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 Zdrowych i Weso³ych Œwi¹t Narodzenia Pañskiego

oraz pomyœlnoœci i spe³nienia marzeñ w Nowym Roku 2010

¿ycz¹ Wójt z Rad¹ Gminy Jaworze i Redakcja Echa  Jaworza

Certyfikat ISO dla Urzêdu Gminy Jaworze

Irena  Stekla

Laur Srebnej Cieszynianki

Krystyna Szczypka

Nominowana do Nagrody Starosty Bielskiego im

ks. Józefa Londzina. Wiêcej na str. 5-6.

Wiêcej na str 4-5.

Wiêcej na str. 11-12.
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XXIX Sesja Rady Gminy Jaworze

Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA

INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

W dniu 25 listopada odby³a siê Sesja Rady Gminy Jawo-

rze. Obrady otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej

Œliwka witaj¹c radnych, przedstawicieli Urzêdu Gminy Ja-

worze z zastêpc¹ wójta Rados³awem G.Osta³kiewiczem na

czele oraz reprezentantów organizacji pozarz¹dowych, pla-

cówek oœwiatowych, mieszkañców. Obecnych by³o 13 rad-

nych co czyni³o obrady prawomocnymi, 2 radnych by³o nie-

obecnych.

Andrzej Œliwka w swoim wyst¹pieniu przypomnia³ postaæ

œp. Mieczys³awa GwoŸdzia, jego dokonania, ¿ycie zawo-

dowe i zaanga¿owanie na rzecz naszej gminy. Pamiêæ

zmar³ego uczczono chwil¹ ciszy.

Wyst¹pienia zaproszonych goœci.

Komendant komisariatu Policji podziêkowa³ za sfinanso-

wanie przez Radê Gminy Jaworze dodatkowych p³atnych

patroli w czasie wakacji.

Powo³anie komisji uchwa³ i wniosków.

Do komisji powo³ano radnych Jerzego Ryrycha i Tadeusza

Gruszczyka. Za przyjêciem tych kandydatur g³osowa³o 13

radnych.

Przyjêcie zmian do porz¹dku obrad

Nikt nie zaproponowa³ zmian, porz¹dek obrad zosta³ przy-

jêty jednog³oœnie.

Zatwierdzenie protoko³u z poprzedniej sesji.

Za przyjêciem protoko³u g³osowa³o 13 radnych.

Zofia Gruszczyk – Skarbnik Gminy Jaworze omówi³a punkty

dotycz¹ce zmian w bud¿ecie , op³at i podatków na rok 2010.

Zmiana w bud¿ecie dotyczy³a wprowadzenia zmian w punk-

cie dotycz¹cym polsko-czeskiego projektu „Dolina JASION-

KI”. Punkt ten nie bêdzie wbrew wczeœniejszym zapisom

realizowany w tym roku, tak wiêc zosta³ przeniesiony do

bud¿etu na rok 2010.

Roman Lorek - przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowej przed-

stawi³ pozytywn¹ opiniê komisji w tej sprawie. Po odczyta-

niu projektu uchwa³y - w g³osowaniu zosta³a ona przyjêta

jednog³oœnie przez 13 radnych.

Wysokoœæ op³aty stawek od nieruchomoœci - Zofia Grusz-

czyk zaproponowa³a ich pozostawienie na poziomie br.

Zmiany w podatku od œrodków transportu - zmiany dotycz¹

podniesienia stawki zgodnie z zaleceniem ministra dla sa-

mochodów ciê¿arowych ujêtych w tabeli ( publikacja na stro-

nie internetowej www.jaworze.pl i na tablicy og³oszeñ UG

Jaworze).

Wysokoœæ op³aty targowej na rok 2010 Skarbnik Gminy

zaproponowa³a aby pozostawiæ j¹ na dotychczasowym po-

ziomie. Podobnie¿ i op³atê za posiadanie psa.

 Podatek rolny i leœny zostan¹ obni¿one ze wzglêdu na ni¿-

sze ceny za ¿yto i drewno.

Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu Roman Lorek przedsta-

wi³ pozytywn¹ opiniê komisji dotycz¹c¹ tych¿e punktów.

Ka¿da z uchwa³ by³a g³osowana oddzielnie po ich odczyta-

niu przez wiceprzewodnicz¹cych Rady Gminy Zbigniewa

Putka i Zygmunta Podkówki

Podjêcie uchwa³ w sprawie

A) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2009.

Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 13 radnych

B) okreœlenie stawek podatku od nieruchomoœci

Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 13 radnych

C) okreœlenie stawek podatku od œrodków transportu

Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 13 radnych

D) wysokoœci op³aty targowej

Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 13 radnych

E) wysokoœci podatku od psów

Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 12 radnych, 1 g³os

wstrzymuj¹cy

F) przyjêcie programu wspó³pracy Gminy Jaworze z or-

ganizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami uprawnio-

nymi na rok 2010

Ostatni temat omówi³a Sekretarz Gminy Anna Skotnicka

Nêdzka. Nie wprowadzono zmian w stosunku do roku bie-

¿¹cego. Opiniê w sprawie projektu uchwa³y przedstawi³a

Krystyna Szczypka – Przewodnicz¹ca Komisji Kultury, Edu-

kacji, Sportu i Promocji.

Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 13 radnych.

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie miêdzysesyj-

nym i przedstawienie zarz¹dzeñ wójta.

Na pytania radnych odpowiedzi udziela³ Rados³aw G.Osta³-

kiewicz.

Pierwszy temat dotyczy³ udzia³u Gminy Jaworze w kon-

kursach LGD Ziemia Bielska. W tym roku Gmina Jawo-

rze nie przystêpuje do tego konkursu. Przyst¹pimy do

konkursu, gdy bêdziemy mieæ tytu³ prawny do terenu

wokó³ pomnika Ofiar Faszyzmu, a wiêc w przysz³ym roku,

jako ¿e projekt  dotyczyæ bêdzie przebudowy centrum

Jaworza - wyjaœni³ zastêpca wójta. Do drugiego konkur-
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su LGD Ziemia Bielska mog¹ przyst¹piæ nasze organi-

zacje pozarz¹dowe.

Ka¿da gmina jest zobowi¹zana do wyznaczenia miejsca

pod l¹dowanie helikoptera ratownictwa medycznego. Ra-

dos³aw G. Osta³kiewicz wyjaœni³, ¿e takie miejsce jest na-

przeciw budynku UG Jaworze.

Projekt wartoœci 100 tys. euro to polsko-s³owacki pro-

jekt realizowany wspólnie z Gmin¹ Streæno(obie gmi-

ny otrzyma³y po 50 tys. euro). Projekt „Szklanym szla-

kiem” przewiduje przygotowanie w Dolinie Jasionki

dwóch miejsc wypoczynkowych z ³aweczkami, tablicy

informacyjnej w Dolnie Jasionki, chcemy odtworzyæ

makietê huty szk³a , która kiedyœ tu funkcjonowa³a.

Poza tym promocyjnie chcemy stworzyæ wirtualny szlak

Dolin¹ Jasionki. W ramach tego projektu chcemy wpro-

wadziæ wymianê wakacyjn¹ m³odzie¿y  - wyjaœni³ R.G.

Osta³kiewicz.

Drugi projekt jest dwuletni - dostaliœmy dofinansowanie 1

mln na organizowanie zajêæ pozalekcyjnych i wyrównaw-

czych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Nastêpnie g³os zabra³ wójt Zdzis³aw Bylok, nawi¹za³ do

dzia³añ Komisji Regulacyjnej w Warszawie dotycz¹cej wy-

ceny budynku Urzêdu Gminy oraz rozmów z Aqu¹ na te-

mat budowy hydrantu ppo¿ obok amfiteatru.

Nastêpnie poruszono tematy zwi¹zane z posiedzeniem

Spo³ecznej Rady Samodzielnego Zak³adu Opieki Zdrowot-

nej i niewykorzystania przez mieszkañców œrodków prze-

znaczonych na szczepienia profilaktyczne przeciwko za-

paleniu w¹troby.

Zapytania i interpelacje radnych

Radny Zbigniew Putek zapyta³ czy spó³ka Aqua powiado-

mi³a nasz¹ gminê o podwy¿ce cen wody i œcieków. Wójt

gminy udzieli³ informacji, ¿e do tej pory do Urzêdu nie wp³y-

nê³o ¿adne pismo z Aquy ani z Urzêdu Miasta Bielska-Bia-

³ej.

Kolejne pytanie Z.Putka dotyczy³o remontu ulicy Wapie-

nickiej. Wójt wyjaœni³, ¿e w tej chwili wysy³ane s¹ pisma do

Starostwa Powiatowego, o pomoc poprosiliœmy radnego

powiatu Rudolfa Galocza. Chodzi o remont k³adki przy

ul.Wapienickiej, co na dzieñ dzisiejszy zosta³o wykonane

niezgodnie z oczekiwaniami gminy. Ten temat le¿y w gestii

powiatu bielskiego.

Radni pytali o sprawê uprawnieñ jaworzañskiej policji

do wystawiania mandatów za z³amanie przepisów ru-

chu drogowego oraz kwestie œcie¿ek pieszo-rowero-

wych w Jaworzu. Komendant Policji wyjaœni³, ¿e kie-

ruj¹cy – w tym tak¿e rowerem jest zobowi¹zany do

zachowania szczególnej ostro¿noœci, tak wiêc szero-

koœæ tych œcie¿ek nie upowa¿nia nikogo do „szaleñ-

stwa rowerowego”.

Wolnych wniosków nie zg³oszono.

Obrady zakoñczy³ Przewodnicz¹cy RG Andrzej Œliwka.

W dniu 10.11.2009r. odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-

downictwa i Infrastruktury

Pierwsza czêœæ posiedzenia Komisji odby³a siê w Galerii

przy ul. Zdrojowej – w tej czêœci spotkania omówiono

bie¿¹ce tematy  nurtuj¹ce radnych i spo³eczeñstwo, a

dotycz¹ce miêdzy innymi  budowy boiska Orlik przy Gim-

nazjum, kompleksu sportowego przy ul. Koralowej, re-

montu nawierzchni na ul. Wapienickiej,  budowy œcie¿ek

pieszo – rowerowych itp.

Sprawozdanie z odbytych posiedzeñ Komisji Rady Gminy Jaworze w listopadzie

2009 roku.

W drugiej czêœci cz³onkowie komisji udali siê na wizjê

lokaln¹ na ul. Turystyczn¹ i ul. Widok, gdzie wystêpuj¹

problemy z odprowadzaniem wody w czasie du¿ych opa-

dów. Stwierdzono, ¿e w tych miejscach nie ma rowów ,

które zapewni³yby  skuteczne odprowadzanie wody. Do

Urzêdu Gminy zostanie skierowany wniosek o rozwi¹za-

nie tego problemu.

Opracowa³: Zbigniew Putek

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

W dniu 12.11.2009r.odby³o siê posiedzenie cz³onków

Rady Spo³ecznej Samodzielnego Zak³adu Opieki

Zdrowotnej w Jaworzu. Na spotkaniu omówiono  spra-

wy bie¿¹ce, oraz przyjêto plan remontów w budynku i w

jego otoczeniu na nastêpny 2010 rok. Obecnie w budyn-

ku zakoñczono wymianê okien – wszystkie zosta³y wy-

Informacja ze spotkania Rady Spo³ecznej  Samodzielnego Zak³adu Opieki Zdro-

wotnej w Jaworzu

mienione na plastikowe oraz  zakoñczono prace malar-

skie. W przysz³ym roku najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ bêdzie

wymiana kot³ów centralnego ogrzewania i renowacja

ogrodzenia wokó³ budynku.

Opracowa³: Zbigniew Putek

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

*  *  *  *  *



2009 ROKGRUDZIEÑ ECHO JAWORZA str. 4

Jaworzañskie srebro

Œwiêto Niepodleg³oœci kojarzy siê nade wszystko z patrio-

tycznymi uroczystoœciami. W grodzie nad Olz¹ 11 listopa-

da jest dniem, kiedy podczas uroczystej sesji Rad Gmin

Ziemi Cieszyñskiej organizowanej przez Stowarzyszenie

Samorz¹dowe Ziemi Cieszyñskiej wrêczane s¹ Laury Zie-

mi Cieszyñskiej. Srebrn¹ i Honorow¹ Z³ot¹ Cieszyniankê

wrêczono po raz trzynasty, a na uroczystoœci nie zabrak³o

jaworzañskiego akcentu, bowiem laureatk¹ srebrnej statu-

etki by³a Irena Stekla.

Cieszyñsk¹ uroczystoœæ prowadzi³a Danuta Koenig - na-

czelnik Wydzia³u Kultury, Oœwiaty i Turystyki Urzêdu Miej-

skiego w Ustroniu. Zanim jednak zaprezentowali siê laure-

aci i wrêczono im. Laur Srebrnej Cieszynianki tradycyjnie

widzowie mogli obejrzeæ program artystyczny w wykona-

niu zespo³ów i solistki z Gminy Zebrzydowice. Tak wiêc wy-

st¹pi³y: Regionalny Zespó³ Œpiewaczy „Ma³okoñczanie”, Re-

gionalny Zespó³ „Nadolzie”, Dzieciêcy Zespó³ Folklorystycz-

ny „Kaczoki”, Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny „Koñcza-

neczki”, Chór Mieszany „Echo”, Grupa taneczna Klubu Tañ-

ca Towarzyskiego prowadzonego przez Waldemara Dudka

oraz trio jazzowe w sk³adzie Gabriela Machej (solistka)

Bart³omiej Stuchlik (kontrabas) Tomasz Pala (fortepian).

Po czêœci artystycznej oczekiwana przez wszystkich chwi-

la- prezentacja sylwetek tegorocznych dzia³aczy z poszcze-

gólnych gmin, nominowanych do tego jak¿e zaszczytnego

wyró¿nienia.

Srebrn¹ Cieszyniankê w roku 2009 otrzymali: Józef Holek-

sa (Brenna), Boles³aw Dziedzic (Chybie), Wiktor Pieczon-

ka (Cieszyn), W³adys³aw Szweda (Dêbowiec), Jan Gajdacz

(Goleszów), Helena Stoszek (Ha¿lach), Jerzy Micha³ek

(Istebna), Irena Stekla (Jaworze), Urszula Stefania Ko-

rzonek (Skoczów), ks. Karol Macura (Strumieñ), Leon Mi-

jal (Ustroñ), Teresa £¹czyñska (Wis³a) i Wanda Sztymon

(Zebrzydowice).

Honorow¹ Z³ot¹ Cieszyniankê otrzyma³ Franciszek Dzida,

filmowiec z Chybia.- Wrêczenia Srebrnej Cieszynianki do-

konali Rados³aw G. Osta³kiewicz – zastêpca wójta Gmi-

ny Jaworze wraz z Andrzejem Œliwk¹ - Przewodnicz¹cym

Rady Gminy Jaworze. Po czêœci oficjalnej do sk³adania

¿yczeñ przy³¹czyli siê przedstawiciele w³adz samorz¹do-

wych i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w danej

gminie.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wspólnym odœpiewaniem hym-

nu „Ojcowski dom”.

Dzia³aæ spo³ecznie znaczy ¿yæ pe³niej
Ludzie pracuj¹cy z oddaniem na rzecz innych, nie oczekuj¹-

cy zap³aty, zaszczytów, satysfakcjê i radoœæ czerpi¹ z dobra,

które czyni¹. Zwykle nazywamy ich spo³ecznikami. Niestety

w dzisiejszych czasach coraz mniej jest takich osób, czas

bowiem nie nazbyt ³askawy. Œwiat jest bardziej skomercjali-

zowany, nastawiony na zdobywanie w³adzy i pieniêdzy. Mówi

siê nawet doœæ czêsto i g³oœno o „znieczulicy”, która toczy

wiêksze b¹dŸ mniejsze miasta. Na szczêœcie spo³ecznicy

nadal s¹ wœród nas, w³asnym przyk³adem ucz¹ innych. Oni

doskonale wiedz¹, ¿e dawaæ dobro, tworzyæ piêkno i ¿yæ w

prawdzie znaczy byæ wolnym cz³owiekiem.

Kiedy zaœ zostaj¹ za swoj¹

pracê wyró¿nieni zaiste

czuj¹ satysfakcjê. Irena

Stekla, która otrzyma³a

Srebrn¹ Cieszyniankê

twierdzi, i¿ „to wielki za-

szczyt i tym wiêksza ra-

doœæ, ¿e to nagroda od swo-

ich, dla swoich; od samo-

rz¹dowców z tego terenu,

dla ludzi tu dzia³aj¹cych”.

Ta nagroda to nobilitacja

spo³eczna i wyraz wielkie-

go uznania dla cz³owieka.
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Praca spo³eczna daje wiele radoœci, czujê siê spe³niona.

Zreszt¹ ju¿ w czasach szkolnych anga¿owa³am siê dzia-

³aj¹c w ró¿nych ko³ach zainteresowañ. Teraz gram w ze-

spole Starzy Przyjaciele, prowadzê Galeriê pod Groniem,

a niegdyœ bra³am udzia³ Kulinarnym Dziedzictwie - mówi

Irena Stekla. Jak podkreœla laureatka Srebrnej Cieszynian-

ki - ka¿dy cz³owiek wiele wynosi z domu rodzinnego. To

w³aœnie rodzina daje wzorce do naœladowania, wskazuje

autorytety.

Ludzie, którzy nic nie daj¹ z siebie zamykaj¹ siê na œwiat,

na innych. Potem ciê¿ko wyjœæ z tej warowni, praca spo-

³eczna daje ogromne otwarcie i radoœæ .

Dzia³aj¹c na rzecz innych mo¿na poczuæ prawdziwy smak

otaczaj¹cej rzeczywistoœci. To tak, jakby oddychaæ ca³y czas

pe³n¹ piersi¹, widzi siê sens ¿ycia – dodaje Irena Stekla.

Czy takie nagrody s¹ potrzebne?

Zdecydowanie tak. To nie tylko wyró¿nienie, ale zachêta

dla innych, ¿e warto dawaæ coœ z siebie - laureatka srebr-

nej cieszynianki nie ma w¹tpliwoœci- to bardzo wa¿ne,

by ludzie czuli siê potrzebni i zauwa¿eni.

Warto przypomnieæ, ¿e Laury Ziemi Cieszyñskiej: Srebrna

i Z³ota Cieszynianka, wrêczane s¹ od 1997 r., (a od 2001 r.

tak¿e „Honorowa Z³ota Cieszynianka” ). Zwi¹zek Komunal-

ny Ziemi Cieszyñskiej od 12 lat w ten sposób honoruje lu-

dzi szczególnie zas³u¿onych dla gmin i lokalnej spo³eczno-

œci. Laury maj¹ charakter statuetek przedstawiaj¹cych kwiat

o nazwie cieszynianka wiosenna, wykonanych wed³ug pro-

jektu cieszyñskiego plastyka Henryka Jasiñskiego.

Dziêkujemy Portalowi Ziemi Cieszyñskiej: www.OX.pl

za udostêpnienie zdjêæ do niniejszego tekstu.

Przygotowali:

Agata Jêdrysko i Piotr Filipkowski

6 listopada po raz jedenasty Kapitu³a Nagrody wybra³a spo-

œród nominowanych osób z gmin naszego powiatu, g³ównego

laureata tegorocznej edycji Nagrody im ks J.Londzina. Uro-

czystoœæ tradycyjnie odbywa³a siê w Teatrze Polskim w Biel-

sku-Bia³ej. Oprócz prezentacji kandydatów nominowanych do

Nagrody, przemówieñ, ¿yczeñ ,nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ

oprawy artystycznej. W tym roku wyst¹pi³ chór „Gloriam Dei”

z Instytutu Teologicznego w Bielsku-Bia³ej, a po czêœci oficjal-

nej Jacek Wójcicki, znany krakowski aktor.

Z terenu naszej gminy nominowan¹ do Nagrody Starosty

Bielskiego im. ks. J. Londzina by³a Krystyna Szczypka. Oso-

ba znana przede wszystkim ze swej spo³ecznikowskiej pasji.

Karierê zawodow¹ rozpoczê³a w 1967 roku w szkolnictwie,

wpierw jako nauczyciel, a w latach 1986-2001 pe³ni³a funk-

cjê Dyrektora w Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworzu Œred-

nim (dzisiejsze gimnazjum ). Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadcze-

niem wspiera³a prace Rady Gminy , a konkretnie Komisjê

Edukacji - nawet wówczas, gdy nie by³a radn¹. Laureatka

aktywnie dzia³a³a w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oraz

w Kole Gospodyñ Wiejskich nr 2. W 2006 roku zosta³ radn¹

Rady Gminy Jaworze, w której pe³ni funkcje Przewodni-

cz¹cej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Za swoj¹

dzia³alnoœci i pasje spo³ecznikowsk¹ zosta³a uhonorowana

m.in Medalem „Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza” oraz na-

grodami wójta za pracê pedagogiczn¹.

W bielskich uroczystoœciach oprócz w³adz samorz¹dowych

powiatu, województwa œl¹skiego , pos³ów do parlamentu du-

chowieñstwa na czele z Biskupem Diecezji Cieszyñskiego Ko-

œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ks. Paw³em Anweilerem,

uczestniczyli tak¿e w³odarze gmin, z których pochodzili nomi-

nowani do Nagrody dzia³acze spo³eczni. A wiêc w przypadku

Jaworza byli to: wójt Zdzis³aw Bylok, wraz z wicewójtem Ra-

dos³awem G.Ostalkiewiczem, Sekretarz Gminy Anna Skot-

nicka-Nêdzka, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliw-

ka, radny powiatu i Kierownik Miêdzywydzia³owego Zespo³u

Zadaniowego Œl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego Rudolf

Galocz oraz przedstawiciele stowarzyszeñ i organizacji po-

zarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie naszej gminy. Wielu

spoœród parlamentarzystów nie mog³o przybyæ na tê uroczy-

stoœæ st¹d odczytano jedynie ¿yczenia, jakie przes³ali na rêce

nominowanych do Nagrody. Wyj¹tkowo w tej edycji nagrody

im. ks. J. Londzina nie móg³ wzi¹æ udzia³u zwierzchnik Diecezji

Bielsko-¯ywieckiej ks. Tadeusz Rakoczy, którego list i okolicz-

noœciowe ¿yczenia zosta³y odczytane podczas uroczystej gali.

Do wszystkich zebranych s³owa powitania skierowa³ Starosta

Bielski - Andrzej P³onka, który póŸniej wspólnie z Przewodni-

cz¹c¹ Kapitu³y Nagrody Alin¹ Œwie¿y-Sobel wrêczyli wyró¿-

nienia nominowanym oraz nagrody. Jak w swoim wyst¹pieniu

podkreœlali organizatorzy; w tym roku na tê nagrodê zas³ugiwa-

³o wielu, jednak¿e jest ona tylko jedna. St¹d Kapitu³a nie mia³a

³atwego zadania, ale jak zaznaczy³ Andrzej P³onka - ka¿dy z

nominowanych winien j¹ otrzymaæ. Uroczystoœæ zamknê³a ob-

chody 10-lecia istnienia Powiatu Bielskiego, ale tak¿e w tym

roku przypada 80-ta rocznica œmierci ks pra³ata Józefa Londzi-

na. Werdykt Kapitu³y - a wiêc nazwisko tej jedynej osoby, która

w tym roku odebra³a medal Nagrodê Starosty Bielskiego im.

ks. J. Londzina odczyta³a przewodnicz¹ca Alina Œwie¿y-So-

bel. Nagrodzonym zosta³ Józef Wrzo³ z Zabrzega.

Krystynê Szczypka zapytaliœmy czym jest dla ka¿dego spo-

³ecznika taka nagroda?

Krystyna Szczypka: Nagroda Starosty Bielskiego im. ks.

pra³ata Józefa Londzina to wyró¿nienie nie tyle danej osoby,

co jej dokonañ. W dzisiejszym- co tu kryæ - doœæ skomercja-

lizowanym œwiecie praca na rzecz innych, a tak¿e regionu,

XI Edycja Nagrody Starosty Bielskiego im ks Józefa Londzina
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w którym siê ¿yje, jest niestety coraz mniej popularna, bo

nie przynosi profitów. Uwa¿am zatem, ¿e wy¿ej wspomnia-

na nagroda jest ¿ywym dowodem tego, i¿ s¹ jeszcze i tacy,

którzy kieruj¹ siê dewiz¹ byæ, a nie mieæ. Jednym s³owem

Nagroda im. ks. pra³ata Józefa Londzina jest wyró¿nieniem

nietuzinkowym, presti¿owym i zachêcaj¹cym innych do po-

dobnych dzia³añ. Zawiera przes³anie, ¿e czasami warto ro-

zejrzeæ siê i odpowiedzieæ na pytanie - co mo¿na zrobiæ dla

innych? To, jak s¹dzê jest niezmiernie wa¿ne i buduj¹ce.

- Jakimi cechami powinien dysponowaæ cz³owiek, który zostaje

niejako wytypowany, by otrzymaæ tego rodzaju wyró¿nienie?

Krystyna Szczypka: Myœlê, ¿e cechy charakteru odgry-

waj¹- przynajmniej dla mnie -rolê drugorzêdn¹. Najwa¿-

niejsze jest otwarcie siê na potrzeby innych, a to w du¿ej

mierze zale¿y od wra¿liwoœci ka¿dego z nas. Tê wra¿li-

woœæ albo siê ma, albo nie. Jeœli tak, to ju¿ po³owa sukce-

su. Reszta jest spraw¹ dobrej organizacji czasem oraz

predyspozycji kierowniczych. W moim przypadku z

pierwsz¹ nigdy nie mia³am problemu, zarzucano mi na-

wet pewn¹ rygorystycznoœæ czasow¹. Co do drugiej, to

wiele lat pe³ni³am funkcje kierownicze. S¹dzê wiêc, ¿e lata

praktyki te¿ zrobi³y swoje.

- Czy tego typu nagrody s¹ potrzebne, maj¹c wymiar wrêcz

ogólnospo³eczny?

Krystyna Szczypka: Jak najbardziej. Wyró¿nienie osób

wra¿liwych, otwartych, empatycznych itd. ma wymiar, jak

ju¿ wczeœniej wspomnia³am nie tylko presti¿owy, ale g³ów-

nie etyczny. Pokazuj¹, ¿e warto czasem spo³ecznie za-

anga¿owaæ siê i poœwiêciæ dla jakiejœ idei. S¹ te¿ bodŸ-

cem stymuluj¹cym dla ludzi m³odych, którzy nie zawsze

chêtnie pracuj¹ spo³ecznie. To przecie¿ na m³odym po-

koleniu musimy oprzeæ nasze dalsze poczynania. Bez

ich czynnego wspó³dzia³anie nie bêdzie kontynuacji w

przysz³oœci. To oni odziedzicz¹ po nas (mam tak¹ cich¹

nadziejê) „bakcyla spo³ecznika” . Tak przecie¿ rodzi siê

niepisana tradycja.

Przygotowali:

Agata Jêdrysko i Piotr Filipkowski

 Rozmowa z wójtem Zdzis³awem Bylokiem

Czas bilansów, czas planów
Grudzieñ to zazwyczaj czas podsumowañ. W tym roku choæ

nie uda³o siê zrealizowaæ do koñca niektórych inwestycji,

to jak mówi wójt, nie jest to czas zmarnowany. Jednak naj-

lepiej oddajmy g³os gospodarzowi Gminy Jaworze.

EJ: Koniec roku to zawsze dobra okazja, by pokusiæ siê o

garœæ osobistych podsumowañ, a wiêc bilans zysków i strat.

Jak pan ocenia w tym kontekœcie mijaj¹cy rok?

Z. Bylok: Przyznajê szczerze, ¿e ponad rok temu wierzy-

³em, i¿ stoj¹c u progu 2010 roku temat jaworzañskiej geo-

termii ruszy z miejsca. Niestety wskutek ró¿nych okolicz-

noœci – tak¿e tych niezale¿nych od gminy – oba dotych-

czasowe przetargi skoñczy³y siê inaczej ni¿ byœmy oczeki-

wali. Przed kilkoma tygodniami og³osiliœmy trzeci¹ turê po-

szukiwañ inwestora – tzw. rokowania. Mo¿e uda siê tym

razem. Ale niezale¿nie od tego szukamy alternatywnych

rozwi¹zañ. Miêdzy innymi za poœrednictwem Ambasady

Austrii nawi¹zaliœmy kontakty z inwestorem z Wiednia, nie-

mniej oczywiste problemy z w³asnoœci¹ odwiertów s¹ naj-

powa¿niejsz¹ przeszkod¹ w osi¹gniêciu kompromisu. Drug¹

spraw¹, która spêdza mi sen z oczu, jest kanalizacja. Re-

alizacja tej inwestycji to wydatek blisko 40 milionów z³o-

tych, na który Jaworza po prostu

nie staæ, gdy¿ rocznie nasze wy-

datki to ok. 15 mln z³otych ogó³em

– na oœwiatê, przedszkola, drogi

czy GOPS. Dlatego te¿ musimy

szukaæ œrodków w Brukseli. Ju¿

kilka miesiêcy temu z³o¿yliœmy

wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Œrodowiska, jed-

nak do dzisiaj nie mamy odpowiedzi, co siê z nim tak w³a-

œciwie dzieje. Ale jestem dobrej myœli.

EJ: A sukcesy? Bo pewnie gmina ma siê czym pochwaliæ.

Z. Bylok: Oczywiœcie. Ten rok by³ pod wzglêdem rozpo-

czêtych inwestycji prze³omowy. W³aœciwie nigdy w Jawo-

rzu jeszcze tak wiele siê nie dzia³o. Rozpoczêliœmy realiza-

cjê szeregu projektów – takich jak przebudowa Turystycz-

nej, budowa œcie¿ek pieszo-rowerowych wzd³u¿ S³onecz-

nej i Cisowej czy wreszcie Orlik. Poza tym podpisaliœmy

umowy na kolejne inwestycje – budowê œcie¿ki rowerowej

wzd³u¿ ul. Folwarcznej, przebudowê Amfiteatru i Parku oraz

budowê trzech kolejnych boisk przy ul. Koralowej. Ale to

wci¹¿ nie wszystko, bo przecie¿ oprócz tych wielkich pro-

jektów realizujemy równie¿ i te ma³e, jak choæby monito-
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 Rozmowa z radnym powiatu Rudolfem Galoczem

Rudolf Galocz - osoba znana chyba wszystkim jaworza-

nom, niegdyœ zastêpca wójta Gminy Jaworze, radny gmi-

ny, radny Rady Powiatu, Kierownik Miêdzywydzia³owego

Zespo³u Zadaniowego Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-

wództwa Œl¹skiego w Bielsku-Bia³ej.

EJ: Mija kolejny rok pañskiej pracy, jako radnego powiatu

bielskiego. Proszê powiedzieæ, czy ta funkcja spe³nia spo-

³eczne oczekiwania?

R.Galocz: Moja praca i dzia³alnoœæ spo³eczna s¹ zwi¹zane

z ca³ym moim okrêgiem wyborczym, a wiêc nie tylko Jawo-

rzem, ale i Jasienic¹. Mimo, ¿e nie mam dy¿urów w Urzê-

dzie Gminy Jaworze czy te¿ w Jasienicy, mieszkañcy przy-

eje¿d¿aj¹ do mojego bielskiego biura. Problemy, jakie przed-

stawiaj¹ s¹ ró¿norodne; od próœb o za³atwienie czy pomoc

w rozwi¹zaniu konfliktów miêdzyludzkich, po tematy zwi¹-

zane z infrastruktur¹ drogow¹. Ta

ostatnia kwestia jest najtrudniej-

sza. Nie wszystko udaje siê za³a-

twiæ w³aœnie ze wzglêdów finan-

sowych. Bud¿et Powiatu Bielskie-

go ma te¿ swoje ograniczenia i

przyk³adowo, gdy budujemy lub

remontujemy drogê w Wilkowicach, to nie ma pieniêdzy na

tak¹ sam¹ inwestycjê np. w Jaworzu. To co podkreœlaj¹

stale w³odarze powiatu, my jako radni mamy dzia³aæ na

rzecz ca³ego obszaru, a nie tylko swojego okrêgu wybor-

czego. Zreszt¹, gdyby radni w taki w³aœnie sposób chcieli

pracowaæ, to zapewne ¿adna inwestycja nie by³aby realizo-

wana. Jedno mogê ju¿ powiedzieæ, na przysz³y rok mamy

zarezerwowane œrodki na poprawê stanu dróg powiatowych

w Gminie Jaworze.

ring, którego efekty s¹ ju¿ bardziej ni¿ zauwa¿alne – nagle

w obszarze od Goruszki po amfiteatr zapanowa³ przys³o-

wiowy œwiêty spokój. Niespodziank¹ jest tak¿e spo³eczny

odbiór tzw. miêkkich projektów, takich jak dobiegaj¹ce koñca

trzy szkolenia z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Ponad 150 osób aktywnie uczestniczy³o w zajêciach z kuchni

regionalnej, haftu i szyde³kowania, nauki jêzyka angielskie-

go, obs³ugi komputera oraz pozyskiwania œrodków na dzia-

³alnoœæ gospodarcz¹. Pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e nie uda

siê zrealizowaæ tych szkoleñ lecz dziœ mamy ju¿ inny pro-

blem - czy uda siê pozyskaæ kolejne œrodki na nowe szko-

lenia. Dzisiaj iloœæ chêtnych mieszkañców do udzia³u w

kolejnej edycji szkoleñ jest tak du¿a, na pewno nie bêdzie

problemu z rekrutacj¹. No i wreszcie chyba najwa¿niejsza

informacja – 4 grudnia otrzymaliœmy certyfikat ISO

9001:2008, co przede wszystkim potwierdza fakt wdro¿e-

nia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ i wysokiego profesjona-

lizmu pracowników Urzêdu Gminy Jaworze. Co wiêcej, to

w³aœnie Jaworze jako pierwsze uzyska³o takie œwiadectwo

spoœród wszystkich gmin powiatu bielskiego, a tak¿e po-

wiatów oœciennych. A to ju¿ coœ.

EJ: Jak uk³ada³a siê Panu wspó³praca z organizacjami po-

zarz¹dowymi i Rad¹ Gminy?

Z. Bylok: Bardzo dobrze. Tak dobrej wspó³pracy ¿yczy³-

bym ka¿demu wójtowi. Poza tym w³aœnie stamt¹d pocho-

dzi wiele cennych inicjatyw i pomys³ów, np. szkolenia, o

których mówi³em wczeœniej, by³y odpowiedzi¹ na zg³asza-

ne mi zapytania podczas spotkañ w obu ko³ach gospodyñ

wiejskich i kole emerytów i rencistów. Powiem krótko – je-

stem dumny, ¿e mogê siê w swej pracy spotykaæ z takimi

ludŸmi. Miêdzy innymi w³aœnie to spowodowa³o, ¿e zdecy-

dowa³em siê na ponowne kandydowanie na stanowisko

wójta w nadchodz¹cych wyborach w 2010 roku.

EJ: Jakie ma Pan plany na najbli¿sze miesi¹ce?

Z. Bylok: Dobre pytanie. Tyle tylko, ¿e w pracy wójta trze-

ba patrzyæ nie z perspektywy miesiêcy, ale lat. Minione sie-

dem lat jest tego dowodem. Inna sprawa, ¿e w Polsce wci¹¿

pokutuje niesamowicie biurokratyczne podejœcie do wszyst-

kiego, co znacznie wyd³u¿a czas przygotowania i realizacji

nawet najmniejszej inwestycji. Ale do odwa¿nych œwiat na-

le¿y i nie zra¿amy siê – tym bardziej ¿e plany mamy rze-

czywiœcie ambitne. W przysz³ym roku ruszaj¹ dwa wielkie

place budowy – na ulicy Koralowej, gdzie chcemy oddaæ

do u¿ytku trzy boiska z prawdziwego zdarzenia oraz w Par-

ku, który ca³kowicie zmieni swoje oblicze. Takiej rewolucji

w Jaworzu jeszcze nie by³o. Poza tym planujemy równie¿

przebudowê „trójk¹ta” w œcis³ym centrum Jaworza wraz z

pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Chcemy by docelowo inwe-

stycja ta objê³a przebudowê Alei Koœcielnej, która mia³aby

stanowiæ swoiste wrota do Parku. Chcia³bym równie¿, by u

wejœcia na mostek - na miejscu, gdzie kiedyœ sta³ kiosk –

postawiæ ³aweczkê z siedz¹c¹ na niej jedn¹ ze s³awnych

osób, które kiedyœ zawita³y do naszej gminy. Kto mia³by

„zasi¹œæ” na tej ³aweczce? Zobaczymy, mo¿e czytelnicy

maj¹ jakiœ pomys³?

EJ: Czego ¿yczy³by pan sobie i mieszkañcom na nadcho-

dz¹cy Nowy Rok?

Z. Bylok: Mieszkañcom naszej gminy oraz wszystkim jej

przyjacio³om chcia³bym ¿yczyæ pomyœlnoœci, sukcesów,

zdrowia, pracy, zadowolenia w ¿yciu rodzinnym jak i zawo-

dowym. Zaœ sobie si³y, by zrealizowaæ zamierzone cele.

Rozmawia³: P. Filipkowski
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EJ: Jak wygl¹da ta swego rodzaju walka o œrodki na rzecz

konkretnej gminy?

R.Galocz: Ja nie sk³adam interpelacji w danej sprawie. Ze

wzglêdu na fakt, i¿ pracujê na terenie Starostwa Powiato-

wego wiele spraw za³atwiam na miejscu lub w Katowicach.

Poza tym mam ci¹g³y kontakt z cz³onkami Zarz¹du Powia-

tu, spotykamy siê w komisjach Rady Powiatu i tam osi¹ga-

my pewien konsensus. Na sesji w³aœciwie g³osujemy tylko

nad tym, co wypracowaliœmy w komisjach. W ostatnim cza-

sie mia³em kilka interwencji, jak chocia¿by w przypadku re-

montu ul. Wapienickiej w Jaworzu. Moja dzia³alnoœæ jest te¿

zwi¹zana z prac¹ w komisjach problemowych. Dla przypo-

mnienia powiem, ¿e s¹ to komisje; bud¿etowa, ochrony œro-

dowiska i rolnictwa oraz ³adu i porz¹dku. To pozwala mi na

wiêksz¹ skutecznoœæ dzia³ania. Jako radny powiatowy i za-

razem przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego mam pe-

wien komfort dzia³ania. Muszê te¿ podkreœliæ doskona³¹

wspó³pracê z Zarz¹dem Powiatu. ¯a³ujê tylko, ¿e rzadko

mogê uczestniczyæ w sesjach Rady Gminy Jaworze, a wi¹¿e

siê to z tym, ¿e z regu³y w tym samym dniu mam sesjê Rady

Powiatu. Jednak jestem w sta³ym kontakcie z jaworzañskimi

radnymi. Moje biuro w Bielsku-Bia³ej jest otwarte zarówno

dla mieszkañców, jak i radnych. I jak pokazuje miniony rok-

wiêkszoœæ obywateli korzysta z tej mo¿liwoœci.

EJ: Na koniec - czego ¿yczy³by pan mieszkañcom Jaworza

w Nowym Roku?

R.Galocz: Zarówno w³adzom Gminy Jaworze, jak i miesz-

kañcom ¿yczê, aby wszystkie za³o¿enia zwi¹zane z przy-

gotowaniem nowego roku bud¿etowego 2010 spe³ni³y siê,

aby wybory samorz¹dowe w nadchodz¹cym roku pozwoli³y

dokonaæ nam wszystkim wyboru najlepszych kandydatów i

abyœmy, jako mieszkañcy Jaworza mieli dalej dobrych go-

spodarzy naszej gminy. Ponadto ¿yczê wszystkim zdrowia

i pomyœlnoœci.                          Rozmawia³: P Filipkowski

„… Czasem czujemy siê niegodni i niepotrzebni.

W³aœnie b¹dŸmy wtedy godni, kiedy czujemy siê niegodni.

Jesteœmy tak d³ugo potrzebni, jak d³ugo ¿yjemy na ziemi…”

Ks Jan Twardowski

Koœció³ Ciê nie ogarnie. Warszawa 2000.

Kolejna kartka z kalendarza i ju¿ mamy ostatni miesi¹c

roku 2009. Czas tak szybko mija, i¿ wrêcz niekiedy mamy

wra¿enie, ¿e w poœpiechu ¿ycia gubimy coœ cennego. Ten

rok to czas spotkañ, wywiadów, relacji z ró¿nych uroczy-

stoœci, wielu niezapomnianych spotkañ…

Kolejny raz dane nam by³o wspó³pracowaæ z oddanymi na-

szej gminie spo³ecznikami. Tak, bez Was nie by³oby Echa

Jaworza, a na pewno nie mia³oby ono w takiej formy.

To Wam zawdziêczamy wiele ciekawych tematów, wielu z

Was nieomal do ka¿dego numeru Echa Jaworza daje swo-

je artyku³y dotycz¹ce szkó³, koœcio³ów, stowarzyszeñ i or-

ganizacji. To tak¿e ¿yczliwoœæ naszych w³adz samorz¹do-

wych; Rady Gminy Jaworze z jej Przewodnicz¹cym An-

drzejem Œliwk¹ i Wójtem Zdzis³awem Bylokiem oraz Se-

kretarz Gminy Ann¹ Skotnick¹-Nêdzka, no i osob¹ odpo-

wiedzialn¹ za informacje dotycz¹ce Urzêdu Gminy Jawo-

rze – Zastêpc¹ Wójta Rados³awem G. Osta³kiewiczem, który

od wrzeœnia 2009 roku czuwa nad tym, aby wszystkie wa¿-

ne informacje dotycz¹ce prac Urzêdu Gminy Jaworze zna-

laz³y siê na ³amach naszego miesiêcznika. Równie¿ wiele

zawdziêczamy ¿yczliwoœci pozosta³ych pracowników Urzê-

du Gminy Jaworze, Oœrodka Promocji Gminy, Gminnego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, naszego Komisariatu Policji

w Jaworzu, Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dziêkujemy za przychylnoœæ i wyrozumia³oœæ wszystkim orga-

nizacjom pozarz¹dowym dzia³aj¹cym na terenie naszej gminy.

Wiemy, ¿e wiele osób powinniœmy w tym miejscu wymie-

niæ. Lista to jednak by³aby bardzo d³uga. St¹d pozwolimy

sobie tylko na przypomnienie kilku „na sta³e” wspó³tworz¹-

cych Echo Jaworza: Ma³gorzata Kobiela-Gryczka, Ry-

szard Stanclik i Tomasz Wróbel z Towarzystwa Mi³oœni-

ków Jaworza, Zygmunt Podkówka - ze Stowarzyszenia

Nasze Jaworze, Leopold K³oda i Jan Kliber z Polskiego

Towarzystwa Ewangelickiego, Krystyna Gutan, Józef Cza-

der i Krzysztof Flasza z Parafialnego Oddzia³u Akcji Ka-

tolickiej, Iwona Kominek i Piotr Bo¿ek z Gimnazjum nr 1

im. gen. S. Maczka w Jaworzu, Dorota Krzykowska i To-

masz Zdunek ze Szko³y Podstawowej nr im. M. D¹brow-

skiej, Aleksandra Szeliga z M³odzie¿owego Oœrodka Wy-

chowawczego, Danuta Pawlus z Zespo³u Regionalnego

Jaworze, Danuta Mynarska z Ko³a Gospodyñ Wiejskich

nr 1, Irena Mikler z Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 2 i Kry-

styna Plaza-Popielas z Ko³a Emerytów i Rencistów.

Dziêkujemy tak¿e tym nie wymienionym tak

za propozycje tematów, jak i cenne uwagi,

czy te¿ s³owa konstruktywnej krytyki.

¯yczymy wszystkim w Nowym Roku 2010,

zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci w

¿yciu rodzinnym i zawodowym, wie-

lu oddanych przyjació³, ludzkiej

¿yczliwoœci i spe³nienia marzeñ.

Nade wszystko zaœ nadziei, która

¿yciu nadaje blasku.

Redakcja Echa Jaworza

¯yczenia od Redakcji Echa Jaworza
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Towarzystwo Mi³oœników Jaworza informuje, ¿e na podstawie  decyzji Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 paŸdziernika

2009  roku  ASO 5022-1/09, przeprowadzono zbiórkê publiczn¹  na terenie cmentarzy wyznaniowych w Gminie Jawo-

rze w dniu 1 listopada 2009 r.

Zebrano nastêpuj¹ce kwoty:

- cmentarz  katolicki  3384.60 z³

- cmentarz ewangelicki  3595,00 z³

W/w kwoty wp³acono na konto Towarzystwa Mi³oœników Jaworza.

Œrodki pochodz¹ce ze zbiórki bêd¹ przeznaczone w ca³oœci wy³¹cznie na renowacjê zabytków po³o¿onych na cmenta-

rzach wyznaniowych w Gminie Jaworze.

Skarbnik TMJ

Irmgarda Gryczka

Szanowni Mieszkañcy
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu sk³ada serdeczne

podziêkowania wszystkim, którzy wziêli udzia³ w zbiórce

makulatury organizowanej przez Bibliotekê.

Dziêki Pañstwa aktywnoœci uda³o siê zebraæ 4130 kg czy-

stej makulatury. Œrodki pieniê¿ne pozyskane ze sprzeda¿y

zostan¹ przeznaczone na zakup nowych ksi¹¿ek.

Chcemy równie¿ poinformowaæ, i¿ planujemy takie zbiórki

powtarzaæ cyklicznie, a kolejna ju¿ wiosn¹, o czym dok³ad-

nie powiadomimy na ³amach Echa Jaworza.

Ju¿ zachêcamy do sk³adania i segregowania papieru w ka¿-

dej postaci, to przecie¿ mniej œmieci w koszu i po¿ytek dla

œrodowiska. Kilka, czy kilkanaœcie kilogramów ma znikom¹

wartoœæ, lecz kiedy wspólnie uzbieramy kilka ton, to œmia³o

mo¿emy przeliczaæ je na nowoœci wydawnicze, które za-

sil¹ ksiêgozbiór Naszej, czyli g³ównie Waszej Biblioteki!

Dziêkujemy!

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

wszystkim naszym Czytelnikom obecnym i przysz³ym oraz

Mieszkañcom Jaworza, pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia

spokoju , radoœci i ciep³ej  rodzinnej  atmosfery

w ten wyj¹tkowy godowy czas, a w  nadchodz¹cym

Nowym Roku wszelkiej pomyœlnoœci

 we wszystkich aspektach ¿ycia oraz  znalezienia chwili

dla siebie w zabieganej codziennoœci,

by siê wyciszyæ  i zrelaksowaæ chocia¿by z dobr¹ ksi¹¿k¹,

po któr¹ zawsze mo¿na do nas wst¹piæ.

Pracownicy

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Jaworzu

Gminna Biblioteka Publiczna

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze serdecznie dziêkuje

wszystkim tym, którzy przez lata wspieraj¹ dzia³alnoœæ OPG

Jaworze, a s¹ to m.in.:

OKMAR-PLASTIK – Marek Szczypka, BERNDORF BA-

DERBAU SP. Z O.O., P.H.U. CERAMED, SK£AD BUDOW-

LANO-OPA£OWY MA£YSZ, BANK SPÓ£DZIELCZY W

JASIENICY, Z.P.H. GRZEGORZ LODEK – SPRZÊT

OŒWIETLENIOWY, POJAZDY SPECJALISTYCZNE ZBI-

GNIEW SZCZÊŒNIAK, CERAMIKA PILCH – JASIENICA,

DYSTRYBUCJA MIÊSA I WÊDLIN SP.J. SZATAN A.D.,

ZAK£AD PRZETWÓRSTWA MIÊSNEGO £UKOSZ SP.J.,

OŒRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE

AUTO-CZÊŒCI SOSULSKI – JAWORZE, WIARUS II –

JAWORZE, SIA BIURO TECHNICZNE, GEOS – RAFA£

CZAJKOWSKI, ELEKTROMETAL – TADEUSZ P¥CZEK,

HEFAJSTOS SP. Z O.O., MARRODENT SP. Z O.O., PIZ-

ZERIA „POD GORUSZK¥” – JAWORZE, PAWILON HAN-

DLOWY „K£OS”, SPA HOTEL JAWOR****, WILLA BAR-

BARA, BZLR - SZPITAL OPIEKI D£UGOTERMINOWEJ,

AGATA MEBLE, APTEKI W JAWORZU, AUTO-MAX S.C,

AUTOLAMP SP. Z O.O., AUTOCZÊŒCI £ACIAK, JAXGRAF

SP. Z O.O., WYPO¯YCZALNIA SAMOCHODÓW P.H.U.

TROJKA, INNA S.C., ZAK£AD PIEKARNICZO-CUKIER-

Informacja na temat wyników kwesty cmentarnej  przeprowadzonej

w Jaworzu  na obu cmentarzach   w dniu 1 listopada br.
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NICZY JOLANTA I MARIAN MROWIEC, OCHOTNICZA

STRA¯ PO¯ARNA JAWORZE, KO£O GOSPODYÑ WIEJ-

SKICH NR 1, KO£O GOSPODYÑ WIEJSKICH NR 2, PA-

RAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W JAWORZU,

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. OPATRZNOŒCI

BO¯EJ W JAWORZU, KO£O EMERYTÓW I RENCISTÓW.

Wszystkim powy¿ej wymienionym dziêkujemy z ca³ego ser-

ca za okazan¹ pomoc. Dziêkujemy równie¿ wszystkim tym,

których tu nie wymieniliœmy, a w jakikolwiek nawet najmniej-

szy sposób wspierali przez  lata dzia³alnoœæ OPG Jaworze.

Wszystkim sponsorom, organizacj¹ i

mieszkañcom Jaworza sk³adamy

¿yczenia:

„Niech radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez ca³y Nowy Rok.

¯yczymy, aby by³ to Rok szczêœliwy w osobiste

doznania, spe³ni³ zamierzenia i d¹¿enia zawodowe

i spo³eczne oraz by przyniós³ wiele satysfakcji

z w³asnych dokonañ.”

OPG Jaworze

Zaproszenie na Koncert Kolêd

Serdecznie zapraszamy mieszkañców Jaworza (i nie tylko )  na  Koncert Kolêd tradycyjnie organizo-

wany w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie

oraz Chór Koœcielny. Koncert kolêd odbêdzie siê 27 grudnia w niedzielê o godz. 17.00

Zapraszamy!

Polskie Towarzystwo Ewangelickie  

Oddzia³ w Jaworzu  

Z wizyt¹ w Galerii na Zdrojowej

Nepalskie marzenie
Nepal - to jedno z tych miejsc na œwiecie, które chcia³by

zobaczyæ nieomal ka¿dy. W listopadzie (13.11 do 30.11), w

„Galerii na Zdrojowej” mo¿na by³o spe³niæ choæ czêœciowo to

marzenie, a to za spraw¹ wystawy „Architektura Nepalu w

fotografii Joanny Nowosadzkiej”. Autorka zdjêæ jest absol-

wentk¹ Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej i

obecnie pracuje, jako architekt. Jej drug¹ wielk¹ pasj¹ – po

górskich wyprawach- jest fotografia, jak sama pisze- „prak-

tycznie nigdy nie rozstajê z aparatem”. Jej pasja podró¿o-

wania bierze siê z ciekawoœci œwiata, innych kultur i ludzi.

Moim zdaniem doba powinna trwaæ co najmniej 48 godzin-

jest przecie¿ tyle miejsc do zobaczenia, tylu ludzi do pozna-

nia i tyle rzeczy do zrobienia.” - pisze Joanna Nowosadzka.

Zdjêcia, które mo¿na by³o ogl¹daæ w galerii powsta³y pod-

czas wyprawy do Nepalu w listopadzie 2007 roku., autorka

w obiektywie uwieczni³a m.in.: Dzonglha - himalajskie schro-

nisko po³o¿one u stóp Arakamaste, Kathmandu. Plac Dur-

bar, królewski pa³ac Hanumana – bogato zdobion¹ siedzi-

bê dawnych w³adców Nepalu, pochodz¹c¹ z czasów Mal-

lów, Patan, Z³ot¹ Œwi¹tyniê - najs³ynniejsz¹ bahalê, która

wg legendy powsta³a w XII wieku czy Phakding - jedn¹ z

górskich wiosek na szlaku trekkingowym w okolicach Mt.

Everestu, po³o¿on¹ na wysokoœci ok. 2400 m n.p.m .

Opracowa³a: Agata Jêdrysko

Informujemy,  ¿e w dniu 24 grudnia Urz¹d Gminy jest nieczynny.
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Certyfikat ISO 9001:2008. dla Urzêdu Gminy Jaworze

W dniach 12 i 13 paŸdziernika w Urzêdzie Gminy Jaworze

odby³ siê audyt certyfikacyjny wdro¿onego Systemu Zarz¹-

dzania Jakoœci¹, zgodnego z norm¹ ISO 9001;2008. Po-

niewa¿ wynik by³ pozytywny 29 paŸdziernika przyznano

Urzêdowi Gminy Certyfikat ISO.

Jesteœmy pierwszym urzêdem gminy, w powiatach: biel-

skim, cieszyñskim i ¿ywieckim, który mo¿e poszczyciæ siê

takim certyfikatem. Jest to przede wszystkim zas³uga pra-

cowników Urzêdu Gminy, którzy zastosowali wszystkie za-

lecenia ISO- powiedzia³ wójt Zdzis³aw Bylok.

Prace nad wdro¿eniem systemu zosta³y podjête z inicjaty-

wy w³odarza gminy w 2006 roku, a pierwsze normy wdro-

¿ono w 2007 roku.

W tych dzia³aniach wójt oraz pracownicy Urzêdu Gminy

Jaworze byli wspierani przez PHU „Aste” oraz dr Andrzeja

Soleckiego.

W 2009 roku Zdzis³aw Bylok podj¹³ decyzjê o dostosowa-

niu Systemu do nowej normy ISO 9001:2008 oraz jego cer-

tyfikacji przez akredytowan¹ instytucjê Germanischer Lloyd

Industrial Services Polska sp.zo.o.

Czym jest ISO? Pracownicy wielu firm wiedz¹ doskonale,

¿e chodzi o politykê najwy¿szej jakoœci w danej ga³êzi pro-

dukcji. W przypadku urzêdu chodzi o starann¹ i profesjo-

naln¹ obs³ugê klien-

tów i d¹¿eniu do

osi¹gniêcia przyjê-

tych prze wójta celów

jakoœci, przy jedno-

czesnym kreowaniu

wizerunku tej instytu-

cji, jako przyjaznej i

wiarygodnej dla

mieszkañców.

Cele jakie postawio-

no sobie do realizacji

na lata 2009-2010 to

m.in. stworzenie ze-

spo³u wysoko wykwalifikowanych pracowników, dzia³ania

na rzecz stworzenia nowoczesnego e-urzêdu - ca³oœæ ad-

ministracji bêdzie wspierana poprzez elektroniczny system

dokumentacji, a wyj¹tkiem z wiadomych powodów pozo-

stanie jedynie Urz¹d Stanu Cywilnego i dzia³ ksiêgowoœci

UG Jaworze. Ponadto zmiany bêd¹ dotyczy³y zwiêkszenia

efektywnoœci wykorzystania funduszy strukturalnych UE,

ochrony œrodowiska i walorów przyrodniczych gminy - pod-

kreœla wójt Z. Bylok.
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I. Odœnie¿anie dróg

1. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „ERGO” Penkala s.c.

43-384 Jaworze, ul. Krokusowa 213,  tel. 604 235 483

REJON I – Jaworze Na³ê¿e [tj. Myœliwska, Wrzosowa,

Zaciszna wraz z przyleg³ymi]

2. Jerzy Bieniek, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 54,

tel. 602 364 933

REJON II – Jaworze Górne [tj.Turystyczna, W¹wóz, Pa-

noramiczna, górny odcinek Zdrojowej wraz z przyleg³ymi]

3. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym, Andrzej Szklorz,

43-384 Jaworze, ul. Œrednia 13, tel. 692 624 607

REJON III – Jaworze Œrednie [tj. Po³udniowa, Podgór-

ska, Pagórkowa, Kolonia Górna, Kolonia Dolna, Œrednia

wraz z przyleg³ymi]

4. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym, Czes³aw Szymala,

43-386 Œwiêtoszówka, £azy 70, tel. 603 468 884

REJON IV – Jaworze Dolne [tj. centrum Jaworza, oraz

boczne drogi od ul. Zdrojowej, Bielskiej i Cieszyñskiej]

II. Posypywanie dróg

 1. Us³ugi Rolnicze, Jan Reis,

     43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 117,

      tel. 033 8172 126

III. Odpowiedzialny za odœnie¿anie

dróg powiatowych:

Cisowa, Zdrojowa, Wapienicka, S³oneczna, Bielska,

Cieszyñska.

Zarz¹d Dróg Powiatowych, 43-382 Bielsko-Bia³a, ul. Re-

gera 81,  tel. 033 8184 033, tel/fax 8183 474

dy¿urny akcji zimowej tel. kom. 500 159 100

* * * * *

Wykonawca zimowego utrzymania powiatowych dróg (uli-

ce: Bielska, Cieszyñska, Cisowa, S³oneczna, Wapienicka,

Zdrojowa): Firma EUROVIA Polska z siedzib¹ w Miêdzy-

rzeczu Górnym,  tel. kom. 602 815 002

Nadzór nad pracami od strony Urzêdu Gminy pe³ni:

Jan Kuœ – kierownik Referatu Obs³ugi Techniczno-Gospo-

darczej Urzêdu Gminy w Jaworzu

tel. kom. 0501 675 813

KOMUNIKAT
Urz¹d Gminy Jaworze informuje, ¿e odpowiedzialnymi za odœnie¿anie i posypywanie dróg

w sezonie zimowym 2009/2010 r. bêd¹ nastêpuj¹ce firmy:

Uroczystoœæ wrêczenia Certyfikatu Urzêdowi Gminy Jawo-

rze mia³a miejsce w sali OSP w Jaworzu w dniu 4 grudnia

br. W tym historycznym momencie uczestniczy³y w³adze

Starostwa Powiatowego, licznie przybyli radni Gminy Ja-

worze, pracownicy Urzêdu Gminy Jaworze. A wœród goœci

byli m.in. Wicestarosta Bielski Miros³aw Szemla, Dyrek-

tor Wydzia³u Zamiejscowego Œl¹skiego Urzêdu Marsza³-

kowskiego Rudolf Galocz, reprezentant wójta Gminy Wil-

kowice Mieczys³awa Raczki, pracownicy Urzêdu Gminy Ja-

worze, kierownicy poszczególnych referatów UG Jaworze,

w tym poszczególni audytorzy wewnêtrzni w osobach: Pe³-

nomocnik Wójta ds. Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ Ra-

dos³aw G.Osta³kiewicz oraz Barbara Galocz-Siwiecka,

Malwina Kleszcz, Ewa Wieja, Marcin Bednarek, Daniel

Godziszka, Micha³ Urbaœ i Szymon Wiœniewski. Sze-

rzej o celach audytu, korzyœciach i wymaganiach wynikaj¹-

cych z przyznania nam certyfikatu ISO napiszemy w kolej-

nym styczniowym ju¿ wydaniu Echa Jaworza. Po czêœci

oficjalnej, z repertuarem ju¿ bardziej rozrywkowym wyst¹-

pi³a m³odzie¿ z gimnazjum nr 1 w Jaworzu Œrednim. Wrê-

czenia certyfikatu dokonali Piotr Gzylewski - G³ówny Audi-

tor Germanischer Lloyd oraz Wojciech Wicik - Dyrektor

Dzia³u Rozwoju GL.

¯yczenia i gratulacje z³o¿yli dr Andrzej Solecki, Miros³aw

Szemla - Wicestarosta bielski, Rudolf Galocz, a wrêczenie

dyplomu – certyfikatu w imieniu firmy Germanischer Lloyd

Industrial Services dokonali jego przedstawiciele.

Oczywiœcie „wyjaœnienia” w sprawie celów i za³o¿eñ cer-

tyfikacji UG Jaworze z³o¿y sam pe³nomocnik Wójta ds.

Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ Rados³aw G. Osta³kiewicz.

Po co komu jest potrzebne na te i inne podobne pytania

odpowiedzi udzieli sam g³ówny koordynator. Obok Staro-

stwa Powiatowego jesteœmy drugim w regionie- powiecie

urzêdem, który mo¿e poszczyciæ siê takim certyfikatem.

To oczywiœcie wielka zas³uga Wójta Gminy Zdzis³awa By-

loka, ale i jego pe³nomocnika, audytorów wewnêtrznych,

no i wreszcie samych pracowników Urzêdu Gminy Jawo-

rze. Bez nich, ich starannoœci, d¹¿eniom w sprostaniu pro-

cedurom, nie by³oby tej uroczystoœci 4 grudnia 2009 roku.

Byæ mo¿e dziœ nie wszyscy dostrzegaj¹ wagê tego mo-

mentu, ale historia nie zapomni wrêcz pionierskiego wy-

si³ku pracowników UG Jaworze wraz z wójtem i jego za-

stêpc¹ w dziele dostosowania Urzêdu Gminy Jaworze do

œwiatowych norm jakoœci.

Wiêcej informacji w styczniowym numerze Echa Jaworza.

P. Filipkowski
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UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA

Przebudowa ul. Turystycznej realizowana by³a w latach

2008-2009 przez Gminê Jaworze przy wspó³finansowaniu

przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju

Subregionu Po³udniowego Województwa Œl¹skiego na la-

ta 2007-2013 (Priorytet VII „Transport”, Dzia³anie 7.1. Mo-

dernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddzia³anie 7.1.2.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupe³niaj¹cej klu-

czow¹ sieæ drogow¹, Typ 1. Budowa i przebudowa dróg

powiatowych nie kwalifikuj¹cych siê do wsparcia w ramach

poddzia³ania 7.1.1. i dróg gminnych).

Inwestycja ta staraniem Wójta Gminy Jaworze wpisana

zosta³a do Programu Rozwoju Subregionu Po³udniowego

Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013, w zwi¹zku z

czym mog³a uzyskaæ dofinansowanie z funduszy struktu-

ralnych UE na poziomie 73,4%.

Przedmiotem Projektu pn. „Przebudowa ul. Turystycznej

w Jaworzu – szlaku drogowego obs³uguj¹cego ruch tury-

styczny pomiêdzy powiatem bielskim i cieszyñskim” jest

przebudowa drogi na odcinku o d³ugoœci oko³o 1,8 km obej-

muj¹ca m.in.:

  • modernizacjê i przebudowê nawierzchni drogi gminnej

67021 S na ca³ym odcinku ul. Turystycznej – w szcze-

gólnoœci przygotowanie terenu pod przebudowê drogi,

prace ziemne – rozbiórkowe, remont nawierzchni, prze-

budowê wybranych ³uków poziomych oraz przebudowê

jezdni na odcinku od ul. Jaworowej do parkingu przy

leœniczówce,

  • budowê odcinków kanalizacji deszczowej, zjazdów i za-

tok autobusowych i odtworzenie i konserwacjê istniej¹-

cego systemu odwodnienia powierzchniowego,

  • wykonanie prac towarzysz¹cych polegaj¹cych na upo-

rz¹dkowaniu zieleni, odtworzeniu elementów bezpie-

czeñstwa ruchu drogowego oraz wykonaniu oznakowa-

nia poziomego i pionowego, a tak¿e monta¿u urz¹dzeñ

bezpieczeñstwa ruchu.

Ponadto w ramach projektu sfinansowano równie¿ wyko-

nanie dokumentacji projektowej i studyjnej oraz realizacjê

dzia³añ zwi¹zanych z nadzorem inwestorskim.

Problemem, który dotyka³ mieszkañców Jaworza (w tym re-

jonu przebudowanej ul. Turystycznej) by³a w pierwszym rzê-

dzie zdegradowana, nieodpowiadaj¹ca wspó³czesnym stan-

dardom oraz nasileniu ruchu samochodowego jakoœæ drogi

gminnej nr 67021S. Droga ta s³u¿y bowiem skomunikowaniu

Gminy Jaworze oraz miejscowoœci s¹siednich – miasta Biel-

ska-Bia³ej, Jasienicy i Brennej czy obszarów Lasów Pañstwo-

wych – w tym poœrednio z drog¹ ekspresow¹ S1, która z

kolei ³¹czy siê z drog¹ ekspresow¹ w Czechach R48. Tym

samym droga ta stanowi jedno z najwa¿niejszych po³¹czeñ

gminy, jak i powiatu bielskiego oraz Bielska-Bia³ej z powia-

tem cieszyñskim oraz Czechami i innymi pañstwami Europy.

Do g³ównych utrudnieñ dotykaj¹cych beneficjentów niniej-

szego przedsiêwziêcia, mo¿na by³o zaliczyæ m.in. niewy-

starczaj¹ce bezpieczeñstwo ruchu samochodowego z uwagi

na du¿e zniszczenia jezdni, uci¹¿liwoœci zwi¹zane z za-

mieszkiwaniem w s¹siedztwie drogi, przyspieszone zu¿y-

wanie siê pojazdów, eksploatowanych na drodze, a tak¿e

ograniczon¹ atrakcyjnoœæ terenu Subregionu, jako miejsca

atrakcyjnego z punktu widzenia prowadzenia na jego ob-

szarze dzia³alnoœci gospodarczej.

Celem projektu „Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu –

szlaku drogowego obs³uguj¹cego ruch turystyczny pomiê-

dzy powiatem bielskim i cieszyñskim” jest poprawa funk-

cjonalnoœci i parametrów technicznych uk³adu sieci uzupe³-

niaj¹cej, zwiêkszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej wojewódz-

twa i jakoœci ¿ycia jego mieszkañców oraz poprawa bez-

pieczeñstwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiêksze-

nie atrakcyjnoœci terenów inwestycyjnych.

W ramach niniejszego projektu powstanie przebudowana i

dostosowana do istniej¹cych norm i standardów droga gmin-

na ³¹cz¹ca najwa¿niejsze szlaki komunikacyjne powiatów

bielskiego i cieszyñskiego oraz miasta Bielska-Bia³ej. Do

najwa¿niejszych wskaŸników osi¹gniêtych w wyniku reali-

zacji projektu mo¿emy zaliczyæ:

  • d³ugoœæ przebudowanych dróg gminnych – 1,8 km

  • noœnoœæ przebudowanego obiektu (drogi/mostu) – 80 kN/oœ

  • oszczêdnoœæ czasu w przewozach pasa¿erskich –

114 999 PLN/rok

  • oszczêdnoœæ czasu w przewozach towarowych –

16 446 PLN/rok

Ponadto realizacja Projektu istotnie wp³ynie na wzrost atrak-

cyjnoœci turystycznej obszaru subregionu, wzrost bezpie-

PRZEBUDOWA UL. TURYSTYCZNEJ W JAWORZU
– szlaku drogowego obs³uguj¹cego ruch turystyczny pomiêdzy powiatem bielskim i cieszyñskim
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czeñstwa prowadz¹cych samochody, pieszych i rowerzy-

stów w ruchu drogowym, poprawê wyposa¿enia terenu w

infrastrukturê drogow¹ oraz urz¹dzenia zaplecza przydro-

gowego, wyrównanie szans na swobodne prowadzenie dzia-

³alnoœci gospodarczej – przede wszystkim w zakresie us³ug

turystycznych, hotelowych, agroturystycznych i handlowych

na obszarach wiejskich w warunkach porównywalnych z

ofert¹ oœrodków miejskich lub wysoko rozwiniêtych oœrod-

ków wypoczynkowych w regionie, u³atwienie dostêpnoœci

do istniej¹cych szlaków turystycznych oraz historycznych

i krajoznawczych, poprawê warunków ¿ycia i funkcjonowa-

nia na terenie oddzia³ywania inwestycji, korzystanie ze

zmodernizowanej i zbudowanej infrastruktury drogowej

przez znacz¹c¹ wiêkszoœæ spo³ecznoœci lokalnej oraz tury-

stów, z jednoczesnym rozszerzeniem dostêpnoœci do us³ug

oferowanych przez istniej¹ce tam podmioty gospodarcze

czy zwiêkszenie dostêpnoœci szlaków samochodowych, pie-

szych i narciarskich.

Projekt pn. „Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szla-

ku drogowego obs³uguj¹cego ruch turystyczny pomiêdzy

powiatem bielskim i cieszyñskim” realizowany jest ze œrod-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Œl¹skiego na lata 2007-2013 – Programu Rozwoju Sub-

regionu Po³udniowego w oparciu o umowê z dnia 14 wrze-

œnia 2009 r. nr UDA-RPSL.07.01.02-00-048/09.

Wartoœæ projektu 817 400,00 z³

Dofinansowanie z EFRR 599 971,60 z³ (73,4%)

Wk³ad w³asny Gminy Jaworze 217 428,40 z³ (26,6%)

* * *

Gmina Jaworze to licz¹ca ponad 700 lat i blisko 6,5 tys.

mieszkañców podgórska miejscowoœæ o charakterze wypo-

czynkowo-uzdrowiskowym po³o¿ona jest w po³udniowej

czêœci województwa œl¹skiego, na pograniczu powiatu biel-

skiego i cieszyñskiego. Gmina graniczy od po³udnia z Gmin¹

Brenna i od pó³nocy z Gmin¹ Jasienica, a od wschodu z

miastem Bielskiem-Bia³¹ nale¿¹cymi. Gmina Jaworze obej-

muje swym zasiêgiem cztery przysió³ki Jaworze Œrednie,

Jaworze Górne i Jaworze Na³ê¿e i Jaworze Dolne. Po-

wierzchnia gminy Jaworze wynosi 21,32 km2.

Jaworze le¿y nieco na uboczu w obrêbie Pogórza Cieszyñskie-

go u pó³nocnego progu Beskidu Œl¹skiego w rozga³êzieniu u³o-

¿onych po³udnikowo ramion górskich ³¹cz¹cych siê w masywie

B³otnego (917 m n.p.m.) znanego jako B³atnia. G³êboko wciête

doliny oraz stromo opadaj¹ce zalesione stoki Bucznika (679

m), Ostrego (659 m) Borowiny (718 m) i Wysokiego (756 m)

tworz¹ urocze t³o dla po³o¿onej na pagórkach Gminy. To spo-

kojne i malownicze uzdrowisko jest doskona³ym miejscem

do wypoczynku i rekreacji. Jest te¿ dobrym miejscem wypado-

wym na szczyty Beskidu Œl¹skiego.

Realizowany projekt jest komplementarny stanowi element

szerszego przedsiêwziêcia i bêdzie docelowo powi¹zany

z projektami realizowanymi ze œrodków unijnych, jak i kra-

jowych w przysz³oœci. Chodzi przede wszystkim o przy-

wrócenie w Jaworzu, a co za tym idzie na istotnej czêœci

obszaru Subregionu, tradycji nawi¹zuj¹cych do czasów

jego doskona³oœci. Stanowi on pierwszy krok w stronê po-

szerzenia bazy drogowej oraz turystycznej, a co za tym

idzie i samej oferty turystycznej w regionie - miêdzy inny-

mi w zakresie rozbudowy tego typu infrastruktury. Najwa¿-

niejszym obecnie realizowanym przy wspó³udziale œrod-

ków unijnych projektem jest „Budowa infrastruktury oko-

³oturystycznej (œcie¿ki  piesze i rowerowe wraz z parkin-

giem) w Gminie Jaworze”, która to inwestycja obejmuje

budowê parkingu w Jaworzu Centrum, budowê œcie¿ki dla

pieszych wzd³u¿ ulicy Turystycznej (szlak turystyczny

z B³atni), œcie¿ki rowerowej wzd³u¿ ulicy Cisowej, œcie¿ki

rowerowo-pieszej wzd³u¿ ul. S³onecznej oraz œcie¿ki ro-

werowej wzd³u¿ ulicy Folwarcznej.

Uk³ad komunikacyjny.

Gmina cechuje siê wysokim stopniem dostêpnoœci i otwar-

toœci komunikacyjnej wzglêdem oœrodków regionalnych, kra-

jowych i miêdzynarodowych. Po³o¿enie gminy w bezpoœred-

nim styku z miastem Bielskiem-Bia³¹ oraz w pobli¿u granicy

z Republik¹ Czesk¹ powoduje, ¿e gmina Jaworze ma za-

pewniony dostêp do g³ównych powi¹zañ komunikacyjnych z

pozosta³ym obszarem kraju. Przez teren gminy w zasadzie

nie przebiegaj¹ drogi wojewódzkie czy krajowe, lecz w gmi-

nach s¹siednich takowe istniej¹. Podstawowy uk³ad komuni-

kacyjny gminy tworz¹ drogi powiatowe, a mianowicie: ulice

Cieszyñska, Bielska, S³oneczna, Zdrojowa, Cisowa i Wapie-

nicka uzupe³nione sieci¹ dróg miejscowych.

Uk³ad komunikacji samochodowej zewnêtrznej oparty jest

o przebieg drogi 1(E75) dawnej relacji Kraków-Cieszyn
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(g³ównej dwujezdniowej drogi o charakterze miêdzyregio-

nalnym) i bezpoœrednim jej powi¹zaniu z drog¹ ekspre-

sow¹ S1 (droga ekspresowa o ³¹cznej d³ugoœci ok. 130

km, po³o¿ona na obszarze województwa œl¹skiego i czê-

œciowo ma³opolskiego; zgodnie z planami ³¹czy Pyrzowi-

ce (A1) - z granic¹ z Czechami w Cieszynie-Boguszowi-

cach oraz czesk¹ drog¹ ekspresow¹ R48; czêœæ trasy sta-

nowi wschodnia obwodnica GOP).

Pomiêdzy gmin¹ Jaworze a gminami oœciennymi istniej¹

ró¿nego charakteru powi¹zania komunikacyjne. Pomiêdzy

Jaworzem a gmina Brenn¹ nie funkcjonuje obecnie ¿adne

powi¹zanie komunikacji samochodowej, a jedynymi ci¹ga-

mi komunikacyjnymi s¹ szlaki piesze i turystyczne o cha-

rakterze rekreacyjnym (w tym ul. Turystyczna). Pomiêdzy

Jaworzem a gmin¹ Jasienic¹ wystêpuj¹ w zasadzie (poza

ulicami Cieszyñsk¹ i Bielsk¹) tylko powi¹zania lokalne. W

zwi¹zku z tym konieczne jest usprawnienie powi¹zañ uk³a-

du komunikacyjnego. Pomiêdzy gminami Bielskiem-Bia³¹

a Jaworzem istniej¹ dwa g³ówne po³¹czenia komunikacyj-

ne – ulic¹ Bielsk¹-Cieszyñsk¹ oraz ulicami Wapienick¹ i

Jaworzañsk¹. Uk³ad komunikacyjny wewn¹trz gminy Ja-

worze wyznacza z kolei siatka ulic lokalnych i dojazdowych,

bêd¹cych drogami gminnymi.

Subregion po³udniowy – obszar polityki rozwoju obejmu-

j¹cy miasto Bielsko-Bia³a (stolica subregionu), powiat biel-

ski, powiat cieszyñski i powiat ¿ywiecki, powi¹zane miêdzy-

regionaln¹ i regionaln¹ sieci¹ dróg. Dziêki swojej atrakcyj-

noœci i rozwiniêtej przedsiêbiorczoœci, przez poprawê dostêp-

noœci komunikacyjnej, stanie siê oœrodkiem ekologicznie

bezpiecznego przemys³u, edukacji i konkurencyjnym cen-

trum turystyki i rekreacji w obszarze Polski po³udniowej, z

dobrze chronionym krajobrazem i rozwiniêt¹ sieci¹ us³ug.

Dodatkowym walorem subregionu jest jego po³o¿enie na sty-

ku granic trzech pañstw: Polski, Czech i S³owacji. Subregion

po³udniowy województwa úlàskiego zajmuje obszar 2 352 km2,

co stanowi ok. 19% powierzchni województwa. Zamieszki-

wany jest przez 647 522 mieszkañców (13,8% ogó³u lud-

noúci województwa). Obszar ten zorganizowany jest wokó³

aglomeracji bielskiej, która z innymi miastami obszaru - Cie-

szyn, Czechowice – Dziedzice, ¯ywiec, Skoczów, Ustroñ,

Szczyrk i Wis³a - powi¹zana jest miêdzyregionaln¹ i regio-

naln¹ sieci¹ transportow¹. Strukturê administracyjn¹ subre-

gionu stanowi¹ cztery powiaty, a mianowicie bielski (skupia-

j¹cy 10 gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice – Dzie-

dzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Por¹bka, Szczyrk, Wila-

mowice, Wilkowice), cieszyñski (skupiaj¹cy 12 gmin: Bren-

na, Chybie, Cieszyn, Dêbowiec, Goleszów, Ha¿lach, Isteb-

na, Skoczów, Strumieñ, Ustroñ, Wis³a, Zebrzydowice),

¿ywiecki (skupiaj¹cy  15 gmin: Czernichów, Gilowice, Jele-

œnia, Koszarawa, Lipowa, £êkawica, £odygowice, Milówka,

Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Œlemieñ, Œwinna, Ujso³y,

Wêgierska Górka, ¯ywiec) oraz miasto Bielsko-Bia³a.

WA¯NE ADRESY

Urz¹d Gminy Jaworze - ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,

tel. (+48) 33 817 21 95; 817 25 34; 817 28 13, fax + 48 33 817 28 71,

email: sekretariat@jaworze.pl,

strona internetowa: www.jaworze.pl

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze – ul. Zdrojowa 111,

43-384 Jaworze, tel. (+48) 33 488 31 16,

email: biuro@opgj.pl, strona internetowa: www.opgj.pl

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego - www.si-

lesia-region.pl

RPO WSL 2007-2013 – www.rpo.silesia-region.pl

Pisz¹c o projektach unijnych czêsto mamy na myœli coœ,

co mo¿e przyprawiæ o niestrawnoœæ ¿o³¹dka. Jednak

wszystko zale¿y od tego, co jest przedmiotem projektu.

Tym razem bêdzie o egzaminie, jaki mia³ miejsce 27 li-

stopada w „Agronomówce”, pod koniec zajêæ w ramach

projektu Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Progra-

mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VI „Tradycja

kluczem do aktywizacji zawodowej”. A mowa tu o nauce

gotowania , przyrz¹dzania potraw, wypieku ciast i chle-

ba wed³ug „hañdowniejszych„ tradycji Œl¹ska Cieszyñ-

skiego. W sumie w dwóch grupach uczestniczy³o w zajê-

ciach 30 osób.

O ile na pocz¹tku by³y problemy z rekrutacj¹, utworze-

niem grupy, o tyle dziœ jest problem z „zakoñczeniem”

szkolenia. W sumie trzydzieœci osób ukoñczy³o szkole-

nie, ale „uczniowie” chc¹ kontynuowaæ naukê dalej (Pa-

nie wójcie, te s³owa s¹ kierowane do Pana), a co wa¿ne

liczba chêtnych, aby przyst¹piæ po raz pierwszy do nauki

wyd³u¿a siê! Co rzadko siê zdarza, a o czym mog¹ tylko

pomarzyæ pedagodzy szkolni, „uczniowie” unijnych kur-

„Przez ¿o³¹dek do serca”

Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej
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sów organizowanych w tym roku przez Urz¹d Gminy Ja-

worze nie maj¹ najmniejszej ochoty na „koniec roku szkol-

nego”. To zas³uga pomys³odawców wniosków szkolenio-

wych w ramach EFS, organizatorów, wyk³adowców, i sa-

mych uczestników.

Ju¿ dziœ mo¿na otwarcie powiedzieæ, ¿e inwestycyjne pro-

gramy np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Œl¹skiego przegra³y - w ocenie spo³eczeñ-

stwa -, z „miêkkimi” realizowanymi z Europejskiego Fun-

duszu Spo³ecznego. Oprócz praktycznej wiedzy, zdobywa-

nia nowych umiejêtnoœci, te kursy przynios³y coœ, co za-

pewne nie by³o ich g³ównym za³o¿eniem – a mianowicie

aktywizacjê mieszkañców, ich integracjê, wzajemne pozna-

nie siê. Prze³amano wszelkie bariery spo³eczne, tu wszy-

scy poczuli siê równi- bez wzglêdu na wiek (od gimnazjali-

stów, poprzez aktywnych zawodowo, a¿ do emerytów), œwia-

topogl¹d, p³eæ itd.

Zajêcia odbywa³y siê dwa razy w tygodniu. Koordynatorem

projektu szkoleniowego w ramach EFS by³a Barbara Ga-

locz-Siwiecka z Urzêdu Gminy Jaworze. Wyk³adowcami zaœ

byli: Krystyna Plaza-Popielas i Beata Kruczek - pomocnik.

Ten projekt ma w swoich za³o¿eniach pozostawienie trwa-

³ego „pomnika”, a bêdzie nim ksi¹¿ka kucharska opraco-

wana przez uczestników szkolenia . W tym wyj¹tkowym

wydaniu bêdzie prezentowane zdjêcie potrawy ,przepis na

jej wykonanie i zdjêcie kursanta, który wykona³ „kulinarn¹

pracê dyplomow¹”. Ksi¹¿ka bêdzie dostêpna m.in. w Gale-

rii na Zdrojowej prowadzonej przez Oœrodek Promocji

Gminy oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Jak podkreœli³a w swojej wypowiedzi Krystyna Plaza-Po-

pielas, kursanci byli bardzo zaanga¿owani w naukê. W za-

jêciach aktywnie przez ca³y czas uczestniczy³a doœæ liczna

grupa dziewcz¹t z gimnazjum, ponadto mi³oœnikiem kuch-

ni okaza³ siê tak¿e przedstawiciel p³ci mêskiej, a w zajê-

ciach oprócz „niezrzeszonych” mieszkañców bra³y udzia³

tak¿e panie z organizacji pozarz¹dowych. Fakt, ¿e to co

zaprezentowa³y, jako swoje „dyplomowe kulinaria” dawa³o

obraz prawdziwego profesjonalizmu. Tak¿e podczas pre-

zentacji potraw, panie ( i pan ) potrafili bez zaj¹kniêcia opo-

wiadaæ, co i w jaki sposób przygotowali.

Nam jako nieformalnym „jurorom” przypad³a w udziale naj-

przyjemniejsza czêœæ egzaminu - degustacja regionalnych

smako³yków, a by³o co degustowaæ: „Pieczeñ na oko”, „Kar-

czek pod pierzyn¹”, „Pasta z tuñczyka”, „Kaczka z jab³ka-

mi”, zupy, ciasta, ciasteczka, nalewki…..

TAKIE „egzaminy i kursy” warto powtarzaæ jak najczêœciej,

a powa¿nie rzecz ujmuj¹c, szkolenie nie tylko przyczyni³o
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siê do kultywowania regionalnych tradycji kulinarnych, ale

zachêci³o i zmotywowa³o nas wszystkich do nauki, pokaza-

³o co w tradycji dawnej kuchni cieszyñskiej jest wa¿ne, czym

nasze dziedzictwo kulinarne ró¿ni siê od dzisiejszych Fast

fordów, ale co równie wa¿ne – pozwoli³o na integracjê spo-

³eczeñstwa. Na pytanie czy warto takie kursy organizowaæ

w przysz³oœci? Jest tylko jedna odpowiedŸ - TAK!.

Oficjalne zakoñczenie kursu nast¹pi w pierwszej dekadzie

grudnia. Informacja z tego wydarzenia zostanie zamiesz-

czona ju¿ w styczniowym numerze Echa Jaworza.

Opracowa³: Piotr Filipkowski

Integracja przez komputer

Zakoñczenie projektu Myszk¹ po Jaworzu
23 listopada zakoñczy³ siê pierwszy z programów szkole-

niowych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Prio-

rytet VI, dzia³anie 6.3

W tym dniu w Urzêdzie Gminy Jaworze uroczyœcie wrê-

czono dyplomy - certyfikaty potwierdzaj¹ce ukoñczenie

szkolenia pt. „Myszk¹ po Jaworzu. Podnoszenie kwalifika-

cji zawodowych mieszkañców Gminy Jaworze”. W ramach

tego projektu zorganizowano szkolenie z obs³ugi kompute-

ra, umiejêtnoœci korzystania z internetu i podstaw ksiêgo-

woœci. W zajêciach bra³o udzia³ 35 osób. Dyplomy wrêczy³

wójt Zdzis³aw Bylok. Projekt kosztowa³ 49844,00 z³, a pie-

ni¹dze zosta³y pozyskane ze œrodków EFS.

Czym by³ ten kurs?

Na pewno, jak wielokrotnie podkreœlali organizatorzy i

sami uczestnicy - dla tych m³odszych kursantów stano-

wi³ pog³êbienie wiedzy z zakresu obs³ugi komputera i

podstaw ksiêgowoœci, a nieco starszym da³ mo¿liwoœæ

– nieraz po raz pierwszy- zapoznaæ siê i oswoiæ z

myszk¹, internetem, tajnikami ksiêgowoœci. Dla jednych

ten kurs bêdzie podstaw¹ do zdobywania kolejnych stop-

ni edukacji, a dla innych zapoznaniem siê z wirtualn¹

rzeczywistoœci¹. Jednak, co zgodnie wszyscy podkre-

œlali- byæ mo¿e nie do koñca by³o to zaplanowane - lecz

wszystkie kursy organizowane przez Urz¹d Gminy Ja-

worze (od lipca - do grudnia 2009 w ramach wy¿ej wspo-

mnianego programu) przyczyni³y siê do integracji lokal-

nej spo³ecznoœci. By³y one wspania³¹ okazj¹ do zawar-

cia nowych znajomoœci, odœwie¿enia tych sprzed wielu

wielu lat oraz do edukacji w iœcie rodzinnej i kole¿eñ-

skiej atmosferze. To wszystko mo¿na zawdziêczaæ nie

tylko organizatorom i wyk³adowcom, ale przede wszyst-

kim samym uczestnikom, którzy potrafili w krótkim cza-

sie doskonale siê zintegrowaæ. Wszelkie bariery spo-

³eczne jak wiek, wykszta³cenie, status zawodowy nie

mia³y tutaj ¿adnego znaczenia.
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Uroczystoœæ wrêczania certyfikatów rozpoczê³a Malwina

Kleszcz z Urzêdu Gminy Jaworze - Koordynator projektu,

która podziêkowa³a w³adzom i wszystkim pracownikom Urzê-

du Gminy Jaworze za pomoc i wsparcie w jego realizacji,

wyk³adowcom: Danuta Ko¿usznik, S³awomir Plisz, El¿bie-

ta Tolasz i Szymon Wiœniewski oraz przede wszystkim

uczestnikom za wytrwa³oœæ i ukoñczenie kursu. By³y przed

nami gminy, które równie¿ chcia³y zorganizowaæ u siebie

szkolenia, jednak¿e w ostatniej chwili kursanci rezygnowali

z uczestnictwa w zajêciach. Mi³ym zaskoczeniem jest odpo-

wiedzialna postawa mieszkañców Jaworza, którzy deklaru-

j¹c chêæ nauki podeszli do swego zobowi¹zania z pe³n¹ od-

powiedzialnoœci¹ - mówi³a Malwina Kleszcz.

Dziêki temu, ¿e byliœmy razem przez tyle miesiêcy, to po-

znaliœmy siê, dlatego te¿ bardzo chcia³bym podziêkowaæ

Wójtowi Gminy Zdzis³awowi Bylokowi, wyk³adowcom, orga-

nizatorom, kole¿ankom i kolegom za wspólne uczestnictwo

w zajêciach. Bardzo z tego siê cieszymy. Jak bêd¹ nastêpne

kursy, to na pewno czêœæ z nas bêdzie siê stara³a dalej w

nich uczestniczyæ”- powiedzia³ jeden z uczestników Stani-

s³aw Przyby³a. Równie ciep³e s³owa do kursantów skierowali

wyk³adowcy podkreœlaj¹c aktywnoœæ i zaanga¿owanie

„uczniów”, gotowoœæ do zdobywania nowych umiejêtnoœci i

doœwiadczeñ. Wójt Zdzis³aw Bylok zaznaczy³ z kolei nie tyl-

ko niebagatelne walory edukacyjne projektów, ale tak¿e te

zwi¹zane z integracj¹ mieszkañców. Wójt w swym wyst¹-

pieniu „zobowi¹za³ siê” do przygotowania kolejnych wnio-

sków, które uwzglêdnia³yby podobne szkolenia, co by³o od-

powiedzi¹ na „apel” obecnych na sali uczestników kursu.

Zdzis³aw Bylok zaznaczy³, ¿e nie bêdzie ³atwo zorganizo-

waæ kolejne kursy z przyczyn niezale¿nych ju¿ od Urzêdu

Gminy Jaworze, ale do³o¿y wszelkich starañ, aby kolejne

inicjatywy edukacyjne by³y realizowane w naszej gminie. A

chyba warto. „Skrzyde³” dodaje postawa mieszkañców, któ-

rzy chc¹ zdobywaæ wiedzê, nowe umiejêtnoœci, dokszta³caæ

siê, no i co wa¿ne dzisiaj- spotykaæ siê, poznawaæ, zawieraæ

nowe znajomoœci, przyjaŸnie. Te cele zosta³y osi¹gniête.

Wypada tylko pogratulowaæ „szkoleniowego pomys³u”, który

okaza³ siê przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê.

Piotr Filipkowski

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu zdo³a³a pozy-

skaæ unijne œrodki na renowacjê koœcio³a oraz otaczaj¹ce-

go œwi¹tyniê terenu.

Jesteœmy pierwsz¹ ewangelick¹ parafi¹ w Diecezji Cieszyñ-

skiej, której uda³o siê pozyskaæ unijne œrodki. To prawdzi-

wa ³aska Bo¿a, ale te¿ trzeba dodaæ, i¿ to nie jest cud. To

rezultat ogromnego zaanga¿owania Rady Parafialnej -

szczególnie tej z czasów kadencji 2003-2008, która wysz³a

Unia Europejska dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu

z takim pomys³em oraz obecnej, która realizuje ten projekt

– mówi ks. W³adys³aw Wantulok.

To oczywiœcie tak¿e inicjatywa ksiê¿y jaworzañskiej parafii

ewangelickiej- proboszcza ks W³adys³awa Wantuloka i pro-

boszcza pomocniczego ks Andrzeja Krzykowskiego.

To dziêki ich uporowi i zaanga¿owaniu, to co wydawa³o siê

niemo¿liwe sta³o siê faktem. Œrodki unijne z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego trafi³y do
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Jaworza, a konkretnie do parafii. Wraz z Parafi¹ w Jawo-

rzu, wnioski z³o¿y³y jeszcze dwie inne z Diecezji Cieszyñ-

skiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Po nas - jak

mówi ks. W³adys³aw Wantulok - pozytywnie rozpatrzony

zosta³ wniosek z³o¿ony tylko przez parafiê z Wis³y.

Ca³oœæ zabudowañ jaworzañskiej parafii ewangelickiej sta-

nowi zabytkowy kompleks. Koœció³ przeszed³ gruntowny

remont na pocz¹tku lat 80-tych XX wieku, kiedy probosz-

czem by³ ks. radca Ryszard Janik. Jednak od pewnego cza-

su elewacja zaczê³a miejscami pêkaæ, prowadzono doraŸ-

ne prace remontowe.

Jak mówi ks. W³adys³aw Wantulok- kiedy pojawi³a siê szan-

sa skorzystania z pomocy w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-

2013, Priorytet IV „Kultura” – Dzia³anie 4.1. „Infrastruktura

Kultury”, rozpoczêliœmy przygotowania do z³o¿enia wnio-

sku. W sumie zajê³o nam to prawie rok czasu. Wniosek

wraz kompletem dokumentów zosta³ z³o¿ony 4 wrzeœnia

2008 roku. Oczywiœcie sam wniosek dostêpny na stronach

internetowych Urzêdu Marsza³kowskiego nie stanowi³ wiêk-

szego problemu. Najwiêkszym zadaniem pod wzglêdem

finansowym i merytorycznym by³o sporz¹dzenie studium

wykonalnoœci. I to opracowanie zajê³o prawie 100 stron, a

chodzi³o o to, aby przekonaæ decydentów w Katowicach do

naszego wniosku- mówi ks W³.Wantulok. Nazwa projektu

to: „Konserwacja i restauracja obiektu urbanistycznego Pa-

rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, celem zacho-

wania dziedzictwa Œl¹ska Cieszyñskiego”, a wiêc w ca³oœci

oddaje ona cele, jakie zamierza osi¹gn¹æ beneficjent pro-

gramu.

A trzeba dodaæ, ¿e „konkurencja” by³a wielka. W sumie w

tym programie z³o¿ono ponad 100 wniosków. Z tego jed-

nak tylko 8 przesz³o pozytywnie wszystkie szczeble ocen.

W tym ten z parafii ewangelickiej z Jaworza zyska³ jedn¹ z

najwy¿szych not, ale ta wiadomoœæ do zainteresowanych

dotar³a dopiero w kwietniu br. Przyznana pomoc unijna po-

zwoli na pokrycie wiêkszoœci kosztów kwalifikowanych. W

lipcu podpisano umowê pomiêdzy parafi¹, a Urzêdem Mar-

sza³kowskim w Katowicach na finansowanie robót ze œrod-

ków Unii Europejskiej. To pozwoli³o dopiero na rozpoczê-

cie procedury wy³onienia wykonawcy robót.

Realizacja ca³ego projektu powinna zakoñczyæ siê w czerw-

cu 2010 roku. Najwa¿niejsze prace, jakie zosta³y ujête w

tym programie obejmuj¹ renowacjê elewacji koœcio³a, izo-

lacjê fundamentów œwi¹tyni, prace na Placu Koœcielnym;

likwidacjê barier architektonicznych – schodki, wy³o¿enie

kostk¹ wejœcia do koœcio³a i dró¿ki prowadz¹cej do budyn-

ku dawnej szko³y ewangelickiej, budowê chodnika okalaj¹-

cego zabytkow¹ drogê z kamienia, oraz likwidacjê ³¹ki po-

ni¿ej górnego parkingu na rzecz utworzenia w tym miejscu

ma³ego parku z ³awkami.

Ks. W³adys³aw Wantulok z optymizmem patrzy w przysz³oœæ,

jeœli chodzi o dalsze inwestycje. Jednak, jak mówi gdyby nie

pomoc firm zewnêtrznych w zarz¹dzaniu ca³oœci¹ i prowa-

dzeniu ksiêgowoœci, sam nie da³by rady podo³aæ temu zada-

niu. Poza tym musia³by wybraæ- duszpasterstwo czy praca

za biurkiem i „zarz¹dzanie nieruchomoœciami”? Pomimo

pomocy zarówno firm zewnêtrznych oraz Rady Parafialnej i

tak musi godziæ obowi¹zki proboszcza, rodzinne z czuwa-

niem nad ca³¹ niebagateln¹ przecie¿ inwestycj¹. Jak wiado-

mo, przyznanie œrodków unijnych to dopiero czêœæ sukcesu.

Ka¿da wydatkowana z³otówka musi byæ przeznaczona na

okreœlony we wniosku cel, terminowo, zgodnie z przepisami

i za³o¿eniami samego projektu. Ka¿de uchybienie w tej kwe-

stii mo¿e groziæ powa¿nymi konsekwencjami. Tego œwiadom

jest ks W³. Wantulok, ale co wa¿ne udowodniliœmy, ¿e pozy-

skanie œrodków unijnych z tak du¿ego programu, jak Regio-

nalny Program Operacyjny jest mo¿liwe nie tylko dla du¿ych
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podmiotów, ale tak¿e dla tak ma³ych, jak chocia¿by nasza

parafia- podkreœla duchowny.

Parafia ewangelicka w Jaworzu nie po raz pierwszy korzysta

z pomocy zewnêtrznej. Ju¿ cztery razy otrzymaliœmy wspar-

cie z Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach przy organi-

zacji Koncertu Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyñskiej.

Wszystkie przyznane œrodki rozliczaliœmy zgodnie z ich prze-

znaczeniem, st¹d dla œl¹skiego urzêdu staliœmy siê wiary-

godnym beneficjentem – dodaje ks W³adys³aw Wantulok.

Od niedawna do parafii w Jaworzu nale¿y Oœrodek Reko-

lekcyjno –Wypoczynkowy „Betania” mieszcz¹cy siê w Biel-

sku-Bia³ej Wapienicy. Rada Parafialna powo³a³a dwie ko-

misje maj¹ce za zadanie pozyskaæ œrodki z Urzêdu Mar-

sza³kowskiego z konkursu na rozwój turystyki, a tak¿e na

opracowanie koncepcji modernizacji budynku „Betanii” i

przylegaj¹cego terenu.

Przy takim zaanga¿owaniu i profesjonalizmie jest szansa

na ziszczenie tego planu.

W kolejnym Echu Jaworza napiszemy o niecodziennym

„odkryciu”, jakiego dokonano pod dotychczasow¹ elewacj¹

koœcio³a, podczas pierwszych prac remontowych.

Przygotowa³ Piotr Filipkowski

Najwa¿niejszy jest cz³owiek
„Byæ cz³owiekiem, to czuæ, k³ad¹c swoj¹ ceg³ê,

¿e bierze siê udzia³ w budowaniu œwiata”.

(Antoine de Saint-Exupery)

Jednym z najwa¿niejszych pragnieñ cz³owieka jest czuæ

siê potrzebnym, wa¿nym, niezast¹pionym. Kimœ kto po-

œród innych ludzi spe³nia niebagateln¹ rolê, jest nie tylko

czêœci¹ œwiata, ale i jego wspó³twórc¹. Jednym ze sposo-

bów, by zaspokoiæ owo pragnienie jest praca-  w dzisiej-

szych czasach towar czêsto deficytowy i jak¿e po¿¹dany.

Jeœli cz³owiek z ró¿nych powodów nie mo¿e znaleŸæ za-

trudnienia, z czasem czuje siê odsuniêty na margines spo-

³eczny, niepotrzebny i mniej wartoœciowy. W takiej sytu-

acji nie pomagaj¹ s³owa otuchy, powiedzenie – nie martw

siê , bêdzie lepiej. Wówczas cz³owiek potrzebuje konkret-

nych dzia³añ, wyci¹gniêtej mocnej d³oni, która nie tylko

uchwyci, ale i nieomal wyci¹gnie go z sytuacji nie do za-

akceptowania. Jednak tu po¿¹dane s¹ konkretne œrodki,

a te zapewnia Unia Europejska, a œciœlej rzecz ujmuj¹c

projekty daj¹ce beneficjentom kwalifikacje zawodowe i

wsparcie psychologiczne. Warto przypomnieæ, ¿e 28 wrze-

œnia 2007 roku Komisja Europejska zdecydowa³a o przy-

jêciu i realizacji Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Jest on jednym z kluczowych programów s³u¿¹cych reali-

zacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-

2013, obejmuj¹cych ca³oœæ interwencji Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego (EFS) w Polsce. „Przyjêcie Pro-

gramu stanowi potwierdzenie g³ównych kierunków rozwo-

ju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rz¹du oraz

umo¿liwia wykorzystanie œrodków EFS w Polsce w latach

2007-2013” . W rzeczywistoœci oznacza to, ¿e osoby bez-

robotne, poszukuj¹ce zatrudnienia maj¹ szansê i realne

mo¿liwoœci, by podnieœæ kwalifikacje, a tym samym nieja-

ko ponownie wejœæ na rynek pracy. To tak¿e mo¿liwoœæ

dla ludzi, którzy chc¹ za³o¿yæ w³asne firmy, bowiem dziê-

ki projektom unijnym zostan¹ wyposa¿eni w niezbêdna

wiedzê i œrodki . Jeœli dodaæ do tego jak¿e wa¿ne wspar-

cie psychologiczne oraz profesjonalne doradztwo zawo-

dowe, to dla wielu osób jest to szansa na zmianê swojego

¿ycia. Projekt systemowy realizowany przez Oœrodek Po-

mocy Spo³ecznej w Jaworzu pt: „Program aktywnej inte-

gracji  gminie Jaworze” sta³ siê „mobilizatorem” dla dzie-

siêciorga beneficjentów. Konkretne kursy zawodowe, do-

brane pod okiem doradców oraz treningi kompetencji  i

umiejêtnoœci spo³ecznych da³y efekty- zorientowanie siê

na potrzeby rynku pracy i poczucie w³asnej wartoœci.  Warto

zatem zajrzeæ do Ÿród³owych dokumentów przybli¿aj¹cych

znaczenie terminu Kapita³ Ludzki, który „jest pojêciem

oznaczaj¹cym zasób wiedzy, umiejêtnoœci oraz potencja-

³u zawartego w ka¿dym cz³owieku i w spo³eczeñstwie jako

ca³oœci, okreœlaj¹cym zdolnoœci do pracy, adaptacji do

zmian w otoczeniu oraz mo¿liwoœci tworzenia nowych roz-

wi¹zañ. W bezpoœredniej korelacji z kapita³em ludzkim

pozostaje kapita³ spo³eczny, oznaczaj¹cy zasoby umie-

jêtnoœci , informacji, kultury, wiedzy i kreatywnoœci jedno-

stek oraz zwi¹zki pomiêdzy ludŸmi i organizacjami.

Przy czym podkreœliæ nale¿y, i¿ kapita³ spo³eczny nie jest

tylko prost¹ sum¹ kapita³ów jednostek, ale jest tak¿e kre-

owany przez instytucje oraz pomna¿any poprzez ich zdol-

noœæ do wspó³dzia³ania . Ów ogromny potencja³, którym

dysponuje ka¿dy z nas winien byæ dobrze wykorzystany w

spo³eczeñstwie, bowiem tylko w ten sposób czujemy siê

potrzebni i bezpieczni.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko



2009 ROKGRUDZIEÑ ECHO JAWORZA str. 21

Z ̄ YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Ka¿de dziecko jest zdolne.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu realizowany jest pro-

jekt „Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy”

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Obecnie

bior¹ w nim udzia³ uczniowie klasy II b, której wychowawc¹

jest Maria Kuœ. Koncepcja projektu oparta jest na za³o¿eniu,

¿e ka¿de dziecko jest zdolne, a rol¹ doros³ych jest te zdolno-

œci dostrzec, rozwijaæ i wspieraæ. Jest to ponadregionalny

projekt edukacyjny wspó³finansowany przez Europejski Fun-

dusz Spo³eczny i bud¿et pañstwa. G³ównym celem projektu

jest wdro¿enie elastycznego modelu edukacji, dostosowa-

nego do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci uczniów z wy-

korzystaniem nowatorskich metod i treœci kszta³cenia. Wie-

loaspektowe wspieranie rozwoju umys³owego, emocjonalne-

go, spo³ecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpo-

czynaj¹cych naukê szkoln¹ odbywa siê poprzez kszta³towa-

nie kompetencji kluczowych w oparciu o teoriê inteligencji

wielorakich Howarda Gardnera. Praca z dzieæmi odbywa siê

na zajêciach obowi¹zkowych, a tak¿e na dodatkowych zajê-

ciach pozalekcyjnych. Realizacja zajêæ dodatkowych oparta

jest na autorskim pomyœle wychowawcy klasy. Nauczyciel

po zdiagnozowaniu ( w porozumieniu z rodzicami) uczniów

wybiera najw³aœciwsze sposoby oddzia³ywañ.

Wychowawca klasy 2b

Maria Kuœ

„Mamo, Tato – zobacz co potrafiê”
Pod takim has³em w pi¹tkowe popo³udnie 27 listopada w

Szkole Podstawowej nr 1 wychowawca klasy 2b Maria

Kuœ zorganizowa³a wraz z uczniami i rodzicami lekcjê, w

której udzia³ - zgodnie z za³o¿eniami - brali udzia³ wszy-

scy obecni pod kierunkiem Marii Kuœ – jako koordynator

projektu. Na pocz¹tku ka¿dy z rodziców zosta³ powitany

gromkim „Dzieñ dobry” i cukierkiem. Nastêpnie dzieci

wraz z rodzicami zostali podzieleni na 4 grupy: matema-

tyczn¹, polonistyczn¹, plastyczn¹ i muzyczn¹. Po 15

minutach pracy w grupach- rodziców i milusiñskich- ,
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nast¹pi³a prezentacja ich wspólnych osi¹gniêæ. By³y to

wyniki obliczeñ matematycznych, uzupe³niony wiersz,

prace plastyczne i melodia. W kolejnej czêœci „lekcji”

uczniowie zaprosili swoich rodziców do ulubionych za-

bawek- pomocy dydaktycznych, które szko³a uzyska³a

dziêki realizacji tego¿ programu. Wspólnie spêdzony ak-

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

Nadszed³ listopad. Wszyscy uczniowie na dobre wpadli w

wir nauki. W po³owie tego miesi¹ca nasze Szkolne Ko³o

Ligi Morskiej i Rzecznej zosta³o zaproszone przez organi-

zatora ogólnopolskiego konkursu „M³odzie¿ na morzu” dr

El¿bietê Marsza³ek wiceprezesa Ligi Morskiej i Rzecznej

do Szczecina. Celem by³o wrêczenie pucharu za zajêcie I

miejsca w konkursie „M³odzie¿ na morzu” w kategorii gim-

nazjów, na najlepiej pracuj¹ce Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i

Rzecznej.

14 listopada reprezentanci naszej szko³y: Anna Brudny i

Jaros³aw Fuchs, pod opiek¹ dyrektora szko³y Barbary

Szermañskiej wyruszyli na drugi koniec Polski.

 Po d³ugiej podró¿y, rankiem 15 listopada, dotarliœmy na

miejsce. Dzieñ ten by³ poœwiêcony na zwiedzanie mia-

sta. Mieliœmy okazjê zobaczyæ miêdzy innymi: Wa³y Chro-

brego, Bramê Portow¹, imponuj¹cy gmach Zamku Ksi¹-

¿¹t Pomorskich, koœció³ Œw. Piotra i Paw³a oraz budynek

Polskiej ¯eglugi Morskiej. Mimo ograniczenia czasowe-

go zd¹¿yliœmy poznaæ urok tego nadzwyczajnego miej-

sca w jego parkach, alejach oraz mniej lub bardziej ru-

chliwych ulicach.

Nastêpnego dnia

odby³a siê czêœæ ofi-

cjalna naszego wy-

jazdu. Na terenie

Wy¿szej Szko³y

Ekonomiczno – Tu-

rystycznej zosta³y

z o r g a n i z o w a n e

szkoleniowe warsz-

taty morskie.

Uczestniczyli w nich

przybyli przedstawi-

ciele najlepszych

szkolnych kó³ LMiR

z ró¿nych stron na-

szego piêknego kra-

tywnie i w rodzinnej atmosferze czas niestety dobieg³ koñ-

ca po 45 minutach „lekcji”. Na zakoñczenie Maria Kuœ

wrêczy³a wszystkim dzieciom pami¹tkowe maskotki „My-

szora”.

Szerzej o wartym uwagi projekcie napiszemy w kolejnym

wydaniu Echa Jaworza.

Piotr Filipkowski

Jaworzañscy gimnazjaliœci znów najlepsi w Polsce

ju. Organizatorzy warsztatów przewidzieli dla nas intere-

suj¹ce prezentacje multimedialne, pokazy i æwiczenia ra-

townictwa wodnego oraz referaty na najwy¿szym pozio-

mie. Wys³uchaliœmy równie¿ wyk³adu dr El¿biety Mar-

sza³ek, Wiceprezes LMiR ds. edukacji morskiej, zatytu-

³owanego „Romantyczne ¿aglowce – ich historia i wspó³-

czesnoœæ”. Niesamowite wra¿enie zrobi³o na nas spotka-

nie z kapitanem ¯eglugi Wielkiej Józefem Gaw³owiczem

na pok³adzie okrêtu szkoleniowego „Nawigator XXI” oraz

wizyta w Akademii Morskiej. W trakcie tych zajêæ zosta-

³y przyznane nagrody oraz wrêczono pami¹tkowe pucha-

ry. Ko³o do którego nale¿ymy ju¿ po raz dziewi¹ty

zosta³o okrzykniête zaszczytnym mianem Najlepsze-

go Szkolnego Ko³a LMiR w Polsce.

Niestety wszystko co dobre szybko siê koñczy i nadszed³

czas powrotu. Nasz wyjazd dobieg³ koñca 17 listopada lecz

zdobyta wiedza, wyj¹tkowe wspomnienia z wyjazdu, a

przede wszystkim otrzymany puchar pozostan¹ z nami jesz-

cze na d³ugi czas.

Anna Brudny

Wspó³praca: Barbara Szermañska, Iwona Kominek

Andrzej St¹siek, Piotr Bo¿ek
dr E. Marsza³ek
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,,ROZŒWIETLONE BLASKIEM

ZIELONEJ CHOINKI

W CHÓRZE ANIELSKIM

CICHN¥ SNY PASTERZY

ŒWIATU POKÓJ NIESIE

BO¯E NARODZENIE”

 

Radosnego i uroczystego prze¿ywania Œwi¹t,

a w Nowym Roku szczêœcia i spe³nienia marzeñ oraz

wszelkiej pomyœlnoœci wszystkim mieszkañcom Jaworza

oraz w³adzom gminy

¿yczy

Dyrekcja Publicznego Przedszkola Samorz¹dowego

Nr 1 w Jaworzu oraz wszyscy pracownicy.

Na bia³ym obrusie

w op³atkowej bieli

Przyjdzie Jezus malusieñki

Wszystkim ³ask udzieli,

¯eby œwiêta by³y zdrowe

Nowy Rok szczêœliwy

¯eby ka¿dy z nas odnalaz³

sens ¿ycia prawdziwy.

¯yczenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych

Œwiat Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœliwego Nowego

Roku 2010 sk³adaj¹ Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z

Publicznego Przedszkola nr 2.

Z ¯YCIA MOW

Pocz¹tek listopada rozpocz¹³ siê w MOW œpiewaj¹co, a to

za spraw¹ Jadwigi Kruczek, która po raz kolejny zorgani-

zowa³a konkurs karaoke z okazji œwiêta halloween. Kilku-

nastu ch³opców zmaga³o siê z anglojêzycznymi tekstami.

Przy aplauzie publicznoœci œpiewali swoje ulubione piosen-

ki. Na koniec, poza konkursem i przy dopingu s³uchaczy

piosenkê „We are the world” wykonali nauczyciele.

Kolejnym obchodzonym przez nas œwiêtem by³a rocznica

odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W dniu 12 listopa-

da odby³ siê konkurs historyczny. Zorganizowali go Robert

Broda i Ireneusz Byrdziak oraz Barbara Ociepka. W kon-

kursie wziê³o udzia³ dziesiêciu wychowanków z ró¿nych klas

i grup. Szanse by³y naprawdê wyrównane, ch³opcy rzetelnie

przygotowali siê do rywalizacji. Konkurs sk³ada³ siê z trzech

czêœci: teoretycznej, w której ka¿demu uczestnikowi zada-

no po dziewiêæ pytañ dotycz¹cych wydarzeñ zwi¹zanych z

drog¹ Polaków do odzyskania niepodleg³oœci; plastycznej,

gdzie nale¿a³o narysowaæ plakatu odrodzonego pañstwa

polskiego; trzecia czêœæ to popisy wokalne – zaœpiewanie

wybranej pieœni patriotycznej. Pierwsze miejsce zaj¹³ team

w sk³adzie Damian Turtiak i Marcin G¹gola. Miejsce dru-

gie £ukasz £atak i Dawid Kordylewski, trzecie miejsce

ex aequo Dawid £yczek i Patryk Kazimierski oraz Rafa³

Madej i Micha³ Ziemiewicz. Konkurs by³ doskona³¹ okazj¹

do lepszego poznania historii naszego pañstwa.

Listopad to tak¿e wydarzenia sportowe. Ch³opcy startowali

w Mistrzostwach Polski MOW w Biegach Prze³ajowych w

Krupskim M³ynie. Nasi wychowankowie pojechali tam pod

opiek¹ Rafa³a Stronczyñskiego i i Ireneusza Brudnego.

Wyjazd okaza³ siê owocny – zdobyliœmy wicemistrzostwo

w sztafecie 4x1200 m. Wicemistrzowsk¹ sztafetê stwo-

rzyli: Kamil Rutkowski, Micha³ Szalonka, Marcin Wide-

ra i Kamil Konieczny. My tak¿e goœciliœmy inne placówki,

które startowa³y w Rajdzie GwiaŸdzistym o Ondraszkowe

Kierpce zorganizowanym przez Joannê Wojdan, Krzysz-

tofê Tatoñ i Mariusza Skoczylasa. Piêæ dru¿yn (dwie „na-

sze”, MOW Rudy, Pogotowie Opiekuñcze z Bielska oraz

Dom Dziecka z Bielska) wyruszy³o na B³atni¹ trzema ró¿-

nymi drogami (szlakiem ¿ó³tym z Jaworza Centrum, czer-

wonym z Na³ê¿a i niebieskim z Wapienicy). Na szczycie

odby³y siê konkurencje sportowo – zrêcznoœciowe (prze-

ci¹ganie liny, rzut pi³k¹ lekarsk¹, rzut lotkami do celu) oraz

quiz turystyczno – przyrodniczy. Celem rajdu by³o przede

wszystkim propagowanie turystyki górskiej, sportowej ry-

walizacji i dru¿ynowego wspó³dzia³ania. W listopadzie MOW

przy³¹czy³ siê do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” orga-

nizowanej pod patronatem Towarzystwa Nasz Dom. Na

wyniki zbiórki monet groszowych trzeba bêdzie poczekaæ

do przysz³ego miesi¹ca.

Aleksandra Szeliga
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Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

„Celem Akcji  Katolickiej jest  pog³êbianie formacji chrzeœcijañskiej

oraz organizowanie bezpoœredniej wspó³pracy  katolików œwieckich

z hierarchi¹ koœcieln¹ w  prowadzeniu misji apostolskiej Koœcio³a”

Art. 9 pkt1 ze Statutu  Akcji Katolickiej

Z ¿ycia Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej

Koniec roku koœcielnego - garœæ refleksji

Od ponad 100 lat w koœciele katolickim Akcja Katolicka-

jako stowarzyszenie œwieckich - funkcjonuje w ³onie Ko-

œcio³a. Za³o¿ycielem Akcji Katolickiej w «1903 roku by³ pa-

pie¿ Pius X. Jednak jako, organizacja Akcja Katolicka zo-

sta³a ukszta³towana w czasie pontyfikatu Piusa XI, który w

1922 roku w encyklice Ubi arcano Dei okreœli³ definicje i

zadania Akcji. W Polsce Akcja Katolicka zosta³a za³o¿ona

w 1930 roku. Jak ju¿ pisano na ³amach Echa Jaworza, w

naszej parafii pw Opatrznoœci Bo¿ej w okresie miêdzywo-

jennym  Akcja Katolicka  by³a prê¿nie dzia³aj¹c¹ masow¹

organizacj¹. Nasi poprzednicy organizowali loterie fanto-

we na rzecz najbardziej potrzebuj¹cych, Dom Katolicki i

Czytelnia Katolicka têtni³y  polskim ¿yciem narodowym,

dum¹ naszych ojców by³a biblioteka parafialna i Dom Ka-

tolicki - miejsce spotkañ, przedstawieñ teatralnych. Wystar-

czy wspomnieæ, ¿e przed wybuchem II wojny œwiatowej

Akcja Katolicka w ówczesnej Polsce liczy³a ponad 750 ty-

siêcy cz³onków. Po II wojnie œwiatowej organizacja zosta³a

reaktywowana decyzj¹ Konferencji Plenarnej Episkopatu

Polski z maja 1995 roku. U nas inicjatorem reaktywowania

dzia³alnoœci  Akcji by³ ks. Adam Gramatyka.

Czym mia³a byæ i powinna byæ Akcja Katolicka?

Zgodnie z za³o¿eniami- szko³¹  wiary i apostolstwa. Swoje

comiesiêczne spotkania  mamy  w budynku dawnej Czytel-

ni Katolickiej  w III pi¹tek   miesi¹ca.  Z kolei nasze dorocz-

ne œwiêto  obchodzimy w niedzielê Chrystusa Króla  czyli w

tym roku 22 listopada .   W tym dniu te¿ uczestniczyliœmy

w uroczystej Msz œw. o godzinie 11.45 z okazji 70-tych uro-

dzin naszego proboszcza i wspó³za³o¿yciela Akcji ks Ada-

ma Gramatyki oraz jego 30-lecia pos³ugi kap³añskiej  w

naszej parafii w Jaworzu.

Podczas comiesiêcznych spotkañ w minionym roku koœciel-

nym omawialiœmy m.in.  problemy zwi¹zane z tematyk¹

danego roku duszpasterskiego. Tematyka bie¿¹cego roku

– og³oszonego Rokiem Kap³añskim - dotyczy³a has³a: „Wier-

noœæ Chrystusa – wiernoœæ kap³ana”, który prze¿ywany jest

pod patronatem œw Jana M.Vianney.

Wiele z naszych zdañ uda³o siê zrealizowaæ jak np.;

- modlitwa, liturgia, formacja:

- praktyka comiesiêcznej adoracji Najœwiêtszego Sakramen-

tu, Liturgii Godzin   modlitwy ró¿añcowej,

-udzia³ w rekolekcjach i dniach skupienia

-udzia³  w pielgrzymkach- Jasna Góra, Szczyrk-Górka

W niedzielê 22 listopada w koœciele NSPJ w Bielsku-Bia³ej

zosta³a odprawiona uroczysta msza w intencji Akcji Kato-

lickiej.

Mizerna cicha, stajenka licha,

pe³na niebieskiej chwa³y, oto le¿¹cy

przed nami œpi¹cy w promieniach

- Jezus ma³y... b³ogos³awieñstwa

Bo¿ego w ka¿dym dniu

Nowego Roku

¿ycz¹ Mieszkañcom Jaworza

Cz³onkowie i Zarz¹d

Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej

Gdy nadejd¹ œwiêta, niech

nadzieja i radoœæ

wejd¹ do Waszych domów,

a Nowy Rok przyniesie Wam

pomyœlnoœæ, szczêœcie i

radoœæ  ka¿dego dnia

¯ycz¹                           

Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 2

w Jaworzu Œrednim

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia,

pokoju ducha,

i oczywiœcie zdrowia,

pomyœlnoœci oraz spe³nienia marzeñ w

Nowym Roku wszystkim

mieszkañcom Gminy Jaworze

¿yczy

Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Jaworza
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Z ¿ycia POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO

Za nami jubileusz 25 - lecia dzia³alnoœci obchodzony w

paŸdzierniku. W listopadzie mia³y miejsce dwa bardzo cie-

kawe spotkania, choæ ró¿ne w swej tematyce, to sk³aniaj¹-

ce do refleksji i zadumy.

Pierwsze na pocz¹tku miesi¹ca zwi¹zane by³o z rodzin¹ a te-

mat rodziny by³ wiod¹cym w roku 2009 ustanowionym przez

nasz Koœció³. Temat spotkania zaœ brzmia³ „Kryzysy religijne

we wspó³czesnych rodzinach chrzeœcijañskich w Polsce”. Te-

mat przedstawi³ ks. dr Piotr Sitek. Urodzi³ siê i dzieciñstwo spê-

dzi³ w Jaworzu, po studiach teologicznych pracowa³ na Mazu-

rach, a od 12 lat jest duchownym w Ewangelickiej Parafii w

Goleszowie. Doktoryzowa³ siê z socjologii na Uniwersytecie

Œl¹skim i pracuje naukowo w Akademii Techniczno-Humani-

stycznej w Bielsku-Bia³ej. Przedstawiony temat oparty by³ na

badaniach na reprezentatywnej grupie spo³ecznej 3 klas gim-

nazjalnych, ich rodzicach i dziadkach. Nie wdaj¹c siê w szcze-

gó³y, liczby i procenty mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹ce uogólnienia:

Kryzys religijny, kryzys wiary uwidacznia siê w w¹tpliwoœciach,

co do g³oszonych nauk Koœcio³a, a w konsekwencji istnienia

samego Boga, w akceptowaniu w³asnego postêpowania etycz-

nego niezgodnego z etyk¹ chrzeœcijañsk¹, w krytycznej ocenie

postêpowania ludzi wierz¹cych w tym autorytetów moralnych

oraz przejmowaniu postaw swoich rodziców i najbli¿szego œro-

dowiska obojêtnych lub wrogich w stosunku do Koœcio³a.

Przyczyn¹ kryzysów religijnych jest postêpuj¹ca laicyzacja

œrodowiska, w którym ¿yjemy, a z tego wynikaj¹ca fascyna-

cja ¿yciem, ukierunkowanie siê na prze¿ywanie œwiata. Dru-

gim istotnym czynnikiem jest atmosfera ¿ycia rodzinnego,

obojêtna lub ateistyczna postawa jednego z rodziców, po-

zorna pobo¿noœæ, moralny rozk³ad rodziny, konflikty, wp³y-

waj¹ce negatywnie na pozosta³ych cz³onków rodziny. Wp³yw

na powstawanie kryzysów religijnych ma równie¿ za³amanie

wyznawanych wartoœci jak mi³oœæ, jej utrata, przyjaŸñ, do-

znane urazy od duchownych, traumatyczne prze¿ycia -

œmieræ bliskiej osoby, zdrada, separacja, rozwód itd.

Jakie czynniki u³atwiaj¹ wyjœcie z kryzysu religijnego? Ba-

dani respondenci wymieniaj¹ w kolejnoœci: - Kontakty z

ksiêdzem, szczera rozmowa, porada.

 - Modlitwa nie jako rytua³ lecz szczera rozmowa z dziê-

kowaniem, proœbami i szukaniem wskazówek.

 - Zdecydowanie siê na spowiedŸ i komuniê œwiêt¹.

 - Przychodzenie do koœcio³a, s³uchanie kazañ, czytanie

Biblii.

Myœlê, ¿e przypomnienie tych uogólnieñ wynikaj¹cych z

przeprowadzonych badañ szczególnie w okresie adwentu

Spotkania Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu w listopa-

dzie bie¿¹cego roku.

przyczyni siê do refleksji i lepszego przygotowania ducho-

wego do nadchodz¹cych œwi¹t.

Drugie spotkanie listopadowe naszego oddzia³u zwi¹zane

by³o z wys³uchaniem ciekawej prelekcji o odradzaniu siê

Ewangelickiego Koœcio³a na Mazurach po zakoñczeniu II

wojny œwiatowej. Zród³owe informacje na ten temat przed-

stawi³ ks. Piotr Mendroch z Mr¹gowa. Jaworzanin, tu siê uro-

dzi³, chodzi³ do szko³y, uzyska³ maturê, a od 21 lat proboszcz

mazurskiej parafii. W tym roku zosta³ uhonorowany przez

Radê Miasta Mr¹gowa statuetk¹  K.C. Mr¹gowiusza za dzia-

³alnoœæ ekumeniczn¹, dobroczynn¹ i inicjatywy kulturalne.

Dzieje Ziemi Mazurskiej (do zakoñczenia wojny czêœci Prus

Wschodnich) od czasów œw. Wojciecha po dzieñ dzisiejszy

s¹ bardzo ciekawe, bogate w wydarzenia, skomplikowane i

nie zawsze w³aœciwie rozumiane szczególnie przez ludnoœæ

nap³ywow¹ w czasach wspó³czesnych. Autor wyst¹pienia

skupi³ siê na okresie najtrudniejszym dla autochtonicznej

ludnoœci mazurskiej, latach 1945-48, choæ i nastêpne nie

by³y ³atwiejsze. Deportacja i wywózki miejscowej ludnoœci

do Niemiec, zabór mienia, ¿ywnoœci i byd³a przez Armiê

Czerwon¹, nap³yw ludnoœci z kresów wschodnich i central-

nej Polski, walki o przejmowanie koœcio³ów i maj¹tków pa-

rafii, przymusowa repolonizacja Mazurów, to tylko niektóre

problemy z którymi musieli siê zmierzyæ ksiê¿a ewangelic-

cy delegowani lub miejscowi w tamtym czasie. Od 1946

roku zorganizowana zosta³a Diecezja Mazurska Koœcio³a

Ewangelicko-Augsburskiego z seniorem (biskupem) Ed-

mundem Friszke i Rad¹ Diecezji, w której znaleŸli siê sami

znani dzia³acze mazurscy. Nasz goœæ przedstawi³ nam po-

staæ ksiêdza seniora Edmunda Friszke - wiêŸnia obozów

koncentracyjnych w czasie wojny, który kierowa³ Diecezj¹

Mazursk¹ od 1946 do 1958 roku, do swojej œmierci.

Czytelników, zainteresowanych tym tematem, odsy³am do po-

jawiaj¹cych siê artyku³ów w bie¿¹cej prasie, artyku³ów przy-

czynkowych czy opracowañ zwartych. W nastêpnym roku w

listopadzie ks. Piotr Mendroch przedstawi nam inny etap histo-

rii ¿ycia ludu mazurskiego i postaæ Gizewiusza w 200 rocznicê

urodzin, postaæ od której przyjê³o swoj¹ nazwê miasto Gi¿ycko.

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w

imieniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddzia³

Jaworze, ¿yczê Czytelnikom radosnego prze¿ywania w

gronie rodzinnym przyjœcia na œwiat Dzieci¹tka Jezus a

w Nowym 2010 Roku samych przyjemnoœci i sukcesów.

Leopold K³oda

Prezes PTEw Oddzia³ w Jaworzu
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W przegl¹dzie „Kulinarne Dziedzictwo” w Dankowicach  wziê³o

udzia³ m.in. Ko³o Emerytów i Rencistów nr 8 w Jaworzu. W kate-

gorii „zupy” – Chudo Jewa zajêliœmy 1 miejsce. W przegl¹dzie

tym bra³y udzia³ tak¿e ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 1 i nr 2 oraz

Zespo³u Regionalnego Jaworze. Razem zdobyliœmy tutaj 5 na-

gród dyplomowych oraz upominki dla ka¿dej organizacji. W im-

prezie tej bra³o udzia³ prawie 46 Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Myœlê,

wójt Zdzis³aw Bylok mo¿e byæ dumny z naszych osi¹gniêæ.

My, jako Ko³o  Emerytów  jesteœmy prê¿nym ko³em, gdzie mamy

jeszcze nie tylko chêæ do pracy, ale chcemy na zewn¹trz repre-

zentowaæ nasz¹  Gminê Jaworze. Nasza dzia³alnoœæ na co dzieñ

to nie tylko spotkania przy kawie, œpiewie starych pierniczek,

ale co roku bierzemy udzia³  w cyklicznych imprezach „Kulinar-

ne Dziedzictwo”. Co roku te¿ uczestniczymy w patriotycznych

uroczystoœciach sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów pod jaworzañski-

mi pomnikami pamiêci – 3 Maja i 11 Listopada. Aktywnie uczest-

niczymy w naszych do¿ynkach „Jaworzañski Wrzesieñ” , gdzie

Z ¿ycia Ko³a Emerytów i Rencistów w Jaworzu

Polsko-S³owacki Przegl¹d „Kulinarne Dziedzictwo”
nasi cz³onkowie wystawiaj¹ swoje prace- obrazy „ig³¹ malowa-

ne”, prace szyde³kowe, kwiaty z bibu³y itp. W okresie letnim

organizujemy swoje pikniki, pieczenie kie³basy, wycieczki, im-

prezy urodzinowe, op³atek wigilijny.

My czujemy siê jeszcze potrzebni nie tylko w domu przy

wnukach, ale chcemy siê razem spotykaæ, reprezentowaæ

nasze Jaworze. Od niedawna mamy nowa siedzibê, gdzie

siê spotykamy, a jest ni¹ budynek by³ej „Agronomówki” przy

ulicy Wapienickiej (naprzeciw Villi Barbara).

W imieniu Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów  pragnê ser-

decznie podziêkowaæ Wójtowi Zdzis³awowi Blokowi, Radzie Gmi-

ny Jaworze za to nowe pomieszczenie. Spotykamy siê co wtorek

o godzinie 14.00. Chêtnie zapraszamy do naszego Ko³a Emery-

tów, Rencistów w i Inwalidów  kolejnych chêtnych pragn¹cych ak-

tywnie i po¿ytecznie spêdzaæ w mi³ym gronie swój wolny czas.

Krystyna Plaza-Popielas

Przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 w Jaworzu

POSIADY TMJ

Towarzystwo Mi³oœników Jaworza ju¿ wielokrotnie organi-

zowa³o posiady , których tematyka wykracza³a poza grani-

ce naszej „cieszyñskiej ojcowizny”. Dla przypomnienia; - z

prelegentami TMJ byliœmy m.in. w Parku Yellowstone, w

górach Kaukazu, w Himalajach, w Tanzanii. W niedzielê

15 grudnia do Galerii Pod Groniem pañstwa Ireny i Paw³a

Steklów przyby³a kolejna grupa „globtroterów” z³aknionych

opowieœci o nieznanych nam zak¹tkach – tym razem Euro-

py. Z regu³y celem naszych wyjazdów jest Europa Zachod-

„Uroki Skandynawii” w opowieœciach Stanis³awa Zabrzeskiego
nia i po³udnie kontynentu. Ale jak

siê okazuje wielu spoœród jaworzan

jest urzeczonych piêknem i wyj¹t-

kowoœci¹ krajów Skandynawii, bo-

gactwem przyrody, niespotykanymi

nigdzie indziej osobliwoœciami

œwiata fauny i flory, tamtejszym spo³eczeñstwem. Temat

ten przybli¿y³ wszystkim obecnym Stanis³aw Zabrzeski.

Opracowa³ P.Filipkowski
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To ju¿ 25 lat minê³o od czasu, gdy w Jaworzu- wówczas

jeszcze so³ectwie nale¿¹cym do Gminy Jasienica -, grupa

mi³oœników tej miejscowoœci powo³a³a do ¿ycia Towarzy-

stwo Mi³oœników Ziemi Jaworzañskiej ( potem zmieniono

nazwê na Towarzystwo Mi³oœników Jaworza). W sobotê 28

listopada „We M³ynie” w Jaworzu Nalê¿u zorganizowano

uroczyste spotkanie cz³onków i sympatyków organizacji. By³

to szczególny dzieñ dla wielu dzia³aczy TMJ. W spotkaniu

uczestniczy³o wiele osób, które przed 25 laty zak³ada³y TMZJ

w Jaworzu, a w tym równie¿ pierwszy prezes stowarzysze-

nia- Mieczys³aw Dziêgielewski, któremu z okazji przypa-

daj¹cego w tym roku 90-lecia urodzin z³o¿ono ¿yczenia.

Wielu spoœród dzia³aczy Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

odebra³o z r¹k przedstawicieli Urzêdu Marsza³kowskiego i

w³adz samorz¹dowych Jaworza zaszczytne medale i od-

znaczenia.

TMJ znane jest ze swej dzia³alnoœci kulturalnej, st¹d i na

spotkaniu nie mog³o zabrakn¹æ tego wszystkiego, co wy-

ró¿nia Towarzystwo spoœród innych organizacji. By³y wiêc

wiersze – Jana Chmiela i Romana Ruckiego, znane i

lubiane melodie i pieœni w wykonaniu Zespo³u Starzy

Przyjaciele pod dyrekcj¹ Antoniego Kruczka, ¿ycze-

nia dla cz³onków TMJ przekazywane przez Danutê Paw-

lus w imieniu Zespo³u Regionalnego Jaworze i Czes³a-

wa Malchara w imieniu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. W

spotkaniu uczestniczyli tak¿e reprezentanci praktycznie

wszystkich organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na

terenie Jaworza.

Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ tych, którzy odeszli spoœród

nas, a wiêc dr Eugeniusza Haduli (pomys³odawcy i twór-

cy idei posiad) i Urszuli Wróbel (kronikarki TMJ) oraz tych

cz³onków organizacji, którzy odeszli do Wiecznoœci na prze-

strzeni minionych lat  Z okazji swego srebrnego jubileuszu,

Towarzystwo Mi³oœników Jaworza wyda³o specjalny numer

wewnêtrznego biuletynu „Nasz G³os”, w którym znalaz³y siê

okolicznoœciowe wiersze, wspomnienia, wiele pami¹tkowych

zdjêæ uwieczniaj¹cych dokonania TMJ na przestrzeni mi-

nionego æwieræwiecza, w tym tak¿e dzia³alnoœæ Spo³ecznej

Rady Ochrony i Odnowy Zabytków .

W s³owach skierowanych do zebranych cz³onków TMJ i

goœci, prezes stowarzyszenia dr Adam Kwieciñski po-

wiedzia³ m.in. „Jestem dumny, ¿e dane mi by³o wprowa-

dziæ Towarzystwo Mi³oœników Jaworza w tak wyj¹tkowy

dzieñ. TMJ jest najwiêksz¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹

dzia³aj¹c¹ w Jaworzu. Ja sam tu w Towarzystwie Mi³o-

œników Jaworza pozna³em prawdziwych przyjació³ […]

Serdecznie zapraszam wszystkich do wspó³pracy i za-

anga¿owania. Aby w naszej organizacji byæ, trzeba siê

Srebrny Jubileusz Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

troszeczkê zaanga¿owaæ, poœwiêciæ swój czas. Ale jak

piêkne staje siê wówczas nasze ¿ycie, gdy mo¿emy po-

przez swoje zaanga¿owanie podkreœliæ przywi¹zanie do

naszej miejscowoœci.”

Z kolei Rados³aw G. Osta³kiewicz - Zastêpca Wójta Gmi-

ny Jaworze w imieniu w³asnym, jak i wójta Zdzis³awa By-

loka z³o¿y³ cz³onkom Towarzystwa gratulacje i ¿yczenia z

okazji 25-lecia dzia³alnoœci. Wicewójt w swym wyst¹pieniu

podkreœli³ ogromn¹ role kulturotwórcz¹, jak¹ odgrywa w

naszej gminie w³aœnie TMJ mówi¹c m.in.: „Tu na tej sali

widzimy w³aœnie takich ludzi, dziêki którym Jaworze mo¿e

siê rozwijaæ i o Jaworzu mo¿e byæ g³oœno. Pañstwa za-

s³ug¹ jest wiele wspania³ych – wiekopomnych dzia³añ, któ-

re na przestrzeni tych 25 lat mia³y tutaj miejsce. Chcia³bym

wiêc nie tylko pogratulowaæ, ale i ¿yczyæ kolejnego- z³ote-

go jubileuszu”.

Odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wrêczali Afred Brudny – radny Sejmiku Województwa

Œl¹skiego i Rudolf Galocz - radny Rady Powiatu Biel-

skiego. A te zaszczytne i wysokie ministerialne odznacze-

nia odebrali: Ma³gorzata Kobiela Gryczka i Ryszard

Klima. Radni wrêczyli tak¿e Medale „Zas³u¿ony dla Wo-

jewództwa Œl¹skiego”, które otrzymali – Irmgarda Gryczka

i dr Boles³aw Robaszowski.

Medale „Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza” wrêczali: Andrzej

Œliwka - przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze i Zastêpca

Wójta Gminy Jaworze - Rados³aw G. Osta³kiewicz.

Po czêœci oficjalnej wszyscy chêtni zostali „ We M³ynie” na

dalszy ci¹g imprezy- wspóln¹ zabawê andrzejkow¹.

Oto sylwetki odznaczonych Medalem „Zas³u¿ony dla roz-

woju Jaworza”.

Jan Knie¿yk

W latach 1998-2002 cz³onek Komisji Ochrony Œrodowiska

i Rolnictwa III kadencji RG Jaworze, w latach 1998-2003

cz³onek Rady Parafialnej przy Parafii Ewangelicko-Augs-

burskiej w Jaworzu, gdzie zajmowa³ siê m.in. wspó³prac¹

partnersk¹ ze zborami zagranicznymi i promocj¹ gminy

poza granicami kraju

Na przestrzeni ostatnich 15 lat opracowa³ i opublikowa³ wiele

artyku³ów na temat ochrony œrodowiska naturalnego oraz

zabytków kultury i przyrody w Jaworzu.

W latach 2002-2007 wspó³organizator kwest cmentarnych

na obu cmentarzach wyznaniowych Jaworza, w ostatnim

10-leciu, jako wieloletni cz³onek TMJ i PTEw wyg³osi³ kilka-

naœcie prelekcji o tematyce spo³eczno-kulturalnej. Wspó³-

autor opisów do „Œcie¿ki dydaktycznej nr 1” oraz albumu

„Jaworze w starej pocztówce”. Natomiast „Dzieje Jaworza
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zabytkami pisane” jest opracowaniem, któremu poœwiê-

ci³ swój czas na przestrzeni lat 2003-2007. W roku 2007

opracowa³ wniosek o uznanie za zabytek i wpisanie do

rejestru zespo³u budowlano-krajobrazowego o nazwie

„Koœció³ Parafii Ewangelicko-Augsburskiej wraz z ota-

czaj¹cymi obiektami budowlanymi i elementami przy-

rodniczymi”. Wniosek ten zosta³ pozytywnie rozpatrzo-

ny przez Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Kato-

wicach i zespó³ zosta³ wpisany do rejestru w 2009 roku.

Jerzy Kukla

Obecnie w³aœciciel i kierownik zespo³u projektowego Pra-

cowni Projektowej „Styl” w Jaworzu. Zdoby³ wiele nagród

zawodowych m.in. oko³o 20 nagród krajowych w kategorii

budownictwa wiejskiego, trzy nagrody w konkursie archi-

tektonicznym ogólnopolskim w tym nagroda g³ówna za pro-

jekt budynku mieszkalnego.

Dzia³acz m.in. takich organizacji, jak ZHP, OSP Jaworze,

PTEw Jaworze, TMJ, radny Gminy Jaworze I kadencji, twór-

ca wielu inicjatyw m.in.: rozbudowy i unowoczeœnienia

amfiteatru, czy wspó³tworzenie Spo³ecznej Rady Ochrony i

Odnowy Zabytków.

Ryszard Stanclik

Od lat ma szereg zainteresowañ, jak m.in. turystyka, zbie-

ractwo dokumentów zwi¹zanych z histori¹ Œl¹ska Cieszyñ-

skiego, a w szczególnoœci Jaworza, fotografia, dokumen-

tacja fotograficzna.

W 1984 roku otrzyma³ Srebrn¹ Regionaln¹ Odznakê Za-

rz¹du Wojewódzkiego PTTK za zas³ugi w upowszechnia-

niu krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa biel-

skiego. W 1987 roku zdoby³ z³ot¹ odznakê GOT przyzna-

wan¹ przez PTTK.

Od 1999 roku dzia³a w TMJ. We wspó³pracy m,.in z ku-

stoszem Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego Mariuszem Ma-

kowskim pozyska³ wiele cennych dokumentów dotycz¹-

cych historii Jaworza, wyda³ album „Jaworze w starej

pocztówce”.

Od 2002 roku jest wiceprezesem TMJ, wspó³organizuje

posiady, wspó³tworzy³ Spo³eczn¹ Radê Ochrony i Od-

nowy Zabytków - przyczyni³ siê m.in. do renowacji wzgó-

rza „Goruszka” i zabytkowej „Gloriety”, zabytkowych gro-

bów tzw Kwatery Hrabiowskiej na cmentarzu katolickim

i wielu nagrobków zas³u¿onych jaworzan na cmentarzu

ewangelickim.

W 2006 wspó³uczestniczy³ wspólnie z Jadwig¹ Roik w spro-

wadzeniu bezcennych dokumentów obejmuj¹cych okres

500 lat historii Jaworza – dawnych w³aœcicieli Jaworza, do-

kumenty trafi³y do Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego.

Organizowa³ i uczestniczy³ w wielu wystawach fotograficz-

nych. Za swoj¹ dzia³alnoœæ na tym polu zosta³ uhonorowa-

ny odznak¹ Ministerstwa Kultury RP „Zas³u¿ony Dzia³acza

Kultury”. Wspó³pracuje na co dzieñ z Echem Jaworza,,

kwartalnikiem „ Z ¿ycia i wiary”, Gazeta Beskidzk¹. Srebrn¹

Cieszyniankê otrzyma³ w 2006 roku

Cz³onek Rady Parafialnej parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w Jaworzu, cz³onek PTEW, wspó³tworzy³ pod wzglêdem

fotograficznym wniosek remontowo-renowacyjny zespo³u

obiektów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, co

zaowocowa³o przyznaniem funduszy unijnych na jego re-

alizacje w roku 2009.

Tomasz Wróbel

Od 2000-2007 roku cz³onek chóru ewangelickiego w Jawo-

rzu, do 2003 roku cz³onek zespo³u „Cantate”, tak¿e od 2003

roku cz³onek, a potem Sekretarz TMJ. Wspó³autor albumu

„Jaworze w starej pocztówce”- przygotowania graficznego

i cyfrowej obróbki materia³u, koncepcji artystycznej, a tak-

¿e wspó³redagowania tekstu o historii Jaworza oraz podpi-

sów pod pocztówkami.

Autor wystaw fotograficznych przedstawiaj¹cych Jawo-

rze, Œl¹sk Cieszyñski, Beskidy i tatry, wspó³organizator

„posiad” oraz wycieczek TMJ, autor filmu „Spacerem

po Jaworzu” w 2006 roku, wspó³praca ze Spo³eczn¹

Rad¹ Ochrony i Odnowy Zabytków – dokumentacja fo-

tograficzna, obróbka zdjêæ, udzia³ w kwestach cmen-

tarnych, pomoc w prowadzeniu korniki TMJ- dokumen-

tacja fotograficzna i skany oraz obróbka dokumentów,

wspó³praca z Echem Jaworza, kwartalnikiem „ Z ¿ycia i

wiary”. Cz³onek jury konkursu gwarowego dla dzieci or-

ganizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 im Marii D¹-

browskiej w Jaworzu.

Krótk¹ historiê Towarzystwa Mi³oœników Jaworza, jak i syl-

wetki osób, które otrzyma³y najwy¿sze odznaczenia mini-

sterialne i wojewódzkie przedstawimy w kolejnym stycz-

niowym numerze Echa Jaworza.

W tym miejscu, jako Redakcja Echa Jaworza do³¹czamy

siê do ¿yczeñ i gratulacji, zarówno dla osób odznaczonych,

jak i tych wszystkich, którzy na co dzieñ aktywnie uczest-

nicz¹ w dzia³alnoœci Towarzystwa Mi³oœników Jaworza. Dziê-

kujemy równie¿ tym wszystkim, którzy jako cz³onkowie TMJ

niegdyœ wspó³tworzyli Echo Jaworza, a nawet do dnia dzi-

siejszego praktycznie w ka¿dym numerze Echa zostawiaj¹

swój „œlad”.

P. Filipkowski
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Z dzia³alnoœci Stowarzyszenia Nasze Jaworze

Ucho igielne

Jeden moment, jedna igraszka losu –

i to co radowa³o oczy w ruinê siê zmienia.

Z³ota jesieñ nie zosta³a dopuszczona nawet do g³osu…

Po co ¿mudny wysi³ek, trudne ludzkie doœwiadczenia?

Wichura chmury œciga, ciê¿kim œniegiem zawiewa,

nic nie ostoi siê przed tak¹ zawieruch¹.

Z najpiêkniejszego w moim sadzie drzewa

Pozosta³o zaledwie igielne ucho…

Ewangelia, wielb³¹d, pytaj¹ce zadziwienie…

Bóg wypowiada siê jaœniej, nowym przyk³adem s³u¿y;

Skojarzenia z trudnym spotykaj¹ siê olœnieniem:

Cz³owiek i jego ¿yciowy baga¿ – wci¹¿ za du¿y…

I nie bêdzie ju¿ nigdy tak jak by³o,

i nic nie bêdzie jak w misternym ludzkim planie,

to nie sen ani do rozwi¹zania zawi³oœæ:

to – przemijanie…

25.10.09

W czwartkowe popo³udnie 26 listopada w Galerii na Zdrojo-

wej mia³ miejsce Wieczór Poezji Krystyny Gutan. Organiza-

torami spotkania by³o Stowarzyszenie Nasze Jaworze i Gale-

ria na Zdrojowej prowadzona przez Oœrodek Promocji Gminy.

Na spotkanie z autork¹ nietuzinkowych wierszy przyby³a licz-

na rzesza jaworzan. Jeden z najnowszych wierszy prezento-

wanych podczas tego wieczoru publikujemy powy¿ej.

Krystyna Gutan jest znana ze swego zaanga¿owania w

dzia³alnoœæ Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej w Ja-

worzu, ponadto jest od lat „architektem” wystawianych pod-

czas œwi¹t Szopek Bo¿onarodzeniowych i Grobów Pañskich.

Z jej inicjatywy w ostatnich latach by³y organizowane w ko-

œciele katolickim koncerty muzyki religijnej- po³¹czone z

prezentacj¹ wierszy o tematyce religijnej. Poetka swój pierw-

szy tomik poezji „ W Tobie Ÿród³a moje” wyda³a w 2003

roku, a w 2007 roku wyda³a kolejny zatytu³owany „Szczê-

œliwe oczy”. W swoich wierszach Krystyna Gutan odwo³uje

siê do Stwórcy, nie wstydzi siê swej wiary, nie próbuje ni-

czego relatywizowaæ. Ale oprócz wierszy dotykaj¹cych sa-

crum lub wprost odnosz¹cych siê do Boga i Koœcio³a, poet-

ka tak¿e nie zapomina o przyrodzie, górach i naszym Ja-

worzu.                                                        P. Filipkowski

Wieczór poetycki Krystyny Gutan

NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - œwi¹tecznie

By zatrzymaæ czas

Niepowtarzalne, wrêcz magiczne, pe³ne refleksji, zadumy i

wspomnieñ- Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Wielowymiarowe,

bowiem czekamy na narodziny Jezusa Chrystusa- do tego

pragniemy siê godnie przygotowaæ - ponadto mamy czas,

by wspólnie spêdziæ kilka dni. To rodzinne ciep³o, wspomnie-

nie lat dziecinnych i tych którzy odeszli. To tak¿e zastano-

wienie siê nad tym, co zrobiliœmy, a co jeszcze przed nami.

O garœæ wspomnieñ , refleksji, opowieœci o tradycyjnych ob-

rzêdach oraz o stole wigilijnym zwróciliœmy siê do Krystyny

Plaza-Popielas przewodnicz¹cej Ko³a Emerytów, Rencistów

i Inwalidów nr 8 z Jaworza, Danuty Mynarskiej przewodni-

cz¹cej Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 1 z Jaworza oraz Danu-

ty Pawlus szefuj¹cej Zespo³owi Regionalnemu Jaworze.

Tym samym Echo Jaworza, a wraz z nim czytelnicy mog¹

choæ na chwil kilka goœciæ w domach pañ, zasiadaj¹c wraz

z nimi przy wigilijnym stole.
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Dla Krystyny Plaza-Popielas œwiêta to czas wspo-

mnieñ, ale nie tylko, zatem oddajmy jej g³os.

„Bardzo mile wspominam wigiliê z mojego dzieciñstwo i

oczekiwanie tego dnia, chocia¿ nie przelewa³o siê w domu

-piêcioro dzieci plus rodzice-, mama zawsze siê stara³a,

¿eby stó³ by³ nakryty i by nie brakowa³o12- stu potraw, które

siê jad³o w ci¹gu roku. By³y to dania nasze regionalne ,któ-

re: ”wa¿y³o” siê w domu. Nigdy nie zabrak³o pachn¹cej cho-

inki, robiliœmy ozdoby, ³añcuchy, bombki. Na drzewku wie-

szaliœmy jab³ka, orzechy i cukierki, które w nocy znika³y.

Poniewa¿ to by³a prawdziwa choinka, wiêc nie mog³o na

niej zabrakn¹æ kolorowych œwieczek. Prezenty by³y skrom-

ne, ale radoœæ z tego, ¿e ka¿dy z nas coœ dosta³ ogromna.

Po wieczerzy wigilijnej czas na wró¿by - sk¹d pies zaszcze-

ka, gdzie siê but obróci przy rzucaniu. Cudownie by³o, kiedy

zebrane przy stole dwie rodziny - 14 osób - œpiewa³y kolêdy.

A dziœ przed wigili¹ ca³y dzieñ krz¹tania siê w kuchni, cho-

inka sztuczna, œwiate³ka elektryczne i nowoczesne ozdoby

choinkowe. Nadal staramy siê, aby na wieczerzy by³y po-

trawy regionalne. Stó³ jest nakryty bia³ym obrusem ,bia³e

œwieczki, krzy¿yk, ksi¹¿ka koœcielna, op³atek, miód ,chleb

¿eby go nie brakowa³o przez ca³y rok, ga³¹zki jod³y i jemio-

³y. Wspólna modlitwa „Ojcze Nasz”.

Równie¿ nadal obowi¹zuje zwyczaj, ¿e je¿eli zasiad³o siê

do sto³u to nie wolno by³o odejœæ od niego, dopiero po za-

koñczeniu posi³ku i modlitwy „Zdrowaœ Maryjo”. Na stole

obowi¹zkowo 12 dañ, trzeba by³o spróbowaæ ka¿dego. Pod-

stawow¹ nasz¹ potraw¹ jest zupa z suszu z fasol¹ na zim-

no, kapuœniorka z grzybami, zupa z g³owy karpia z grzan-

kami, barszcz z uszkami, ³azanki postne, ry¿ z mas³em i

cynamonem, kapusta z grochem, karp sma¿ony, sa³atka

jarzynowa, makówki z bit¹ œmietan¹, ko³ocz dro¿d¿owy z

makiem i serem, ciasteczka upieczone w domu, herbata z

cytryn¹. Po wieczerzy najwiêksz¹ radoœæ sprawiaj¹ wnu-

kom prezenty, ka¿dy siê niecierpliwi, co te¿ znajdzie pod

choink¹. Po wigilii tak¿e dzielimy siê op³atkiem, sk³adamy

sobie ¿yczenia, wspólnie œpiewamy kolêdy, a potem idzie-

my na pasterkê. Oczywiœcie zawsze na stole jest dodatko-

we nakrycie dla nieoczekiwanego goœcia. Œwiêta Bo¿ego

Narodzenia to dla mnie przypomnieniem lat dzieciêcych,

jak i wielka radoœæ z tego, ¿e jesteœmy wszyscy razem. To

tak¿e czas zadumy. U nas w domu kultywowany jest jesz-

cze jeden wa¿ny zwyczaj, który zapamiêta³am z m³odych

lat, mianowicie unikamy wszelkich k³ótni i swar. Moja mama

zawsze powtarza³a - „jak dostaniesz kijem w wigiliê albo

bêdziesz siê k³óciæ, to ca³y rok bêdzie lanie i niezgoda”.

Zatem przed wigili¹ nale¿a³o wszystkich przeprosiæ i byæ

pos³uszn¹ i to stara³am siê przekazaæ moim dzieciom”.

Danuta Mynarska mówi o radoœci z narodzin Chrystusa,

jak i o niebagatelnym znaczeniu czasu tego dla rodzin.

„Moim zdaniem œwiêta s¹ wa¿ne dla rodziny, bowiem gro-

madz¹ i jednocz¹ bliskich sobie ludzi, umacniaj¹ rodzinne

wiêzi a czêsto pomagaj¹ odnowiæ zerwane, s¹ okazj¹ do

pokonywania wzajemnych uprzedzeñ, do przebaczania i

budowania domowej wspólnoty.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia dla mnie zdecydowanie s¹

magiczne, co podkreœlaj¹ ró¿nego rodzaju zwyczaje i ob-

rzêdy, do których siê powraca, które siê chce ponawiaæ,

przy których trwamy od pokoleñ i s¹ wyrazem naszych

zwi¹zków z przesz³oœci¹.

Zwyczaje, obrzêdy s¹ ró¿ne dla ró¿nych regionów, ale w³a-

œnie szczególnie podczas œwi¹t wracamy do tradycji, jakie

wynieœliœmy z rodzinnego domu. Ja pochodzê ze Œl¹ska,

znam i kultywujê zwyczaje œl¹skie, które s¹ bardzo podob-

ne, a nawet czêsto takie same, jak na Œl¹sku Cieszyñskim.

I czy nie jest magiczne to, ¿e ja wiele rzeczy zwi¹zanych

ze œwiêtami robiê tak, jak robi³a moja babcia. Tego nauczy-

³am równie¿ moje dzieci i powolutku uczê moje wnuki.

Przygotowania do œwi¹t - tak jak i dziœ -rozpoczyna³o siê na

d³ugo przed t¹ magiczn¹, najpiêkniejsz¹ w roku noc¹ , jak¹

jest wigilia. Zaczyna³o siê od wielkich porz¹dków. Na d³ugo

przed œwiêtami dom ca³y pachnia³ piernikami, piek³o siê je

du¿o wczeœniej, bowiem musia³y „pole¿eæ aby zmiêkn¹æ”.

Pierniki zawsze piek³am z babci¹, która robi³a ciasto, a my

dzieci wykrawaliœmy z nich ró¿ne figurki, potem wk³ada³o

siê je do metalowych pude³ek i tak „dochodzi³y” do œwi¹t.

Wigilia - na Œl¹sku zwana równie¿ wilij¹, - obfitowa³a jak

rzadko, który dzieñ w roku – w ró¿ne wierzenia i zwyczaje,

przypisywano jej bowiem znaczenie nieomal symboliczne.

Mówiono „jakiœ w Wigiliê, takiœ ca³y rok”, kto oberwie w

wigiliê ten bêdzie bity ca³y rok”, dlatego dzieciom wpajano,

¿e musz¹ byæ w wigiliê grzeczne. W ten dzieñ nale¿a³o

wczeœnie wstaæ i nie wylegiwaæ siê, nie mo¿na by³o ciê¿ko

pracowaæ, a szczególnie praæ i wieszaæ bielizny, bowiem

³¹czono to ze œmierci¹ któregoœ z domowników, nawet nie

powinno wisieæ pranie z dnia poprzedniego. Nie wolno by³o

absolutnie nic po¿yczaæ, aby nie robiæ tego w nowym roku,

Po¿yczyæ coœ w wigilie, to wynieœæ szczêœcia z domu.

Do dziœ przestrzegam zasady, aby wszystkie d³ugi uregulo-

waæ, gdy¿ kto mia³ d³ugi w wigiliê, to mia³ je ca³y rok. Bêd¹c

przy pieni¹dzach, to nale¿a³o ³uski z karpia wigilijnego w³o-

¿yæ do portmonetki i nosiæ je ca³y rok, aby mieæ zawsze

gotówkê. Do dziœ pod obrus, pod ka¿dy talerz dajê wszyst-

kim pieni¹dze oraz ³uski z karpia. Stó³ musia³ byæ nakryty

piêknym bia³ym obrusem, a pod nim k³adziono siano, jako

symbol narodzin Jezusa w Stajence.

Stó³ nakrywano najlepsz¹ zastaw¹ - u mnie w domu by³a to

zastawa œlubna mojej babci, któr¹ u¿ywano tylko od wielkiego

œwiêta – praktycznie, jak pamiêtam to tylko w œwiêta Bo¿ego

Narodzenia. Do dziœ posiadam t¹ zastawê i jej u¿ywam przy
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okazji. Stó³ i domownicy powinni byæ odœwiêtnie ubrani. Na sto-

le winno znajdowaæ siê 12 potraw sporz¹dzonych ze wszyst-

kiego, co w polu, ogrodzie , wodzie i lesie, ka¿dej potrawy nale-

¿a³o skosztowaæ w czasie wieczerzy, by nie zaznaæ g³odu.

Kolacjê rozpoczyna³o siê wraz z pojawienie siê pierwszej

gwiazdy, (zwanej na Œl¹sku jutrzenk¹,) na pami¹tkê zna-

ku, który przywiód³ mêdrców do Betlejem. Najwa¿niejszym

by³o pozostawienie jednego miejsca wolnego dla spragnio-

nego, niespodziewanego wêdrowca, kogoœ samotnego, dla

samego Pana Boga. Ponadto zosta³a mi wpojona przez

babciê zasada, ¿e kolacja wigilijna- jako symbol rodzinnej

wspólnoty- o ile to mo¿liwe powinna odbywaæ siê w rodzin-

nym domu u rodziców. Do dzisiaj kultywujê i pielêgnujê t¹

tradycjê i na kolacjê zje¿d¿aj¹ siê wszyscy do rodzinnego

domu. I to jest to, co jest najpiêkniejsze w œwiêta, ¿e ca³a

rodzina zasiada do wigilijnego sto³u. Na stole na honoro-

wym miejsce by³ krzy¿ i chleb, sól oraz œwiece.

Stó³ musia³ byæ przygotowany jeszcze przed rozpoczêciem

wieczerzy i wszystko, co by³o potrzebne musia³o siê nañ

znajdowaæ, bowiem nie wolno by³o wstawaæ od sto³u przed

zakoñczeniem posi³ku, to wró¿y³o nieszczêœcie lub œmieræ

w rodzinie. Kolacjê wigilijn¹ – wieczerzê - rozpoczyna³o siê

wspóln¹ modlitw¹ lub czytaniem fragmentu pisma œwiête-

go opisuj¹cego narodzenie Chrystusa.

 Potem dzielenie siê op³atkiem. Na stole króluj¹ wszystkie

tradycyjne potrawy jak: zupa grzybowa, - na Œl¹sku cha-

rakterystyczn¹ zup¹ by³a i jest tzw. Moczka – zupa z su-

szonych owoców z rozpuszczonym piernikiem, bakaliami,

ciemnym piwem i to jest jedyna potrawa, która nie jest prze-

strzegana w moim domu -, barszcz z uszkami, ryby - karp,

oraz œledzie w œmietanie i tzw. rolmopsy. Kapusta kiszona

na maœle z grzybami lub z grochem, pierogi z kapust¹ i

grzybami, (grzyby zapewniaj¹ dobrobyt), sa³atka jarzyno-

wa, makówki, (obowi¹zkowo, bowiem ich spo¿ycie gwa-

rantuje, i¿ rodzina bêdzie trzymaæ siê razem), kompot z

suszu tzw. pieczki, fasola Jaœ, kutia, ciasto dro¿d¿owe z

makiem. Ponadto bakalie, jab³ka i orzechy, Po kolacji œpie-

wamy kolêdy, a potem czas na prezenty. Dawniej prezenty

dostawa³y tylko dzieci ( tak by³o jeszcze za moich dzieciê-

cych lat) i przynosi³o je Dzieci¹tko Jezus lub Anio³ek, a po-

tem obowi¹zkowo wszyscy szli siê na „Pasterkê”

Prawie wszystkie te tradycje i obyczaje kultywujê w swoim domu

, przywi¹zujê równie¿ wagê do ró¿nych gestów, wierzeñ, sym-

boli i przygotowujê œwiêta tak, jak robi³a to moja babcia”.

Danuta Pawlus tak¿e przygotowuje wigiliê i œwiêta zgodnie

z tradycj¹, któr¹ niegdyœ nasi¹knê³a w domu rodzinnym.

„Uwa¿am, ¿e nie zmieni³o siê prawie nic. Ca³a rodzina musi

byæ przy stole w komplecie, wszyscy odœwiêtnie ubrani.

Musz¹ byæ zachowane wszelkie zasady czyli na stole wszyst-

kie p³ody rolne oczywiœcie w ro¿nej postaci- by w nastêpnym

roku niczego nie zabrak³o: fasola z pieczkami, grysik na mleku

z miodem i mas³em, ryba, sa³atka, op³atek, bu³ki z makiem

zalane gor¹cym mlekiem, mas³em i miodem, chleb i mas³o.

Pod obrusem obowi¹zkowo s¹ pieni¹dze i siano. Na stole

Pismo Œwiête i œwieczka w kwaku czyli w buraku pastew-

nym. Dawniej nie jadano podczas wieczerzy zup, bowiem

g³owami z ryb, które siê gotowa³o czêstowano zwierzêta

domowe koty, psy, kury. Krowy dostawa³y chleb lub op³a-

tek. Teraz- ja przynajmniej - podaje barszcz z uszkami lub

pierogami postnymi, albo kwaœnicê na g³owach rybich lub

zupê rybn¹ zabielan¹ z w³oszczyzn¹. Oczywiœcie musz¹

byæ jab³ka orzechy i ciasta, najlepiej ko³acz.

Rodziny ch³opskie z jakiej pochodzê nie przestrzega³y ilo-

œci potraw na stole, bowiem by³ to przywilej „pañstwa”. Na

stole by³o tyle, na ile pozwala³y warunki materialne, uro-

dzaj w roku, dlatego nie przestrzegam zasady 12 dañ”.

Zatem i nam wypada ¿yczyæ wszystkim, aby owa magia

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia da³a Pokój i nadziejê na to, i¿

ka¿dy nastêpny dzieñ bêdzie lepszy i pe³niejszy. To bowiem

najlepszy sposób na to, by atmosfera œwi¹t pozosta³a w

nas ca³y rok, by w ten sposób zatrzymaæ czas.

Zebra³a Agata Jêdrysko

Kulinarne Dziedzictwo raz jeszcze
Po dobrym obiedzie cz³owiek jest sk³onny wszystkim wybaczaæ

(Oskar Wilde)

Jedzenie choæ nie najwa¿niejsze, jednak jest istotn¹ sk³adow¹

naszego ¿ycia. Smaczna potrawa, estetycznie podana daje

ogromn¹ przyjemnoœæ, a do tego gdy jeszcze posi³ek spo¿y-

wany jest w mi³ym gronie, staje siê prawdziw¹ finezj¹.

W poprzednim numerze Echa Jaworza pisaliœmy o VIII Edy-

cji Powiatowego Konkursu „Kulinarne Dziedzictwo” zorga-

nizowanego wspólnie ze S³owakami, gdzie reprezentantki

Jaworza zdoby³y trzy pierwsze  miejsca, specjaln¹ nagro-

dê Starosty Bielskiego oraz 2 wyró¿nienia. Przypomnijmy,

¿e konkurs obejmowa³ 5 kategorii – zupy, dania gor¹ce,

produkt, ciasta i desery, napoje i nalewki. Zaœ jury ocenia-

j¹c potrawy bra³o pod uwagê smak, oryginalnoœæ w korzy-

staniu z produktów gospodarstw rolnych, pochodzenie i hi-

storiê, a tak¿e estetykê podania.

Ko³o Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 8  z Jaworza pod prze-

wodnictwem Krystyny Plaza-Popielas przygotowa³o: Kaczkê

z Jab³kami i ¿urawin¹, zupê „chuda Jewa” , modr¹ kapustê ze

szpyrkami,pomidory nadziewane a la imperial,ciasteczka bab-

ci Uli,nalewkê miodowo -zio³ow¹ z 5 sk³adników: „ba³uszanki”

,kwiatu mniszka,melisy i miêty. Ko³o zdoby³o 1 miejsce w kate-

gorii zupy „chud¹ Jew¹”, która przygotowa³a Marta Mikler.
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A oto przepis:

Chuda Jewa z ziemniakami

Sk³adniki :

pó³ litra wody,

1l maœlanki,

5 z¹bków czosnku,

1 szkl. Œmietany,

sól do smaku ,

1 ³y¿ka m¹ki ,

1 du¿a cebula,

szpyrki-skwarki ze s³oniny,

ziemniaki

Sposób wykonania :

Zagotowaæ wodê dodaæ roztarty czosnek z cebul¹ drobno pokro-

jon¹ w kostkê i zagotowaæ , S³oninê pokroiæ i przesma¿yæ, dodaæ

do zupy. Osobno roztrzepaæ maœlankê z œmietan¹ i m¹k¹. Wlaæ

do wrz¹cej wody i zagotowaæ. Dodaæ przyprawy .

Podawaæ z ca³ymi ziemniakami.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 1, któremu przewodniczy Danuta

Mynarska zajê³o 2 pierwsze miejsca.

W kategorii „ciasta” zdobyliœmy 1 miejsce  za ciasto orzechowe

naszej kole¿anki  Krystyny Hanus. Ciasto orzechowe  mo¿e byæ

równie¿ œwietn¹ s³odkoœci¹ na œwiêta Bo¿ego Narodzenia, bo

zgodnie  z tradycj¹  orzechy s¹ przecie¿ nieodzownym elemen-

tem œwi¹t. Ponadto ciasto to mo¿na, a nawet nale¿y zrobiæ 2 – 3

dni wczeœniej przed spo¿yciem, gdy¿ dopiero wówczas robi siê

kruche i smaczne - podkreœla przewodnicz¹ca Mynarska.

Czas teraz na przepis:

CIASTO ORZECHOWE

   Ciasto                        Masa  orzechowa

   20 dkg cukru              30 dkg orzechów

   50 dkg  m¹ki                    w³oskich

   20 dkg margaryny     10 dkg cukru

    2   jajka .                   12 dkg mas³a

    2 ³y¿ki miodu             2 ³y¿ki miodu

    2 ³yzki mleka

    2 ³y¿eczki sody

    SPOSÓB PRZYRZ¥DZENIA

     Ciasto zagnieœæ i podzieliæ na 2 czêœci.

     Upiec 1 czêœæ

Sk³adki masy orzechowej podsma¿yæ lekko na patelni. Nastêp-

nie wysmarowaæ ni¹ 2-g¹  czêœæ ciasta i równie¿ upiec.

Oba upieczone placki po³¹czyæ mas¹ – np. budyniow¹.

(masa budyniowa -  ugotowaæ budyñ waniliowy, ostudziæ. Dodaæ

1 kostkê mas³a, 1/2 szklanki cukru pudru, 1/2 s³oika d¿emu .

Ucieraæ.  Mo¿na zrobiæ inn¹ masê wg. uznania.

       Placek z mas¹ orzechow¹ na górze.

       Ciasto piec na dwa dni przed spo¿yciem.

Ponadto panie zachwyci³y jurorów „Pasztetem z ³ysek” czyli dzi-

kich kaczek, zajmuj¹c  I miejsce w kategorii Produkt

Pasztety by³y i s¹ tradycyjn¹ potraw¹ sto³ów œwi¹tecznych – mówi

Danuta Mynarska-  oczywiœcie nie wszyscy maj¹ mo¿liwoœæ zro-

biæ go z ³ysek, ale przepis ten jest uniwersalny, bowiem zamiast z

miêsa z dzikich kaczek mo¿na go zrobiæ z  np. z zaj¹ca.   Prze-

wodnicz¹ca dodaje, ¿e w tym przypadku nale¿y u¿yæ ró¿ne ga-

tunki miêsa, wówczas jest smaczniejszy. Oczywiœcie ka¿dy ga-

tunek miêsa – dziczyzny nale¿y osobno dusiæ.

PASZTET Z £YSEK (DZIKICH  KACZEK)

3 £YSKI LUB 3 DZIKIE KACZKI

600 dkg wieprzowiny, - t³ustej

50 g s³oniny

1 ³y¿ka smalcu

4 jajka

6 ziaren ziela angielskiego,

Liœæ laurowy, sól, pieprz

1/2 ³y¿eczki ga³ki muszkato³owej

100 g w¹tróbek z drobiu

1 szklanka tartej bu³ki

Pó³ szklanki bia³ego wina wytrawnego

pó³ bulki paryskiej - weki

SPOSÓB PRZYRZ¥DZENIA

Sprawione i umyte kaczki, ³yski, podroby z dzikiego ptactwa i

pokrojon¹ grubo w kostkê  t³ust¹  wieprzowinê  zrumieniæ na t³usz-

czu, prze³o¿yæ do rondla, dodaæ listek, pieprz, zalaæ winem i du-

siæ pod przykryciem. Miêkkie miêso wyj¹æ, obraæ z koœci. Do sosu

w którym dusi³o siê miêso w³o¿yæ pokrojon¹ w plastry bu³kê pa-

rysk¹ – weka i lekko przesma¿on¹  w¹tróbkê z drobiu. Chwilê

dusiæ, przestudziæ i razem z miêsem przepuœciæ 2 – 3 razy  przez

maszynkê. Dodaæ przyprawy i dok³adnie wymieszaæ z jajkami.

Formê pasztetow¹ natrzeæ t³uszczem,  posypaæ bu³k¹ tart¹ i wy-

³o¿yæ plastrami  s³oniny lub wêdzonego boczku i nape³niæ mas¹ i

wstawiæ  do nagrzanego piekarnika. Piec ok. 1 godz. Podawaæ

na  zimno lub ciep³o np. z sosem ja³owcowym lub ¿urawinowym.

Przepis na sos ¿urawinowy  (który jest dobry do wszystkich

pasztetów )

1 s³oik ¿urawiny do miês , kilka ³y¿eczek dobrego chrzanu tarte-

go (je¿eli samemu utarty, a nie gotowy, to nale¿y go najpierw

lekko sparzyæ na patelni) i 1/2 szklanki czerwonego wytrawnego

wina  wymieszaæ i podawaæ do  pasztetów

KGW nr 1 otrzyma³o równie¿ nagrodê specjaln¹ Starosty Biel-

skiego -  za  „Sarnê  duszon¹ na dziko w sosie œmietanowym”.

Staraliœmy siê jako Ko³o przygotowaæ  takie produkty, które s¹

podawane „od œwiêta” czyli bardzo rzadko -  na specjalne okazje,

na pewno tak¹ okazj¹ s¹ rodzinne œwiêta Bo¿ego Narodzenia-

twierdzi Danuta Mynarska.

SARNA  DUSZONA  NA DZIKO

 2 kg miêsa udŸca sarniego

 1 marchew, cebula, seler, pietruszka

  kilka  ziaren  ziela angielskiego, ja³owca

  liœæ laurowy, pieprz

   œmietana do sosu najlepiej 30 %

  Zalewa

  300 ml octu winnego

  600 ml  wody

  10 dkg cebuli

   po   marchwi, pietruszka, kawa³ek selera

   5- ziaren ziela angielskiego , ja³owca

   2-3 listki laurowe
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Przygotowaæ zalewê: umyte, oczyszczone  jarzyny obgotowaæ w

wodzie, dodaæ ocet  przyprawy, zagotowaæ.

Miêso umyæ, os¹czyæ z wody, w³o¿yæ do kamiennego garnka,

zalaæ och³odzon¹ zalew¹, naczynie przykryæ i wstawiæ do ch³od-

nego miejsca na (+ 7oC ) na 2-4 dni.

Po wyjêciu miêso os¹czyæ z zalewy, powycieraæ œciereczk¹, na-

trzeæ sol¹, pieprzem i wstawiæ na 2-3 godziny  do ch³odnego miej-

sca.  Mo¿na miêso naszpikowaæ s³onin¹. Nastêpnie na rozgrza-

nym t³uszczu opiec miêso. Prze³o¿yæ do brytfanny, dodaæ obrane

jarzyny œwie¿e (marchew, cebulê, seler, pietruszka) oraz œwie¿e

przyprawy ( nie z zalewy ) i dusiæ. Jak miêso jest miêkkie, ostu-

dziæ i pokroiæ.  Sos zlaæ, zak³óciæ  œmietan¹

Podawaæ z knedlami czeskimi, kluskami œl¹skimi, kasz¹ gryczan¹

oraz kapust¹ modr¹ na ciep³o  lub buraczkami.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 2 pod przewodnictwem Ireny Mi-

kler zdoby³o wyró¿nienie za strudel z jab³kami.

STRUDEL Z JAB£KAMI

SPOSÓB PRZYRZ¥DZENIA:

Ciasto najlepiej przygotowaæ na stolnicy, tak jak na pierogi. Do

przesianej m¹ki dodajemy sól, jajo, ocet, oliwê. Wyrabiamy cia-

sto dolewaj¹c do niego letni¹ wodê. Wyrabiamy je d³ugo, a¿ za-

czn¹ w nim powstawaæ pêcherzyki powietrza, powinno byæ luŸ-

niejsze ni¿ ciasto na pierogi.

Przykrywamy ciasto na stolnicy ciep³¹, najlepiej glinian¹ misk¹ i

przystêpujemy do przygotowania nadzienia jab³kowego.

jab³ka obieramy za skórki i drobno szatkujemy, Po 30 minutach,

gdy ciasto trochê podroœnie k³adziemy na stole obrus i posypuje-

my go m¹k¹. Na œrodku k³adziemy ciasto i po posmarowaniu go

ciep³ym mas³em zaczynamy rozci¹gaæ tak d³ugo, a¿ zajmie pra-

wie ca³y obrus, tedy nale¿y je pozostawiæ do obeschniêcia. Potem

smarujemy je przyrumienion¹  na maœle tart¹ bu³k¹, posypujemy

cukrem i cynamonem, uk³adamy jab³ka wymieszane z rodzynka-

mi i znowu sypiemy cukier i cynamon. Pomagaj¹c sobie obrusem

staramy siê zwin¹æ ciasto z nadzieniem w wa³ek. Gotowy strudel

uk³adamy na wysmarowanej mas³em blasze, polewamy roztopio-

nym mas³em i pieczemy przez ok. 30 minut w temperaturze 180

stopni. W trakcie pieczenia dobrze jest skrapiaæ strudel mas³em

lub, gdy siê ju¿ czêœciowo wypiecze, podlaæ go kwaœn¹ œmietan¹.

Po upieczeniu posypujemy cukrem lub cukrem pudrem.

Warto jeszcze posmakowaæ „Perliczkê pieczon¹”, zatem po-

dajemy recepturê za Iren¹ Mikler

1 perliczka

sól

4-6 dag s³oniny(imbir,majeranek)

4 dag t³uszczu do pieczenia

jarmu¿

SPOSÓB PRZYRZ¥DZANIA:

Sprawion¹ perliczkê natrzeæ zewn¹trz i wewn¹trz sol¹. Piersi

naszpikowaæ s³onin¹ pokrojon¹ w cienki paski(jeœli ktoœ lubi, na-

trzeæ roztartym majerankiem lub imbirem). Piec w piekarniku w

przykrytej brytfannie ok. 60 minut. W czasie pieczenia polewaæ

stopionym t³uszczem i skrapiaæ wod¹. Upieczon¹ perliczkê po-

kroiæ na porcje, u³o¿yæ na pó³misku, przybraæ liœæmi jarmu¿u.

Perliczkê mo¿na piec na ruszcie lub w prodi¿u.

Zespó³ Regionalny Jaworze po przewodnictwem Danuty Pawlus

zachwyci³ jurorów „¯ymlokami z kapust¹ z beczki i szpyrkami”,

tym samym zdobywaj¹c wyró¿nienie  w kategorii dania gor¹ce.

¯ym³a po œl¹sku znaczy bu³ka -przypomina Danuta Pawlus - zatem

¿ymloki to s¹ krupnioki, gdzie zamiast kaszy jêczmiennej u¿ywa siê

zwyk³ych bu³ek. Suche bu³ki nale¿y zalaæ gor¹cym roso³em, w któ-

rym ugotowano g³owê, podgardle i inne resztki miêsa wieprzowego,

dodaæ kawa³ek w¹tróbki sparzonej, wszystkie sk³adniki zemleæ, przy-

prawiæ i nape³niæ jelita. Najlepsze s¹ w jelitach rzitnich, sma¿one w

piekarniku, podawane z bia³¹ kaw¹.  By³o to zawsze dy¿urne œnia-

danie na pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, które siê jad³o

po przyjœciu z Jutrzni- nabo¿eñstwo  by³o o 5 rano.

Zachwyciæ oryginalnym smakiem z pewnoœci¹ mog¹ „Potorgi”.

W rodzinach ch³opskich by³a bieda. Ch³op pracowa³ dorywczo w

lesie przy wyrêbie drzewa, zatem ludzie nie mieli sta³ego Ÿród³a

dochodu – opowiada Danuta Pawlus- zwykle by³y to rodziny wie-

lodzietne i wielopokoleniowe, gdzie ka¿dy grosz by³ cenny.

Zatem „chowali „ co siê da³o i sprzedawali co siê da³o. Najpro-

œciej by³o hodowaæ zwierzêta, nasadzano kurê, kaczkê, gêœ na

jaja, a jesieni¹ mo¿na ju¿ by³o drób zabiæ i sprzedaæ.

Jak baba zabi³a kurczaka to tuszka sz³a na sprzeda¿, a pozosta³e

czêœci czyli pazury, skrzyde³ka i kark pozostawa³y w domu i nale-

¿a³o to jakoœ wykorzystaæ, ¿eby nic siê nie zmarnowa³o – mówi

Danuta Pawlus- czyli to co zosta³o po targu zjada³o siê, st¹d na-

zwa potrawy – potorgi w occie czyli inaczej skrzyde³ka w occie.

A teraz sposób przyrz¹dzania :

skrzyde³ka ugotowaæ w bulionie, opanierowaæ i usma¿yæ i zalaæ

gor¹c¹ zalew¹ octow¹, przynajmniej na dwa, trzy dni. Po dwóch

dniach ju¿ mo¿na to jeœæ, mo¿na te¿ dodaæ  cebulê.

Czas na przepis na zalewê:

6 szklanek wody

1 szklanka octu

3 ³y¿ki cukru

2 ³y¿ki soli

listek laurowy, ziele angielskie, gorczyca

Przepis obecnie zosta³ zmodyfikowany o produkt wspó³czesny

czyli trzeba dodaæ 3 ³y¿ki ketchupu.

Na koniec szefowa Zespo³y Regionalnego Jaworze podaje re-

cepturê na przygotowanie nalewki z czarnego bzu, która z pew-

noœci¹ u³atwia trawienie.

Nalewka z czarnego bzu:

50 baldachów czarnego bzu

1 litr wody Ÿródlanej

70 dag cukru

Sparzone dwie cytryny pokroiæ w cienkie plastry. Wszystkie sk³adni-

ki u³o¿yæ w s³oiku, zalaæ syropem i zostawiæ na 10 dni w s³onecznym

miejscu. Po tym czasie przelaæ przez sito, dodaæ litr spirytusu, sok z

dwóch cytryn, wymieszaæ rozlaæ do butelek.. Na litr powsta³ej na-

lewki dodaæ po pó³ ³y¿eczki arcydziêgla. Odstawiæ na miesi¹c w

ciemne miejsce, co dwa, trzy dni potrz¹saæ. Potem zlaæ i jeszcze

pozostawiæ przynajmniej na miesi¹c im d³u¿ej le¿y, tym lepsza.

Przed wypróbowaniem podanych przepisów wypada nam jedy-

nie ¿yczyæ smacznego i mieæ nadziejê, ¿e ten artyku³ stanie siê

pocz¹tkiem cyklu traktuj¹cego o kulinariach.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko
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Jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji wspó³czesnego pañstwa jest

zapewnienie swoim obywatelom podstawowych warunków ochro-

ny przed ewentualnymi, niebezpiecznymi skutkami klêsk ¿ywio-

³owych, katastrof oraz innymi zdarzeniami, powodowanymi si³a-

mi natury, celow¹ dzia³alnoœci¹ cz³owieka w tym tak¿e wojn¹.

Funkcja ta jest realizowana poprzez realizacjê zadañ „obrony

cywilnej” i skierowana jest na ochronê ludnoœci, ratowanie i

udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, jak rów-

nie¿ wspó³dzia³anie w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych, zagro¿eñ

œrodowiska i usuwaniu ich skutków. Do zakresu dzia³ania sze-

fów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich ob-

OBRONA CYWILNA

szarze dzia³ania, nale¿y: przygotowanie i zapewnienie dzia³a-

nia systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wcze-

snego ostrzegania o zagro¿eniach, . . . „

SYGNA£Y ALARMOWE

Sygna³y alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszech-

nie obowi¹zuj¹ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wprowadzone ROZPORZ¥DZENIEM RADY MINISTRÓW

z dnia 16 paŸdziernika 2006 r. w sprawie systemów wykry-

wania ska¿eñ i w³aœciwoœci organów w tych sprawach

(Dz. U. z 2006 nr 191 poz.1415)

RODZAJE ALARMÓW, SYGNA£Y ALARMOWE

Informacja dotycz¹ca obrony cywilnej

TERŒÆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

Funkcjonuje ju¿  nowa strona (podstrona) internetowa Jaworza w zakresie bezpieczeñstwa i powszechnej samoobrony

po adresem www.oc.jawrze.pl



2009 ROKGRUDZIEÑ ECHO JAWORZA str. 36

KOMENDANT POLICJI RADZI

„U³añska fantazja” jaworzañskiego kierowcy

Niestety  opisany poni¿ej przyk³ad nie  jest godny naœlado-

wania.  Dobrze, ¿e w tym przypadku oby³o siê bez tragedii

na drodze. A przez g³upotê jednej osoby mogli zgin¹æ inni

uczestnicy ruchu drogowego.

W dniu 24 listopada w godzinach wieczornych z Jaworza

do Bielska-Bia³ej, ucieka³ przed policyjnym poœcigiem 27-

letni kierowca volkswagena passata, ³ami¹c przy okazji

wszelkie mo¿liwe przepisy, m.in ignorowa³ czerwone œwia-

t³o, jecha³ z nadmiern¹ prêdkoœci¹. Stwarza³ powa¿ne za-

gro¿enie dla bezpieczeñstwa innych uczestników ruchu dro-

gowego. Jasieniccy policjanci drog¹ radiow¹ poinformowali

funkcjonariuszy z Bielska-Bia³ej o drodze ucieczki despe-

rata. Zatrzymano go na blokadzie, któr¹ na ulicy Komoro-

wickiej zorganizowali bielscy stró¿e prawa. Badanie alko-

matem wykaza³o, ¿e sprawca mia³ we krwi blisko 2 promile

alkoholu. Przewieziono go do policyjnego aresztu. Do aresz-

tu trafi³ te¿ 24-letni pasa¿er, który utrzymywa³, ¿e kierowa³

tym samochodem. I on do najtrzeŸwiejszych nie nale¿a³ -

1,5 promila alkoholu. „Mistrz Kierownicy” za u³añsk¹ szar-

¿ê mo¿e spêdziæ w wiêzieniu najbli¿sze 2 lata.

 Przypominamy, ¿e kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸ-

woœci jest przestêpstwem zagro¿onym kar¹ 2 lat wiêzie-

nia. To nie jedyna kara dla pijanego kierowcy – zatrzymy-

wane jest bowiem prawo jazdy, co w wielu przypadkach –

na przyk³ad dla zawodowych kierowców- jest równoznacz-

ne z utrat¹ pracy. Kolejn¹ dolegliwoœci¹ jest wyznaczana

przez s¹d kara grzywny czy podanie wyroku do publicznej

wiadomoœci. Ponadto sprawcy nie mog¹ liczyæ na wyp³atê

odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytu³u OC.

Œwiêto Niepodleg³oœci- najwa¿niejsze z polskich œwi¹t pañstwo-

wych. Jego obchody staj¹ siê zawsze okazj¹ do przypomnienia

gorzkich losów naszej ojczyzny. Tak¹ lekcjê historii przygoto-

wa³a zebranym w auli SP nr 1 klasa 6 c z opiekunk¹, Marzen¹

Grygierczyk. Uczniowie tej klasy - Ewa i Marcin, wcielili siê w

role przewodników po wirtualnej izbie pamiêci. Pierwsze slajdy

przywo³a³y potêgê pañstwa pañstwa polskiego w symbolicznych

zdjêciach korony i miecza króla Boles³awa Chrobrego. Potem

na scenê wkroczyli trzej uczniowie jako zaborcy, aby trzykrot-

nie rozdzieraæ mapê Polski. Po rozbiorach w roku 1772, 1793 i

1795 kraj zosta³ wymazany z map Europy. Polacy podejmowali

próby wydobycia siê z niewoli, o czym przypomina³y slajdy z

obrazami Jana Matejki („Koœciuszko pod Rac³awicami”), Woj-

ciecha Kossaka („Bitwa pod Stoczkiem”) i Artura Grottgera („Po-

lonia. Bitwa”). Historyczne malowid³a wzmocni³a kolejna scen-

ka teatralna- trzy daty powstañ narodowych: 1794, 1830 i 1863

zostaj¹ porwane na strzêpy przez zaborców. Nadszed³ czas

bolesnej emigracji przywo³anej na ekranie portretami Adama

Mickiewicza i Juliusza S³owackiego oraz rozbrzmiewaj¹cymi nok-

turnami Fryderyka Chopina. Polacy nie zapomnieli jednak o swojej

to¿samoœci, czego wyrazem by³y s³owa „Roty” Marii Konopnic-

kiej, wzruszaj¹co zaœpiewane przez szkolny chór Teresy Ada-

mus. Nadzieje na odzyskanie wolnoœci od¿y³y na nowo wraz z

wybuchem I wojny œwiatowej, przypomnianej na akademii przez

pieœni legionowe. 11 listopada 1918 roku koñczy siê wojna, a

Polska odzyskuje niepodleg³oœæ. Pojawiaj¹ siê teraz zdjêcia twór-

ców II Rzeczypospolitej- Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Igna-

cego Paderewskiego i Wojciecha Korfantego. Na zakoñczenie

chwila refleksji, kiedy uczeñ recytuje wiersz Jana Lechonia:

„Pomyœl choæ chwilê,        

Choæ chwilê,        

Ile krwi, walki ile        

Kosztowa³o zdobycie wolnoœci,        

Stworzenie pañstwa i armii        

Na tej ziemi, co dziœ nas radoœci¹        

Jak chlebem karmi.”        

polonista Tomasz Zdunek

Œwiêto Niepodleg³oœci w Szkole Podstawowej nr 1

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯ cd. ze str. 22
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* * * * *

Œwiêta - Nowy Rok - zachowajmy ostro¿noœæ

Bezpieczne fajerwerki

Wkrótce bêdziemy ¿egnaæ stary, a witaæ nowy rok. Bez

w¹tpienia tradycyjnie bêdzie to zwi¹zane z u¿yciem ró¿ne-

go rodzaju œrodków pirotechnicznych. W rêkach nieodpo-

wiedzialnych, czêsto nietrzeŸwych ludzi czy w rêkach dzie-

ci staæ siê one mog¹ sporym zagro¿eniem. Policja apeluje,

by podczas odpalania fajerwerków i petard nie zapominaæ

o podstawowych zasadach bezpieczeñstwa.

Przypominamy, ¿e za nieostro¿ne obchodzenie siê z wyroba-

mi pirotechnicznymi gro¿¹ kary - nawet do dwóch lat wiêzienia.

Przede wszystkim kupujmy petardy i sztuczne ognie w spraw-

dzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach.

Informujmy te¿ policjê o handlowcach, którzy sprzedaj¹ petar-

dy dzieciom. Sprzeda¿ wyrobów pirotechnicznych osobom nie-

pe³noletnim jest tak¿e zagro¿ona kar¹ do dwóch lat wiêzienia.

Fajerwerki dopuszczone do sprzeda¿y powinny mieæ do³¹-

czon¹ instrukcjê w jêzyku polskim, okreœlaj¹c¹ zasady bez-

piecznego u¿ytkowania, numer katalogowy produktu, nazwê

producenta lub nazwê importera oraz znak dopuszczenia do

sprzeda¿y. Na opakowaniu powinna byæ tak¿e podana data

wa¿noœci. Nie odpalajmy sztucznych ogni w grupie osób, z

rêki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego pap¹. Najle-

piej wybraæ w tym celu g³adk¹, równ¹ powierzchniê (np. be-

ton czy asfalt), tak, aby petardy siê nie przewróci³y. 

W ¿adnym wypadku nie rozbierajmy fajerwerków na czêœci, jak

te¿ nie próbujmy ponownie odpalaæ tych, które nie zadzia³a³y.

Kierujmy je wy³¹cznie w górê, nie stawiajmy odwrotnie ni¿ wska-

zane to jest w instrukcji, ani te¿ nie wrzucajmy do ogniska. Przy

odpalaniu fajerwerków zwróæmy szczególn¹ uwagê na dzieci.

Nie pozwalajmy im na odpalanie fajerwerków lub petard.

Pamiêtajmy te¿ o zwierzêtach, które boj¹ siê wybuchów!!! Za-

dbajmy wiêc, by nasze czworonogi i nie by³y nara¿one na ha³as.

Przypominamy szczególnie w  okresie œwi¹tecznej „gor¹czki”

o nie pozostawianie  w samochodach  dokumentów, portfeli,

cennych przedmiotów np. telefonów, laptopów.  Zwracajmy

uwagê na bezpieczeñstwo naszych kart  p³atniczych , gdzie i w

jakich  warunkach dokonujemy  wyp³aty pieniêdzy, w jaki spo-

sób przechowujemy portfel i gotówkê. W œwiêta pracuje nie

tylko „ œw Miko³aj” ale i z³odzieje… Pamiêtajmy o tym przed

szkod¹. Niechaj te œwiêta i Nowy Rok bêd¹ spokojne dla nas.

W pewnym zakresie mo¿emy sami o to zadbaæ!

Opracowa³: P.Filipkowski

na podstawie - www.policja.pl/portal/pol/

oraz  www.bielsko.slaska.policja.gov.pl/wiadomosci/
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Niech w te Œwiêta

w Waszych sercach

zagoœci pokój, radoœæ i szczêœcie.

Niechaj  Jezus Wam b³ogos³awi

w ka¿dym dniu Nowego Roku.

Z ca³ego serca ¿yczymy  Wam

spe³nienia marzeñ i wszystkiego co najlepsze

W imieniu Ko³a Emerytów i Rencistów w Jaworzu

Przewodnicz¹ca

Krystyna Plaza - Popielas

Prawdziwie radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

uœmiechu i ¿yczliwoœci na ka¿dy dzieñ  Nowego

Roku oraz spe³nienia wszystkich zamierzeñ

osobistych, planów zawodowych

i spo³ecznych, w³adzom Gminy,

cz³onkiniom  Ko³a oraz w

wszystkim

mieszkañcom Gminy

¿yczy

Zarz¹d KGW nr 1 w Jaworzu

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Zarz¹d Stowarzyszenia

Kick-boxingu „Beskid Dragon”

Pragnie ¿yczyæ w³adzom

I pracownikom gminy, wszystkim

 mieszkañcom Jaworza oraz czytelnikom

„Echa Jaworza” spokojnych, radosnych i

obfitych Œwi¹t oraz szczêœliwego,

owocnego w sukcesy Nowego Roku

Serdeczne ¿yczenia

Œwi¹teczne i Noworoczne dla

pracowników Urzêdu Gminy,

Rady Gminy, sympatyków

³ucznictwa i darczyñców

sk³adaj¹ cz³onkowie

UKS „Dziesi¹tka- Komes” Jaworze
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Agencja Us³ug Jêzykowych

Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,

tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561

e-mail: sworntran@interia.pl

poleca us³ugi w zakresie:

t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych

i specjalistycznych (np. medycznych, prawnych itd.);

indywidualnych lekcji jêzykowych;

konsultacji metodyczno-jêzykowych;

doradztwa merytorycznego podczas pisania prac

naukowych (licencjat, praca magisterska);

.

.

.

.

Kancelaria Radcy Prawnego

Anny Ma³eckiej
prowadzi obs³ugê prawn¹

w pe³nym zakresie prawa administracyjnego,

cywilnego, gospodarczego i podatkowego

– mo¿liwoœæ dojazdu do klienta –

tel.kom.  0 605 347 637

Centrum Opieki nad Dzieckiem

„Domek Maluszka”

43-300 Bielsko-Bia³a (Wapienica),

ul. Palenica 8

www.domekmaluszka.pl

tel. 33 444 65 69, 0-501 672 494

ZAPEWNIAMY:

• Ca³odzienn¹ opiekê nad Dzieæmi w wieku od 4 m-cy

do 4 lat przez 7 dni w tygodni.

• Wykwalifikowany personel i doœwiadczone nianie.

• Wsparcie medyczne i sta³y nadzór Lekarzy Specjali

stów PCZ Centrum Pediatrii w Bielsku-Bia³ej.

• ¯ywienie dzieci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami z

uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb.

• Domow¹ atmosferê w ma³ych grupach.

KOREPETYCJE – JÊZYK POLSKI
Doœwiadczona dyplomowana nauczycielka,

wieloletnia egzaminatorka oferuje:

- pomoc w bie¿¹cej nauce

- odrabianie zaleg³oœci

- przygotowanie do egzaminu, sprawdzianu.

ZAKRES: szko³a podstawowa, gimnazjum

JAWORZE, tel.: 880 315 681

Œwiat Wózków
Oferuje wózki polskiego producenta TAKO

Jumper X 3 w 1 z fotelikiem, Fast Rider,

Kiddy, Natalia, Spacerówki, Foteliki, Huœtawki

Niskie ceny i gwarancja 2 lata W ofercie

wszystkie kolory

Nasz adres: Œwiat Wózków, Biery 64 (obok Mebli

Kuchennych „Prymstol”),  www.swiat.wozkow.pl

tel.794 070 779, e-mail: takowozki@op.pl

Uwaga Reklamodawcy

Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane

do drugiego wtorku  poprzedniego miesi¹ca w sekreta-

riacie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada

za treœæ zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu og³o-

szeniowego o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw

wynosi 33zl z podatkiem VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e roz-

miar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt
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Jubileusz 25-lecia Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu

Projekt GOPS

Unia Europejska dla Parafii Ewangelickiej

Przebudowa ul. Turystycznej realizowana by³a w latach

2008-2009 przez Gminê Jaworze przy wspó³finanso-

waniu przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-

gramu Rozwoju Subregionu Po³udniowego Wojewódz-

twa Œl¹skiego na lata 2007-2013 (Priorytet VII „Trans-

Projekt systemowy realizowany przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu pt: „Program aktywnej integracji

gminie Jaworze” sta³ siê „mobilizatorem” dla dziesiêciorga beneficjentów. Konkretne kursy zawodowe, dobrane

pod okiem doradców oraz treningi kompetencji  i umiejêtnoœci spo³ecznych da³y efekty- zorientowanie siê na

potrzeby rynku pracy i poczucie w³asnej wartoœci.  Wiêcej na stronie 20.

Parafia Ewangelicko – Augsburska skorzysta³a  z pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Œl¹skiego na lata 2007-2013, Priorytet IV  „Kultura” – Dzia³anie 4.1. „Infrastruktura Kultury”, wiêcej na

stronach 18-21.

port”, Dzia³anie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci dro-

gowej, Poddzia³anie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa

infrastruktury uzupe³niaj¹cej kluczow¹ sieæ drogow¹, Typ

1. Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifi-

kuj¹cych siê do wsparcia w ramach poddzia³ania 7.1.1.

i dróg gminnych). Wiêcej na stronach 13-15.

23 listopada  zakoñczy³ siê pierwszy z programów szkoleniowych realizowanych  w ramach Europejskiego  Fun-

duszu Spo³ecznego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki  Priorytet VI, dzia³anie 6.3 . Wiêcej na stronach 17-18.

Zakoñczenie projektu Myszk¹  po Jaworzu

Integracja przez komputer

Str. 27-29
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