrygują,
a pod boki się biorą, a truchtają nogami, że niby chcą tańcować.
Górale ciupażki wzięli i zaczynają wywijać, ostrza migotają kiej
gwiazdy, a spódnice u góralek furczą, oj, będzie tańcowisko tylko

patrzyć! Ucieszyła się Anusia, siadła w kątku, nóżkami przebiera.
Matula obok, głaszcze ją po głowie, ciepło bucha z matczynych
piersi. Zawirowało, zakręciło kołem, że hej! A pisków, a cmokań,
a wysokich treli tyle, że aż w uszach się wszystko obraca!
A skrzypki, a basy temu wtórują. Cieszy się Anusia, cieszy,
a ślipka same się kładą do spania, bo z tej uciechy taka
zmęczona, jakby na Kasprowy i z powrotem. I tak od rana do
wieczora. Od wieczora do rana! W któryś dzień, a nie zliczyć w
który, bo tyle ich, co piasku w morzu, Mówi Anusia “Ej, znudziło
mi się już to tańcowanie. Pięknie tu, Matulu, ale na Ziemi jeszcze
piękniej. Trza wracać”. Podchodzi do drzwi Piotrowych, a Święty
Piotr halabardą trzask - prask i zagrodził drogę.- ”A ty myślisz
co? Że ja tak będę zamykał i otwierał te bramy do raju? Tam
i z powrotem? Jakeś tu chciała, to tu siedź. I basta! No i siedzi
Anusia w niebie, a zajączki chrupią trawkę na Ziemi. HEJ!

Wszechstronny umysł
Mikołaj Bonk jest uczniem trzeciej klasy Gimnazjum nr1
w Jaworzu. Świadectwa z wyróżnieniem, jakie otrzymywał
w poprzednich latach, świadczą o jego wysokim poziomie
intelektualnym. Zdolny, ambitny, inteligentny. To uczeń o wysokiej
kulturze osobistej, odznaczający się wzorowym zachowaniem.
Zawsze chętny do pomocy, angażuje się w życie klasy jak i szkoły.
Lubiany zarówno przez nauczycieli jak i przez rówieśników.
Pomimo młodego wieku cechuje się niezwykłą dojrzałością
i odpowiedzialnością za wykonanie powierzonych mu działań.
Interesuje się muzyką rockową, od kilku lat gra na gitarze.
Fakt, że najbliższa rodzina mieszka w Niemczech,
przyczynia się do szczególnej sympatii, jaką darzy kulturę
naszych zachodnich sąsiadów. Jak sam twierdzi, języki obce nie
sprawiają mu trudności. Przyjemność sprawia mu nauka języka
niemieckiego, dlatego też corocznie bierze udział w konkursie
kuratoryjnym z tego przedmiotu.
Ten skromny, niezwykle sympatyczny, niczym niewyróżniający
się gimnazjalista jest wszechstronnie uzdolniony. Osiąga bardzo
dobre wyniki w nauce, wygrywa konkursy literackie organizowane
przez UŚ, a zarazem oddaje się swoim pasjom, jakimi są muzyka
i sport.
Zdobył II miejsce w kategorii gimnazjalnej w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. Wcielił się
w postać Gustawa w „Ślubach panieńskich” wystawianych przez
Szkolne Koło Teatralne.
Poproszony przeze mnie o wzięcie udziału w konkursie na
esej pt.”Sprawy ludzkie J. Szczepańskiego, moje sprawy” zgodził
się bez wahania. Podjął się napisania formy wypowiedzi, z którą
nawet licealiści mają często problem. Podczas wakacji czytał
książkę o tematyce filozoficznej, przyjeżdżał do szkoły, poświęcał
swój czas, aby skonsultować się z polonistką. Poprawiał pracę
wielokrotnie, do ostatniego przecinka. I trud został doceniony.
Otrzymał tytuł laureata Konkursu Literackiego organizowanego
przez Wydział Etnologii i Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Sprawy ludzkie - sprawy Jana Szczepańskiego - moje sprawy
Człowieka otaczają różnego rodzaju sprawy, które dotyczą
go pośrednio lub bezpośrednio. Ludzie przez całe życie dążą
do jak najszybszego i pozytywnego załatwienia swoich spraw,
właściwie każdy dzień, od rana do wieczora, mija na próbie
ich „odhaczenia”. Czasem się to udaje, a czasem mimo wielu
wysiłków nie jesteśmy w stanie załatwić ich tak, jak byśmy chcieli.

Zarówno ja jak i całe grono pedagogiczne wierzymy, że Mikołaj
nie poprzestanie na sukcesach, z których tak bardzo jesteśmy
dumni. Mamy nadzieję, że nasz uczeń sięgnie po wyższe laury...
Życzymy powodzenia!
Polonista mgr Sylwia Pilarczyk
Te sprawy są różne. Dla większości z nas polegają na tym, by
„dobrze” ustawić się w życiu. Znaleźć satysfakcjonującą pracę,
a co za tym idzie, zapewnić sobie i bliskim godny byt, nie
martwić się o podstawowe rzeczy materialne i o dzień jutrzejszy,
mieć wokół siebie szczęśliwą rodzinę i oddanych przyjaciół.
Oczywiście są i tacy, którym głowę zaprzątają sprawy, na których
rozwiązanie nie mają wpływu - podupadające zdrowie, ciężka
choroba bliskich, śmierć.
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Są też na świecie sprawy, które dotykają ludzi bardzo ubogich
i tych żyjących na terenach dotkniętych wojnami. Ich problemy
dotyczą codziennej egzystencji. Tego, czy zachowają swój dom,
czy przeżyją do jutra, czy ich rodzinie nie stanie się coś złego, czy
będą mieli gdzie spać i co jeść.
Problem głodu i ludzkiego zachowania w jego obliczu poruszył
Jan Szczepański w swej książce “Sprawy ludzkie”. Nie chodzi
bynajmniej o głód spowodowany brakiem jednego z posiłków,
ale taki, który zagraża życiu. Głodny człowiek jest w stanie
zrobić wszystko, by zdobyć w końcu coś do jedzenia. Potrafi być
agresywny i nie kontroluje swego zachowania. Głód pozbawia go
jakichkolwiek humanitarnych zachowań, ważny jest tylko jeden
cel- zdobycie pożywienia. Do czego zdolny jest głodny osobnik,
pokazały nam okresy wojen czy biednych lat powojennych.
Człowiek myśli wtedy wyłącznie o sobie, jest w stanie oddać
wszystko, co najcenniejsze za przysłowiową kromkę.
W czasie ostatniej wojny ludzie wymieniali kosztowności
i drogie przedmioty na najskromniejszą żywność. Nagle
okazywało się, że ważniejszy od pierścionka z brylantem z jest
bochenek czarnego chleba.
Głód rodzi agresję i powoduje, że zagrożona śmiercią
jednostka potrafi bez skrupułów okraść, a nawet zabić, by zdobyć
coś do jedzenia i oddalić od siebie niebezpieczeństwo śmierci.
Głód jest w pewnym sensie cierpieniem, a cierpienie- sprawa,
która dotyczyć może oczywiście każdego z nas, jest stanem,
z którym różnie ludzie sobie radzą. Są jednostki, które pod jego
wpływem załamują się i nie są w stanie egzystować, a inni wręcz
przeciwnie, z czasem podnoszą się i stają się jeszcze silniejsi.
Istnieje powiedzenie- co nas nie zabije, to wzmocni. Myślę,
że jest w tym dużo prawdy. Życie często rzuca ludziom kłody
pod nogi w postaci problemów i trudnych spraw do pokonania.
Mimo to w większości przypadków, choć bywa ciężko, potrafimy
je przezwyciężyć i silniejsi o te doświadczenia, stawiamy czoła
nowym wyzwaniom.
Jednakże nie tylko biedni i dotknięci wojnami ludzie mają
swe kłopoty. Lepiej usytuowane grupy społeczne borykają się też
z niejedną sprawą. Jan Szczepański uświadamia, że
w dzisiejszych czasach obżarstwo, podobnie jak głód, może być
problemem wielu ludzi w XXI w.
Propagowany model człowieka to osobnik szczupły,
wysportowany i wiecznie młody. Stąd też próby osiągnięcia
nienagannej sylwetki poprzez katowanie się na siłowni
i wyniszczające organizm diety odchudzające. Kiedyś dobre
jedzenie, suto zastawiony stół i puszyste ciało były synonimem
bogactwa i przynależności do wyższej klasy społecznej. Dziś
zbyt obfita figura dyskwalifikuje człowieka w pewnych sferach
i zawodach. Ludzie biznesu, by odnieść sukcesy, mają być
nie tylko inteligentni i dobrzy w swojej branży, ale również
reprezentacyjni. W złym tonie jest być człowiekiem otyłym, nie
znać najnowszych trendów fitness i jeść tłusto czyli niezdrowo.
Ale czy skromne jedzenie oznacza, że zużywamy go mniej?
Niestety nie, bo współczesny człowiek wyrzuca ogromne ilości
pokarmu. Stać go, więc kupuje. Nie zjada zbyt wiele, bo boi
się przytyć, więc pozbywa się żywności. To ogromny problem,
zwłaszcza, że jest na świecie tyle regionów, gdzie całe nacje
głodują. Jednakże dobrze usytuowani nie przejmują się zbytnio
sytuacją innych, często mieszkających na dalekich kontynentach.
Uważają, że problem “pustego brzucha” ich nie dotyczy. Czy
mają rację? Nie sądzę. Człowiek nigdy nie jest bezpieczny przed
głodem, on zawsze mu zagraża. Sytuacja materialna, nawet tych
majętnych, może zmienić się diametralnie w ciągu jednego dnia.
I wtedy bogato zastawiony stół będzie już tylko wspomnieniem.
Problemem współczesnego człowieka, o czym również
wspomina Jan Szczepański, jest samotność. Oczywiste, że
każdy z nas potrzebuje czasem samotności, oderwania od
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świata zewnętrznego, by skoncentrować się na swoim wnętrzu.
Przemyślenia na spokojnie wielu spraw, wsłuchania się w siebie.
Jednocześnie już długotrwałe osamotnienie, brak kontaktu
z innymi ludźmi prowadzi do odizolowania i niezrozumienia.
Zgadzam się z panem Szczepańskim, że w tłumie też można
być samotnym. To, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, nie oznacza,
że ktoś nie jest samotny. Wystarczy przyjrzeć się współczesnym
blokowiskom. Często ludzie mieszkający obok siebie nie znają
się, nie rozmawiają ze sobą, a w najlepszym razie ograniczają
kontakt do zdawkowego “dzień dobry”. Wydawałoby się, że wśród
tłumu nie można być osamotnionym. A jednak. Każdy zamyka
się w swoich czterech ścianach, często nie reaguje, słysząc, że
w mieszkaniu sąsiada dzieje się coś niedobrego. Kiedyś ludzie
mniej interesowali się sobą, swoją karierą, byli bardziej otwarci
na innych. Sąsiedzi pomagali sobie wzajemnie, znali się dobrze
i dużo ze osobą rozmawiali. Dziś niestety, można przebywać
wśród wielu osób, ale na dobrą sprawę być odizolowanym.
Nie zgodzę się natomiast z twierdzeniem Jana
Szczepańskiego, iż współcześni ludzie boją się zostać z samym
sobą, obawiają się samotności i ciszy. Czytałem o osobach,
które wręcz przeciwnie, rzucały cały świat cywilizacji technicznej
i wyjeżdżały, by żyć w głuszy i odosobnieniu. Ludzie zmęczeni
pędem za karierą i pieniądzem, potrafią zostawić dotychczasowe
życie, sprzedać dom, mieszkanie i osiąść na mazurskiej wsi czy
w Bieszczadach. Nie chcą dłużej stresować się zachciankami
szefów korporacji. Zajmują się uprawianiem lawendy, wyrobem
świec czy agroturystyką. Ci, którzy nie są w stanie zmienić
tak radykalnie życia, organizują sobie tygodniowe pobyty
w klasztorze, by móc właśnie zostać z samym sobą, przemyśleć
wiele spraw i wyciszyć się.
Jan Szczepański zwraca również uwagę na chyba
najważniejszą sprawę, o której myśli każdy człowiek. Jest to
kwestia śmierci. Wszyscy musimy umrzeć, ale czas jaki nam
został dany przy narodzinach, jest dla każdego inny. Jedni mają
go mało, pozostali dużo więcej. Ludzie wierzący uważają, że po
życiu na ziemi czeka ich jeszcze jakiś ciąg dalszy. To być może
pozwala złagodzić lęk przed końcem życia i tym, co miałoby stać
się po nim. Boimy się końca życia, bo nie wiemy, co tak naprawdę
się z nami stanie.
Czy śmierć to najgorsza rzecz, jaka może nam się zdarzyć?
Myślę, że nie. Uważam, że bardziej boimy się przeżycia śmierci
bliskich nam osób niż faktu, że nadszedł koniec… Zgadzam się
z panem Szczepańskim, że wielkość zmarłego polega na tym,
że jest już poza i ponad tym wszystkim, co cieszy i martwi jego
rodzinę oraz bliskich. Śmierć uwalnia go od trosk i spraw życia
zewnętrznego, od bólu, cierpienia, ciężkiej choroby.
Ci, którzy pozostają, zwłaszcza najbliżsi, tak naprawdę
muszą się dopiero odnaleźć w nowej sytuacji, nauczyć się życia
bez osoby, którą stracili, przeżyć w spokoju żałobę.
W powyższej pracy nawiązałem do spraw, które po części
są również moimi sprawami. Nie daje mi spokoju fakt, że
mimo występującego głodu i biedy marnowane są tak duże
ilości jedzenia. Nie mam na myśli Stanów Zjednoczonych,
o których pisał Jan Szczepański. Nie mogę zrozumieć, czemu
w Polsce wyrzuca się jedzenie w hotelach i dzieje się tak zgodnie
z panującymi przepisami. Byłem bardzo zaskoczony i zirytowany,
kiedy dowiedziałem się, że potrawy wyłożone na tzw. szwedzki
stół, które nie zostały skonsumowane, zostają po prostu
wyrzucone na śmietnik. Nie wolno ich przechować bądź oddać
potrzebującym. Próba przekazania za darmo takiej żywności
kosztowałaby hotel dużą grzywnę. Podobnie głośna była sprawa
piekarza, który rozdawał gratis niesprzedany chleb. Urząd
Skarbowy nałożył na niego tak wysoką karę, że ów dobrodziej
splajtował. Nie doznałem nigdy głodu, ale słuchałem opowiadań
dziadków o ich przeżyciach związanych z brakiem jedzenia.
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Oni wpoili mi szacunek do kromki chleba i zakazali wyrzucania
żywności do kosza. Smutne, że przepisy zmuszają ludzi do
marnotrawstwa.
Chciałem też jeszcze raz nawiązać do sprawy samotności,
zwłaszcza wśród młodych ludzi. Obecnie, w czasach gier
komputerowych i internetu, młodzi ludzie coraz częściej
pozostają samotni. Szukają towarzystwa, logując się w sieci,
poznają wirtualnych znajomych, którzy nie zawsze istnieją
w rzeczywistości. Przeraża mnie taki świat fikcji, jaki wielu
ludzi sobie stwarza. Izolują się od codziennych spraw, żywych
osób i przenoszą się w inne, specjalne dla siebie stworzone
życie. Często wynika to z tego, że mają oni problemy w szkole,

Z KART HISTORII
POŻEGNANIE JADWIGI ROIK
W środę 14 października Rodzina Zmarłej, przyjaciele,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz samorządowych Jaworza, Jasienicy, Powiatu Bielskiego i przedstawiciele Parlamentu RP uczestniczyli w mszy żałobnej odprawionej
w kościele pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu. Żegnając zmarłą
Jadwigę Roik, mszę celebrowali ks. Stanisław Filapek - proboszcz jaworzańskiej parafii oraz ks. Ignacy Czader- proboszcz
parafii NMP w Pogórzu.
W imieniu władz samorządowych Drogą Zmarłą pożegnał wójt Gminy Jaworze
dr Radosław Ostałkiewicz. Zwracając
się do pogrążonej w żałobie Rodziny jak
i zgromadzonych wiernych powiedział m.in.
„Droga Jadziu, choć nie urodziłaś się tu
w Jaworzu, to pokochałaś całym swoim sercem to miejsce. Tradycja, kultura i historia
Jaworza stały się dla Ciebie inspiracją i sensem życia[…] Śmiem twierdzić, że wraz ze
śmiercią Pani w dniu 10 października br. wygasła linia najświetniejszych społeczników
i kronikarzy tej ziemi. Z Pani odejściem
odeszła pokaźna część jaworzańskiej historii.[…] Tutaj muszę pochylić głowę. Przy
tak wielkiej tragedii jaką była śmierć męża,
a kilka miesięcy później tragiczna śmierć
córki Olgi i Matki, zachowała Pani radość
życia i pielęgnowała swą misję. Jak wiele
to musiało Panią kosztować, nikt z nas nawet nie może sobie tego wyobrazić. Chylę
przed Panią czoło... Pani aktywność podczas odzyskiwania samodzielności administracyjnej Jaworza na początku lat 90-tych
XX wieku była wręcz modelowa. Pani etos pracy urzędniczej jest
dla nas przykładem. Sprawowała Pani funkcję referenta, Sekretarza Gminy, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej […]
Pani Jadwiga Roik do Jaworza przybyła wraz z rodzicami
w 1935 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej pracowała jako służąca w rodzinie niemieckiej. Po wojnie przez krótki czas pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, od sierpnia 1947
roku dostała posadę w Urzędzie Gminy w Jaworzu, gdzie nieprzerwanie do czasu przejścia na emeryturę piastowała w/w funkcje.
W 1963 roku Jadwiga Roik za sprawą Józefa Kobieli ( ówczesnego przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej)

w rodzinie, są niezrozumiani przez swoje środowisko. Czy
znajdują szczęście? Niestety nie. Uzależniają się jedynie od
komputera, ale nadal są samotni. Myślę, że tylko “prawdziwy”
drugi człowiek może dać nam serdeczność i zrozumienie.
Reasumując refleksje zawarte w niniejszej pracy, uważam, że
sprawy egzystencjonalne, o których pisał Jan Szczepański, nadal
są aktualne i ponadczasowe. Dzieło choć napisane w 1978 roku,
a więc 37 lat temu, jest uniwersalne. Porusza problemy, które
będą dotyczyły ludzi jeszcze przez wiele, wiele lat.
Mikołaj Bonk, klasa 3c

przyłączyła się do akcji gromadzenia i dokumentowania oraz spisywania historii Jaworza. Pasja ta stała się balsamem w sytuacji
rodzinnej tragedii z początku lat 70-tych XX wieku. Szukając materiałów dotyczących historii Jaworza, Jadwiga Roik spędziła setki godzin w archiwach i muzeach na Śląsku, w Czechach i Austrii.
Owocem tych działań jest m.in. monografia „Dzieje Jaworza na
przestrzeni wieków” oraz wiele innych opracowań dotyczących
dziejów Jaworza, walorów turystycznych naszej gminy, widokówek czy opracowań sporządzanych dla TMJ, OSP i kroniki KGW
nr 1. Jadwiga Roik została wyróżniona wieloma odznaczeniami,
w tym m.in. w 1970 roku „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej”, potem Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złota Odznaka
za zasługi dla Województwa Śląskiego, Zasłużony Działacza Kultury- odznaczenie przyznane prze Ministra Kultury, Laur Srebrnej
Cieszynianki - Jej największe marzenie jako
najwyższe odznaczenie Ziemi Cieszyńskiej,
nominowana do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina.[…] Przyrzekamy, że będziemy kontynuować Twe dzieło,
w imię Twojej pamięci, by to, co zaszczepiłaś
w sercach jaworzan , stało się dziedzictwem
po wsze czasy…”
Następnie głos zabrała Danuta Mynarska, która w imieniu zmarłej Jadwigi
odczytała „list” będący swego rodzaju credo – podziękowaniem, jakie przy wielu okazjach Jadwiga Roik w swoich wspomnieniach kierowała do jaworzan, Jaworza jak
i konkretnych bliskich jej sercu osób. Słowa
te spisała właśnie Danuta Mynarska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich nr 1,
w którym Pani Jadwiga była aktywną członkinią i kronikarką przez kilka dziesięcioleci. Pozwalamy sobie zacytować poniżej
treść podziękowań Pani Jadwigi Roik:
Moi drodzy !
Przyszło mi żegnać się z tym światem, ale taki jest los każdego śmiertelnika, iż w wyznaczonym przez przeznaczenie czasie,
musi opuścić ziemski padoł i udać się w przestworza, do Boga.
Moje, nie takie krótkie, życie było pełne sukcesów, podniosłych
chwil, cierpienia, bólu i rozpaczy. W tych wszystkich momentach,
byli ze mną ludzie, których, cieszę się, że spotkałam na swojej
drodze życia. A było ich tak wielu, że nie sposób wszystkich wymienić. Każdy kogo znałam, był dla mnie w większym lub mniejszym stopniu oparciem.
Dzisiaj pragnę wszystkim Wam podziękować za to, co dla
mnie zrobiliście, a głównie za bliskość, że przeżywaliście wraz ze
mną wszystkie przeciwności losu, smutki ale i radości. Dziękuję
Wam wszystkim i zarazem przepraszam, że nie mam już możli-
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wości się odwdzięczyć .
Wśród licznego grona ludzi, przyjaciół, których na swojej drodze życia spotkałam, za co Bogu dziękuję, są tacy, którym chciałabym szczególnie podziękować .
W pierwszej kolejności pragnę podziękować LIGII RAPACZ,
mojej najserdeczniejszej przyjaciółce od prawie 80 lat. Nie miałam siostry, ale miałam Ciebie, byłaś mi jak siostra, a może nawet
bliższa. To ty byłaś ze mną przez te wszystkie lata, od dzieciństwa
aż do ostatnich dni mego ziemskiego życia, byłaś na dobre i na
złe, w chwilach radości i rozpaczy. I dzisiaj dziękuję Ci za Twoją
przyjaźń, za bliskość, za każdą razem spędzoną chwilę, za każde
spotkanie, rozmowę, szczególnie za te ostatnie odwiedziny.
Dziękuję mojej bliższej i dalszej rodzinie, przede wszystkim
mojemu bratu LEONOWI i jego żonie, którzy otaczali mnie opieką w najtrudniejszych chwilach, będąc zawsze ze mną. Dziękuję
za każde spędzone razem święta, za wszelką pomoc, dobroć, za
Waszą miłość i troskę. Dziękuję również całej pozostałej rodzinie.
Zaś Bogu dziękuję, że na swojej drodze spotkałam kiedyś śp.
Józefa Kobielę, Przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej
Rady w Jaworzu, który zaszczepił we mnie bakcyl gromadzenia
materiałów historycznych dotyczących naszego pięknego Jaworza. A później takich pasjonatów i historyków oraz wspaniałych
„przyjaciół Jaworza”, jak Ryszard Stanclik i Mariusz Makowski,
Józef Czader, którzy wraz ze mną przemierzali archiwa w kraju
i zagranicą w poszukiwaniu dokumentów dotyczących byłych
właścicieli Jaworza i jego bogatej historii. Dziękuję Wam za
wszystkie razem spędzone godziny, dni, lata. Mieć wokół siebie
takich pasjonatów, a zarazem przyjaciół jak Wy, to naprawdę
ogromne szczęście.
Tobie Rysiu dziękuję, za przyjaźń, pomoc, opiekę i za to,
że byłeś ze mną w ostatnich chwilach mego życia.
Dziękuję Mariuszowi Makowskiemu, kustoszowi Muzeum Cieszyńskiego za ogromną wspólną pracę przy digitalizacji zbiorów,
dokumentów rodziny Saint-Genois d’Anneaucourt oraz przy wydaniu wspólnej książki .
Słowa podziękowania kieruję do wszystkich wójtów Gminy Jaworze, Jasienicy radnych byłych i obecnych za wspieranie wszystkich moich działań, zmierzających do poznawania
i dokumentowania historii naszego Jaworza.
Szczególne podziękowania kieruję jednak do byłego wójta ZDZISŁAWA BYLOKA. To głównie za Jego sprawą udała się
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digitalizacja zbiorów oraz wydanie książki „Dzieje Jaworza...”.
Panie Wójcie – dziękuję za „Ławeczkę z hrabią Maurycym”,
za remont Gloriety i za realizację wielu innych moich pomysłów
dotyczących Jaworza i jego bogatej historii i tradycji. Kiedy nas
już nie będzie, to zostanie dla potomnych! Dlatego jeszcze raz
dziękuję!
Dziękuję również obecnemu Wójtowi
Radosławowi
Ostałkiewiczowi oraz Pani V-ce Wójt Annie Skotnickiej
i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za pomoc i opiekę
w ostatnich latach mego życia.
Bardzo dziękuję moim serdecznym dawnym i obecnym przyjaciołom, którzy wspierali mnie w najtrudniejszych chwilach, szczególnie w okresie mojej największej traumy związanej ze śmiercią
mojej ukochanej córki i najbliższych, a także tym, którzy byli ze
mną w ostatnim okresie mego życia – Małgorzacie Krzyszpień,
Ewie Urbaś, Marii Rychlewskiej, Ewie i Wieśkowi Bylokom,
Halince Bylok, Danucie Mynarskiej i wielu, wielu innym, których
jak pominęłam to bardzo, bardzo przepraszam.
Dziękuję wszystkim Proboszczom tak Kościoła Katolickiego jak i Ewangelickiego, moim dawnym koleżankom
i kolegom z pracy: z Urzędu jak i z Bibliotek Gminy Jaworze,
Jasienica, Wapienica, członkom Towarzystwa Miłośników
Jaworza, Koła Gospodyń Wiejskich i innych organizacji, redakcji Echa Jaworza - za lata współpracy.
Podziękowania kieruję również do Dyrekcji i pracowników SOAR-u - domu, w którym spędziłam ostatni rok, za opiekę,
pomoc i zrozumienie. Bardzo dziękuję również za opiekę Zosi
Rippel .
Na koniec szczególnie pragnę podziękować wszystkim
Jaworzanom, ze strony których spotykałam się z wielką życzliwością i doznałam wiele ciepła. 80 lat temu przyjęto mnie na tej
Jaworzańskiej ziemi, którą pokochałam a jej piękno, historię, tradycję starałam się udokumentować i pokazać najlepiej, jak umiałam. Myślę, że nie zawiodłam Waszych oczekiwań. Chciałabym,
aby chwila z Wami trwała wiecznie, ale niestety to niemożliwe
Przepraszam wszystkich za wszystkie ewentualne przykrości
z mojej strony. Wybaczcie! Żegnam Was drodzy przyjaciele i dziękuję za wspólne, ziemskie przebywanie. Pragnę, by każdy mógł
powiedzieć to samo, jak nadejdzie jego chwila. Pamiętajcie, że
wszystkich Was bardzo całym sercem kochałam. A dzisiaj mam
do Was tylko jedną, ostatnią prośbę, abyście się za mnie modlili.
						
Wasza Jadzia

W imieniu Rodziny zmarłej pragnę przekazać,
że również przyłącza się do wszystkich podziękowań zmarłej.
Dodatkowo rodzina dziękuje Wójtowi Gminy Radosławowi Ostałkiewiczowi,
Zastępcy Wójta Annie Skotnickiej - Nędzka
za pomoc przy organizacji pogrzebu, a wszystkim delegacjom, mieszkańcom Jaworza, gościom
za udział w pogrzebie.
Danuta Mynarska - Przewodnicząca KGW nr 1

WSPOMNIENIA ANDRZEJA ŚLIWKI
Z DZIECIŃSTWA NA BŁATNI
Architektura domu i obejścia
Do głównego domu z czasem dziadek dobudowywał
kolejne szopy z przeznaczeniem na pościółkę i siano dla
zwierząt oraz skład drewna na zimę. Mury domu wykonane były
z miejscowego piaskowca pozyskiwanego z okolicznych pastwisk

i pól przeznaczanych pod uprawy. Mur był solidny – ok 70-80 cm
grubości, całość na zaprawie glinianej. Z gliny też wyrabiało się
garnki, kubki itp. Mieliśmy też metalowe kotły czy garnki kupowane
w Brennej, Skoczowie, Bielsku, ale one były bardzo „zocne” tzn.
cenne, ponieważ za nie trzeba było zapłacić. Dziś to wydaje
się śmieszne, ale takie były wówczas czasy, które pamiętam
z opowiadań starzików, rodziców, ale i również z własnego
doświadczenia mieszkańca Błatni. O samej architekturze
budynku mieszkalnego wspominałem już w sierpniowym wydaniu
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Echa. Teraz coś więcej opowiem o ówczesnym wyposażeniu
domostwa.
Wyposażenie kuchni- izby głównej
Jedna izba była jednocześnie kuchnią, jadalnią, sypialnią,
pokojem dziecinnym, łazienką i „żłobkiem” dla młodych
zwierząt od pisklaków po cielaka lub świnkę. Tak pokrótce
wyglądał dom mieszkalny, pomijając sień, szopki, małą
piwniczkę pod podłogą i oborę – drugą izbę dla kur, gęsi
i innych dorosłych zwierząt. W połowie XX wieku w domach na
Błatni kuchnie były wyposażone w 2 rodzaje pieców - z blachą
(nowoczesne) i te z otwartym paleniskiem (kurne chaty). Metalowe
garnki były drogie, ale potrzebne do gotowania, poza tym
korzystało się z glinianych naczyń. Podobnie zestawy sztućców
robiło się z drewna, np. długimi zimowymi wieczorami. Jeszcze
nie tak dawno w dolinach tj. u mnie w Nałężu, w ogóle w Jaworzu,
Jasienicy itd. można było spotkać wędrownych „akwizytorów”
swojego rękodzieła: grabi, łych, łyżek, taczek, misek itd. Poza tym
na rynku w Skoczowie, nie wiem jak jest dziś, ale jeszcze w latach
80-90-tych XX wieku można było kupić wiele takich wyrobów.
Wspólne posiłki i sypialnie
Posiłki jeszcze przed II wojną światową
wyglądały tak- że wszyscy jadali z jednej miski
(ten zwyczaj kultywuje się w niektórych domach
na żywiecczyźnie podczas Wigilii Bożego
Narodzenia - przyp.red.) Wokół stołu rodzina
gromadziła się na ławach, które w dzień służyły do
siedzenia, w nocy do spania. Małe dzieci spały na
zapiecku, większe na ławach, dorośli podobnie, a
starzikowi w łożu drewnianym. Czasami bywało
i tak, że dzieci i dorośli spali w jednym „legowisku”
tyle, że dzieci miały głowy w nogach rodziców
lub odwrotnie - chodziło o to, aby wszyscy mogli
jakoś się ułożyć do snu. Nie było pościeli, głównie
dla tych śpiących na ławach. Jako „kołdry” służyły
marynarki, kaboty, gunie, deki (koce), skóry zwierzęce.
Te ostatnie wykorzystywano tylko jako okrycie podczas
snu, ale starzikowie, ojcowie, którzy je sami wyprawiali, szyli
z nich kierpce (buty ze sklepu były wydatkiem, na który było stać
nielicznych). Mój starzik pracował wiele lat w Trzyńcu, Karwinie
(dzisiejsze Czechy) i tam chodził pieszo. Nie było komunikacji
autobusowej ani z Błatni, ani z Jaworza. Poza tym, jak już była
linia kolejowa Bielsko-Cieszyn- Frydek (od kilku lat już nieczynna
po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego- przyp.red), to i tak koszt
biletu powodował, że starzik i jemu współcześni woleli korzystać
z siły mięśni nóg niż wydać pieniądze na podróż. Mój starzik
tydzień lub dwa tygodnie pracował w Trzyńcu lub Karwinie, tam
spał i dopiero z zaoszczędzonymi pieniędzmi wracał na Błatnią.
Podobnie jest dziś z naszymi emigrantami do Anglii, Irlandii
i krajów Beneluxu – wracają ze względu na większą odległość do
domu nie po tygodniu, ale po kilku miesiącach.
Posiadłość na Błatni
Mój starzik pracował na Zaolziu (w dzisiejszej Republice
Czeskiej) do czasu, gdy się ożenił czyli do początku lat 20-tych
XX wieku. Potem zatrudnił się jako drwal w rejonie Błatniej. No
i tak zaczął dokupować kolejne skrawki błatniańskiej ojcowizny,
każdy „wolny grosz” inwestował w ziemię. Nie jak dziś, gdy nasi
wnukowie wyprzedają ziemię, a pieniądze zamieniają w tracące
na wartości z roku na rok np. samochody.
Wracając do dziedzictwa „ziemiańskiego” na Błatni
mojego starzika trzeba wspomnieć, że Jego pradziadek,
ojciec kupowali ziemię podczas wielkiego głodu, klęski
urodzaju czy epidemii chorób w Księstwie Cieszyńskim

w I połowie XIX wieku. W tamtych czasach za worek ziemniaków
można było nabyć kawałek ziemi lub dom. I tak mój starzik kupił
od Tworoga grunt do wykarczowania, zebrania z pola kamieni
i już miał miejsce pod uprawy, które nazywało się „na tworogóle”.
Kolejny skrawek ziemi, jaki kupił mój starzik od pana Matuli jest
od tego czasu nazywany „na matulonke”.
Narzędzia codziennego użytku i powszednie menu
Przede wszystkim była baryła czyli beczka na szelkach
z korkiem do góry, którą zakładało się na plecy. Po co? Nie na
okowitkę, lecz na wodę, po którą trzeba było chodzić kilkaset
metrów. U moich starzyków po wodę chodziło się nie dalej niż 200
metrów od domu, ale inni mieszkańcy Błatni mieli o wiele dalej.
Zapomniałem dodać, że w domu nie było wodociągu, dlatego
wodę do użytku domowego oraz dla zwierząt trzeba było każdego
dnia nosić w baryłce na plecach. Niektórzy mieszkańcy Błatni mieli
do pokonania kilka kilometrów, aby dojść po wodę, gdy była susza,
każdy „właściciel” domu strzegł swego ujęcia wody, bo bez niej
nie tylko on sam i jego rodzina, ale i zwierzęta byłyby skazane na
zagładę. Zimą wykopywało się rów do żłobu – źródełka, tam dawało
się rynienkę drewnianą dokąd ściekała woda. Latem wodę dla
zwierząt trzeba było nosić na pastwiska, które były dalej od domu,
bowiem wokół niego była ziemia pod uprawy
ziemniaków, zbóż. Wodę nosiło się też w klukach (to
z kolei były dwie drewniane stągwie zawieszone
po obu końcach drągu, który zakładało się na
plecy).
Krowa wówczas była żywicielką całej rodziny.
Mleko i chleb były podstawą żywienia, do tego
szczególnie w zimie jadło się pajdy słoniny
wieprzowej. Ciężka praca w lesie lub na górskich
polach zastępowały dzisiejsze siłownie, kluby fitness
czy strong drwali. Po wojnie to już sam pamiętam,
gdy lasy były państwowe, można było wynająć
od Nadleśnictwa Bielsko lub Ustroń tzw. gojki,
w których pasło się krowy i owce, trzeba było
tylko omijać „kultury” czyli miejsca, gdzie były posadzone nowe
drzewa. Z gojek wykaszało się trawę, aby jako siano na zimę była
pożywieniem dla krów i owiec. Moi starzikowie mieli gojki nad
doliną Wapienicy i stamtąd w dzichtach (lniana płachta wiązana z
czterech końców) nosiło się do domów siano.
Wracając do wyposażenia domu. Najwięcej było boncloków
(glinianych garnków), trzymało się w nich mleko, stopioną
słoninę, ser z krowiego mleka (często przetworzony na różne
sposoby). Takie wyroby spożywcze można było przechowywać
w zamkniętych boncloczkach do zimy. Poza tym prawie każdy
dom na Błatni posiadał piekarszczok, w którym wypiekało się
chleb - nie zapomnę jego zapachu i smaku. To pieczywo było
świeże wiele dni, było głównym produktem dla pracujących
ciężko w polu lub w lesie. Pamiętam, że starka szykowała dla
mężczyzn, którzy mieli iść do lasu dwie grube pajdy chleba,
posmarowane masłem i gruby plaster słoniny. Piło się wówczas
mleko lub herbatę, kawa była za droga, chyba że kupowało się
zielone ziarna, które trzeba było dopiero poddać paleniu i w ten
sposób przygotować sobie namiastkę luksusu. Chleb wypiekany
w domu ważył 5-7 kg, wszystko zależało od liczebności członków
rodziny, czasami piekło go się na zmianę raz w jednym, raz
w drugim domu i dzieliło się po połowie, pamiętajmy że bochen
był zawsze był okrągły. Ziemniaki były drugim podstawowym
posiłkiem. Masło robiło się w drewnianej maśliczce, a jeśli
chodzi o mięso to królowała wieprzowina i wyroby wędliniarskie.
Zależnie od zamożności i wielkości rodziny, zabijało się jedną lub
dwie świnie w ciągu roku. Jako, że nie było wówczas lodówek,
praktycznie wszystko się wędziło i soliło. Sprasowaną słoninę
i tłuste boczki trzymało się w faskach (beczka zwężająca się do

16
góry) przełożone solą i czosnkiem. Po pół roku, gdy otwarło się
faskę, to słoniną można było smarować chleb.
Poza tym w domu przygotowywano posiłki dla świń,
a więc głównie ziemniaki, które ugotowane wrzucało się do tzw.
szflików, a całość zasypywało się zmielonym na żarnach owsem,
pokrążanymi pokrzywami, a także plewami z pola. Krowy i świnie
karmiło się pomyjami wodą z umytych naczyń, nikomu nie wpadło
by do głowy aby ją wylewać. Wszystko można i trzeba było
wykorzystać.
Z czasów, gdy ja mieszkałem na Błatni, pamiętam już metalowe
talerze, łyżki drewniane i aluminiowe. Do sklepu w Jaworzu lub
Brennej schodziło się bardzo rzadko głównie po sacharynę lub
cukier, a także po mąkę, kiedy zabrakło tej z własnej uprawy.
Oczywiście na liście zakupów nie mogło zabraknąć cigaretów czyli
papierosów oraz zapałek.
Służba zdrowia
Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to pamiętam, że do lat 50tych jedynym lekarzem w Brennej był pan Czaja, zaś w Jaworzu
dr Kusznir. Dziś narzekamy na dostęp do służby zdrowia,
a wówczas? Do lekarza szło się w wyjątkowych sytuacjach. Nie
było telefonu, a więc nie było jak powiadomić medyka, aby wyszedł
na Błatnią. Poza tym domostw nie było tak dużo jak w dolinach
(Jaworze, Brenna), a zatem na dole lekarz był bardziej potrzebny.
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Tak więc ludzie leczyli się sami, dopóki mogli. W każdym domu
była jakaś kobieta, która była „farmaceutką”, a wiedzę czerpała
od swojej matki, starki i przekazywała swoim córkom. Moja starka
dokładnie wiedziała, jakie zioła na co służą, o jakiej porze roku
można je pić, a kiedy nie należy, bo mogą zaszkodzić. Zioła piło
się również profilaktycznie- najczęściej była to herbata lipowa
i dziurawiec – oczywiście zimą, bo latem szkodzi. Piło się herbatę
z bzu, syropy z kwiatu mniszka lekarskiego. W sytuacjach
zagrożenia życia zwoziło się chorego na saniach do Jaworza lub
Brennej. Niestety nie zawsze zdążyło się dotrzeć do lekarza, ale
np. w latach 60-tych gdy moja starka dostała wylewu, to dr Czaja
przyszedł do nas do domu, aby zbadać pacjentkę.
W górach największe niebezpieczeństwo dla życia było zaraz
po urodzeniu dziecka. Dzieci rodziły się w domach bez lekarza,
położnej, stąd i śmiertelność była znaczna. Poza tym wszyscy
pamiętali, że kiedyś były lata głodu i chorób i wówczas dużo ludzi
zmarło, dlatego każda rodzina była wielodzietna. Pewnie temu
sprzyjał fakt, że nie było prądu, telewizji, internetu i gdy zapadał
zmrok, wszyscy szli spać. Przy okazji pojawiało się kolejne
potomstwo, które było liczne na wypadek wojny czy epidemii. Poza
tym dzieci miały przejąć gospodarstwo i opiekować się starzykami,
były swego rodzaju polisą na życie. Bywało, że rodzice mieli 15
dzieci, z czego przeżyło troje.
CDN

NASZE DZIECI NASZA MŁODZIEŻ
PRZEDSZKOLNE WIEŚCI...
„Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze, w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.”
Takim drugim domem dla naszych najmłodszych jaworzan
jest Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu,
gdzie nikt nie narzeka na nudę i monotonność.
Dzieci korzystają z ciekawych zajęć logorytmicznych,
które odbywają się co środę. Głównym celem tych zajęć jest
profilaktyka wad wymowy oraz stymulowanie rozwoju mowy
dzieci w wieku przedszkolnym. Logorytmika jest formą połączenia
rytmiki i terapii logopedycznej, oddziałującą na sferę słuchowo –
ruchową. W czasie zajęć logorytmicznych dzieci uczą się także
współdziałania w grupie, rozwijają umiejętność naśladowania
ruchów i dźwięków. Ma to ogromny wpływ na rozwój umiejętności
świadomego postrzegania, kierowania swoim ciałem w obrębie
motoryki dużej, co wpływa na poprawę narządów artykulacyjnych.
Usprawnia myślenie, uczy pewności siebie oraz samodzielności
w podejmowaniu nowych zadań.
W ramach zajęć z dogoterapii nasze przedszkole odwiedził
czworonożny gość – labradorka Nela. Podczas zajęć każde
dziecko miało osobisty kontakt z psem. Każdy przedszkolak
przywitał się z Nelą, poznał jej zwyczaje i potrzeby. Rzucanie
zabawek, czesanie psa, prowadzenie na smyczy czy zagadki

dotykowe „Jaka to część ciała psa?” to kolejne etapy naszych
zajęć. Przedszkolaki głaskały i karmiły Nelę smakołykami za
każde poprawnie wykonane zadanie. Dzieci nieśmiałe, mające
lęki przed psami miały okazję przełamać barierę niepewności
przed kontaktem z psem, akceptować obecność psa w bliskim
otoczeniu. Zajęcia z Nelą dostarczyły naszym przedszkolakom
masę radości i wiele cennych rad.
25 września zagościł w naszej placówce teatrzyk „Bajka” ze
Starego Sącza.
Tym razem aktorzy zaprezentowali sztukę zatytułowaną
„Jaś i Małgosia”. Pomysłowa scenografia oraz kolorowe kukiełki
lalkowe przyciągały uwagę przedszkolaków. Trzeba przyznać iż
przedstawienie przypadło dzieciom do gustu.
Natomiast 29 września przybyli do naszego przedszkola
policjanci. Tego dnia wszystkie dzieci zgromadziły się w jednej
sali, aby powitać niecodziennych gości. Na początku spotkania
funkcjonariusze w sposób wyczerpujący odpowiadali na
wszystkie pytania zadawane przez dzieci, opowiedzieli o swojej
pracy. Podczas spotkania przedszkolacy dowiedzieli się, jak
bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem,
bawić się w domu i w przedszkolu oraz jak powinny się zachować,
gdy spotkają groźnego psa.
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Uwieńczeniem spotkania z policjantami była możliwość
obejrzenia z bliska radiowozu, który na czas pobytu zaproszonych
gości stanął na terenie przedszkola. Każde dziecko miało okazję
usiąść na chwilę za kierownicą lub w tylnej części radiowozu.
W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie
i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu
drogowego, bezpiecznej zabawy nasi podopieczni wręczyli
policjantom pamiątkową laurkę oraz zaśpiewali piosenkę.
Głównym zadaniem do realizacji w tym roku szkolnym jest:
Przedszkolak przyszłym czytelnikiem. Realizując to hasło,
nawiązaliśmy ścisły kontakt z Gminą oraz Szkolną Biblioteką
w Jaworzu. Już w drugiej połowie września dzieci złożyły
pierwszą wizytę pracownikom biblioteki. Dzieci 4 i 5-letnie
z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w organizowanych
zajęciach. Słuchały krótkich opowiadań, dowiedziały się, dlaczego
warto uczyć się czytać. Na koniec mogliśmy zobaczyć, jak wiele
kolorowych książek czeka na nas każdego dnia w bibliotece.
Nadeszła piękna polska złota jesień. Ta wyjątkowa pora
roku jest pełna kolorów i różnorodnych darów jesieni. W celu
kształtowania wrażliwość dzieci na piękno jesiennego krajobrazu
chodzimy z dziećmi na spacery i wycieczki, szukając różnych
skarbów: kasztanów, żołędzi, kolorowych liści. Ponieważ

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola jak
i poza nim to podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów oraz
innych pracowników przedszkola. Wychowanie dzieci w wieku
przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo
koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności
bezpiecznego poruszania się po drogach, uświadomienia im
niebezpieczeństw, zabaw w źle wybranym miejscu, bądź też
zabaw niebezpiecznymi i nie przeznaczonymi do zabaw

otoczenie Jaworza sprzyja obcowaniu z przyrodą, staramy się,
aby dzieci poznały różne środowiska przyrodnicze i wiedziały,
jakie tam znajdą skarby jesieni. Dlatego też wspólnie z dziećmi
poznajemy dary ogrodu, sadu, lasu i pola. Dzieci coraz bardziej
spragnione są poznania otaczającego je świata. Dlatego też przy
każdej okazji bawimy się zgromadzonymi darami jesieni.
Grupa maluszków obchodziła MARCHEWKOWY DZIEŃ.
Tego dnia dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę „Na marchewki
urodziny”. Brały czynny udział w zabawach i grach ruchowych,
gdzie główną bohaterką była marchewka. Degustowaliśmy
marchewkowy sok, po którym nasze buzie były także
marchewkowe. Po poznaniu jej zdrowotnych walorów słuchały
bajki „Pani Marchewka” oraz wierszy poświęconych temu
dorodnemu warzywu.
Na zakończenie wszystkie dzieci wykonały marchewkową
kukiełkę.
Już niedługo odbędzie się pasowanie na przedszkolaka,
jednak z powodu panującej w naszym przedszkolu ospy,
pasowanie odbędzie się w listopadzie.
Nauczycielka : Patrycja Kłaptocz

przedmiotami, a także ostrożnego zachowania wobec obcych
osób i zwierząt. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy
do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie
znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci
wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych. Wrzesień w naszym przedszkolu
jest miesiącem, w którym szczególny nacisk kładziemy na
bezpieczeństwo. Dlatego przedszkolaki miały okazję spotkać
się z policjantami. W dniu 29 września do Przedszkola Nr 2
w Jaworzu przybyli panowie policjanci z Komisariatu Policji
w Jasienicy. Do tej wizyty dzieci przygotowywały się od kilku
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dni poprzez zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa
nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, ale
również w ruchu drogowym. W czasie zajęć wychowawczodydaktycznych poprzez stosowanie różnych metod i form
pracy dzieci miały okazję do utrwalania treści związanych
z bezpieczeństwem zarówno na terenie przedszkola jak i poza
nim. Dzięki pogadankom, pokazom, scenkom sytuacyjnym
czy też przykładom z życia dzieci uświadamiają sobie grożące
im niebezpieczeństwa, zapoznają się ze sposobami unikania
zagrożeń, a przede wszystkim z umiejętnością radzenia sobie
w niebezpiecznych sytuacjach.
Na początku spotkania z policjantami dzieci bardzo serdecznie
powitały gości, śpiewając piosenki związane z bezpieczeństwem.
Policjanci zapoznali przedszkolaków z podstawowymi zasadami
obowiązującymi w ruchu drogowym. Dzieci bardzo dobrze
radziły sobie z zadawanymi pytaniami na temat bezpiecznej
zabawy w miejscach dozwolonych, wykazały się znajomością
numerów alarmowych i umiejętnością wezwania pomocy oraz
prawidłowego zachowania się w razie zgubienia. Jak zwykle
szczególnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków cieszył
się pokaz wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas
wykonywania pracy. Dużą atrakcją spotkania okazała się
również prezentacja samochodu policyjnego i możliwość wejścia
do środka auta. Policjanci zademonstrowali różne sygnały
ostrzegawcze oraz podstawowe wyposażenie samochodu. Na

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ
W GIMNAZJUM
W środę 21 października 2015r. z inicjatywy nauczyciela
Gimnazjum pana Piotra Bożka starszaki z Przedszkola nr2
w Jaworzu odwiedziły Gimnazjum. Na początek z wielkim
zainteresowaniem dzieci obejrzały piękne przedstawienie pt.
„Alicja w Krainie Czarów” w wykonaniu uczniów klasy 3 pod
kierownictwem nauczycielki pani Klaudii Kowal. Kolejną atrakcją
było dla dzieci zwiedzanie budynku szkoły zakończone zajęciami
w bibliotece, które poprowadził pan Piotr Bożek wraz z uczniami
„aktorami”. Przedszkolaki zapoznały się z różnorodnością
księgozbioru oraz z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej. Na
zakończenie wizyty dzieci rysowały w otrzymanych od pana Piotra
zeszytach postacie z obejrzanego przedstawienia teatralnego.

LISTOPAD

zakończenie pan policjant wręczył wszystkim przedszkolakom
odblaski, które dzieci założyły na szyję i obiecały przychodzić
z nimi do przedszkola. Dzieci podziękowały policjantom za wizytę
i wręczyły podziękowania. Zajęcia z przedstawicielami Policji
są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu
profilaktycznego naszego przedszkola. Serdecznie dziękujemy
panom policjantom, że znaleźli czas na spotkanie z naszymi
przedszkolakami.
Drugim istonym wydarzeniem na początku roku szkolnego
jest uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”, która odbyła
się 1 października br. i w dużym stopniu stanowi zakończenie
procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących
w przedszkolu. Podczas uroczystości pasowania maluchy swoim
zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu.
Wszystkie przedszkolaki zaprezentowały piosenki, wiersze
i tańce, których nauczyły się do tej pory. Pani Jesień przygotowała
dla każdej z grup list z zadaniem do wykonania. Wszystkie dzieci
spisały się wspaniale. W dalszej części przedszkolaki złożyły
uroczyste ślubowanie, a nauczycielki poszczególnych grup
z pomocą wielkiego lizaka dokonały pasowania. Na pamiątkę
tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało dyplom. Był to
niezapomniany dzień pełen emocji i miłych wrażeń, a stroje dzieci
i uroczysta atmosfera podkreśliły doniosłość tego wydarzenia.
Nauczycielka Magdalena Ćmok
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Po wspólnych zabawach integracyjnych i poczęstunku starszaki
zostały odprowadzone do wyjścia przez miłego „czarnego kota”
i pożegnały gospodarzy.
Przedszkolaki serdecznie dziękują organizatorom tego
spotkania, a szczególnie panu Piotrowi, który zaprasza dzieciaki
na takie atrakcyjne zajęcia co roku.
Mamy nadzieję na kolejne spotkania.
Nauczycielka Małgorzata Gwóźdź

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
U źródeł informacji.
Od wielu już lat uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej
nr 1 w Jaworzu zapraszani są do udziału w warsztatach
bibliotecznych, organizowanych przez Książnicę Beskidzką
w Bielsku-Białej. Ta forma i tematyka zajęć wpisana jest
w coroczny plan innowacji czytelniczo-medialnej, realizowanej
w naszej szkole, której celem jest rozbudzanie zainteresowania
literaturą, poprawę czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W październiku uczestniczyliśmy w zajęciach zorganizowanych
w budynku Działu Zbiorów specjalnych przy ulicy Podcienie 9
w Bielsku-Białej. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ
różnorodność oraz formy odczytu informacji zgromadzonych
w tym miejscu są głównym atutem warsztatów. Pracownicy
Książnicy zawsze witają nas ciepło z uśmiechem na twarzy,
zachęcając do regularnego korzystania ze zbiorów placówki. Na
początek uczniowie zostali zapoznani ze zbiorami muzycznymi
i audiowizualnymi (filmy popularnonaukowe, fabularne, podróżnicze, historyczne). Atrakcją tego działu są zbiory płyt
analogowych, odtwarzanych przy pomocy tradycyjnego
gramofonu, który w opinii dwunastolatków funkcjonuje już jako
zabytek techniki. Nie wspomnę o reakcjach na widok pocztówek
dźwiękowych z lat 60-70.
Zbiory Książnicy Beskidzkiej to prawie 1 500 000 materiałów
bibliotecznych, wśród nich min.: nuty, programy komputerowe,
książki mówione, kursy językowe, dokumenty elektroniczne,
przezrocza, zbiory zabytkowe (starodruki, rękopisy, kartografia,

grafiki), a także czasopisma, zarówno archiwalne jak i te najnowsze.
Uczestnicy warsztatów skorzystali z niecodziennej okazji
obejrzenia starodruków, takich jak: Kazania ks. Dambrowskiego
z VI w., trzecie wydanie Biblii Leopolity z 1577 r., Constitucie
y Uchwały Sejmu…” z lat 1653-1736, pięknie zachowane
Metamorfozy Owidiusza, wydrukowane w 1527 r. na weneckim
papierze oraz słynne dialogi polemiczne Jana Brożka z 1624 r.
Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się, na czym polega proces
digitalizacji dokumentów oraz jakie są możliwości i sposoby
odczytania zapisu. Poznaliśmy zasady i procedury założenia
karty czytelnika oraz korzystania z elektronicznego katalogu
Książnicy Beskidzkiej.
Dzięki takim warsztatom dydaktycznym uczniowie poznali
różnorodne zasoby Książnicy oraz możliwości pozyskania
informacji, potrzebne w dalszych latach nauki.
Dorota Krzykowska
opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego przy SP1

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
„OD PODWODY DO CZOŁGA”
Pod takim tytułem odbyła się 18 września w BielskuBiałej konferencja naukowa zorganizowana przez członków
Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców z okazji 25-lecia
tego Stowarzyszenia. Organizacja ta została założona przez
nieżyjącego już jaworzanina Pana Czesława Czubaja, który
w latach dziewięćdziesiątych był radnym Gminy Jaworze.
Również z jego inicjatywy nadano imię gen. Stanisława Maczka
ówczesnej Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworzu Średnim,
a obecnie Gimnazjum. Dlatego zadaniem tej szkoły jest
hołdowanie tradycjom oręża polskiego oraz hołdowanie pamięci
o ludziach i ich czynach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa
w ojczyźnie.
Wielu członków Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców

wywodzi się z Jaworza i dzięki ich przynależności kontynuowano
tradycje 1 Dywizji Pancernej, w szeregach której walczyli między
innymi Jan Konig i Czesław Czubaj – nieżyjący już jaworzanie.
W uroczystościach z okazji 25-lecia BSM uczestniczyli:
władze Bielska-Białej pod przewodnictwem prezydenta Jacka
Krywulta, generał dywizji Jarosław Mika, przedstawiciele
Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków na czele z gen.
dywizji Zbigniewem Szurą, kompania honorowa 10 Brygady
Kawalerii Pancernej, delegacja 10 Brygady Kawalerii Pancernej
ze Świętoszowa, kombatanci, goście z Kraśnika ze Świętoszowa,
z Warszawy, z Łańcuta, z Bydgoszczy, z Koronowa, z Holandii,
z Belgi, z Francji, delegacja gminy Jaworze z Wicewójtem
Anną Skotnicką-Nędzką, poczet sztandarowy z dyrektorem
i historykiem z Gimnazjum z Jaworza, sympatycy stowa-rzyszenia
z Bielska-Białej i okolic oraz członkowie zarządu BSM z prezesem
Jamesem Jurczykiem.
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Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców skupiało wielu
mieszkańców Jaworza, między innymi nieżyjącego już byłego
Wójta Czesława Wierzbickiego oraz byłego Wicewójta Rudolfa
Galocza. W latach poprzednich (do 2009 r.) młodzież z Gimnazjum
im. gen. St. Maczka brała udział w wyjazdach na uroczystości
i wycieczki szlakiem generała do Bredy, Warszawy, Świętoszowa,
Żagania i do miejsc dzieciństwa generała. Ale najważniejsze
miejsce jednak w tych działaniach zajmowali kolejni prezesi
tego stowarzyszenia czyli Pan Czesław Czubaj i Pan James
Jurczyk. Postać Pana Czesława Czubaja mocno wpisała się
w historię Jaworza, o czym należy wspomnieć obszerniej
w następnym artykule.
Opracowała: Janina Holeksa
członek zarządu Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców

Główni uczestnicy 25-lecia Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców:
prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, gen. dywizji Jarosław Mika,
prezes BSM James Jurczyk

TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA
Ambasador Polszczyzny poza granicami Kraju
- dla profesora Daniela Kadłubca
Profesor Daniel Kadłubiec wielokrotnie gościł w Jaworzu
wygłaszając prelekcje na temat dawnej kultury i obyczajów
Śląska Cieszyńskiego w ramach posiad Towarzystwa Miłośników
Jaworza oraz spotkań Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Jaworzu. Kandydata do zaszczytnego tytułu „Ambasadora
Polszczyzny Poza Granicami” wskazuje marszałek Senatu.
W tegorocznej edycji laureatem został Daniel Kadłubiec - polski
etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i języka
Śląska Cieszyńskiego. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
w liście do laureata napisał m.in.: ”Uhonorowanie tym tytułem
jest wyrazem podziękowania za kultywowanie polszczyzny
regionalnej i ogólnej na Zaolziu”.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom tytułu Ambasador
Polszczyzny 2015 odbyła się 11 października br. w Sali
Koncertowej Centrum Kultury Katowice. Uroczystość uświetnił
recital Ewy Błaszczyk pt. POZWÓL MI SPRÓBOWAĆ JESZCZE
RAZ.
Organizatorami IV edycji ogólnopolskiego projektu AMBASADOR
POLSZCZYZNY, której finałowa gala odbyła się 11 października
2015 roku, byli:

Prezes James Jurczyk kroi tort na 25-lecie BSM
wykonany przez cukiernika z Jaworza p. Andrzeja Mroczko

•
•
•
•

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Fundacja im. Krystyny Bochenek
Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk
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Pomysłodawczynią konkursu była śp. Krystyna Bochenek
– wicemarszałek senatu, dziennikarka, członkini Rady Języka
Polskiego.
AMBASADOR to w znaczeniu przenośnym propagator jakichś
poglądów, obrońca czyichś interesów; to najwyższy rzecznik
tego, co reprezentuje. Tytuł AMBASADORA POLSZCZYZNY
przyznaje Kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego
przy Prezydium PAN oraz osób spoza rady, zaproszonych
przez członków Prezydium RJP. Tytuł „Ambasador Polszczyzny
poza Granicami Kraju” przyznaje Marszałek Senatu RP, po
konsultacjach z Kapitułą. Kapituła liczy do 12 osób, w tym co
najwyżej 3 osoby spoza RJP.
Prof. D. Kadłubiec uhonorowany został za kultywowanie
polszczyzny regionalnej j na Zaolziu ( po czeskiej stronie Śląska
Cieszyńskiego).
Tytuł „Ambasador Polszczyzny” jest przyznawany osobom lub
instytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej
i etycznej polszczyzny. Wyraża się to sprawnym posługiwaniem
się doskonałym językiem polskim w działalności artystycznej,
naukowej, publicystycznej, duszpasterskiej lub w każdej innej
sferze życia publicznego. Karol Daniel Kadłubiec jest wybitnym
i cenionym etnografem, folklorystą, badaczem kultury ludowej
i języka Śląska Cieszyńskiego. Jako Zaolziak, syn polskiego
nauczyciela i działacza społecznego, ukończył polską szkołę
podstawową w Bystrzycy, polskie liceum w Czeskim Cieszynie
w 1955 roku, filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola
w Pradze w 1960 roku. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora. Jest
członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.
Pracował w Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie
Ostrawskim od 1964 roku, a później na Uniwersytecie Karola
w Pradze, gdzie był kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki.
Od 1996 roku został kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej
i Stosowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Filii
w Cieszynie. Wykłada także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii
i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Jego dokonania naukowe obejmują autorstwo kilku książek
i około 600 artykułów naukowych. Publikacje umieszczane są

również w ewangelickiej prasie i pozycjach książkowych. Jego
twórczość to m.in. pozycje: „Płyniesz Olzo...”, „Gawędziarz
cieszyński”, „Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej”,
„Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna”, „Kultura ludowa na
pograniczu” i inne. Jest laureatem Nagrody im. Wojciecha
Korfantego (2002), Nagrody „Polityki” (2010), a także „Śląskiego
Szmaragdu” (2012).
Gratulujemy zaszczytnego i w pełni zasłużonego wyróżnienia!
Redakcja EJ i Towarzystwo Miłośników Jaworza
W artykule wykorzystano zdjęcia i informacje www.ck.art.pl oraz
foto ze zbiorów Ryszarda Stanclika (TMJ)

Gala Śląskiej Turystyki
Impreza, oprócz możliwości spotkania się i wymiany
doświadczeń i pomysłów, ma również znaczenie prestiżowe.
W trakcie gali 29 września br. wręczane są bowiem Dyplomy
Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki
w Naszym regionie w 2015 roku. Jest to forma uhonorowania
propagatorów turystyki nominowanych przez poszczególne
powiaty i miasta na prawach powiatu Województwa Śląskiego.
[...]
Dyplomy uznania otrzymało także dwóch mieszkańców
Naszego Powiatu. Na wniosek Polskiego Towarzystwa

Tatrzańskiego - oddziału w Bielsku-Białej uhonorowani
zostali jego dwaj członkowie. Piotr Gawłowski, emerytowany
nauczyciel i Dyrektor Żywieckiego Parku Krajobrazowego, jeden
z założycieli i długoletni członek PTT w Bielsku-Białej, propagator
i miłośnik turystyki górskiej. Brał udział w powstaniu „Pracowni
na rzecz Wszystkich Istot”, jest autorem ścieżek dydaktycznych
na terenie Jaworza oraz pomysłodawcą łączącego Błatnią
z Jaworzem Nałężem „Szlaku Szklanego”.
Kolejny dyplom otrzymał Miłosz Zelek, radny Rady Powiatu
Bielskiego, nauczyciel w Liceum w Kozach. [...]
Info: www.powiat.bielsko.pl

Wędrówka Szlakiem Zabytków Śląska
3 października 2015r. o godz. 7.30 członkowie i sympatycy
Towarzystwa Miłośników Jaworza wyruszyli na wycieczkę
Szlakiem Śląskich Zabytków.
Pierwszym etapem była Parafia Rzymskokatolicka Ducha
Świętego w Tychach. Nowy kościół z 1982 roku, o nowatorskiej
architekturze, nawiązuje do polskiej architektury kościołów
drewnianych. Autorem i wykonawcą bogatej ikonografii wewnątrz

kościoła był wybitny artysta prof. Jerzy Nowosielski.
Profesor Jerzy Nowosielski – urodzony w 1923 roku – to malarz,
rysownik, scenograf, filozof i teolog prawosławny. Uważany jest
także za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy
ikon. Od najmłodszych lat był zafascynowany liturgią wschodnią,
w której został wychowany. Tworzył monumentalne dekoracje
ścienne zarówno w kościołach katolickich jak i w cerkwiach
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prawosławnych. Ikonostasy oraz malowidła profesora zdobią m.in.
Grekokatolicką Katedrę we Wrocławiu, Cerkiew Podwyższenia
Krzyża Świętego w Górowie Iłowieckim, Kaplicy w Seminarium
Duchownym w Lublinie, kaplicy w Węgorzewie oraz w Krakowie
kaplicę grekokatolicką. Jerzy Nowosielski zmarł w 2011 roku,
a rok później otwarto w Pałacu Prezydenckim w Warszawie salę
poświęconą jego twórczości.

Z Tychów pojechaliśmy do Starych Tarnowic. W latach
1520 – 1570 rodzina Wrochemów wybudowała tam zamek
z wieżą. Byli to na tych ziemiach organizatorzy górnictwa. Od
VIII wieku tereny te przechodziły przez wiele rąk, aż w 1822 roku
posiadłość kupiła rodzina von Donnersmarck. To właśnie oni
rozbudowali kompleks – pojawiły się zabudowania gospodarcze
nadające posiadłości charakter folwarku. Po II wojnie światowej
w tarnowickim zamku urządzono mieszkania dla pracowników
PGR-u, którzy doprowadzili do dewastacji obiektu. W 2000
roku tę ruinę kupili państwo Krystyna i Rajner Smolorzowie
i przystąpili do jej odbudowy. W czerwcu 2011 roku oddano
zamek dla zwiedzających. Wewnętrzny dziedziniec ozdobiony
jest krużgankami. Eksponaty składające się na wyposażenie
mieszczącego się w zamku Centrum Sztuki i Rzemiosła
Dawnego, Rajner Smolorz gromadził przez 30 lat. Wcześniej
niż muzeum rozpoczęła działalność dwupoziomowa restauracja
„Gospoda u Wrochema” urządzona w dawnej masztalni oraz hotel
„Na Podzamczu”. Razem z przewodnikiem zwiedziliśmy zamek
podziwiając jego wyposażenie i przepiękne krużganki.
Kolejny przystanek na szlaku naszej wędrówki to Świerklaniec.
Niestety przepiękny pałac zwany „Małym Wersalem”, który mógł
śmiało konkurować z najpiękniejszymi pałacami Europy, spłonął
w 1945 roku – podpalony przez żołnierzy radzieckich. Jego
ruiny wysadzono w powietrze w 1961 roku. Mogliśmy jedynie
na zdjęciach zobaczyć, jak wyglądał. Został zbudowany przez
hrabiego Guida von Donnersmarcka- jednego z najbogatszych
ludzi ówczesnej Europy – dla swojej żony Blanki. W pobliżu pałacu
wybudowano dla cesarza Wilhelma II budynek zwany „Pałacem
Kawalera”, dotrwał on do czasów obecnych, mieści się w nim hotel
i restauracja, mogliśmy część zabytkowych wnętrz zobaczyć.
Następnie był spacer po ogrodach i parku świerklanieckim, gdzie
podziwialiśmy ogromne drzewa, jeziorko i mnóstwo rzeźb.
Po Świerklańcu nadszedł czas na Tarnowskie Góry. Tam
najpierw przeszliśmy na rynek, którego płyta została wybrukowana
w XVI wieku, a do zabytków należą domy podcieniowe, ratusz,
studnia i Ewangelicko - Augsburski Kościół Zbawiciela.
Na godzinę 15.00 mieliśmy umówione wejście na zwiedzanie
Zabytkowej Kopalni Srebra.
Początki kopalni to rok 1490, wtedy to chłop Rybka odkrył
pierwszą grudę kruszcu i wkrótce powstała tu osada górnicza.
Kopalnia rozbudowywała się przez wieki. W 1784 roku dokonano
odkrycia bardzo bogatych złóż rudy srebra i ołowiu oraz
uruchomiono szyb Rudolfa. Wydobywanie kruszców nastręczało
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gwarkom wiele kłopotów, woda bowiem zalewała podziemne
wyrobiska. Górnikom z pomocą przyszła technika parowa, od
1788 roku pozwoliła górnictwu wejść w nowy etap rozwoju, który
trwał do 1912 roku. Po dawnym górnictwie tarnogórskim pozostał
podziemny labirynt korytarzy, wyrobisk, komór i chodników
o różnej wysokości – od 60 cm do 4 m. Podziemia te zawsze budziły
podziw i fascynację ludzi, dlatego też starano się by je udostępnić
szerszemu społeczeństwu w formie kopalni pokazowej. W 1957
roku uruchomiono „Sztolnię Czarnego Pstrąga”, a kopalnia srebra
udostępniona jest dla zwiedzających od 1976 roku.
W kopalni zostaliśmy podzieleni na dwie grupy.
Z przewodnikiem i w kaskach na głowach (bardzo się przydały
w wyjątkowo niskich chodnikach), zjechaliśmy windą 40m w dół
i wyruszyliśmy na zwiedzanie kopalni. Jest to trasa o długości
1740metrów z czego 270m płynie się łódkami. Trasa zwiedzania
jest w kształcie trójkąta - łączy trzy dawne szyby górnicze: Anioł,
Żmija i Szczęść Boże. W czasie wędrówki podziwialiśmy dawne
stanowiska pracy gwarków, narzędzia, płuczki, lampy, kubły
do wydobywania urobku. Niestety nie udało nam się spotkać
dobrego ducha kopalni czyli Skarbka. W czasie wędrówki słychać
było odgłosy pracy gwarków. Na dole byliśmy ponad 1,5 godziny.
Po wyjechaniu na powierzchnię można było obejrzeć Skansen
Maszyn Parowych, w którym znajdują się maszyny używane
m.in. w przemyśle wydobywczym.

Po zwiedzaniu był czas na odpoczynek połączony z obiadem
i o 18.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wycieczka dostarczyła
nam mnóstwo wrażeń, nowych wiadomości i do tego odbyła się
przy pięknej pogodzie. Było słonecznie i ciepło.
44-osobowa grupa wróciła do Jaworza zadowolona i uśmiechnięta, serdecznie dziękując organizatorom za wspaniałą
wycieczkę. Czekamy na następną.
Grażyna Matwiejczyk
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O sałasznictwie
Jakie znaczenie mają w naszych Beskidach słowa: sałasz,
sałasznictwo? A jak robiono w tychże Beskidach sery?
Na te pytania odpowiedział Leszek Richter – kolejny gość
organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Jaworza posiad.
Leszek Richter jest prezesem Sekcji Ludoznawczej Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, gościł
już w Jaworzu przed dwoma laty; mówił wtedy o lnie i wełnie,
prezentując dawne metody ich przetwarzania i wykorzystywania.
Tym razem tematem spotkania była historia sałasznictwa
i opis dnia codziennego na górskich pastwiskach Śląska
Cieszyńskiego. A historia ta rozpoczyna się na przełomie XV
i VI wieku, kiedy z południowej Rumunii wzdłuż łuku Karpat dotarli
do nas Wołosi wraz ze swoim, wytrzymującym trudne warunki,
gatunkiem owiec. W okresie największego rozkwitu – w XVIII
wieku, w naszych Beskidach pasło się 25 tysięcy owiec i kóz.
Od roku 1800 sytuacja się zmieniała: cieszyńska komora celna
ograniczała tereny dostępne do wypasu. Lata pięćdziesiąte
ubiegłego wieku – to całkowity upadek sałasznictwa; aktualnie
podejmowane są próby jego odbudowy.
Słowo „sałasz’’ oznaczało pewnego rodzaju spółkę. Jej
elementy to: udziałowcy – gazdowie- właściciele wypasanych
zwierząt, zatrudniony przez nich sałasznik , podlegli mu pasterze

(jeden na 80-100 owiec), dziewczęta do pasienia krów; ale
też - tereny pod wypas i ich „wyposażenie” (kolyba ze stale
podtrzymywanym ogniskiem – watrą, koszory – ogrodzenia dla
owiec na noce). Sałasz funkcjonował przez 3 miesiące rocznie.
Wiosną jego udziałowcy ustalali zasady funkcjonowania:
wynagrodzenia, terminu wiosennego „mieszania owiec” – które
było ceremoniałem o znaczeniu zarówno praktycznym jak
i magicznym.
Życie „na sałaszu” nie miało w sobie, sugerowanego nieraz
m.in. w literaturze, romantyzmu. Owczarze ciężko pracowali
przy wypasie (owczarz przez cały dzień stał na początku stada!),
udoju owiec i produkcji sera, który był głównym „pożytkiem”
z ich wypasania. Na Śląsku Cieszyńskim, gdzie wypasano
także krowy, głównym „pożytkiem” były śmietana i masło. Owe
„pożytki” rozdzielane były między gazdów – udziałowców, według
powierzchni posiadanego przez nich gruntu – i wynikającej z tego
liczby przysługujących im zwierząt do wypasu. Sałasz kończył się
„rozsadem” – oddawaniem zwierząt właścicielom, a wieczorem
udziałowcy spotykali się na rozrachunku i poczęstunku. Na
Śląsku Cieszyńskim specyficzne warunki klimatyczne umożliwiały
jeszcze późniejszy wypas w dolinach, a zimę owce spędzały
w „kotelnicach”.
Leszek Richter wzbogacił swą opowieść o sałasznictwie
demonstracją sprzętów, które służyły pasterzom przy udoju
oraz produkcji sera. Nazwy tych drewnianych sprzętów u wielu,
zwłaszcza młodszych czytelników, nie przywołają już konkretnych
obrazów, a są to: czerpaki, cioski, warzechy, konewki, szkopce,
putyra, koryto, gielata.
Posiady zakończyły się pokazem produkcji białego sera
z klogiem (podpuszczką) – buncu. Od jednej owcy pozyskiwano
do 7 kg sera rocznie; na Śląsku Cieszyńskim nie robiło się
oscypków.
Warto dodać, iż całą opowieść o beskidzkim sałasznictwie
Leszek Richter – społecznik i pasjonat tradycji i kultury Śląska
Cieszyńskiego, zaprezentował w oryginalnym stroju górali
śląskich okolic Jabłonkowa.
Małgorzata Kobiela-Gryczka

Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP Jaworze
ZAPRASZA
na akcję krwiodawstwa w dniu 5 grudnia (sobota) w godzinach 9:30-13:00
przed supermarketem Lewiatan w Jaworzu Centrum.
Zgłosić się może każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat. Chcąc oddać krew, należy
wcześniej zjeść lekki posiłek i wypić około 2 litry płynów ( bezalkoholowych).
Zapraszam w imieniu KHDK - Ewa Gubała
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W celu poprawy zdrowia dzieci poprzez profilaktykę
wraz z okresem grzewczym z inicjatywy Wójta
dr Radosława G. Ostałkiewicza ruszył pilotażowy
program jodowania sal lekcyjnych w szkołach
i przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy
Jaworze.
Na całym obszarze naszego kraju występuje
niedobór jodu. Wpływa on negatywnie na nasze
zdrowie oraz samopoczucie, co przejawia się
m.in. pogorszeniem nastroju, nadpobudliwością,
nerwowością,
zmniejszoną
odpornością
organizmu, jak również opóźnieniem psychomotorycznym oraz
intelektualnym.
Jodowanie powietrza odbywa się poprzez zamieszczenie na
grzejnikach nawilżaczy z solanką, z której w trakcie parowania
będzie uwalniał się jod. Dzięki parowaniu solanki tworzył się
będzie unikalny mikroklimat jodowy. Dzieci w trakcie zajęć
będą wchłaniały jod.
Solanka z Zabłocia wydobywana jest od 1892 roku
z odwiertu „KORONA” w miejscowości uzdrowiskowej
z głęboko położonych złóż wód leczniczych – solanek
jodkowych. Jest to naturalny surowiec o potwierdzonych
właściwościach leczniczych.
Solanka z Zabłocia jest produktem wyjątkowym na
skalę światową ze względu na stabilną, przebadaną
i udokumentowaną zawartość jodu dochodzącą do 140 mg/litr.

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Więcej informacji na naszej stronie internetowej
www.czarnijaworze.futbolowo.pl.

KS CZARNI JAWORZE
TABELA – KLASA A SENIORÓW (stan na 21 października)

Terminarz meczów KLASA A SENIORÓW – runda jesienna 2015

Miejsce

Klub

LP

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

1

GLKS Wilkowice

Il. meczów Punkty Bramki
10

21

35 – 17

1

15 sierpnia (sobota)

1700

KS Czarni Jaworze

Zapora Wapienica

7:1

2

Zapora Porąbka

10

20

25 – 11

2

23 sierpnia (niedziela)

1700

MRKS Czechowice-Dziedzice II

KS Czarni Jaworze

2:5

3

Czarni Jaworze

10

19

26 – 14

3

29 sierpnia (sobota)

1700

KS Czarni Jaworze

LKS Mazańcowice

2:1

4

Zapora Wapienica

10

19

26 – 20

4

5 września (sobota)

1600

Zapora Porąbka

KS Czarni Jaworze

2:2

5

Przełom Kaniów

10

18

26 – 18

5

12 września (sobota)

1600

KS Czarni Jaworze

Przełom Kaniów

3:1

6

Pionier Pisarzowice

10

17

20 – 16

6

20 września (niedziela)

1500

KS Bystra

KS Czarni Jaworze

0:2

7

MRKS Czechowice-Dziedzice II

10

17

26 – 18

7

26 września (sobota)

1600

KS Czarni Jaworze

Sokół Buczkowice

1:2

8

KS Bestwinka

10

16

19 – 15

8

4 października (niedziela)

1500

Beskid Godziszka

KS Czarni Jaworze

2:1

9

KS Bystra

10

14

24 – 20

9

10 października (sobota)

1500

KS Czarni Jaworze

Groń Bujaków

3:2

10

Iskra Rybarzowice

10

13

19 – 30

10

18 października (niedziela)

1500

KS Bestwinka

KS Czarni Jaworze

1:0

11

Beskid Godziszka

10

10

13 – 25

11

24 października (sobota)

1500

KS Czarni Jaworze

Iskra Rybarzowice

12

Sokół Buczkowice

10

7

14 – 31

13

Groń Bujaków

10

7

11 – 27

12

31 października (sobota)

1500

KS Czarni Jaworze

Pionier Pisarzowice

14

LKS Mazańcowice

10

4

11 – 33

13

7 listopada (sobota)

1400

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

1.miejsce – awans do Ligi Okręgowej 14. miejsce – spadek do Klasy A
TABELA – KLASA „B” SENIORÓW (stan na 21 października)
Il. meczów Punkty Bramki

Terminarz meczów KLASA „B” SENIORÓW – runda jesienna 2015

Miejsce

Klub

LP

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

1

Zamek Grodziec

9

22

27 – 12

1

23 sierpnia (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Rotuz Bronów

0:10

2

KS Międzyrzecze

8

21

37 – 7

2

29 sierpnia (sobota)

1700

Sokół Hecznarowice

KS Czarni Jaworze II

1:1

3

Sokół Zabrzeg

8

18

17 – 6

3

6 września (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Zamek Grodziec

1:2

4

Rotuz Bronów

8

16

24 – 14

4

13 września (niedziela)

1600

Rekord Bielsko-Biała II

KS Czarni Jaworze II

7:0

5

Halny Kalna

9

12

13 – 28

5

20 września (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Słowian Łodygowice

1:0

6

Orzeł Kozy

8

9

14 – 18

6

27 września (niedziela)

1600

KS Międzyrzecze

KS Czarni Jaworze II

8:1

7

Rekord Bielsko-Biała II

8

9

25 – 14

7

4 października (niedziela)

-

KS Czarni Jaworze II

pauza

-

8

LKS Ligota

8

7

11 – 23

8

11 października (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

LKS Ligota

2:2
3:2

9

Słowian Łodygowice

8

7

7 – 18

9

18 października (niedziela)

1500

Halny Kalna

KS Czarni Jaworze II

10

Czarni Jaworze II

8

5

8 – 33

10

25 października (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Orzeł Kozy

11

Sokół Hecznarowice

8

4

7 – 17

11

31 października (sobota)

1500

Sokół Zabrzeg

KS Czarni Jaworze II

1. miejsce – awans do Klasy „A”
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TABELA – III LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW (gr. II)
(stan na 21 października)

Terminarz meczów WOJEWÓDZKA LIGA „A1” JUNIORÓW – runda jesienna 2015

Miejsce

Klub

LP

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

1

Zamek Grodziec U19

Il. meczów Punkty Bramki
6

16

28 – 4

1

9 września (środa)

1730

KS Rudzica U19

KS Czarni Jaworze U19

0:8

2

Spójnia Landek U19

7

16

32 – 13

2

5 września (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U19

pauza

-

3

Czarni Jaworze U19

7

14

23 – 6

3

12 września (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

KS Międzyrzecze U19

3:0

4

KS Międzyrzecze U19

7

13

30 – 14

4

19 września (sobota)

1200

Sokół Buczkowice U19

KS Czarni Jaworze U19

3:0

5

LKS Ligota U19

7

13

21 – 12

5

26 września (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

KS Bystra U19

2:0

6

KS Bystra U19

7

10

17 – 15

6

3 października (sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U19

Sokół Zabrzeg U19

2:2

7

LKS Mazańcowice U19

7

10

16 – 18

7

10 października (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

Spójnia Landek U19

7:0

8

Iskra Rybarzowice U19

7

7

11 – 20

8

17 października (sobota)

1200

LKS Mazańcowice U19

KS Czarni Jaworze U19

1:1

9

Sokół Zabrzeg U19

8

7

12 – 21

9

24 października (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

Zamek Grodziec U19

10

Sokół Buczkowice U19

7

6

14 – 26

11

KS Rudzica U19

8

0

4 – 59

10

31 października (sobota)

1000

Iskra Rybarzowice U19

KS Czarni Jaworze U19

11

7 listopada (sobota)

KS Czarni Jaworze U19

LKS Ligota U19

1. miejsce – baraż o awans do II ligi wojewódzkiej

TABELA – V LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY (gr. II)
(stan na 21 października)

Terminarz meczów WOJEWÓDZKA LIGA „C1” TRAMPARZY – runda jesienna 2015

Miejsce

Klub

1

Rotuz Bronów U15

Il. meczów Punkty Bramki
6

16

27 – 8

2

Spójnia Landek U15

5

13

24 – 3

3

LKS Mazańcowice U15

6

10

30 – 10

4

KS Rudzica U15

6

6

21 – 20

5

LKS Ligota U15

5

6

10 – 11

6

Czarni Jaworze U15

5

5

4–7

7

Sokół Buczkowice U15

4

4

12 – 11

8

Zamek Grodziec U15

5

0

0 – 58

1. miejsce – baraż o awans do IV ligi wojewódzkiej

12

00

LP

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

1

9 września (środa)

1530

KS Rudzica U15

KS Czarni Jaworze U15

0:1

2

5 września (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

-

3

12 września (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

-

4

19 września (sobota)

1000

Sokół Buczkowice U15

KS Czarni Jaworze U15

2:2

5

26 września (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

-

6

3 października (sobota)

1000

Rotuz Bronów U15

KS Czarni Jaworze U15

1:1

7

10 października
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

Spójnia Landek U15

0:3

8

17 października (sobota)

1000

LKS Mazańcowice U15

KS Czarni Jaworze U15

1:0

9

24 października
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

Zamek Grodziec U15

10

31 października (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

11

7 listopada (sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

LKS Ligota U15

SREBRO DLA ANI
Anna Kowalska wywalczyła tytuł wicemistrza podczas
Mistrzostw Polski juniorów młodszych i juniorów młodzieżowców
w karate WKF. 24 października do Pleszewa, gdzie odbyły się
zawody, zjechali najlepsi karatecy z całej Polski. Zawodnicy
rywalizowali w układach kumite czyli walkach pełnokontaktowych
z podziałem na wiek i wagę zawodników oraz płeć.
Warto wspomnieć, że karate WKF od 2020 roku będzie
dyscypliną olimpijską, a my gratulując, trzymamy kciuki, aby
w kadrze olimpijskiej nie zabrakło Ani Kowalskiej.
Jaworzanka od siedmiu lat trenuje karate shotokan w Klubie
Sportów Azjatyckich ATEMI w Bielsku- Białej.
Przygotowała Agata Jędrysko

BESKID DRAGON
W dniach 16-18.10.2015 w Pradze
odbył się kolejny Puchar Europy Czech
Open. Wyniki:
• Patryk Bodzek, złoto l-c , srebro pf
• Natalia Lemanska, srebro l-c
• Oliwia Martyniak, srebro pf srebro l-c
• Emilia Zajdel, brąz pf brąz l-c
• Oliwia Czader, brąz pf brąz l-c
• Magdalena Piekarska, brąz l-c
• Patryk Bodzek, stoczył najwięcej zwycięskich walk - 5
wygranych 1 porażka w finale pf.
Turniej praski kończy rywalizacje w roku 2015 Pucharów
Europy startowało 117 klubów z całej Europy. Klub BeskidDragon w ogólnej kwalifikacji uplasował się na 7 pozycji.
W dniach 9-11.10.2015 w Szegetsetmiklosz odbył się kolejny
Puchar Europy w kickboxingu, oprócz Węgrów startowało 12
krajów w tym reprezentacja Polski. Zawodnicy Beskid-Dragon
powrócili z 7 medalami:
• Oliwia Czader Puchar i złoto, w drodze do finałów stoczyła
3 walki w tym finałowa walka wygrana przez przewagę
techniczną 11 do 1
• Michał Król, srebro PF
• Mateusz Pietrzyk, srebro PF
• Krystian Loranc, srebro LC debiut tego zawodnika, 3 wygrane
walki, w finale uległ aktualnemu mistrzowi Europy
• Natalia Lemanska, brąz PF najbardziej obsadzona kategoria
dziewcząt , -55 kg
• Michał Król, brąz LC
• Kacper Kadłubicki, brąz LC
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CZERWONY KUR
Około godziny 12:20 w środę, 14 października, dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w BielskuBiałej przyjął zgłoszenie o palącej się lakierni samochodowej
w Jaworzu. Na miejsce zadysponowano samochody bojowe
zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego. W trakcie dojazdu do
miejsca zdarzenia widoczny był około 30- metrowy słup dymu. Po
wstępnym rozpoznaniu okazało się, że pali się budynek lakierni
z garażami i stanowiskami do napraw samochodów.

Wewnątrz pomieszczeń znajdowało się 7 pojazdów, duże
ilości farb i lakierów, rozpuszczalniki, a także zbiornik z olejem
opałowym o pojemności około 1000 litrów.
Podczas prowadzonej ewakuacji mienia udało się wyprowadzić
dwa auta osobowe. Niestety wewnątrz płonącego budynku
pozostało pięć, które uległy zniszczeniu. Właściciel i pracownicy
warsztatu opuścili budynek przed przybyciem na miejsce służb
ratowniczych, nie odnosząc żadnych obrażeń. Po ugaszeniu
pożaru przystąpiono do przeprowadzenia niezbędnych prac
rozbiórkowych konstrukcji budowlanej budynku. W wyniku
działania płomieni i wysokiej temperatury część stropów
uległa zawaleniu. Po zakończonej akcji gaśniczej miejsce
pogorzeliska dokładnie sprawdzono przy użyciu kamery
termowizyjnej, dogaszając tlące się zarzewia ognia. Przez cały
czas akcji gaśniczej działania ratowników prowadzone były
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z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych.
Działania ratowniczo-gaśnicze zakończono około godziny 18:30.
W działaniach wzięło udział 17 wozów bojowych straży
pożarnej, w tym 8 z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP
z Bielska-Białej i 9 z Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród 12
zastępów gaśniczych było 6 ciężkich samochodów z zapasem
wody powyżej 5m3. Z uwagi na znaczne zaangażowanie sił
i środków biorących udział w akcji w odwodzie w stan gotowości
postawiono dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilkowicach, a także, za pośrednictwem Wojewódzkiego
Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Katowicach, pluton
gaśniczy z Komendy Miejskiej PSP w Tychach.
Oprócz zastępów straży pożarnej w akcji wzięły również
służby współdziałające: Policja, Pogotowie Gazowe i Pogotowie
Energetyczne.
foto: www.facebook.com/bielskie drogi, źródło PSP Bielsko-Biała
25 października około 17.00 wybuchł pożar na terenie
supermarketu Netto w Jaworzu. Spaleniu uległo głównie
wyposażenie sklepu Pepco.
W akcji gaszenia pożaru wzięło udział jedenaście zastępów
straży pożarnej, po 40 minutach sytuacja została opanowana.
W wyniku tego zdarzenia dwie kobiety znajdujące się na terenie
sklepu zostały przewiezione do szpitala na obserwację pod kątem
zatrucia tlenkiem węgla.
Zniszczeniu uległo wyposażenie i artykuły sklepu Pepco.

POLICJA OSTRZEGA I PRZYPOMINA
Nie wstydźmy się odblasków!
Jesień i zima to trudny okres zarówno dla kierowców jak
i pieszych. W tym czasie pogoda jest zmienna. Na drogach
jest ślisko, co wydłuża drogę hamowania pojazdów. Szybciej
zapadający zmrok również wpływa niekorzystnie na komfort
i bezpieczeństwo podróżowania oraz na naszą sprawność
psychofizyczną. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do
warunków panujących na drodze! To właśnie niedostosowanie
prędkości do warunków jest powodem powstawania największej
ilości poważnych zdarzeń drogowych. Jednocześnie nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego
poruszania się pieszych po drodze oraz niewłaściwy sposób
korzystania z dróg przez tych użytkowników sprawia, że wzrasta
liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych. Często
piesi sami wymuszają pierwszeństwo na przejeżdżających
samochodach. W dodatku nie zdają sobie sprawy, że są
mało widoczni na drodze. Na nieoświetlonej drodze kierowcy
samochodów widzą przede wszystkim silne światła pojazdów

nadjeżdżających z przeciwka i znaki poziome wymalowane
na jezdni. Sylwetki pieszych i rowerzystów dostrzegają
w ostatniej chwili, zazwyczaj w odległości 30 – 40 metrów.
Przy złej pogodzie widoczność jeszcze bardziej się pogarsza.
Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy
odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już
z odległości 130 – 150 metrów, czyli o około 5 razy wcześniej!
To może uratować pieszemu lub rowerzyście życie! A koszt
zaopatrzenia się w kamizelkę odblaskową czy opaski odblaskowe
to wręcz symboliczny wydatek. Nieraz kilka razy więcej dziennie
wydajemy na używki, a elementy odblaskowe mogą nam
uratować życie!!!
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego
w okresie jesienno – zimowym musi być zatem przedmiotem
szczególnej troski. Policjanci z bielskiej drogówki zachęcają
pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych
w czasie poruszania się po drogach, gdyż ich widoczność w tym
okresie staje się jednym z ważniejszych czynników mających
wpływ na bezpieczeństwo.
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Pamiętajmy - widzieć nie znaczy być widocznym!.
Wszystko to przemawia za koniecznością używania elementów
odblaskowych na wierzchniej odzieży niezależnie od wieku.
Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone na
przedniej i tylnej części ubrania, w sposób pozwalający na

dostrzeżenie ich w światłach kierujących nadjeżdżających z obu
kierunków. Z elementów odblaskowych powinno korzystać każde
dziecko poruszające się po drodze, niezależnie od tego, którą
częścią drogi się porusza – chodnikiem, poboczem, czy jezdnią.

Wyłudzenia i oszustwa – jak nie dać się okraść- kilka
podstawowych zasad

Ochrona „braci mniejszych”- zwierząt

• będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł
- spójrz przez wizjer i zapytaj;

• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku,

•
•

•
•
•

•

administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi
sprawdź telefonicznie czy był on do Was kierowany; jeśli nie
masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym
obok;
jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę
samego w mieszkaniu; najlepiej, żeby towarzyszyli Wam
wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny;
nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom
i nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca
się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za
pośrednictwem poczty;
nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie
podają się za członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie
pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;
mając w domu pieniądze, schowaj je w miejscu trudno
dostępnym;
nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie
swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł
do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członkach
rodziny;
nie wysyłajmy mailem takich danych jak PESEL, nr dowodu
osobistego, hasła do e-konta czy loginów.

„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę
i opiekę…” Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie
zwierząt.
Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt
poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w
niewłaściwych warunkach, oraz oferowaniu do sprzedaży lub
kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, to skontaktuj
się z nami za pośrednictwem poczty email: prewencja@bielsko.
ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio z Wydziałem do Walki
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 17, tel. 33 8121270,
33 8121469, nr alarmowe 997, 112.
Od redakcji; szczególnie po sylwestrowych fajerwerkach wiele
naszych pupilów ( psy i koty) doznaje koszmarnych doznań. To
co cieszy nasze oczy, na nasze psy i koty działa przerażająco.
To samo dotyczy zwierząt mieszkających w lasach i parkach.
Co roku w różnych miejscach Jaworza (i nie tylko) właściciele
swoich czworonogów zamieszczają informacje o zaginięciu
swego przyjaciela. Może po prostu starajmy się nie narażać
ich na widowiskowe spektakle, które jednak dla zwierzaków są
zwyczajnym koszmarem…
Opracowanie na podstawie:
www.bielsko.slaska.policja.gov.pl/ka2/dla-kierowcow/2015-rok-pieszego
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KOMINIARZE I STRAŻ POŻARNA OSTRZEGA I PRZYPOMINA
UWAGA na TLENEK WĘGLA (CZAD)
Przypominamy, że tlenek węgla zwany czadem jest gazem
bezbarwnym, bezwonnym i silnie trującym.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest
niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać:
• z ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do
standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku
z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów,
braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego,
polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem
kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie
szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne
czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego
ciągu powietrza,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa
się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia
w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych
należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub
importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu
zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych
w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez
przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej;
jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do
wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy,

nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy
i zasięgnąć porady lekarskiej.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania
materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku
tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie
jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy
długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez
uduszenie
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych
przypadkach wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie
stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku
istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji
służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję
serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie
np.metodą usta - usta oraz masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub
dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni,
łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do
udzielania pierwszej pomocy.

Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”
zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
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
Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82;
adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34; faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego, Barbara
Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja
zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.
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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 -MOŻLIWOŚĆ RAT
•

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
•

•
•

LECZENIE ZACHOWAWCZE

PROTETYKA -KORONY -MOSTY PORCELANOWE
,PROTEZY ELASTYCZNE(nylonowe, acetalowe)
PRZEGLĄD JAMY USTNEJ ORAZ KONSULTACJA ORTODONTYCZNA BEZPŁATNIE
Serdecznie Zapraszamy

30

Gmina Jaworze

zaprasza
wszystkich zainteresowanych Jaworzan
w wieku 50+
do udziału w kolejnej turze

kursu komputerowego

dla początkujących i średnio zaawansowanych.
Zajęcia rozpoczną się z początkiem grudnia.
Zgłoszenia przyjmowane są
od pon. do pt. w godz. 12.00-15.00
pod numerem tel. 698 166 621
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