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W MINIONYM ROKU
BY£Y ZAPOWIEDZI
W 2007 roku w Echu Jaworza starliœmy siê zapewniaæ Czytelnikom pe³ne spektrum wiadomoœci i informacji ze wszystkich dziedzin ¿ycia gminy oraz zaspakajaæ i rozbudzaæ zainteresowania Jaworzan dokonaniami ludzi i organizacji teraz i
w przesz³oœci. W poszczególnych blokach tematycznych staraliœmy siê nie pomin¹æ nikogo i niczego, co mog³oby wzbogacaæ wizerunek Jaworza, tworzyæ klimat wiêzi spo³eczno –
kulturowych oraz poczucie samorz¹dowej wspólnoty.
Zamieszczaliœmy wywiady, informacje i materia³y autorskie.
W wielu z nich zawarte by³y ró¿ne zamierzenia, plany, zobowi¹zania lub deklaracje, a tak¿e nadzieje. W imieniu Czytelników wracamy do zapowiedzi zawartych w Echu Jaworza
I – VI z 2007 r. Rozliczyliœmy siebie, czyli redakcjê, a naszych rozmówców i autorów prosiliœmy o informacje, co siê
spe³ni³o, uda³o zrealizowaæ, a czego siê nie uda³o oraz o
ocenê minionego roku.

REDAKCJA ECHA JAWORZA
Podejmowaliœmy wiele ró¿nych inicjatyw. W cyklu „Nasi S¹siedzi” zachêcaliœmy do tworzenia wiêzi pomiêdzy „Pniokami, Krzokami i Ptokami”. Zachêcaliœmy do rozwijania ¿ycia
towarzyskiego i stowarzyszania siê ludzi maj¹cych wspólne
pasje, zami³owania czy hobby. Zachêcaliœmy do aktywniejszego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym. Cel integracyjny przyœwieca³ „Pierwszemu Samochodowemu Rajdowi Jaworza”
i Festynowi „Na powitanie wakacji”, których inicjatorem by³a
redakcja. Staraliœmy siê pobudziæ dzia³ania reaktywuj¹ce harcerstwo w Jaworzu, zachêcaliœmy do opracowania przez Czytelników „honorowego kodeksu postêpowania s¹siedzkiego”.
Te i inne projekty mia³y sprzyjaæ idei - Jaworza nie tylko jako
miejsca naszego zamieszkania, ale idei „Naszego Jaworza”.
Bêdziemy próbowaæ dalej. Choæby po to, ¿eby daæ odpór
takiej anegdocie o Polakach: „jak siê spotka dwóch Rosjan
to zak³adaj¹ chór, dwóch Niemców zak³ada stowarzyszenie,
a dwóch Polaków –zaczynaj¹ siê k³óciæ”.
Nie mo¿na te¿ przemilczeæ braku w EJ zapowiedzianego cyklu
przedruków wa¿niejszych fragmentów dokumentu p.t. „Strategia Rozwoju Gminy”. Wiedzieliœmy, ¿e zmieni³y siê „Uwarunkowania i Ustalenia”, bêd¹ce czêœci¹ Strategii, a wejœcie
Polski do UE otworzy³o inne horyzonty i skale mo¿liwoœci.
Byliœmy przekonani, ¿e LGD „Beskid Œl¹ski Górom”, który
mia³ okazjê opracowania nowej „Lokalnej Strategii Rozwoju”
wespó³ z organem samorz¹dowym, mieszkañcami i wszystkimi lokalnymi organizacjami rozwi¹¿e problem koniecznej
aktualizacji istniej¹cego opracowania na ten temat. Niestety
nadzieje okaza³y siê p³onne, a nasz zamiar drukowania Strategii spali³ na panewce.
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Podsumowuj¹c ubieg³y rok nale¿y stwierdziæ, ¿e do tej pory
nie wszystkie podejmowane przez redakcjê animacje i inicjatywy osi¹gnê³y zamierzony cel. T³umaczymy to jednak takim
mora³em: brak plonów nie oznacza, ¿e ziarno siano na ugorze.
Regularnie zamieszczaliœmy wyniki „MONITORINGU PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA” oraz opracowania z cyklu „URZ¥D GMINY BEZ TAJEMNIC”.
Czy to oznacza, ¿e w tym zakresie mamy „pe³n¹ jasnoœæ”?
Dla pewnoœci pytamy Wójta: jaki by³ ten miniony rok, czego siê nie uda³o zrealizowaæ, jak¹ ocenê wystawi³by
Pan Urzêdowi Gminy?
W bloku tematycznym „Z PRAC RADY GMINY” sporz¹dzaliœmy relacje z sesji rady, oraz informacje o dzia³aniach
radnych g³ownie w sferze wspó³pracy z gminami partnerskimi. W pierwszym numerze 2007 r. wywiadu do EJ udzieli³
Przewodnicz¹cy Rady Andrzej Œliwka. Powiedzia³ wtedy:
m. in. „Wspólnie z wiceprzewodnicz¹cymi bêdziemy tak organizowaæ prace Rady Gminy, aby spe³nia³a oczekiwania
wyborców. Chcemy byæ otwarci na inicjatywy, ale i na nurtuj¹ce ich problemy.”
Jak Pan ocenia wykonanie tych obietnic w pierwszym
roku kadencji Rady?
WypowiedŸ Wójta Zdzis³awa Byloka i przewodnicz¹cego
Rady Gminy Andrzeja Œliwki zamieœcimy w marcowym
wydaniu Echa Jaworza.
W bloku tematycznym „NASI PRZEDSTAWICIELE W
RADZIE POWIATU” dwukrotnie rozmawialiœmy z radnym
Rudolfem Galoczem - „Obieca³ Pan pomóc”. Jakie dzia³ania jako Radnego Rady Powiatu mo¿e zaliczyæ Pan
do pomocy dla Gminy Jaworze?
Rudolf Galocz- Radny RADY POWIATU
Przez wiele lat bezpoœrednio by³em zwi¹zany s³u¿bowo z nasz¹
miejscowoœci¹. Lata,
które przepracowa³em
na stanowisku zastêpcy wójta Gminy, a tak¿e jako radny naszej
miejscowoœci pozwoli³y mi na dok³adne poznanie potrzeb naszych mieszkañców, czy te¿ wymagañ koniecznych do spe³nienia, by Jaworze rozwija³o siê i zdoby³o wysok¹ pozycje
na tle innych Gmin. Mieszkañcy naszej Gminy jak i Gminy
Jasienica dali mi mo¿liwoœæ reprezentowania ich w Radzie
Powiatu, co dodatkowo mobilizuje mnie do nak³adu du¿ej
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iloœci pracy i si³, aby nie czuli siê zawiedzeni. W zwi¹zku
z tym, jestem na bie¿¹co w kontaktach z moimi wyborcami,

przepisów. I w tym aspekcie widzê korzyœæ pe³nienia funkcji
radnego i kierownika Oœrodka Zdrowia.

czy to na spotkaniach organizowanych przez naszego Wójta Zdzis³awa Byloka, czy te¿ indywidualnie na spotkaniach

Mieszkañcy Jaworza w bloku „PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH I ZESPO£ÓW

umawianych telefonicznie. Dla mnie przede wszystkim wa¿ny
jest cz³owiek. Problemy moich wyborców staj¹ siê moimi

ARTYSTYCZNYCH” mieli okazjê przekonaæ siê o ró¿norodnych formach spo³ecznej aktywnoœci. Wiele pisaliœmy

problemami, bo zale¿y mi, aby ka¿demu wiod³o i ¿y³o siê
godnie w naszej ma³ej ojczyŸnie. Nie ma takiego problemu,

o dokumentowaniu bardzo bogatej historii i dorobku kulturowego Jaworza przez „Spo³eczn¹ Radê Odnowy i Ochro-

którego nie da siê rozwi¹zaæ, co zawsze zaznaczam moim
rozmówcom. Moim zadaniem jest pomóc na tyle, aby wy-

ny Zabytków”. Dlatego prosimy Zarz¹d o podzielenie
siê z Czytelnikami samoocen¹ dokonañ w minionym roku,

borca, który do mnie przychodzi czu³ siê spokojny i pewny,
¿e nie pozostanie sam w niedoli.

uwzglêdniaj¹c zapowiedzi na 2007 r. zawarte w artykule „To ju¿ pi¹ty rok” oraz o przedstawienie planów na

Ponadto jako Radny Powiatu, uczestniczê w sesjach Rady
Gminy Jaworze, na której bardzo czêsto s¹ poruszane pro-

rok 2008.
Zestawi³ Jan Knie¿yk sekretarz Spo³ecznej Rady Odno-

blemy, jakie nieraz wynikaj¹ przy realizacji zadañ, a przy
których ja jako Radny Powiatu mogê pomóc poprzez mo¿li-

wy i Ochrony Zabytków.
Zgodnie z przyjêtym planem pracy, a tak¿e potrzebami i ocze-

woœæ pozyskiwania œrodków finansowych z zewn¹trz na realizacjê zadañ przez Wójta, w tym tak¿e na rozwój infra-

kiwaniami Gospodarzy Jaworza, w tym g³ównie Urzêdu Gminy i obu parafii wyznaniowych w Jaworzu, Spo³eczna Rada

struktury. Posiadanie dostatecznej wiedzy o pracy i funkcjonowaniu samorz¹dów wszystkich trzech szczebli dzia³ania,

Ochrony i Odnowy Zabytków Jaworza w 2007 r., swoj¹ dzia³alnoœæ w dalszym ci¹gu skupi³a na obiektach zabytkowych

pozwala mi na wymianê doœwiadczeñ podczas spotkañ
z Wójtami jak i Radnymi naszej Gminy, co umo¿liwia mi

Centrum Jaworza, a g³ównie z jego strefy œcis³ej ochrony
konserwatorskiej. W okresie minionego roku Spo³eczna Rada

zdobywanie na bie¿¹co informacji o problemowych sprawach,
które staram siê rozwi¹zywaæ w ramach posiadanych kom-

zrealizowa³a, miêdzy innymi, ni¿ej opisane przedsiêwziêcia.
Ostatecznie zredagowano swoje podstawowe opracowanie

petencji
Z kolei z wywiadu z Radnym Rady Powiatu dr Józe-

p.n. „DZIEJE JAWORZA ZABYTKAMI PISANE”, w którym
zestawiono opisy wa¿niejszych zdarzeñ z historii powstania

fem Szarym wiceprzewodnicz¹cym Rady Powiatu, dowiedzieliœmy siê, ¿e: „powi¹zanie funkcji kierownika samodziel-

i rozwoju Jaworza w powi¹zaniu z dziejami Œl¹ska Cieszyñskiego, a tak¿e opisano dzieje powstawania i rozwoju zabyt-

nego gminnego ZOZ-u i radnego powiatowego w wielu sytuacjach pomaga”. W czym i w jaki sposób?

kowego cmentarza katolickiego w Jaworzu oraz znajduj¹cych
siê tam obiektów zabytkowych.

Dr Józef Szary RADNY RADY POWIATU:
W moim przypadku praca w

W pierwszej jego czêœci, przedstawiono w zarysie dzieje Jaworza, na tle historii powstawania i rozwoju Œl¹ska Cieszyñ-

Samodzielnym Gminnym
Zak³adzie Opieki Zdrowotnej

skiego, w ujêciu chronologicznym z okresu od oko³o 10 tyœ.
lat p.n.e. do 1919 r. n.e., za pomoc¹ tematycznie wyodrêbnio-

polega nie tylko na udzielaniu porad medycznych, ale

nych notatek – w sumie ponad 100, opisuj¹cych wa¿niejsze
zdarzenia historyczne z tego okresu, które opracowano na

równie¿ pe³ni¹c funkcjê kierownika - na sprawnym,

podstawie informacji o Jaworzu i Œl¹sku Cieszyñskim, zebranych z ró¿nych dostêpnych dokumentów i licznej literatury

zgodnym z wymogami prawnymi organizowaniu pracy

popularno-naukowej oraz okolicznoœciowej i reklamowej.
W dalszych jego czêœciach opisano dzieje powstania i roz-

Oœrodka Zdrowia. ¯ycie bie¿¹ce przynosi ci¹g³e zmia-

woju ponad 550-cio letniego cmentarza katolickiego w Jaworzu i zdokumentowano go od strony urbanistyczno-architek-

ny w prawie czy zasadach
funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Niejednokrotnie

tonicznej i artystycznej, szczególnie w jego najstarszej czêœci, tzn. w kwaterze hrabiowskiej. W sumie zdokumentowa-

wykonuj¹c swój podstawowy zawód, trudno byæ na bie¿¹co
ze zmieniaj¹cym siê prawem. Uczestnicz¹c w posiedze-

no i opisano 40 cmentarnych obiektów zabytkowych, w tym
21 z kwatery hrabiowskiej, które po restauracji i konserwacji

niach Rady czy pracach Komisji Zdrowia, dowiadujê siê o
zmianach, które mog¹ odnosiæ siê równie¿ do naszej jed-

przeprowadzonej w latach 2003-06 wyró¿niaj¹ siê szczególnymi walorami historycznymi i artystycznymi.

nostki, a maj¹c w¹tpliwoœci zawsze mogê zwróciæ siê do
Wydzia³u Zdrowia o w³aœciw¹ interpretacjê zmieniaj¹cych siê

W drugim pó³roczu 2007 r. opracowanie to zosta³o z³o¿one
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w Oœrodku Promocji Gminy Jaworze, celem jego powielenia
i wykorzystania na wewnêtrzne potrzeby Gminy Jaworze.

Zgodnie z tradycj¹, wspólnie z zarz¹dami Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Akcji Katolickiej

Opisano i kompleksowo zdokumentowano od strony: historycznej, urbanistyczno-architektonicznej i artystycznej, ko-

w Jaworzu, zorganizowano listopadowe kwesty cmentarne
na obu cmentarzach wyznaniowych w Jaworzu. W sumie

lejny jaworzañski obszar z samego centrum Jaworza o nazwie: „Zespó³ budowlano-krajobrazowy Parafii Ewangelicko-

zebrano 5.429 z³, to jest o 25% wiêcej ni¿ w 2006 r. Aktualnie na naszym koncie znajduje siê kwota 9.781 z³, które

Augsburskiej w Jaworzu”, który po³o¿ony jest w Jaworzu
Dolnym na obszarze o powierzchni ok. 1,25 ha. W zespole

w ca³oœci wykorzystane bêd¹ na renowacjê jaworzañskich
zabytków cmentarnych. Mimo starañ, na przestrzeni minio-

tym znajduje siê: koœció³ ewangelicki z 1782 r., budynek plebanii ewangelickiej z 1830 r., budynek by³ej szko³y ewange-

nego roku, nie uda³o siê nam znaleŸæ wiêkszych pieniêdzy
na ten cel, ani ustaliæ innego tañszego rozwi¹zania renowa-

lickiej z 1860 r., budynek gospodarczy plebanii z 1852 r.,
parafialny budynek gospodarczy z drugiej po³owy XX wieku,

cyjnego. Przedsiêwziêcie to wspólnie z Parafi¹ Ewangelicko-Augsbursk¹ trzeba bêdzie rozwi¹zywaæ w bie¿¹cym,

plac koœcielny i jego okrê¿na droga kamienna z drugiej po³owy XIX wieku, a tak¿e budynek marowni z 1880 r. przebudo-

a mo¿e dopiero w nastêpnym roku.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej mia³ swoje

wany i powiêkszony w 1933 r., a obecnie zamieniony na dom
pogrzebowy. W 1987 r. opisany zespó³ zosta³ w ca³oœci wpi-

piêæ minut w styczniowym /07/ Echu Jaworza. Pobudzanie
wra¿liwoœci spo³ecznej wymaga pokazywania obszarów ¿ycia

sany do ewidencji zabytków by³ego województwa bielskiego, a obecnie œl¹skiego. Od tego¿ roku zespó³ ten wspólnie

gminy, w których bez pomocy spo³ecznej godnoœæ cz³owieka by³a by zatracona. Bêdziemy starali siê czêœciej goœciæ

z przylegaj¹cym do niego zabytkowym cmentarzem ewangelickim (wpisanym do rejestru zabytków woj. Œl¹skiego)

u kierowniczki oœrodka Doroty Sacher - Wejster. Prosimy
Pani¹ kierownik o przedstawienie Jaworzanom efek-

tworzy wspóln¹ i jednorodn¹ enklawê historyczno-artystyczn¹
o nazwie „PARAFIA I CMENTARZ EWANGELICKI W JAWO-

tów pracy Oœrodka w 2007 roku i planów na 2008r.
Warto jednak pomyœleæ, w jaki sposób po³¹czyæ si³y i œrodki

RZU”, które w sposób naturalny wpisuje siê w dziewiêtnastowieczny uk³ad urbanistyczny tzw. CENTRUM-JAWORZA.

by tê pomoc zwiêkszyæ, jak ewentualnie pobudziæ dzia³ania
woluntariuszy? Prosimy, mo¿e nasi Czytelnicy podsun¹

Na podstawie powy¿szego opracowania, wspólnie z Parafi¹
Ewangelicko-Augsbursk¹ w Jaworzu, opracowano wniosek

pomys³y jak to zrealizowaæ?
Dorota Sacher – Wejster GMINNY OŒRODEK POMOCY

o uznanie za zabytek ca³ego „ZESPO£U BUDOWLANOKRAJOBRAZOWEGO PARAFII EWANGELICKO-AUGS-

SPO£ECZNEJ

BURSKIEJ W JAWORZU” i wpisanie go do krajowego rejestru zabytków. Wniosek ten z kompletem niezbêdnych dokumentów i rzeczowym uzasadnieniem we wrzeœniu 2007 r.,
wys³ano do Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków
w Katowicach poprzez jego delegaturê w Bielsku-Bia³ej, celem rozpatrzenia i za³atwienia. W przypadku uznania tego
zespo³u za zabytek umo¿liwi to parafii Ewangelicko-Augsburskiej podj¹æ starania o pomoc finansow¹ z funduszy unijnych na przeprowadzenie jego kompleksowej restauracji, co
jest pilnie wymagane ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê ich
stan jakoœciowy.
Podobnie jak w latach poprzednich, równie¿ w 2007 r. popu-

W 2007 roku w gminie Jaworze pomoc¹ okreœlon¹ w ustawie
o pomocy spo³ecznej objête by³o 105 rodzin. Pomoc mate-

laryzowano wiedzê o jaworzañskich dobrach kultury, za pomoc¹ kilku notatek i publikacji prasowych, w tym równie¿

rialn¹ (zasi³ki, do¿ywanie, us³ugi opiekuñcze, sk³adki zdrowotne, pobyt w domu pomocy spo³ecznej) œwiadczono dla

w Echu Jaworza, a tak¿e okolicznoœciowych pogadanek
i prelekcji na kilku spotkaniach jaworzañskich organizacji po-

130 osób z 80 rodzin. Na œwiadczenia z pomocy spo³ecznej
wydatkowano kwotê 259 740,27 z³.

zarz¹dowych. Miêdzy innymi na wrzeœniowym spotkaniu jaworzañskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Ewangelic-

G³ównym powodem zg³oszenia siê po pomoc do GOPS by³a
trudna sytuacja materialna ludzi spowodowana ubóstwem,

kiego omówiono dzia³alnoœæ religijn¹ i fundacyjn¹ rodziny Laschowskich i Saint-Genois na rzecz spo³ecznoœci ewange-

d³ugotrwa³¹ chorob¹, bezrobociem i niepe³nosprawnoœci¹.
Z pomocy finansowej skorzysta³o 40 rodzin maj¹cych na utrzy-

lickiej w Jaworzu, z okazji 225-cio lecia Koœcio³a Ewangelickiego w Jaworzu.

maniu ma³oletnie dzieci, w tym 19 rodzin niepe³nych i 12
wielodzietnych.
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Na realizacjê zadañ zleconych z pomocy spo³ecznych w 2007
roku dla 17 rodzin wydatkowano 45 628,75 z³. Nast¹pi³ wzrost

ców i okazjonalnie (w ramach potrzeb) przez psychologa.
Poza cyklicznymi zajêciami prowadzone s¹ zajêcia waka-

wydatków na zadania zlecone o 9% w stosunku do ub. roku,
w zakresie specjalistycznych us³ug opiekuñczych i sk³adek

cyjne, przez ca³y okres wakacji polegaj¹ce na cotygodniowych wycieczkach autokarowych w ró¿ne ciekawe

zdrowotnych, zasi³ki sta³e pozosta³y na tym samym poziomie.
Na realizacjê œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej z zadañ w³a-

i atrakcyjne miejsca. Œwietlica organizuje ponadto zajêcia
okazjonalne na okolicznoœæ Dnia Dziecka, Miko³ajek, Wigili-

snych dla 74 rodzin wydatkowano kwotê 214 111,52 z³,
w tym z dotacji kwotê 43 316 z³ na do¿ywianie i kwotê

jek, polegaj¹ce na wyjazdach do kina, teatru, czy na basen.
Dzieci otrzymuj¹ w czasie miko³ajek paczki ze s³odyczami i

20 000 z³ na zasi³ki okresowe. Spadek wydatków o 4,5% w
stosunku do 2006 r. Od 2 lat nastêpuje sta³y wzrost wydatków

owocami. Z zajêæ korzysta tygodniowo ok. 60 dzieci, które
zawsze na koniec dnia otrzymuj¹ posi³ek, który sami sobie

na dofinansowanie pobytu w domach pomocy spo³ecznej.
W 2008 roku konieczne bêdzie obejmowanie pomoc¹ finan-

przygotowuj¹, ucz¹c siê podstawowych umiejêtnoœci ¿yciowych. Osob¹ odpowiedzialn¹ za prawid³ow¹ pracê œwietlicy

sow¹ osób ubogich, w tym chorych i niepe³nosprawnych oraz
bezrobotnych. Konieczne bêdzie zabezpieczenie rosn¹cych

jest Pani Bernadeta Kluka, która czuwa nad stron¹ merytoryczn¹ jak i nad prawid³owym zaopatrzeniem œwietlicy. Do

potrzeb na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy
spo³ecznej, kosztów do¿ywania dzieci, m³odzie¿y i osób

Œwietlicy mog¹ uczêszczaæ dzieci na zasadzie dobrowolnego zg³aszania siê.

doros³ych, oraz na œwiadczenie us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania. W zakresie zadañ finansowanych z bu-

Sport w roku 2007 w EJ doczeka³ sta³ego bloku
„W SPORTOWEJ RYWALIZACJI”. Gdyby po iloœci opisa-

d¿etu pañstwa obserwujemy sta³y wzrost potrzeb w sferze
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburze-

nych osi¹gniêæ oceniaæ, co wyró¿nia Jaworze w ca³ym powiecie, ba mo¿e i województwie, bez w¹tpienia mo¿na powiedzieæ

niami psychicznymi.
W 2007 roku w gminie Jaworze pomoc¹ w formie dodatków

- ³ucznictwo i kick - boxing. Pytamy jednak¿e Zarz¹d Klubu
najpopularniejszej dziedziny sportowej – pi³karzy: jak wysz³y

mieszkaniowych objêto 18 rodzin, a koszt wyp³aconych przez
GOPS dodatków wyniós³ 22 400,75 z³. Zaobserwowano wzrost

wasze plany na 2007 r, m.in. w zakresie utworzenia nowych sekcji? Pisaliœmy o nich rok temu, w lutowym Echu

wydatków o 2% w stosunku do 2006 r. pomimo znacznego
spadku osób uprawnionych do tych œwiadczeñ.

Jaworza.
Roman Kruczek – prezes Zarz¹du Klubu Czarni Jaworza

W zakresie wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
oraz op³acenia sk³adek spo³ecznych wydatkowano 921 463,20 z³.

Sukcesem nale¿y nazwaæ zamkniêcie kolejnego roku dzia³alnoœci
naszego klubu oraz trzech dobrze dzia³aj¹cych sekcji seniorów.

Zaobserwowano wzrost wydatków o 8% w stosunku do 2006 r.,
zw³aszcza na zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i tzw. „becikowe”.

Kierownictwo Gminnej Biblioteki Publicznej pokaza³o
nam swoje wielkie proble-

We „WSPÓLNYCH SPRAWACH” przedstawialiœmy
m.in. „Dzia³alnoœæ Œwietlicy Socjoterapeutycznej”.

my, które wynikaj¹ z „braku odpowiedniego lokalu”.

Dla wielu rodziców to zbawienna placówka z bardzo du¿ym
dorobkiem pedagogicznym. Odpowiedzialnego za dzia³alnoœæ

W minionym roku na szczêœcie problem nie przerós³

Œwietlicy Waldemara Saltariusa prosimy o poinformowanie Czytelników jaki by³ ubieg³y rok i co planujecie na

zaradnoœci kierownictwa Biblioteki. Danutê Krzywo-

bie¿¹cy.
Waldemar Saltarius - Pe³nomocnik Wójta ds. Profilaktyki

lak – Worotyñsk¹, dyrektora placówki, pytamy jak

i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
W roku 2007/2008 dzia-

min¹³ rok i jak zapowiada siê Nowy?

³alnoœæ œwietlicy obejmowa³a i obejmuje dzieci

Danuta Krzywolak – Worotyñska GMINNA BI-

i m³odzie¿ zajêciami
w zakresie: opiekuñczo-

BLIOTEKA PUBLICZNA
W minionym 2007 roku

wychowawczym, logopedycznymm komputero-

GBP mimo trudnych warunków lokalowych rozwija³a swoj¹
dzia³alnoœæ. Priorytetem tej dzia³alnoœci zawsze by³o, jest i

wym, psychologicznym.
Zajêcia s¹ prowadzone w

bêdzie zadowolenie czytelników i u¿ytkowników oraz udzielanie pe³nej, adekwatnej do potrzeb informacji.

grupach do 15 osób przez
5-ciu sta³ych wychowaw-

Zbiory Biblioteki powiêkszy³y siê o 550 ksi¹¿ek i licz¹ obecnie 12500 woluminów. Na stan posiadania sk³adaj¹ siê litera-
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tura piêkna dla dzieci -2791 wol., literatura piêkna dla doros³ych 7096 wol., literatura popularnonaukowa 2613 wol. Na-

Bardzo czêsto w bloku „UNIA EUROPEJSKA DLA
JAWORZA” staraliœmy siê informowaæ Czytelników, jakie mo¿-

le¿y podkreœliæ, ¿e ksiêgozbiór Biblioteki sk³ada siê w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci z ksi¹¿ek nowych, bestsellerów i ak-

liwoœci tkwi¹ w programach pomocowych Unii Europejskiej.
Pomoc UE nie oznacza „manny z nieba”. Korzystanie

tualnych popularnonaukowych z wszystkich dziedzin wiedzy. Kwota za któr¹ kupiono ksi¹¿ki to 13 499,- z³, z czego

z pomocy wymaga bardzo dok³adnej wiedzy obywateli
i urzêdów o warunkach i procedurach postêpowania. Wiel-

9458,- z³ pochodzi³o z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury. Natomiast 63 ksi¹¿ki przyby³y placówce

kie nadzieje rozbudzaliœmy u mieszkañców Jaworza
w zwi¹zku z utworzeniem LGD „Beskid Œl¹ski Górom”.

z darów ksi¹¿kowych, które czytelnicy ofiarowali swojej Bibliotece.

Mia³a ona zgodnie z intencj¹ programu „LEADER” tworzyæ
bazê szkoleniow¹ i obs³ugow¹ dla mieszkañców i lokal-

Z us³ug Biblioteki korzysta³o w ubieg³ym roku 874 zarejestrowanych aktywnych czytelników, którzy wypo¿yczyli

nych organizacji. Niestety zamiary przeros³y si³y i mo¿liwoœci tej organizacji.

³¹cznie 16203 ksi¹¿ki. Na miejscu w „czytelni” ze zbiorów
specjalnych skorzysta³o 1885 osób. Udzielono 578 informa-

Nadkomisarz Wojciech Koz³owski doradza³ regularnie w „KOMENDANT POLICJI RADZI” jak bezpieczniej

cji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych.
W Bibliotece dzia³a Punkt Informacji Europejskiej.

¿yæ. Na ocenê roku 2007 przyjdzie nam poczekaæ. W trakcie opracowania s¹ analizy, szczegó³owe dane statystycz-

Wyodrêbniony jest ksiêgozbiór dotycz¹cy naszego regionu.
Z materia³ów regionalnych korzysta wielu czytelników.

ne i sprawozdania. Poczekamy.
W bloku „ECHA DZIA£ALNOŒCI GOSPODAR-

W oparciu o te materia³y powstaj¹ kolejne prace dotycz¹ce
Jaworza. Biblioteka oprócz gromadzenia, opracowania i udo-

CZEJ I US£UGOWEJ W JAWORZU” pokazaliœmy parê
przyk³adów inicjatyw biznesowych. Jedn¹ z nich nie sposób

stêpniania zbiorów prowadzi dzia³alnoœæ kulturalno-edukacyjn¹. I tak w ubieg³ym roku przeprowadzono konkursy czy-

w Jaworzu nie zauwa¿yæ choæby po piêkniej siedzibie w centrum Jaworza - Berndorf Baderbau Polska. Z proœb¹ o oce-

telnicze, konkursy plastyczne dla dzieci, odbywa³y siê dyskusje o ksi¹¿kach, lekcje biblioteczne dla uczniów. Bibliote-

nê minionego roku i prognozê na 2008 r. poprosiliœmy
Marka Wrzala, prezesa zarz¹du firmy.

ka bierze tak¿e udzia³ w akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
W ramach tej akcji odby³o siê 20 spotkañ z dzieæmi, na któ-

Markek Wrzal – Prezes
Zarz¹du BERNDORF BA-

rych czytano dzieciom najpiêkniejsze baœnie i opowiadania.
W spotkaniach tych wziê³o udzia³ ³¹cznie 504 dzieci. Biblio-

DERBAU POLSKA
Po kilku latach dzia³alnoœci

teka prowadzi tak¿e komputeryzacje swoich zbiorów tworz¹c elektroniczny katalog. Najwiêkszym problemem Biblio-

na terenie ca³ego kraju,
osiedliœmy na sta³e w Jawo-

teki s¹ nieodpowiednie warunki lokalowe uniemo¿liwiaj¹ce
rozwiniêcie jakiejkolwiek szerszej dzia³alnoœci, któr¹ pro-

rzu. Przy wjeŸdzie do centrum Jaworza powsta³a sie-

wadz¹ inne tego typu placówki na terenie ca³ego kraju, dostosowuj¹c siê tym samym do wymogów europejskich. Mam

dziba firmy, która bêd¹c
nasz¹ w³asnoœci¹, sta³a siê

nadzieje, ¿e i w tym roku jaworzañska Biblioteka bêdzie siê
rozwijaæ, wzbogacaæ ksiêgozbiór i cieszyæ sympati¹ swoich

równie¿ wizytówk¹ Jaworza.
Jako przoduj¹ca firma base-

u¿ytkowników. Chcia³abym te¿ podziêkowaæ w³adzom Gminy za rozumienie potrzeb Biblioteki. Serdecznie zapraszam

nowa w Polsce docieramy do
wszystkich zainteresowanych tego rodzaju inwestycjami.

mieszkañców Jaworza do odwiedzania i korzystania ze swojej
Biblioteki. Czekaj¹ na Pañstwa piêkne ksi¹¿ki, czasopisma

Naszymi odbiorcami s¹ inwestorzy prywatni, planuj¹cy budowê basenu w ogrodzie, jak równie¿ gminy realizuj¹ce bu-

i bezp³atny dostêp do internetu. „Biblioteka to przybytek na
œcie¿aj otwarty, zapraszaj¹cy ka¿dego w progi. WejdŸ go-

dowê p³ywalni i k¹pielisk miejskich. W ostatnim okresie zajmujemy siê równie¿ realizacj¹ du¿ych obiektów rekreacji

œciu i stañ siê przyjacielem” (Jan Wiktor)

wodnej, zwanych parkami wodnymi. Wspólnie z naszymi
partnerami zajmujemy siê kompletnym przygotowaniem tego

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu zaprasza na
wystawê

rodzaju inwestycji, od opracowania modelu finansowania,
poprzez zaprojektowanie do realizacji. W ubieg³y roku za-

„Od kopisty do biblioteki cyfrowej”
Wystawa bêdzie czynna od dnia 01.02.2008 r. w

trudnienie w naszej firmie znalaz³o kolejne 10 osób. Œwiadczy to o popycie na tego rodzaju obiekty, jak równie¿ o moc-

godzinach otwarcia Biblioteki /sala nr 9 , parter
Urzêdu Gminy/

nej pozycji naszej firmy na polskim rynku. Z perspektywy
czasu, rok 2007 by³ dla nas prze³omowy. Zostaliœmy za-
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uwa¿eni i docenieni. Œwiadczy o tym wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie "Firma na Medal", br¹zow¹ statuetk¹ „Budowniczy Polskiego Sportu". Jest to oczywiœcie du¿e wyró¿nienie dla nas i dla samego Jaworza. Jako anegdotê dodam, ¿e bardzo czêsto muszê poprawiaæ naszych partnerów
biznesowych, którzy próbuj¹ kojarzyæ nas z Jaworznem. Jednak po kilkukrotnym wyjaœnieniu, ¿e chodzi o Jaworze, zapamiêtuj¹ nasz¹ miejscowoœæ i pozytywne z ni¹ skojarzenie.
¯yczymy wszystkim czytelnikom samych s³onecznych dni
w ¿yciu prywatnym i zawodowym.
W czerwcowym wydaniu EJ „uprzejmie donosiliœmy”,
ze „niebawem ruszy budowa, która po ukoñczeniu zmieni wizerunek centrum Jaworza: Poprosiliœmy o informacjê Alicjê i Bogus³awa Owczarza, w³aœcicieli dzia³ki naprzeciw OSP, czy
d³ugo jeszcze trzeba czekaæ na zapowiedzian¹ budowê?
Bogus³aw Owczarz

Leszek Baron – dyrektor OPGJ
W za³o¿eniu ma to byæ klub o dzia³alnoœci kulturalnej, ma to
byæ forma kawiarenki, miejsca na spotkania towarzyskie zwi¹zane z wystawami twórczoœci regionalnej i artystycznej, z
formami wieczorków muzyczno-tanecznych np.: „Wieczór tanga argentyñskiego”, „Salsy”, „Flamenco” itp. Bêdzie tam mo¿na
organizowaæ spotkania okolicznoœciowe np. z twórcami, ciekawymi ludŸmi a tak¿e wieczorki rodzinne itp.
Przewidywan¹ jest sta³a ekspozycj¹ kopii czêœci dokumentów historycznych z dziejów Jaworza otrzymanych od rodziny by³ych jego w³aœcicieli, aktualnie wyeksponowana w muzeum w Cieszynie. Pomieszczenia, o których mowa s¹ gotowe. Brakuje jednak wyposa¿enia oraz uporz¹dkowania terenu
zewnêtrznego otaczaj¹cego budynek w tym: wybrukowanego
dojœcia i placyku umo¿liwiaj¹cego ustawienie stolików i parasoli dla letniej czêœci kawiarenki. Zwracam szczególn¹ uwagê
na to, i¿ jest to inwestycja prowadzona we w³asnym zakresie,
finansowana z bud¿etu Gminy i si³ami pracowników Urzêdu,

Teraz mogê z czystym sumieniem zapowiedzieæ, ¿e budowa ruszy lada tydzieñ, o ile pogoda nie zrobi jakiegoœ psikusa. Mamy wreszcie pozwolenie na budowê, po pó³tora roku
starañ. To oczekiwanie ugruntowa³o w nas przekonanie, ¿e
obecni reformatorzy, którzy chc¹ stworzyæ „przyjazne pañstwo” bêd¹ mieli co robiæ.
Projekty techniczne s¹ gotowe, a wszelkie uzgodnienia za³atwione. Zgodnie z podpisan¹ z wykonawc¹ umow¹ zakoñczenie pawilonu handlowego z infrastruktur¹ ma nast¹piæ 30
wrzeœnia 2008 r. Po tym jeszcze potrzebujemy oko³o 2 miesi¹ce na zatowarowanie i ostateczne uzgodnienia i odbiory.
Dzisiaj z niewielkim ryzykiem mogê zaprosiæ Jaworzan na
otwarcie pawilonu jeszcze przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 2008 r. Pozostanie do wykonania drugi obiekt – us³ugowy, w którym ma byæ odzia³ banku, poczta i inne uzgodnione
w urzêdzie gminy dzia³alnoœci. Planujemy tê inwestycjê zrealizowaæ w 2009 r.
Informowaliœmy równie¿, ¿e „w nied³ugim czasie OPGJ
otworzy kameralny klub w budynku przy ul. Zdrojowej 111”.
Dyrektor Leszek Baron uspakaja, ¿e jeszcze trochê cierpliwoœci i klub rozpocznie dzia³alnoœæ. Pytamy Pana Leszka jaka to bêdzie dzia³alnoœæ i od kiedy zaczynacie?

co wi¹¿e siê z roz³o¿eniem jej w czasie. Dlatego te¿ proszê o
odrobinê cierpliwoœci! Na wyposa¿enie kawiarni zosta³ napisany wniosek o dofinansowanie ze Ÿróde³ zewnêtrznych, ale
niestety pomimo du¿ych nadziei na otrzymanie ww. œrodków
nie dosz³o do realizacji projektu, “ze wzglêdów nie le¿¹cych
po stronie wnioskodawcy tj. Urzêdu Gminy Jaworze.
Wójt Zdzis³aw Bylok, k³adzie du¿y nacisk na szybkie zrealizowanie inwestycji i jej uruchomienie, by w ten sposób
zrealizowaæ oczekiwania miejscowego œrodowiska, jednak
w myœl przys³owia „Z pustego i Salomon nie naleje” - trzeba
czekaæ na pojawienie siê œrodków finansowych potrzebnych
do wyposa¿enia kawiarenki. Ju¿ z nadejœciem upragnionej
wiosny, maj¹ ruszyæ prace zewnêtrzne. Pewnie po ³agodnej
jak do tej pory zimie, wygospodaruje siê œrodki na dokonanie wymaganych prac zewnêtrznych. Najbli¿szym wyznaczonym lecz nie do koñca pewnym terminem realizacji jest
„Majówka”, czyli „Polsko-Czeskie Dni Europy w Jaworzu” –
miejmy nadzieje ¿e zd¹¿ymy. Rzeczywiœcie potrzeba nam
trochê cierpliwoœci, bo jesteœmy ju¿ naprawdê blisko.
Wszystkim zaproszonym do tego noworocznego spotkania z Czytelnikami bardzo dziêkujemy za aktywny udzia³.
opracowa³ Wojciech Bertisch
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MONITORING PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA
„ NASZE JAWORZE”

str. 8, 9, 10

KANALIZACJA !
W odniesieniu do wczeœniejszych komunikatów w sprawie kanalizacji tutejszy organ Gminy informuje, ¿e w
przypadku nie wywi¹zania siê z obowi¹zku przy³¹czenia nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej bêd¹ prowadzone postêpowania administracyjne zakoñczone wydaniem decyzji przez Wójta Gminy Jaworze nakazuj¹cej przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej.
DECYZJA
Na podstawie art. 5 ust. 7 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13

decyzji nakazuj¹cej wykonanie obowi¹zku.
Pouczenie:

wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz art. 104, art.
107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr

Od niniejszej decyzji s³u¿y stronie odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w ……….. . Odwo³anie wnosi siê
za poœrednictwem Wójta Gminy ……….., w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji.

98, poz. 1071 z póŸn. zm.), dzia³aj¹c z urzêdu,
Wójt Gminy Jaworze
1. Nakazuje Panu/Pani …………, jako w³aœcicielowi nieruchomoœci po³o¿onej w Jaworzu przy ulicy ……….. nr ……….. (dzia³ka

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY JAWORZE
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany tekstów obowi¹zuj¹cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze

nr ………..), przy³¹czenie przedmiotowej nieruchomoœci “do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
2. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póŸn. zmianami) zawiadamiam o podjêciu przez Radê
Gminy Jaworze Uchwa³ Nr Xll/118/07, Xl!/119/07, XII/120/07 z dnia

Pan/Pani ……….. jest w³aœcicielem nieruchomoœci po³o¿onej w
……….. przy ulicy ……….. nr ……….. (dzia³ka nr ………..). Pomimo, ¿e od ............ funkcjonuje na terenie Gminy Jaworze sieæ
kanalizacyjna, przebiegaj¹ca bezpoœrednio wzd³u¿ nieruchomo-

28 grudnia 2007 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany tekstów obowi¹zuj¹cych miej-scowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Jaworze tj:
1.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsza-

œci bêd¹cej przedmiotem postêpowania, w³aœciciel do chwili
obecnej nie spe³ni³ obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Zgodnie z
tym przepisem

ru gminy Jaworze ograni-czonego ulicami: Wapienick¹, Zdrojow¹ Bielsk¹, Nieca³¹ i granicami z gmin¹ Jasienica oraz miastem Bielsko - Bia³a - uchwalonego Uchwa³¹ Nr X/67/03 Rady
Gminy Jaworze z dnia 4 wrzeœnia 2003 roku,

w³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci
i porz¹dku przez przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,

2.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograni-czonego ulicami: Zdrojow¹ S³oneczn¹
Wrzosow¹, Cisow¹ oraz granic¹ z gmin¹ Jasieni-ca (uchwalonego Uchwa³¹ Nr X/68/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 wrze-

wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków
bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych; przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci kanalizacyjnej

œnia 2003 ro-ku), z wy³¹czeniem terenu obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 1225/8 w rejonie ul. Folwarcz-nej, przeznaczonej dla
lokalizacji centrum balneorekreacyjnego - objêtego zmian¹
miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego pod-

nie jest obowi¹zkowe, je¿eli nieruchomoœæ jest wyposa¿ona
w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych.
Jak wynika z przeprowadzonego postêpowania dowodowego

jêt¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Jawo-rze Nr Xl/105/07 z dnia 20 listopada 2007 roku,
3.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograni-czonego ulicami : Wapienick¹, Zdro-

nieruchomoœæ nr……. wyposa¿ona jest jedynie w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych. Jednoczeœnie brak jest przes³anek do uznania, ¿e w sprawie zachodz¹ okolicznoœci czyni¹ce
budowê sieci kanalizacyjnej na nieruchomoœci nale¿¹cej do Pana/

jow¹, S³oneczn¹, Wrzosow¹, Cisow¹ oraz granicami: z miastem
Bielsko - Bia³a, gminami Jasienica i Brenna z wy³¹czeniem obszaru Lasów Pañstwowych - uchwalonego Uchwa³¹ Nr X/69/03
Rady Gminy Jaworze z dnia 4 wrze-œnia 2003 roku.

Pani………… za technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnion¹.
Tylko tego rodzaju utrudnienia mog¹ skutkowaæ zwolnieniem w³aœciciela z obowi¹zku przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci kanalizacyjnej, wzglêdnie wyposa¿enie jej w przydomow¹ oczyszczal-

Przedmiotem zmiany tekstów obowi¹zuj¹cych planów bêdzie:
1/ zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
2/ parametry i wskaŸniki kszta³towania zasady i zagospodarowania terenu,

niê œcieków.
Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowi¹zków,
o których mowa w ust. 1-4, Wójt zobowi¹zany jest do wydania

3/ zasady i warunki scalania i podzia³ów nieruchomoœci.
Rysunki planów pozostaj¹ bez zmian.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionych
zmian planów miejscowych.
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Wnioski i opinie do zmiany planów miejscowych mog¹ byæ sk³adane w terminie do dnia 15 lutego 2008 r. w siedzibie Urzêdu
Gminy Jaworze.

finansowa realizacja zadania winna mieæ miejsce do dnia 30
listopada 2008 roku.
Podstaw¹ prawn¹ og³oszenia konkursu jest art. 13 w zwi¹zku z

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-sku oraz oznaczenie nieruchomoœci,
której dotyczy.
Wójt Gminy Jaworze
ZARZ¥DZENIE NR 5/08 WÓJTA GMINY JAWORZE z

art. 4 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873
z póŸn. zm.) oraz Uchwa³a Nr XI/102/07 Rady Gminy Jaworze z dnia
20 listopada 2007 r. ws. przyjêcia Programu wspó³pracy Gminy

dnia 28 stycznia 2008 roku
w sprawie:
og³oszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-

Jaworze z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2008.
Uczestnikami Konkursu mog¹ byæ organizacje niebêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów

œci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 13 “ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 11 za³¹cznika nr 1 do uchwa³y “Nr
XI/102/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2008.
Wójt Gminy Jaworze zarz¹dza, co nastêpuje:
§1
Og³osiæ otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji Programu wspó³pracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi na rok 2008 zgodnie z treœci¹ za³¹cznika nr 1 do niniejszego zarz¹dzenia.
§2
Opublikowaæ treœæ Zarz¹dzenia w dzienniku lokalnym, miesiêczniku Echo Jaworza, na stronach internetowych Urzêdu Gminy Jaworze, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaworze oraz
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Jaworze.
§3
Powierzyæ wykonanie niniejszego Zarz¹dzenia Kierownikowi
Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich.
§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
WÓJT GMINY JAWORZE
og³asza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom
pozarz¹dowym prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym “wykonania zadania
publicznego w zakresie spraw okreœlonych “w Programie
wspó³pracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2008
Wójt Gminy Jaworze og³asza otwarty konkurs ofert maj¹cy na
celu przyznanie dotacji podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego w zakresie wsparcia zadañ zwi¹zanych z
realizowanym przez gminê Programem wspó³pracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2008 z terminem sk³adania wniosków do
dnia 29 lutego 2008 r. do godz. 15:00.
Sk³adane oferty powinny prezentowaæ konkretne przedsiêwziêcia, których realizacja rozpoczyna siê nie wczeœniej ni¿ 15 marca
2008 r. i zakoñczy najpóŸniej do 31 grudnia 2008 r., z tym ¿e

o finansach publicznych, w tym niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia
zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadaj¹ce osobowoœci
prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze¿eniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Dotacje nie mog¹ udzielone na: 1) finansowanie lub wspó³finansowanie przedsiêwziêæ, które korzystaj¹ ze wsparcia pieniê¿nego bud¿etu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie
odrêbnych przepisów, 2) pokrycie niedoboru finansowego
uprzednio realizowanych przedsiêwziêæ oraz refundacjê poniesionych kosztów, 3) budowê, zakup budynków lub lokali, 4) zadania i zakupy inwestycyjne, 5) zakup gruntów, 6) dzia³alnoœæ gospodarcz¹ podmiotów uprawnionych, 7) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, 8) udzielanie pomocy finansowej lub
rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, 9) dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
Z³o¿ona oferta musi byæ zgodna ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,
poz. 2207) i powinna zawieraæ: dane podmiotu sk³adaj¹cego ofertê, opis zadania, kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji
zadania oraz inne wybrane informacje dotycz¹ce zadania.
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Ofertê na realizacjê zadania wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami nale¿y
z³o¿yæ w kopercie z adnotacj¹ wskazuj¹c¹ na kategoriê interwencji oraz
rodzaj zadania oraz dopiskiem „Konkurs dla organizacji pozarz¹do-

14 marca 2008 r. Poszczególnej organizacji mo¿e byæ przyznana wiêcej ni¿ jedna dotacja.
Osob¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê zadania ze strony Urzêdu

wych 2008”. W jednej kopercie winna znajdowaæ siê jedna oferta dot.
konkretnego zadania. Wójt Gminy Jaworze dokona wyboru podmiotów, którym zostan¹ udzielone dotacje.
Dokonuj¹c wyboru najkorzystniejszych ofert bierze siê pod uwagê

Gminy Jaworze jest: Anna Talik – Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich, pok. nr 110, “tel. (+33) 817 21 95
oraz Szymon Wiœniewski – inspektor w Referacie Bud¿etu i Finansów, pok. nr 205, tel. (+33) 817 21 95.

w szczególnoœci: deklarowan¹ jakoœæ dzia³ania i kwalifikacje osób
realizuj¹cych zadanie, mo¿liwoœæ realizacji projektu przez wnioskodawcê, ocenê przedstawionej kalkulacji kosztów w relacji do zakresu
rzeczowego zadania, ocenê realizacji zadañ zleconych wnioskodawcy

Wyniki konkursu og³oszone zostan¹ poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz publikacjê w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzêdu Gminy Jaworze, w terminie 14 dni od zakoñczenia postêpowania konkursowego.

w okresie poprzednim, rozliczenie siê podmiotu w okresie poprzednim z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci z otrzymanych œrodków finansowych, wysokoœæ œrodków publicznych, które s¹ przeznaczone na realizacjê zadania. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do dnia

Informacja o realizacji ww. zadañ w 2007 roku. Gmina Jaworze w
roku 2007 zrealizowa³a zadania publiczne tego samego rodzaju z
zakresu kultury i promocji gminy oraz sportu i kultury fizycznej, przyznaj¹c dotacje w wysokoœci 40 000 z³.

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

str. 10, 11, 12

Z ¯YCIA GIMNAZJUM
ZIMOWISKO
W dniach od 14. 01 - 25. 01. 2008 r. m³odzie¿ Gimnazjum nr 1
w Jaworzu mog³a wzi¹æ udzia³ w zimowisku zorganizowanym na
terenie szko³y. W zajêciach rekreacyjno - sportowych i komputerowych uczestniczy³o 45 gimnazjalistów. M³odzie¿ podzielona
by³a na dwie grupy: starsz¹ i m³odsz¹. Oprócz zajêæ komputerowych i rekreacyjno - sportowych w drugim tygodniu ferii uczniowie mieli okazjê sprawdziæ swoje umiejêtnoœci i si³y bior¹c udzia³
w turniejach: tenisa sto³owego, pi³ki no¿nej halowej oraz pi³ki siatkowej. Zainteresowanie tego rodzaju zajêciami by³o bardzo du¿e
tym bardziej, ¿e zima nie dopisa³a w tym roku. Za udzia³ w turniejach uczniowie otrzymali nagrody w postaci s³odkich upomin-

go: Collegium Maius, a nastêpnie przez ponad dwie godziny mog³a
pop³ywaæ na basenie. Dodaæ nale¿y, ¿e wszystkie zajêcia by³y

ków. Natomiast codziennie panie z kuchni czêstowa³y uczniów
gor¹c¹ herbat¹, a co drugi dzieñ p¹czkami. Najciekawszym wy-

dla uczniów bezp³atne finansowane przez Urz¹d Gminy oraz Radê
Rodziców Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, za co uczestnicy zimowi-

darzeniem ferii by³ wyjazd do Krakowa i aquaparku. M³odzie¿
zwiedza³a zabytki miasta, muzeum Uniwersytetu Jagielloñskie-

ska bardzo serdecznie dziêkuj¹.
Opracowa³a: Ma³gorzata Bia³as-Stanis³awska

ICIM W GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZU
Gimnazjum nasze

Sprzêt zosta³ ustawiony w czytelni szkolnej biblioteki i mog¹
z niego korzystaæ uczniowie obs³uguj¹c programy edukacyj-

otrzyma³o pracowniê komputerow¹

ne, korzystaj¹c z Internetu oraz tworz¹c w³asne prezentacje.
Równie¿ szko³a otrzyma³a decyzjê przyznania nowej pra-

do biblioteki szkolnej w ramach pro-

cowni komputerowej dla uczniów w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkó³” wspó³finansowanego przez

jektu „Internetowe
centra informacji

Uniê Europejsk¹. Cierpliwie czekamy na dostarczenie dziesiêciu komputerów uczniowskich, videprojektora, laptopa

multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Do projektu tego

i innych cennych dodatków. Jak widaæ warto potrudziæ siê
i korzystaæ z projektów unijnych. Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e

przyst¹piliœmy dwa lata temu i w tym czasie otrzymaliœmy
decyzjê o przyznaniu nam tej pracowni. Projekt ten jest wspó³-

„pieni¹dze le¿¹ na ulicy, tylko trzeba umiejêtnie schyliæ siê
po nie”. Dlatego te¿ szko³a nasza stara siê siêgaæ po te

finansowany przez Europejski Fundusz Spo³eczny i zak³ada
zaopatrzenie bibliotek szkolnych w cztery komputery dla czy-

pieni¹dze, czego przyk³adem jest równie¿ uczestnictwo Gimnazjum w programie Comenius, ale o tym bêdzie g³oœno w

telnika, cztery monitory i wielofunkcyjne urz¹dzenie sieciowe.

nastêpnych numerach Echa Jaworza.

JH
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Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
FERIE — CIEKAWIE „ ZDROWO I BEZPIECZNIE”
Ju¿ po raz szósty w SP nr 1. zosta³a zorganizowana Ma³a
Forma Wypoczynku Zimowego.
A wszystko dziêki wspó³pracy dyrektor M. Strzelczyk i przedstawiciela Urzêdu Gminy W. Saltariusa. Nie zabrak³o te¿ sponsorów min. Rady Rodziców, Parafii Rzymsko-Katolickiej oraz
osób prywatnych dziêki którym wiêksza iloœæ dzieci mog³a skorzystaæ z zimowego wypoczynku. Zg³oszono 96. dzieci czyli
prawie co 4 uczeñ naszej placówki spêdzi³ ferie zimowe z nami.
Celem g³ównym by³a opieka nad dzieæmi, które spêdza³y czas
zimowych wakacji w miejscu zamieszkania przygotowanie ciekawej oferty zajêæ w ramach zdrowego, czynnego i bezpiecznego wypoczynku.. Tak¿e rozwijanie zainteresowañ najm³odszych i poznawanie walorów w³asnego regionu.
Organizacj¹ zajmowa³a siê M. Hawe³ek . Dzieci wypoczywa³y pod okiem doœwiadczonych pedagogów o ró¿nych specjalnoœciach, co pozwoli³o na przygotowanie ró¿norodnych
i ciekawych zajêæ. Byli to:. M. Kuœ, E. Kukla, N. SuminaFicek, J. Sienicka, M. Grygier-czyk, T. Adamus, M. Cholewik, , M. Tyla-Styra, G. Machnik, B. Nikliñska Kantor,
D. Krzykowska. Zajêcia

niespodzianka, gospodarz ufundowa³ dzieciom, trzy darmowe
bilety na jazdê konn¹.
Goœciliœmy w naszej placówce wielu ciekawych ludzi „ którzy
opowiadali o swoich zainteresowaniach i zachêcali do poszukiwania „w³asnego hobby”.
By³ u nas Ryszard Pok³adnik z klubu nurkowego „Rafa”. Pañstwo J. i K. Iskrzyccy, którzy opowiadali o ró¿nych instrumentach i przygotowali wspania³y koncert muzyki klasycznej.
Uczestniczyliœmy w warsztatach plastycznych przygotowanych przez pracowników Domu Kultury ze Stryszawy
.By³o to malowanie drewnianych, œwi¹tecznych ozdób i zabawek. Goœciliœmy drukarzy z Cieszyna, którzy opowiadali
o
historii
piœmiennictwa
i
drukarstwa
a ka¿de dziecko rniako mo¿liwoœæ w³asnorêcznego drukowania i wykonania lakowej pieczêci. Odwiedzi³ nas tak¿e
W. Aniszewski z Teatru Lalek Banialuka „ który przedstawi³ dla nas spektakl „Bracia Lu” oraz poprowadzi³ warsztaty
teatralne.
Prezentowa³ nam siê zespó³ m³odych ludzi z Bielska . Zwolenników nowego stylu sztuki walki zwany „ Capoeira”. Zespó³ prowadzi³ zajêcia sportowo-taneczne.. Bawiliœmy siê
doskonale podczas balu pi¿amowego , ciekawe zabawy
i konkursy prowadzi³ zespó³

by³y prowadzone na terenie
placówki i w terenie, a by³y

braci ¯ydek.
Ferie zakoñczy³ wyjazd do go-

to zajêcia plastyczne, muzyczne, komputerowe, pro-

spodarstwa Stekli, gdzie podziwialiœmy uroki naszej miejsco-

filaktyczne, sportowe (aerobik, tenis sto³owy), tanecz-

woœci podczas przeja¿d¿ki
bryczkami konnymi.

ne, klub ³amaczy g³ów. Zaraz
na pocz¹tku ferii zimowych

Dzieci spêdzi³y czas ferii zimowych bezpiecznie, ciekawie

spotkaliœmy siê z policjantami : A. ¯akiem i G. Kwiatkowskim na pogadance na temat bezpiecznego spêdzania
wolnego czasu. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie korzystaliœmy
ze spacerów „zabaw na œwie¿ym powietrzu”. Zwiedziliœmy

2008 ROK

i atrakcyjnie. Niektóre by³y z
nami od pocz¹tku czyli ju¿
szósty raz. Jak mówi¹… szkoda ¿e ju¿ koniec, bo dziêki
ró¿norodnym atrakcjom ka¿de ferie s¹ po prostu super!
Przygotowa³a: M. Hawe³ek

Muzeum Flory i Fauny Morskiej w Gimnazjum i odwiedziliœmy pracowniê ceramiczn¹ Joanny Herma-Pasinskiej.

Z ¯YCIA MOW

Zorganizowane zosta³y tak¿e wycieczki: do Bielska „podczas
której dzieci skorzysta³y z atrakcji znajduj¹cych siê na tere-

CO NOWEGO W MOW
Pocz¹tek roku to dobry czas na podsumowanie tego, co siê

nie Centrum Handlowego. Starsze uczestniczy³y w zajêciach
sportowych na krêgielni ,a m³odsze bawi³y siê na terenie „D¿un-

wydarzy³o. A w MOW w Jaworzu dzia³o siê wiele. Koniec roku
(zw³aszcza ostatni kwarta³) up³yn¹³ pod znakiem remontów.

gli”. P³ywaliœmy tak¿e na Krytej P³ywalni w Kêtach. Odwiedziliœmy Koœció³ Franciszkanów w Górkach , gdzie podziwialiœmy

W tym czasie wymieniono dach g³ównego budynku (pa³acu),
pokrywaj¹c go dachówk¹ „karpiówk¹”, koszt przedsiêwziêcia

du¿¹, ruchom¹ szopkê betlejemsk¹.
Byliœmy w gospodarstwie agroturystycznym p. Jana Matuli

wyniós³ 312,944 PLN. Wymianie uleg³a równie¿ stolarka drzwiowa i okienna, zarówno na budynku szko³y, jak i internatu. Do-

w Górkach „ który bardzo ciekawie opowiada³ o koniach i zasadach ich hodowli. Zwiedzaliœmy stadninê koni i ka¿de dziecko

ko³a budynków wykonano drena¿ opaskowy i osuszono teren. W miêdzyczasie rozpoczêto równie¿ wycinkê drzew. Jesz-

mia³o okazjê spróbowaæ jazdy konnej . Czeka³a nas tak¿e mi³a

cze trochê i ca³y park wraz z zabudowaniami odzyska wspa-
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nia³y wygl¹d. Jeszcze w zesz³ym roku odby³o siê kilka ciekawych imprez, w których uczestniczyli wychowankowie Oœrod-

Poetycko – Muzycznego, prowadzonego przez Zbigniewa
Huberta. Zespó³ wystêpowa³ w Domu Nauczyciela w Bielsku

ka. 24 listopada na p³ywalni „Delfin” w Skoczowie Dorota Stañczyk i Mateusz Ocha³a zorganizowali zawody p³ywackie. W

– Bia³ej oraz w koœcio³ach w Bielsku i w Jaworzu.
Pocz¹tek roku to znów sport i to z „górnej pó³ki”. Mateusz Ocha-

czterech konkurencjach: p³ywaniu na czas stylem dowolnym
na dystansie 25 m, wy³awianiu kr¹¿ka z dna, sztafecie 3x25m

³a i Ireneusz Brudny pojechali z naszymi wychowankami a¿ do
Szczecina na Ogólnopolski Rajd Survivalowy Oœrodków Wycho-

i skoku do wody stylem klasycznym wystartowa³o 30 wychowanków. Œwietna organizacja i ró¿norodnoœæ konkurencji spra-

wawczych „Or³y 2008”. By³ bieg na orientacjê, strzelanie z paintballa, tor z przeszkodami. Uda³o siê nam przetrwaæ i dotrwaæ do

wi³a, ¿e zawody cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Kilka
dni póŸniej, 29 listopada nasza dru¿yna wziê³a udzia³

… III miejsca. W styczniu odby³ siê równie¿ Turniej Pi³ki Siatkowej o nagrodê Wójta Gminy Jaworze „Volley Help”, w którym

w zorganizowanym przez Mariusza Skoczylasa „Rajdzie
GwieŸdzistym” o Ondraszkowe Kierpce na B³atni¹. Na szlak

nasza dru¿yna wywalczy³a najwy¿sze miejsce na podium. To
dopiero pocz¹tek roku, oby tak dalej.
A. Szeliga

wyruszy³y dwie dru¿yny z MOW Jaworze, po jednej z Pogotowia Opiekuñczego, MOW w Krupskim M³ynie i MOW z KuŸni Raciborskiej. Mimo niesprzyjaj¹cej aury wszyscy dotarli na
miejsce przeznaczenia, dwa pierwsze miejsca na podium
zdoby³y dru¿yny z³o¿one z naszych wychowanków, trzecie
miejsce przypad³o reprezentacji Pogotowia Opiekuñczego. Nie
tylko zawody sportowe s¹ okazja do wykazania siê dla naszych wychowanków; 20 z nich wystartowa³o w Turnieju Warcabowym zorganizowanym przez Mateusza Cha³ê. Miejsce
na podium zajêli: Staszek Szewczyk, Robert Ircha, Micha³
Szalonka. Kolejn¹ okazj¹ do pokazania talentów by³ coroczny koncert kolêd i pastora³ek w wykonaniu ch³opców z Ko³a

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI

wspó³pracowników. ¯egna³a koñcz¹c niebawem formalnie

DLA BABCI I DZIADZIUSIA

pe³nienie tej piêknej i odpowiedzialnej roli w ¿yciu setek dzieci.
Wzruszaj¹ce by³y chwile, kiedy ¿yczy³a mi³oœci dzieci i sza-

O tym jak kochani, wa¿ni i doceniani s¹ dziadkowie niech
œwiadczy trud i zaanga¿owanie siê wychowawczyñ w przed-

cunku rodziców swojej nastêpczyni Jolancie Bajorek, która pe³niæ bêdzie obowi¹zki dyrektora Przedszkola nr 1.

szkolu, rodziców i samych dzieci w przygotowanie wystêpów dla nich. Maluchy sk³ada³y ¿yczenia, deklamowa³y wier-

Pierwszy kontakt malucha z ¿yciem w innym ni¿ dom œwiecie, bez dziadków, rodziców, pierwsze zorganizowane zajê-

szyki, œpiewa³y, tañczy³y, poprzebierane w misternie przygotowanych przeró¿nych strojach. W trakcie wystêpów dzie-

cia, lekcje to wszystko wymaga szczególnych wra¿liwoœci
i zaanga¿owania wychowawczyñ w przedszkolach. Pani W³a-

ci wspierane by³y przez swoje wychowawczynie, których
uœmiech, czu³oœæ i serdecznoœæ pomaga³y w najtrudniejszych

dys³awa jest kochana przez dzieci, doceniana przez rodziców oraz stanowi³a wzór dla swoich wspó³pracowników.

sytuacjach.
PRZEDSZKOLE NR 1

Redakcja tego te¿ ¿yczy Jej nastêpczyniom.
PRZEDSZKOLE NR 2

Tradycyjnie ju¿, ze wzglêdu na ferie, zamiast w dniach 21 i 22
to 8 i 9 stycznia w sali OSP Babcie i Dziadkowie prze¿ywali

31. stycznia br. w Gimnazjum w Jaworzu dzieci z Przedszkola
nr 2 goœci³y swoje Babcie i Dziadziusiów. Przedszkolaki zapre-

chwile wzruszeñ i emocji podziwiaj¹c swoje wnuki wystêpuj¹ce w programie „Dla Babci i Dziadziusia”. Grono wychowaw-

zentowa³y program artystyczny, na który sk³ada³y siê wiersze,
piosenki i tañce. Wzruszeñ i radoœci dziadków by³o bez liku tym

ców przygotowa³o wystêpy dzieci w dwóch grupach: maluchy
do 5 lat i dzieci powy¿ej 5 lat. Jako narratorki wyst¹pi³y Rosita

bardziej, ¿e dzieci wrêcza³y im prezenty w³asnorêcznie wykonane. Artystyczne „popisy” ma³ych wykonawców i ich ogromne za-

Migda³, Krystyna Ejtel i Dorota Zboœ, które równie¿ wyre¿yserowa³a ca³y spektakl.

anga¿owanie na d³ugo pozostan¹ w pamiêci i w sercach.
Razem z dzieæmi i dziadkami wystêpy prze¿ywa³y Panie,

W tym roku oprócz dnia babci i dziadka, by³ to dzieñ W³adys³awy Dybczak - dyrektorki przedszkola. Ona bowiem po

które stworzy³y ten nie zapomniany spektakl: Renata Urban,
Lidia Kubala, Teresa Œleziñska, Ma³gorzata GwóŸdŸ

40 latach pracy w tym przedszkolu i 30 latach pe³nienia funkcji
dyrektora, ¿egna³a dzieci, rodziców, dziadków no i grono

i Agata Mrowiec.

Gratulujemy.
red
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str. 17, 18, 19

przedstawienia i festyny, pomoc dla strajkuj¹cych przyjació³, nasza biblioteka liczy³a ponad tysi¹c tomów i by³a licz-

W grudniowym numerze Echa Jaworza pisaliœmy o II Koncercie Charytatywnym na rzecz Szpitala Opieki D³ugotermi-

nie odwiedzana. Prowadziliœmy tak¿e bardzo intensywn¹ propagandê przedwyborcz¹, co pozwoli³o nam zdobyæ w roku

nowej BZLR w Jaworzu, który mia³ miejsce 18 listopada 2007
roku w jaworzañskim Koœciele Adwentystów Dnia Siódme-

1922 a¿ siedem mandatów do rady gminy, przy czym w latach 1925 – 39 zwiêkszyliœmy liczbê do oœmiu na ogóln¹

go. Przypomnijmy- pieni¹dze zebrane podczas koncertu jak
i nap³ywaj¹ce od darczyñców jeszcze przez kolejny mie-

liczbê radnych 18. Z ramienia PPS sprawowa³em funkcjê
zastêpcy wójta. Rozleg³a i po¿yteczna by³a te¿ nasza dzia-

si¹c, zasili³y konto szpitala, a konkretnie- zostan¹ przeznaczone na rzecz Oddzia³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla

³alnoœæ na niwie spó³dzielczej. Ju¿ w roku 1919 utworzyliœmy filiê bielskiego Konsumu Robotniczego, w którym rz¹-

Dzieci i M³odzie¿y. Jak zapewnia dyrekcja szpitala prace
modernizacyjne i remontowe rusz¹ w mo¿liwie jak najszyb-

dzi³a niemiecka administracja. St¹d te¿ w 1926 roku powo³aliœmy do ¿ycia Robotnicz¹ Spó³dzielniê Spo¿ywców z w³a-

szym terminie. W sumie zebrano ponad 92 tysi¹ce z³otych
(kwoty pieniê¿ne wraz z oferowanymi materia³ami i robocizn¹

snym statutem i programem dzia³ania. Obejmowa³a ona siedem sklepów i wytwórniê wód gazowanych. Hrabia Larisch

od darczyñców- osób prywatnych oraz firm).

sprzedawa³ Spó³dzielni parcelê pod budowê nowego sklepu.
Z wielkim rozrzewnieniem przypominam sobie pobyt nasze-

red

Franciszek Karol Szpok
ANDRZEJ FONIOK - PIERWSZY POWOJENNY WÓJT JAWORZA
Andrzej Foniok urodzi³ siê 27 sierpnia 1890 roku w Rudzicy jako syn
ma³orolnego ch³opa. Po ukoñczeniu 6 – klasowej szko³y powszechnej w Jasienicy, w roku 1905, maj¹c 15 lat musia³ ze wzglêdu na
trudna sytuacjê materialn¹ rodziny
rozpocz¹æ ciê¿k¹ pracê w jasienickiej Fabryce Mebli Giêtych „Thonet
Mundus”. Ju¿ w roku 1907, pomimo szykan ze strony kierownictwa zak³adu i reakcyjnych kó³ politycznych, sta³ siê
wspó³za³o¿ycielem Zwi¹zku Zawodowego Robotników Drzewnych. Rok póŸniej utworzy³, wraz ze swymi towarzyszami
niedoli, Polsk¹ Partiê Socjal- Demokratyczn¹ w Jasienicy,
której przywódca by³ popularny trybun ludowy Ignacy Daszyñski. M³ody Andrzej pe³ni³ w niej funkcje cz³onka zarz¹du i
skarbnika. Taki to by³ pocz¹tek trudnej robociarskiej drogi
¿yciowej jaworzañskiego dzia³acza spo³ecznego. W swych
„Wspomnieniach starego socjalisty” Andrzej Foniok w roku
1966 pisa³:
„Po powrocie z frontów I wojny œwiatowej w roku 1916 jako
70 – procentowy inwalida zatrudni³em siê w wapienickiej firmie Kramer, gdzie pracowa³em jako tkacz, bior¹c aktywny
udzia³ we wszystkich poczynaniach Zwi¹zku Zawodowego
Robotników Tkackich. W roku 1921 za³o¿y³em wespó³ z Józefem B³ahutem, Paw³em Urbañcem, J. Wiej¹ i J. Ryrychem
Polsk¹ Partiê Socjalistyczn¹ w Jaworzu, a rok póŸniej Robotnicze Stowarzyszenie Kulturalno – Oœwiatowe, licz¹c 121
cz³onków ubranych w piêkne stroje sportowe. PPS zakupi³a
dom nr 111 na swoj¹ siedzibê. Organizowaliœmy prelekcje,

go wielkiego przywódcy Ignacego Daszyñskiego w jaworzañskim sanatorium doktora Czopa. Na czele sporej grupki jaworzan poszed³em go odwiedziæ. Na przyjacielskiej rozmowie spêdziliœmy u tego wybitnego polityka i wspania³ego
cz³owieka, z którym i Pi³sudski musia³ siê liczyæ, ponad dwie
godziny. Umar³ on w Bystrej, a jego zw³oki wystawione by³y
na widok publiczny w bielskim Domu Robotniczym. Po nastaniu zbrodniczej okupacji hitlerowskiej, przed któr¹ ostrzegaliœmy spo³eczeñstwo polskie zanim jeszcze wybuch³a
straszliwa II wojna œwiatowa, zosta³em zmuszony do pracy
w Auffangergesellschaft w charakterze robotnika magazynowego. Nasta³y œmiertelnie groŸne czasy, w których Niemcy
wprowadzali w czyn eksterminacjê narodu polskiego. Polacy pod ró¿nymi sztandarami politycznymi zrywali siê do walki
z wrogiem. Ja od 1944 by³em cz³onkiem Gwardii, a póŸniej
Armii Ludowej, w ramach której bra³em czynny udzia³ w walce
z okupantem. Wspó³dzia³a³ z nami mój syn Rudolf, który
ukrywa³ siê po ucieczce z przymusowych robót z Niemiec.
Wieczorem 14 lutego 1945 roku do Jaworza wkroczy³y po
ciê¿kich bojach wojska radzieckie i wypêdzi³y z naszej wsi
okupantów. A ju¿ 20 lutego zwo³ane zosta³o zebranie obywatelskie, na którym upowa¿niony przez w³adze powiatowe
Adam Lorek z Jasienicy zorganizowa³ 18 osobow¹ Radê
Narodow¹. Ja zosta³em powo³any na wójta, moim zastêpc¹
zosta³ Jan Suter, sekretarzem Robert Foedrich, pe³nomocnikiem rolnym Micha³ Pasterny, a pe³nomocnikiem do zabezpieczenia poniemieckiego Jan Suter i Rudolf Foniok.
Sytuacja dla ludnoœci i nowej w³adzy by³a wrêcz dramatyczna, prawdziwie frontowa. Na skutek dzia³añ wojennych 8
marca Urz¹d gminy wspólnie z komendantur¹ radzieck¹
musia³ ewakuowaæ zagro¿on¹ ludnoœæ do Bielska. Po po-
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wrocie z tragicznej tu³aczki trudno by³o ¿yæ, nie mówi¹c
o gospodarowaniu – zgliszcza, ruiny i wyrabowane mienie.

œci spo³ecznikowskiej. W Jaworzu i szerokiej okolicy by³ dobrze znany, ceniony i lubiany. Interesowa³ siê wszystkim

Ale pracowici jaworzanie pokonali wszystkie piêtrz¹ce siê
przed nimi trudnoœci. .. „

i wszystkimi. Gdy by³ ju¿ w podesz³ym wieku mo¿na go by³o
stale spotkaæ przed tzw. „Konsumem” w centrum Jaworza

Urz¹d pierwszego powojennego wójta w Jaworzu Andrzej Foniok sprawowa³ do 30 czerwca 1945 roku. Nastêpnie od nowa

i porozmawiaæ na ró¿ne tematy – przede wszystkim jaworzañskie. Ja równie¿ bra³em czêsto udzia³ w tych niezwykle

organizowa³ Spó³dzielniê Spo¿ywców i kierowa³ ni¹ a¿ do po³¹czenia z Gminn¹ Spó³dzielni¹ „Samopomoc Ch³opska”, co

interesuj¹cych dysputach, choæby z racji czynionych zakupów w tym sklepie i pokrewieñstwa z jego ¿on¹ Otyli¹.

nast¹pi³o 1 lipca 1948 roku. By³ potem cz³onkiem jej zarz¹du
oraz kierownikiem administracyjnym spó³dzielczej piekarni

Andrzej Foniok zmar³ 14 lipca 1974 roku. Na ewangelicki cmentarz w Jaworzu odprowadza³a go liczna rzesza ¿a³obników.

w Jaworzu a¿ do momentu przejœcia na zas³u¿on¹ emeryturê.
Nadal by³ niezwykle aktywny w ró¿nych obszarach dzia³alno-

Franciszek K. Szpok

BEZROBOCIE W GMINIE JAWORZE
Pocz¹tek roku, jest okazj¹ do podsumowania roku poprzedniego. W tym wypadku poprosiliœmy Powiatowy Urz¹d Pracy w Bielsku – Bia³ej o udostêpnienie danych dotycz¹cych
stanu bezrobocia w naszej gminie na koniec 2007 roku.
Liczba osób bezrobotnych w Gminie Jaworze – stan na koniec 31 grudnia 2007 roku przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
- ogó³em 179 bezrobotnych / w tym 92 kobiety.
- liczba osób bezrobotnych z prawem do zasi³ku - ogó³em 22
w tym 16 kobiet.
- liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku ogó³em
157 w tym 76 kobiet.
Poni¿ej prezentujemy podzia³ ogólnej liczby bezrobotnych
wed³ug wykszta³cenia i wieku.

RYBA ? NAJLEPSZY WYBÓR!

mieszkaniec Malediwów konsumuje rocznie 140 kg ryb, Is-

Pisces salsas et foelentes apportabout alii.

landczyk 91 kg, Japoñczyk 70 kg, Portugalczyk 59 kg,
a Norweg 48 kg (dane z FAO). Ostatnich 10-15 lat przynios³o

“Palpitantes et recentes nunc apportant filii”.
(Naszym przodkom wystarcza³y ryby stare i cuchn¹ce, my
po œwie¿e ryby przychodzimy w oceanie pluskaj¹ce)./Anonim zwany Gallem XII wiek/
Od najdawniejszych czasów ewolucji cz³owieka oceany,
morza, jeziora, rzeki, “a póŸniej tak¿e stawy by³y g³ównym
Ÿród³em zaopatrzenia w ¿ywnoœæ. W odkryciach archeologicznych zachowane naczynia po³owu ryb, resztki po obróbce i konsumpcji ryb, s¹ czystymi znaleziskami. Piastowskie sprawowanie kontroli nad Pomorzem od Odry do Wis³y
znalaz³o odzwierciedlenie w stanowi¹cym powy¿szym motto artyku³u cytacie z zapisów nadwornego kronikarza Boles³awa Krzywoustego. Zalety takiego panowania widoczne s¹
tak¿e w odniesieniu do korzyœci, jak¹ by³a bez w¹tpienia
mo¿liwoœæ nieograniczonego korzystania z darów morza,
wœród których ryby znalaz³y swoje poczesne miejsce. Mimo
tego, dane statystyczne dotycz¹ce konsumpcji ryb, przez
wiele lat wykazywa³y, ¿e Polacy niepomni dumy Galla Anonima odsunêli ryby na dalszy plan w konsumpcji, na pierwszym miejscu stawiaj¹c drób i miêso ssaków. Statystyczny

jednak tak¿e w Polsce radykalny wzrost konsumpcji ryb,
który aktualnie wynosi przeciêtnie ok. 11,5 kg na mieszkañca. Mimo to, spo¿ycie ryb w Polsce jest o 52 % mniejsze
ni¿ w krajach dawnej UE i o 31,1 % mniejsze ni¿ œrednio na
œwiecie.
Dlaczego akurat ryby? W œwiadomoœci ludzkiej, ryba kojarzy
siê ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i nastrojem. Stwierdzono naukowo, ¿e w miêsie ryb wystêpuje œrednio 50-85 %
wody, 10-25 % bia³ka, 0,2-35 % t³uszczu, 0,5-1,5 % sk³adników mineralnych, niewielka iloœæ wêglowodanów (0,1-1,0 % g³ównie w postaci glikogenu). W miêsie ryb wystêpuje wiele
witamin wœród których prym wiod¹ witaminy A, D i E oraz wiêkszoœæ witamin z grupy B (zw³aszcza B12). Bia³ko miêsa rybiego zawiera wszystkie najwa¿niejsze dla cz³owieka aminokwasy w takich iloœciach, jakie powinny byæ dostarczane organizmowi. Co wiêcej, bia³ko to jest ³atwiej strawne ni¿ bia³ko ssaków, a jego przyswajalnoœæ dochodzi a¿ do 97 %. Ryby bogate
s¹ w sk³adniki mineralne, takie jak wapñ, fosfor, magnez, potas, czy ¿elazo. Miêso ryb zawiera tak¿e znaczne iloœci nie-
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zbêdnych dla funkcjonowania organizmu cz³owieka mikroelementów (miedŸ, cynk, magnez, jod). Niezmiernie istotnym sk³ad-

dochodzi do 91 %, a jego koncentracja w miêsie ryb wp³ywa na
ich zawartoœæ kaloryczn¹. Dlatego te¿, potrawy z ryb zalecane

nikiem miêsa rybiego, korzystnie odró¿niaj¹cym je od innych
rodzajów miêsa jest t³uszcz. T³uszcz ryby posiada bardzo cen-

s¹ dla osób chorych lub sk³onnych do korzystania z diety niskokalorycznej. Konsumpcja ryb morskich dostarcza organi-

ne nienasycone kwasy t³uszczowe, których znaczenie dla ludzkiego zdrowia trudno przeceniæ. Powszechnie znane s¹ fakty

zmowi œrednio 70-115 kcal/100 gr miêsa, natomiast konsumpcja ryb s³odkowodnych tylko œrednio 25-75 kcal.

istotnego udzia³u nienasyconych kwasów t³uszczowych we
w³aœciwym funkcjonowaniu b³on biologicznych, czy w profilak-

Cdn.
Miros³aw Kuczyñski

tyce chorób serca i naczyñ. Przyswajalnoœæ t³uszczu rybiego

Zak³ad Ichtiobiologii i Gospodarstw Rybackich PAN w Go³yszu

KOMENDANT POLICJI RADZI
KOMUNIKAT RZECZNIKA
PRASOWEGO POLICJI
W BIELSKU- BIA£EJ
Policjanci Sekcji Kryminalnej zajmuj¹-

Nie tylko fotografujmy dzie³a sztuki, ale tak¿e bi¿uteriê, kolekcjê monet, unikalny sprzêt rtv, fotograficzny itp. W dobie
aparatów cyfrowych w³asne archiwum mo¿emy zgromadziæ
na jednej p³ycie CD. O posiadanych dobrach nie nale¿y infor-

cy siê zwalczaniem przestêpczoœci
samochodowej wraz z funkcjonariuszami Sekcji Dochodze-

mowaæ nieznanych osób (tak¿e np. na forach internetowych).

niowo-Œledczej kontynuuj¹ wzmo¿one kontrole zlokalizowanych na terenie Bielska-Bia³ej i okolic punktów obrotu czê-

Obecnoœæ czworonoga w Twoim domu w ¿adnym razie nie

œciami i akcesoriami samochodowymi.
Podczas przeszukania w dniu 24. stycznia autokomisu
w Jaworzu policjanci odnaleŸli Volkswagena T4, skradzionego w dniu 11.12.2005 roku w Tychach. Ponadto zabezpie-

OBOWI¥ZEK I ODPOWIEDZIALNOŒÆ
mo¿e byæ dzie³em przypadku. Szczególnie posiadanie psa
musi byæ decyzj¹ dok³adnie przemyœlan¹. Warto bowiem
pamiêtaæ, ¿e pies to nie tylko radoœæ i poczucie bezpieczeñstwa – to przede wszystkim OBOWI¥ZEK I ODPOWIEDZIAL-

czono szeœæ innych pojazdów: Volkswagena Touarega, BMW
530, BMW 530X combi, Citroena Xarê, Volkswagena Passa-

NOŒÆ. Dla przyk³adu warto wiedzieæ o niektórych przepisach karnych dotycz¹cych naszych towarzyszy.
Szczepienie psa Psy powy¿ej 3. miesi¹ca ¿ycia na ob-

ta B6 oraz Peugeota 206, gdy¿ numery identyfikacyjne tych
pojazdów nosi³y œlady przerobienia. Samochody te poddane

szarze ca³ego kraju podlegaj¹ obowi¹zkowemu ochronnemu
sczepieniu przeciwko wœciekliŸnie. Posiadacze psów s¹

zostan¹ szczegó³owym badaniom przez ekspertów mechanoskopii bielskiej Sekcji Laboratorium Kryminalistycznego

obowi¹zani zaszczepiæ psy przeciwko wœciekliŸnie w terminie 30 dni od dnia ukoñczenia przez psa 3 miesi¹ca ¿ycia,

KWP w Katowicach. Czynnoœci w tej sprawie trwaj¹...
Policjanci zapowiadaj¹ dalsze wzmo¿one kontrole zlokali-

a nastêpnie nie rzadziej, ni¿ co 12 miesiêcy od dnia ostatniego szczepienia. Za uchylanie siê od tego obowi¹zku grozi

zowanych na terenie

kara: Kto uchyla siê od obowi¹zku ochronnego szczepienia
zwierzêcia przeciwko wœciekliŸnie, podlega karze aresztu,

JAK CHRONIÆ DZIE£A SZTUKI
Miejsca gdzie przechowywane s¹ cenne przedmioty (obrazy,
rzeŸby, przedmioty sztuki u¿ytkowej, przedmioty kultu religijnego) powinny byæ w³aœciwie zabezpieczone poprzez ró¿ne
rodzaje zabezpieczeñ: mechaniczne (solidne zamki, drzwi,
kraty w oknach, ¿aluzje antyw³amaniowe itp) i elektronicznie
(alarmy, zamki szyfrowe itd). Warto zanotowaæ charakterystyczne cechy wartoœciowych rzeczy, sfotografowaæ je i oznakowaæ w sposób niewidoczny dla ewentualnego z³odzieja.
Mo¿e to byæ pomocne w trakcie prowadzenia dochodzenia po
ewentualnej kradzie¿, a w szczególnoœci w celach rozpoznawczych. Przy jakichkolwiek podejrzeniach, ¿e mieszkanie lub
inny obiekt s¹ obserwowane przez podejrzane osoby – nale¿y koniecznie poinformowaæ o tym najbli¿sz¹ jednostkê policji. O ewentualnej kradzie¿y nale¿y jak najszybciej powiadomiæ Policjê i do czasu przeprowadzenia przez policjantów oglêdzin i zebrania œladów – nie nale¿y sprz¹taæ po w³amaniu.

ograniczenia wolnoœci albo karze grzywny.
Pies bez smyczy lub kagañca oznacza – niezachowanie
œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia. Przy trzymaniu
zwierzêcia wymagane s¹ na ogó³ zwykle œrodki ostro¿noœci, polegaj¹ce zw³aszcza na tym, aby trzymane zwierzê nie uciek³o i nie
zagrozi³o innym osobom. To jest na przyk³ad obowi¹zek trzymania psa na smyczy podczas spaceru, czy takiego trzymania go
na posesji, aby nie wydosta³ siê na ulicê. Zwyk³e œrodki ostro¿noœci zale¿eæ bêd¹ od gatunku zwierzêcia, jego cechach osobniczych, potencjalnego zagro¿enia, jakie mo¿e wynikaæ z jego strony. Przez trzymanie zwierzêcia nale¿y rozumieæ zajmowanie siê
nim, sprawowanie nad nim opieki i nadzoru nad jego zachowaniem. Odpowiedzialnym za trzymanie zwierzêcia jest w³aœciciel
zwierzêcia lub inna osoba, czasowo sprawuj¹ca nad nim opiekê.
Kto nie zachowuje zwyk³ych lub nakazanych œrodków ostro¿noœci
przy trzymaniu zwierzêcia podlega karze grzywny albo karze nagany.
wk
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PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH I
ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH. str. 20, 21, 22
COŒ DLA DUCHA I COŒ DLA CIA£A
12. stycznia w Gimnazjum cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr II zorganizowa³y spotkanie noworoczne. Przewodnicz¹ca Ko³a Irena Mikler pe³ni³a honory gospodyni spotkania.
Powita³a przyby³ych goœci: wójta Zdzis³awa Byloka, sekretarz gminy Annê Skotnick¹ – Nêdzka, wiceprzewodnicz¹cego rady gminy Zdzis³awa Putka, dyrektor gimnazjum Janinê
Holeksa, radn¹ Krystynê Szczypkê, prezesa zarz¹du Kó³ka

Rolniczego Józefa Miklera oraz przyby³ych cz³onków Zespo³u
Regionalnego Jaworze. ¯yczenia pomyœlnoœci i zdrowia sk³adali zaproszeni goœcie, a gospodyni spotkania podziêkowa³a
wszystkim za przybycie i zaprosi³a na poczêstunek.
Pani Irena wspominaj¹c ró¿ne chwile z ubieg³ego roku pobudzi³a
apetyty zebranych opowiadaj¹c jak smakuje kalarepa zapiekana i faszerowana miêsem. Za te pysznoœci na powiatowym konkursie sztuki kulinarnej w kategorii „gor¹ce danie” KGW II zajê³o

dy œpiewa³y Danuta Pawlas, Eryka Wiêcek, Barbara Pie-

II miejsce i otrzyma³o nagrodê. W tym dniu nie by³o kalarepy, ale
te¿ wszystko œwietnie smakowa³o. Tradycyjnie spotkania nowo-

trzyk, Krystyna Pomper i Maria Sozañska. Pani Danuta jest
niestrudzonym piewc¹ ludowych tradycji. Od jakiegoœ czasu pro-

roczne dostarczaj¹ i coœ dla cia³a i coœ dla duch. Jan Chmiel
i jago zespól zapewniaj¹ zawsze weso³oœæ i wzruszenia na naj-

paguje i zaprasza Panie do Ko³a Przyjació³ Stroju Ludowego.
Myœlê, ¿e jak tylko panie zechc¹ przymierzyæ taki strój panowie

wy¿szym poziomie. Tym razem oprócz Pana Jana pieœni i kolê-

oniemiej¹ z zachwytu.

ZDROWIA I POMYŒLNOŒCI NA TEN
NOWY ROK

10. stycznia na sali OSP spotkanie noworoczne zorganizowa³ Zarz¹d Ko³a Emerytów Rencistów i Inwalidów. Mi³y to

red

zwyczaj organizowania spotkañ noworocznych. Troska organizatorów o szczególn¹ atmosferê tych spotkañ, godna
jest pochwa³y. Zarz¹d oprócz swoich cz³onków zaprosi³, ksiê¿y z jaworzañskich parafii, w³adze gminy, radnych, przedstawicieli innych organizacji pozarz¹dowych i redakcjê Echa
Jaworza. Przejawem troski o stworzenie niecodziennego
nastroju by³o zaproszenie tym razem Zespo³u Wokalno Muzycznego z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego.
Z nieukrywanym wzruszeniem przewodnicz¹ca Ko³a Krystyna Plaza-Popielas rozpoczê³a spotkanie od przywitania
wszystkich przyby³ych cz³onków Ko³a i goœci.
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By³y ¿yczenia sk³adane przez zaproszonych goœci, brawa
tych, do których by³y kierowane, by³ urozmaicony poczêstunek, ale nieukrywane wzruszenie powodowa³y recytacje
i kolêdy œpiewane w nietypowej aran¿acji przez zespó³
z MOW. Dwaj wychowawcy, Zbigniew Hubert i Mateusz
Ochata graj¹cy na gitarach oraz œpiewaj¹cy Marcin Wadas, Krzysztof Sztykiel, Micha³ Tracz, Micha³ Rogaliñski i Janek Pyka dali koncert, który potwierdzi³ wielkie wartoœci, talenty i poczucie satysfakcji pobudzane i wyzwalane
w m³odzie¿y przez wychowawców Oœrodka.
Dostojni goœcie zaszczycili soj¹ obecnoœci¹ spotkanie Kola: Ksi¹dz
R. Janik, który sk³adaj¹c wszystkim noworoczne ¿yczenia pogratulowa³ zespo³owi jego dokonañ i zauwa¿y³, ¿e wykonane kolêdy
stworzy³y nastrój rodzinnego spotkania, Wicewójt R. G. Osta³kiewicz, Sekretarz gminy A. Skotnicka - Nêdzka, wiceptrzewonicz¹cy rady gminy Z. Podkówka i Z. Putek, radni K. Szczypka,
R. Lorek, R. Galocz, prezes kó³ka Rolniczego J. Mikler, wszyscy w ciep³ych s³owach przekazywali du¿o serdecznoœci zacnemu gronu emerytów, rencistów i inwalidów. W³adys³aw DuŸniak
twórca z Bielska – Bia³ej, stale zauroczony Jaworzem cz³onek
Ko³a, urozmaici³ spotkanie wystêpuj¹c ze specjalnymi ¿yczeniami sk³adanymi gwar¹, a nadto w przebraniu za tradycyjnego dziada. Zarz¹dowi Ko³a jak zwykle nale¿¹ siê brawa.

red

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE – ODDZIA£ JAWORZE.
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddzia³ w Jaworzu odby³o
w styczniu br. dwa spotkania; 7 stycznia zebranie sprawozdawcze i 21 stycznia z okreœlon¹ tematyk¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtego planu pracy. Ponadto w dniu 10 stycznia na zaproszenie Akcji Katolickiej wziêliœmy udzia³ w uroczystym spotkaniu
„op³atkowym”. Poniewa¿ zebrania sprawozdawcze nie obfituj¹
w ciekawe treœci, a krótk¹ relacjê z pracy Oddzia³u w 2007
roku zamieœci³em w grudniowym numerze „Echa” tym razem
zdam relacjê ze spotkania z 21 stycznia br.
Bohaterami spotkania by³y dwie postacie ze Œl¹ska Cieszyñskiego. W styczniu mija 160 rocznica urodzin Jana Kubisza
– nauczyciela, poety, pamiêtnikarza, polskiego dzia³acza narodowego na Œl¹sku Cieszyñskim. Urodzi³ siê 24 stycznia
1848 roku w Koñskiej ko³o Trzyñca. W 1868 roku ukoñczy³
Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie a jako nauczyciel
pracowa³ w Gnojniku na Zaolziu. By³ cz³onkiem wielu towarzystw i polskich organizacji narodowych, ale najaktywniej
dzia³a³ w Czytelni Ludowej w Cieszynie. Wspó³czeœni okreœlaj¹ go jako jednego z najwybitniejszych pisarzy Ziemi Cieszyñskiej okresu odrodzenia narodowego. Jego utwory to znana wszystkim pieœñ „P³yniesz Olzo po dolinie…”, zbiory wierszy: „Niezapominajka” /1882/, „Œpiewy starego Jakuba” /1889/
, „Z niwy œl¹skiej” /1902/. Jan Kubisz by³ nauczycielem, kierownikiem szko³y i dzia³aczem towarzystw pedagogicznych.

Swoje doœwiadczenia spisa³ pod koniec ¿ycia w „Pamiêtniku
starego nauczyciela”/1928/ sk³adaj¹cego siê z trzech czêœci:
„Dom rodzinny, W mieœcie, Na posadzie”. Pamiêtnik niezale¿nie do jego wysokiego poziomu literackiego jest równie¿
wa¿nym Ÿród³em wiedzy o ¿yciu i panuj¹cych wówczas stosunkach spo³eczno gospodarczych na opisywanym terenie.
Drugim bohaterem naszego spotkania w 100 rocznicê jego
urodzin by³ poeta i prozaik Adolf Fierla, urodzony 16 stycznia 1908 roku w Or³owej w rodzinie górniczej. Wraz z czterema braæmi ukoñczy³ gimnazjum w Or³owej, nastêpnie polonistykê na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie i slawistykê w Pradze. W 1938 roku rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel w gimnazjum w Or³owej. W czasie wojny aresztowany
i osadzony w obozach w Dachau i Matchausen-Gussen. Po
wojnie nie wróci³ do kraju. Po pobycie we W³oszech i Francji
od 1958 roku zamieszka³ w Londynie gdzie umier³ w 1967
roku. Ten pobyt na emigracji spowodowa³, ¿e jego twórczoœæ
literacka jest w kraju ma³o znana i czêsto zapominana, mimo
i¿ przed wojn¹ drukowa³ w Polsce i na ³amach prasy polskiej, a po wojnie w czasopismach „Odra”, „Zaranie Œl¹skie”,
„Zwrot” i „ Kalendarz Ewangelicki”. Oto przyk³ady jego twórczoœci: tomy wierszy „Przydro¿ne kwiaty-poezje œl¹skie”/
1928/, „Dziwy na groniach”/1932/, „Kopalnia s³oneczna”/1933/
, „Kolêdy beskidzkie”/1935/. Powieœæ „Ondraszek”/1930/,
zbiory nowel „Ha³dy, obrazki z Zag³êbia”/1930/, „ Kamieñ
w polu”/1938/. Utwory okresu miêdzywojennego utrzymane
s¹ w konwencji naturalizmu, opisuj¹ œrodowisko, z którego
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wyszed³ i w którym przebywa³, niektóre pisane piêkn¹ stylizowan¹ gwar¹. Adolf Fierla do motywów regionalnych czê-

le utworów z ich twórczoœci recytowa³a mgr Ma³gorzata Kobiela-Gryczka.

sto wplata³ refleksjê religijn¹, ewangelick¹. Jest autorem „Poezji religijnych” i wielu wierszy o tematyce reformacyjnej, które

Na zakoñczenie przytoczê jeszcze jedno zdanie z felietonu
Ludwika Stommy zamieszczonego w „Polityce” nr 4 z br.

w wyborze poœmiertnym wyda³ ks. bp. Andrzej Wantu³a wystawiaj¹c poecie tak¹ opiniê: „….œl¹skie œrodowisko polsko-

„Có¿ ma w sobie ten malutki Œl¹sk Cieszyñski, ¿e tylu wychowa³ i wychowuje tuzów?”

ewangelickie, ch³opsko-robotnicze go wyda³o, wykarmi³o
i ukszta³towa³o. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Adolf Fierla by³ jed-

Poni¿ej zamieszczony jest plan naszej pracy, tematyka
naszych spotkañ, by wszyscy zainteresowani mogli

nym z najszlachetniejszych jego owoców”. Na naszym spotkaniu o tych dwóch wybitnych postaciach opowiada³a i wie-

z udzia³u w nich skorzystaæ.
K.L.

PLAN I TEMATYKA SPOTKAÑ ODDZIA£U PTE W JAWORZU NA ROK 2008
3 marca

M.Grünewald, L. Cranach, A. Dürrer prof. dr E. Chojecka

godz. 18.oo
16 marca
7 kwietnia
godz.18.oo

malarze XVI wieku
Wieczór pieœni pasyjnej
40 rocz. œm. M.L. Kinga

Maria Miarka
L. K³oda

22.kwietnia 450 rocz. ur. ks. J Bugenhagena O/ PTE Ustroñ
godz.18.oo .wspó³pracownika Lutra.
5 maja
Wychowanie w rodzinie ewangelikiej ks. dr M. Uglorz
godz.18.oo
22 maja
Wycieczka jednodniowa dla seniorów
2 czerwca Przyczynek ewangelików do rozwoju T. Hajewski
godz.18.oo G. Œl¹ska w XIX wieku.
PTE/Katowice
II po³owa czerwca Wycieczka 3 dniowa

1 wrzeœnia
godz.18.oo

150 rocz. œm. Ks. Jerzego Filipka Ks. R. Janik
pastora Jaworzu i Lig. Kameralnej Maria Miarka
spotkanie na wolnym pow.

15 wrzeœnia Z podró¿y ewangelickiego pastora Ks. dr Adr. Korczago
godz.18.oo po Afryce
6 paŸdziernika Rok koœcielny w miejskim koœciele w
godz.18.oo
w Witenberdze
1 listopada Kwesta cmentarna.

Ks. St. Dorda

Ustroñ
Zarz¹d

3 listopada W³¹czenie parafii Œl. Cieszyñskiego Ks. Ryszard Janik
godz.18.oo do Koœcio³a Ew. Augsb. W Polsce.
24 listopada Ewangeliccy dzia³acze na Mazurach ks. Piotr Mendroch
godz.18.oo
8 grudniU

Tradycyjne potrawy wigilijne na

godz.18.oo

Œl¹sku Cieszyñskim - wieczór adwentowy.

A MO¯E ZIO£A?
Jeœli chcemy ¿yæ w zdrowiu, musimy byæ razem, we wspólnocie z innymi ludŸmi. Takie by³o pierwsze stwierdzenie goœci
kolejnych, paŸdziernikowych posiad w Galerii Pod Groniem –
Micha³a Podoska: z zawodu dziennikarza, który swoj¹ profesjê porzuci³ dla zió³ i prowadzonego wraz z ¿on¹ Aleksandr¹
gospodarstwa zielarskiego w Rudzicy. Potem by³a ju¿ opowieœæ
o ró¿nych zio³ach i ich profilaktycznym oraz leczniczym dzia³aniu. Micha³ Podosek, od 15 lat profesjonalnie zajmuj¹cy siê
zielarstwem (po kursie towaroznawstwa zielarskiego na farmacji), za³o¿yciel i prezes Polskiej Izby Zielarsko – Medycznej,
skupi³ uwagê szczególnie na wspomaganiu odpowiednimi zio³ami leczenia chorób nowotworowych (czego doœwiadczy³ z
pozytywnym skutkiem na sobie). Zaœ jego ma³¿onka opowiedzia³a, co powinno siê znajdowaæ w ka¿dej domowej apteczce
i jak przygotowaæ np. wino „nasercowe” zgodnie z dwunastowieczn¹ receptur¹ (które to wino obecni na posiadach mieli
okazjê zdegustowaæ). Ma³¿onkowie mówili o licznych zio³ach i
ich dobroczynnym dzia³aniu na ludzki organizm, podkreœlaj¹c
równoczeœnie wielkie osi¹gniêcia polskich plantatorów oraz
autorytet Marii Treben - autorki dostêpnych w ksiêgarniach poradników zielarskich. W swoim gospodarstwie w Rudzicy pp.

Podoskowie posiadaj¹ m.in. wierzbownicê drobnokwiatow¹ (stosowan¹ w profilaktyce i leczeniu chorób prostaty) i nawrot lekarski (zastêpuj¹cy terapiê hormonaln¹ w okresie klimakterium;
stosowany od wieków przez Indian w celu regulacji urodzin).
Zademonstrowali te¿ roœlinê doniczkow¹ – ¿yworodkê pierzast¹,
która ma bardzo szerokie zastosowanie (m.in. przy ranach,
poparzeniach, st³uczeniach, odle¿ynach, paradentozie). Pañstwo Podoskowie podzielili siê te¿ z zebranymi ró¿nymi ciekawostkami, np. mówi¹c o roœlinie syberyjskiej – leudei krokoszowatej, która swoim dzia³aniem przez wiele lat zapewnia³a
radzieckim, a potem rosyjskim sportowcom wybitne osi¹gniêcia na igrzyskach i olimpiadach. A teraz prezent dla tych czytelników Echa Jaworza, którzy nie uczestniczyli w relacjonowanym powy¿ej spotkaniu, a cierpi¹ na tak powszechne obecnie zaburzenia snu. Oto recepta na „nasenny” napar: 50g kwiatów pierwiosnka, 25g kwiatów lawendy, 10g dziurawca, 15g
szyszek chmielu i 5g korzeni koz³ka. Na koniec refleksja: chyba warto w przypadku choroby wspomagaæ (a czasem – w
porozumieniu z lekarzem – zastêpowaæ) leczenie farmakologiczne zio³ami, a przede wszystkim – stosowaæ zio³a w profilaktyce, by choroby siê nas nie ima³y.
Ma³gorzata Kobiela - Gryczka
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trzoda chlewna by³y masowo rekwirowane na rzecz wojska.

W lutym mija kolejna rocznica wyzwolenia Jaworza spod hitle-

Ówczesna sytuacja w ca³ym powiecie bielskim by³a bardzo
trudna. W kilka tygodni po wyzwoleniu w³adze powiatowe

rowskiej okupacji. Wielu mieszkañców naszej miejscowoœci zachowuje w pamiêci te niezapomniane chwile sprzed lat a dla

publicznie stwierdzi³y: "W mieœcie /Bielsku/ jest zatrudnionych 15 000 robotników, którzy dotychczas otrzymywali przy-

wielu jest to ju¿ tylko historia czêsto bardzo ma³o znana. Z myœl¹
o jednych i drugich warto chyba przypomnieæ przebieg bodaj

dzia³ 25 gram chleba na pracuj¹cego, ale ten zapas jest na
wyczerpaniu. Jutro nie bêdzie nawet chleba?./str.144 "Na

najwa¿niejszych wydarzeñ tamtych zimowych tygodni 1945 roku.
W grudniu 1944 i styczniu 1945r.niemieckie w³adze admini-

beskidzkich szlakach" Jana Kantyki/.
I tak oto wkraczaliœmy w nasz¹ trudn¹ i jak¿e z³o¿on¹ powo-

stracyjne prowadzi³y zakrojon¹ na szerok¹ skalê akcjê ewakuacyjn¹, wywo¿¹c na zachód akta urzêdowe. Z Jaworza

jenn¹ rzeczywistoœæ...

wyje¿d¿a³y w kierunku Cieszyna samochody, a tak¿e prywatne furmanki z niemieckimi urzêdnikami i ich dobytkiem.

Bibliografia:
Andriej Creczko - Przez Karpaty, Jan Kantyka - Na beskidzkich szlakach,
Beskidzkie echa wolnoœci, Blelsko-Bia³a - Zarys rozwoju miasta i powiatu

Za zgod¹ autorów PRZEDRUK z nr. 4 ECHA JAWORZA – luty 1992 r.

Za nimi wycofywa³y siê wojska niemieckie. W nocy z 11 na
12 lutego Bielsko zajê³y oddzia³y Armii Czerwonej: 52 korpusu i 11 korpusu I Armii gwardyjskiej. Wojska IV Frontu Ukraiñskiego, którego dowódc¹ by³ gen.p³k. Andriej Greczko,
uderzy³y na zachód. 38 Armia ogólnowojskowa, przy wspó³udziale Ferekopskiej dywizji oraz 121 i 276 dywizji piechoty
wypiera³a wojska niemieckie. W nocy z 12 na 13 lutego znaczna czêœæ Jaworza zosta³a zajêta przez wojska radzieckie.
Linia frontu zatrzyma³a siê jednak na potoku Szeroki tak wiêc
Jaworze-Na³ê¿e pozosta³o w rêkach niemieckich. To sta³o
siê przyczyn¹ wojennej odysei jaworzan w ostatnich miesi¹cach trwania dzia³añ wojennych. Wojska niemieckie bowiem
ewakuowa³y mieszkañców Jaworza - Na³ê¿a do Brennej,
Skoczowa, Lipowca i Ustronia, a wojska radzieckie przeprowadzi³y 13 marca 1945 r, ewakuacjê mieszkañców Jaworza
Dolnego, Górnego i Œredniego do Bielska. Stan tymczasowoœci trwa³ prawie dwa miesi¹ce. Tereny opuszczone przez
ewakuowan¹ ludnoœæ /po stronie "radzieckiej" pozostali na

Jadwiga Roik
Ma³gorzata Kobiela - Gryczka

Jadwiga Roik Ma³gorzata Kobiela-Gryczka

GRALI, ŒPIEWALI I BIESIADOWALI
19. stycznia, w przystrojonej kolorowymi balonami sali OSP,
odby³a siê V Biesiada Ludowa zorganizowana przez OPGJ.
Mi³oœnicy folkloru, ludowej twórczoœci, zespo³ów regionalnych,
gwary i kolêdowania prze¿ywaæ mogli prawdziw¹ ucztê. Na
widowni oprócz widzów siedzieli cz³onkowie chóru ewangelickiego w czarno - bia³ych garniturach, zespó³ ludowy
TRYTON ze Skoczowa w bia³o - zielonych strojach, kolorowo poprzebierani kolêdnicy ze Straconki z wielk¹ obracaj¹ca siê gwiazd¹ o ró¿nobarwnych ramionach, a w trzech
naro¿nikach sali usytuowa³y siê zespo³y; po lewej od wejœcia Glorieta na czele ze Stasiem Sojk¹ z nieodzown¹
tr¹bk¹ w rêce, poni¿ej, a jak¿e „Starzy Przyjaciele” w ¿ó³to
- czarnych strojach z jak zwykle dostojnym Antonim Krucz-

nich, oprócz wojska, tzw."dziesiêtnicy" wyznaczeni spoœród
jaworzan/ sta³y siê widowni¹ zaciek³ych walk frontowych; liczne ¿o³nierskie groby pozosta³e tu¿ po wojnie na tutejszych
cmentarzach by³y tego najbardziej dobitnym dowodem.
27 marca 1945 r. odby³a siê w rejonie B³atni i Ostrego ostatnia rozstrzygaj¹ca walka z Niemcami. Niew¹tpliwie do Jej
pozytywnego wyniku przyczyni³ si¹ wczeœniejszy wojenny
epizod: Ju¿ 13 stycznia radziecka grupa wywiadowcza spadochroniarzy, zrzucona w Ustroniu, przedosta³a siê na B³atni¹ /sk³adaj¹c po drodze "wizytê" zamieszka³ym pod lasem
Jaworzanom/, po³¹czy³a siê z partyzantami grupy Hardego
i prowadzi³a walki podjazdowe oraz zwiad.
W miesi¹c po ewakuacji wrócili z powrotem ewakuowani
mieszkañcy - z Bielska 13 kwietnia, a na³ê¿anie w ostatnich
dniach kwietnia i w pocz¹tkach maja. Powracaj¹cy nie zastali jednak prawie niczego z pozostawionego przez siebie
dobytku. Na dodatek uratowane z nara¿eniem ¿ycia byd³o i

kiem, a naprzeciw nich wspaniale prezentuj¹cy siê w ludowych strojach Zespó³ Regionalny Jaworze. Sygna³ do rozpoczêcia imprezy da³a, mo¿na rzec, reprezentacyjna orkiestra dêta „Glorieta”. Kiedy ucich³y tr¹bki, saksofony i perkusja Gloriety, Danuta Pawlas przywita³a zebranych czaruj¹c
wszystkich piêknie brzmi¹c¹ ludow¹ gwar¹ i zapowiedzia³a
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wystêp znanego Chóru parafii Ewangelickiej wystêpuj¹cego
pod kierownictwem pastorowej Ruty Janik, a Ryszard Mili

ne. Umiejscowi³ tydzieñ modlitw o jednoœæ chrzeœcijan w oktawie Objawienia Pañskiego, czyli w dniach 6 -13 stycznia.

z³o¿y³ piêkne w formie i treœci ¿yczenia noworoczne.
Dalsze prowadzenie biesiady przypad³o niezast¹pionemu Ja-

Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, zaproponowany zosta³ w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona. W 1964 r. Sobór

nowi Chmielowi. Oficjalnego otwarcia dokona³ wicewójt R. G.
Osta³kiewicz, który odczyta³ list wójta Zdzis³awa Byloka do

Watykañski II wyda³ Dekret o ekumenizmie, w którym podkreœli³, i¿ sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret

uczestników Biesiady. Nie dziwi wyra¿ony w nim ¿al, ¿e inne
obowi¹zki wykluczy³y mo¿liwoœæ wspólnego z mieszkañcami

zachêca jednoczeœnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966
r. Komisja "Wiara i Porz¹dek" oraz Sekretariat ds. Promowa-

biesiadowania. Rada Gminy by³a natomiast licznie reprezentowana przez przewodnicz¹cego, jego zastêpców i radnych.

nia Jednoœci Chrzeœcijan (obecnie Papieska Rada ds. Promowania Jednoœci Chrzeœcijan) rozpoczê³y wspólne przygoto-

Wszystkie zespo³y przygotowa³y bardzo bogaty repertuar
i wyczuwa³o siê atmosferê jakby rywalizacji o serca i uzna-

wywanie tekstów Tygodnia Modlitw. Has³o tegorocznego Tygodnia „Nieustannie siê módlcie”, opracowane zosta³o przez

nie przyby³ych Jaworzan. Potem tañczono i œpiewano do póŸnych godzin nocnych.
red

ekumeniczna grupê robocz¹ chrzeœcijan z Ameryki Pó³nocnej. W centralnym nabo¿eñstwie w Warszawie, które odby³o

TYDZIEÑ MODLITW O JEDNOŒÆ

siê 20. stycznia w koœciele luterañskim Œwiêtej Trójcy, wziêli
udzia³ przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej

CHRZEŒCIJAN
Podobnie jak w ubieg³ych latach, w niedzielê 20 stycznia

Radzie Ekumenicznej oraz Koœcio³a rzymskokatolickiego.
W tej w³aœnie luterañskiej œwi¹tyni w maju 2006 r. odby³o siê
spotkanie chrzeœcijan ró¿nych wyznañ z papie¿em Benedyktem XVI. Tak¿e u nas w Jaworzu w koœciele ewangelickim
w³aœnie 20. stycznia przy wspó³udziale duchownych katolickiego i ewangelickiego miejscowych parafii w Jaworzu odprawiono wspólne nabo¿eñstwo ekumeniczne. Niektórzy z nas
w ró¿ny sposób – dobry czy z³y doœwiadczaj¹ na sobie trwaj¹cego podzia³u koœcio³ów a jak¿e czêsto zwyk³ej nietolerancji, czasami wrogoœci, próby dzielenia na tych lepszych i gorszych. Najwa¿niejszym „programem” ekumenizmu dla nas
zwyk³ych ludzi jest szukanie jednoœci w mi³oœci i Chrystusie,

w Jaworzu w ramach Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w miejscowych koœciele ewangelickim zgromadzili siê

we wzajemnym poszanowaniu i tolerancji niezale¿nie od liturgicznych odmiennoœci.
pf

wierni wyznania ewangelickiego i katolickiego aby uczestniczyæ we wspólnym nabo¿eñstwie i modlitwie o jednoœæ po-

( wykorzystano www.wiara.pl, www.brewiarz.pl)

dzielnych koœcio³ów chrzeœcijañskich. Ka¿dego roku takie
nabo¿eñstwo odbywa siê na przemian raz w koœciele kato-

EKUMENICZNE KOLÊDOWANIE

lickim gdzie kazanie wyg³asza duchowny ewangelicki, a kolejnego roku w koœciele ewangelickim gdzie kazanie wyg³asza ksi¹dz katolicki. Wspólne nabo¿eñstwa w Jaworzu maj¹
ju¿ swoj¹ d³ug¹ historiê, a odbywaj¹ siê równie¿ w czasie
do¿ynek podczas Jaworzañskiego Wrzeœnia.
Sk¹d siê wziê³y pocz¹tki ekumenizmu? Trudno o jednoznaczn¹
datê. Ale na tej drodze odnajdujemy kilka wydarzeñ - etapów
stanowi¹cych niejako krok milowy w drodze do dialogu. Oko³o
roku 1740 w Szkocji rozpocz¹³ dzia³alnoœæ ruch zielonoœwi¹tkowy, propaguj¹cy modlitwê w koœcio³ach chrzeœcijañskich
za siebie nawzajem. W 1820 r. James Haldane Stewart opublikowa³ "Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego Chrzeœcijan oczekuj¹cych wys³ania Ducha Œwiêtego". Dwadzieœcia lat
póŸniej Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie "Unii Modlitw o Jednoœæ". Z kolei Œw. Wincenty
Pallotti († 1850) w³¹czy³ do wspólnych modlitw intencje misyj-

Jaworze nale¿y chyba do niewielu miejscowoœci, nie tylko
w Polsce ale i na Œl¹sku Cieszyñskim, gdzie wspólne spotkania ekumeniczne stale zyskuj¹ nowy wymiar i to nie narzucany „odgórnie”, ale dziêki oddolnym inicjatywom samych
mieszkañców gminy. Do wspólnych nabo¿eñstw w ramach
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan czy nabo¿eñstw
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do¿ynkowych Jaworzañskiego Wrzeœnia, od zesz³ego roku
dosz³y wspólne spotkania op³atkowo-kolêdowe. W ubieg³ym

By³ wiêc czas na wspólne ³amanie siê op³atkiem i sk³adanie
sobie ¿yczeñ, wspólne œpiewanie kolêd, a ca³oœæ by³a prze-

roku z inicjatyw¹ wspólnego spotkania przy op³atku duchownych koœcio³ów katolickiego i ewangelickiego, wraz z cz³on-

platana okolicznoœciowymi wierszami w autorskim wykonaniu Romana Ruckiego i Krystyny Gutan. Istotn¹ czêœæ spo-

kami Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wysz³a miejscowa Parafia Ewangelicko-Augsburska

tkania stanowi³ wyk³ad ks. dr Andrzeja Kozubskiego, który
w ca³oœci by³ poœwiêcony tradycjom œwi¹tecznym – tym, które

w Jaworzu. Gospodarzami spotkania by³a wiêc strona ewangelicka. W tym roku 10 stycznia na zaproszenie jaworzañ-

znamy, a tak¿e tym nowym wspó³czesnym trendom , które
niejako na si³ê zmieniaj¹ nasz¹ rzeczywistoœæ. W swoim

skiego oddzia³u Akcji Katolickiej - z jego nowym prezesem
Krzysztofem Flasz¹ - i proboszcza miejscowej parafii kato-

wyk³adzie ks. dr A. Kozubski mówi³ równie¿ o wierze i trwaniu w Koœciele, jako niezbêdnych warunkach prawdziwego

lickiej ks Adama Gramatyki, ekumeniczne kolêdowanie
wspólnie ze wspó³braæmi z koœcio³a ewangelickiego odby³o

œwiêtowania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Swoje ¿yczenia do
wszystkich zebranych skierowa³ równie¿ obecny na spotka-

siê w Domu Katechetycznym Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu. Ze strony Parafii Ewangelic-

niu Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok, ¿ycz¹c w Nowym
Roku 2008 wszystkim pomyœlnoœci i realizacji osobistych

ko-Augsburskiej w Jaworzu przybyli: ks W³adys³aw Wantulok, ks. Andrzej Krzykowski oraz przedstawiciele PTE

zamierzeñ i planów. Na koniec s³owa podziêkowania w imieniu spo³ecznoœci ewangelickiej z³o¿y³ Leopold K³oda - Prze-

Jaworze Zebranych powita³ ks A. Gramatyka nawi¹zuj¹c w
swoich s³owach miêdzy innymi do zesz³orocznego spotka-

wodnicz¹cy jaworzañskiego oddzia³u PTE, który podziêkowa³ stronie katolickiej nie tylko za samo zaproszenie do udzia-

nia i wyra¿aj¹c przy tym nadziejê, ¿e wspólne kolêdowanie
stanie siê ju¿ tradycj¹ ewangelicko-katolick¹ w Jaworzu. Po

³u we wspólnym spotkaniu op³atkowym, ale i za stworzenie
tej szczególnej ciep³ej i pe³nej autentycznej jednoœci atmos-

oficjalnym powitaniu ks. A. Gramatyka dokona³ katolickim
zwyczajem „kolêdowego” rozpoczêcia wspólnego spotkania.

fery podczas tej kolêdy. Spotkanie zakoñczy³o wspólne odœpiewanie pieœni „Ojcowski Dom”.
Krystyna Gutan

JAWORZAÑSKIE KOLÊDOWANIE

klasyczne kolêdy na podobieñstwo bluesa, ballady, poetyckiej

Niedziela Objawienia Pañskiego 6 stycznia by³a dodatkowo
urozmaicona dwoma koncertami kolêd. Jeden ten wieczor-

pieœni. Œpiewamy i gramy kolêdy od 11 lat, dok³adaj¹c co roku
jakiœ nowy element. Ch³opcy maj¹ swój znacz¹cy udzia³ w pra-

ny organizowany tradycyjnie od wielu lat przez Chór Ewangelicko-Augsburski Parafii Ewangelic-

cach kompozytorskich i aran¿acyjnych. Wiêkszoœæ z tegorocznych wykonawców to byli debiutanci -

kiej w Jaworzu wraz z oddzia³em Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i

pierwszy raz taki wystêp, przed tak¹ publicznoœci¹ w koœciele. Czasami chyba

drugi wczeœniej - gdy¿ po po³udniowej
Mszy Œw w koœciele katolickim. Tutaj

trema nie pozwala³a im, aby w pe³ni pokazaæ co tak naprawdê wokalnie potrafi¹.

wystêpowali m³odzi ch³opcy -wychowankowie z M³odzie¿owego Oœrodka

Po koncercie mo¿na by³o podziwiaæ misternie wykonane szopki bo¿onarodze-

Wychowawczego w Jaworzu.
Program kolêd, ich wybór oraz odpo-

niowe przyniesione do koœcio³a przez ich
twórców. Ch³opcy z MOW samodziel-

wiedni¹ aran¿acjê przygotowa³ wychowawca Zbigniew Hubert. W koncer-

nie przygotowali piêæ Szopek. Pozosta³e zosta³y przygotowane przez dzieci

cie bra³o udzia³ 5 ch³opców: Krzysiek
Sztykiel - bongosy, œpiew, deklama-

ze szko³y podstawowej. W nastêpn¹ niedzielê tj 12 stycznia w ramach „konkur-

cje, Micha³ Rogaliñski - dzwonek,
œpiew, Micha³ Tracz – œpiew, Marcin

su” proponowano wy³oniæ tê najpiêkniejsz¹. By³o to jednak niezwykle trud-

Wadas – œpiew, Janek Pyka - œpiew,
deklamacje. Muzyczny podk³ad za-

ne zadanie. Ka¿da szopka by³a niepowtarzalna, wykonana z wielkim piety-

pewnili; nowy wychowawca - Mateusz
Ocha³a – gitara oraz Zbigniew Hu-

zmem i dba³oœci¹ o ka¿dy szczegó³.
St¹d tak trudno by³o wy³oniæ jednego

bert - równie¿ gitara, harmonijka, a tak¿e œpiew. Kolêdy
prezentowane przez ch³opców maj¹ specyficzny koloryt i

zwyciêzcê – zdecydowano wiêc nagrodziæ wszystkich, którzy przygotowali tegoroczne szopki bo¿onarodzeniowe. Na

charakter, który mo¿na by nazwaæ- jak to okreœli³ opiekun Z.
Hubert - jaworzañskim. Od lat jak mówi Z. Hubert - adaptujemy

zdjêciach prezentujemy wiêkszoœæ z nich.
pf
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NASI NIEZWYCZAJNI
ZOSTALI DOCENIENI
Rokrocznie Starostwo Powiatowe organizuje spotkania noworoczne z osobami dzia³aj¹cymi na rzecz animacji i upowszechniania kultury oraz wyró¿niaj¹cymi siê sportowcami i dzia³a-

¿ej w Jaworzu, redaktor gazety parafialnej „Opatrznoœæ”, autorka
tomików wierszy, organizator corocznych „Wieczorów Poezji
i Muzyki”, nominowana w 2005 r. do Nagrody Starosty Bielskie-

czami sportowymi. Osoby wytypowane przez gminy powiatu

go im. Ks. Józefa Londzina. Wraz z Pani¹ Krystyn¹ wzruszaj¹ce chwile prze¿ywali, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbi-

bielskiego s¹ zapraszane do starostwa gdzie na sali konferencyjnej w obecnoœci w³adz gmin, powiatu, miasta Bielska –

gniew Putek, sekretarz Gminy Anna Skotnicka- Nêdzka i
cz³onek Kapitu³y im. Ks. J. Londzina Ryszard Stanclik.

Bia³ej, przedstawicieli samorz¹du województwa i innych oficjeli, wrêczane s¹ pami¹tkowe statuetki i upominki.

31. stycznia swoj¹ uroczystoœæ mieli sportowcy i dzia³acze
sportu z powiatu bielskiego. Z Jaworza wyró¿nieni zostali-

Starosta i zaproszeni goœcie w ciep³ych s³owach wyra¿aj¹ uzna-

sportowcy Ania Hoczek, Sebastian Kruczek i Stanis³aw

nie dla wyró¿nionych osób, sk³adaj¹ gratulacje i ¿yczenia. W tym
roku 23. stycznia odby³a siê uroczystoœæ wyró¿nienia 13. osób za

Hoczek (opiekun) z £uczniczego UKS „Dziesi¹tka – Komes”
oraz Lucjan Socha, Tomasz Pomorski i Kamil Socha z

dzia³alnoœæ w sferze kultury, która wzbogaca nasze spo³ecznoœci
o wartoœci najwy¿sze, a równoczeœnie tworzy dorobek, który dla

£uczniczego Klubu Sportowego „X Dziesiêæ.”
W³adze Gminy Jaworze reprezentowali: przewodnicz¹cy

potomnych stanowiæ bêdzie ich dziedzictwo kulturowe.
W tym roku wyró¿nienie otrzyma³a Krystyna Gutan g³êboko

Rady Gminy Andrzej Œliwka, sekretarz gminy Anna Skot-

zaanga¿owana w dzia³alnoœæ kulturaln¹ parafii Opatrznoœci Bo-

nicka – Nêdzka, a gratulacje nagrodzonym sk³ada³ Józef
Szary radny Rady Powiatu.
red

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
MA£Y JUBILEUSZ – DU¯O SATYSFAKCJI
V Jubileuszowy Turniej Siatkówki o nagrodê Wójta Jaworza, jak
na jubileusz przysta³o, zosta³ zorganizowany z wielkim rozmachem. 19. stycznia w Hali sportowej w Gimnazjum w Jasienicy,
a¿ 14 dru¿yn walczy³o o puchar Wójta Jaworza ufundowany dla

fundatorów. Oficjalnego otwarcia turnieju dokona³ wicewójt R. G.
Osta³kiewicz w towarzystwie przewodnicz¹cego Rady Gminy
A. Œliwki, wiceprzewodnicz¹cego Z. Putka, przewodnicz¹cej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji K. Szczypka, dyrektor
Gimnazjum D. Pêkali, prezesa zarz¹du KS „Czarni” R. Krucz-

zwyciêskiej dru¿yny. Szczególnie cieszy I miejsce w turnieju
dru¿yny z Jaworza wystawionej przez kadrê wychowawców

ka. Organizator turnieju A. Machnik jak zwykle znajdowa³ siê
trochê w cieniu oficjeli. Jego satysfakcj¹ jest liczne grono dru-

z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego, w sk³adzie: Rafa³

¿yn uczestnicz¹cych w turnieju, uzyskanie wsparcia finansowego od Wójta oraz pozyskanie fundatorów nagród indywidualnych

Str¹czyñski, Pawe³ Kristof, Mateusz Feruga, Miros³aw Mróz,
Krzysztof Czubiñski. Gratulacje nale¿¹ siê dyrekcji MOW, tym
bardziej, ¿e pomys³ rozgrywania turnieju siatkówki w ramach biesiady karnawa³owej, organizacja wszystkich turniejów, oraz pro-

i pucharów za II i III miejsce. Nagrody indywidualne ofiarowali:
Auto - czêœci Sosulski, Zarz¹d Villi Barbara, Sklep Nike Trofea oraz Pan Miros³aw – Jaworzanin uczestnik I turnieju, mi³o-

mocja siatkówki i sportu w ogóle jest dzie³em Aleksandra Machnika, wychowawcy MOW. Cieszy, ¿e niebawem turnieje bêd¹

œnik siatkówki. Fundatorami pucharów za II i III miejsce byli Dyrekcja MOW i Zarz¹d KS „Czarni – Jaworze”. II miejsce zajê³a

rozgrywane na budowanej Hali Gimnazjum w Jaworzu, choæ po-

dru¿yna „AUTO IMPORTER” a III „BROWARNIANIE”. Niespodziankê sprawi³ uczestnikom turnieju i widzom zespó³ taneczny

pularyzacja sportu wœród m³odzie¿y i doros³ych jest celem nadrzêdnym nad miejscem ich uprawiania. Jak¹ rangê osi¹gn¹³ ju¿
turniej, niech œwiadczy obecnoœæ na otwarciu i zakoñczeniu turnieju licznej grupy przedstawicieli w³adz samorz¹dowych oraz

z Gimnazjum w Jasienicy. Uczennice z kl. III i II trenowane przez
nauczycielkê Agnieszkê Machnik wykona³y pokazy tañców „funky” i „step”, nagrodzone wielkimi brawami.
red

LUTY

ECHO JAWORZA str. 27

2008 ROK

Cukiernia u RENATY
Jaworze Ul. Zdrojowa 78
Zaprasza codziennie w godzinach 9 -17
na ciastka, lody, pieczywo
realizujemy zamówienia na ciasta i torty
Informujemy Szanownych Czytelników, i¿ od stycznia br. Echo Jaworza dostêpne jest w wersji on-line na stronie Oœrodka
Promocji Gminy Jaworze www.opgj.pl/echojaworza.html oraz Urzêdu Gminy www.jaworze.pl
REDAKCJA:
Adres: Urz¹d Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871
e-mail: echo@jaworze.pl
Redaktor Naczelny, zrzeszony w Polskim Zwi¹zku Prasy Lokalnej
- Wojciech Bertisch
Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
ich skracania i opracowania redakcyjnego.

UWAGA REKLAMODAWCY!
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane do
drugiego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzedu Gminy Jaworze
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.
Cena jednego segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x
4 cm = 36,8 cm 2 wynosi 33,00 z³ z podatkiem VAT, z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 punktów.
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