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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA

INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

XXX Sesja Rady Gminy Jaworze

Obrady XXX sesji Rady Gminy Jaworze otworzy³ przewod-

nicz¹cy RG Andrzej Œliwka, stwierdzaj¹c obecnoœæ 13 rad-

nych ( 2 nieobecnych), co czyni³o obrady prawomocnymi.

Andrzej Œliwka przywita³ w³adze Gminy Jaworze, przedsta-

wicieli placówek oœwiatowych, instytucji dzia³aj¹cych w Ja-

worzu oraz goœci i mieszkañców.

Powo³anie komisji uchwa³ i wniosków.

W sk³ad komisji weszli; Jan Stekla i Jan Bathelt. Kandyda-

tury zosta³y przyjête przez radnych jednog³oœnie.

Zmian do porz¹dku obrad nie zg³oszono.

Zatwierdzenie protoko³u z poprzedniej sesji. Protokó³ ten

przyjêto 12 g³osami za przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym.

Przyjêcie projektów uchwa³;

1. Zmiany w bud¿ecie gminy. Temat ten zreferowa³a skarb-

nik Zofia Gruszczyk.Do bud¿etu gminy wprowadzono

zmiany zwi¹zane z dodatkowymi dochodami wypraco-

wanymi przez przedszkola nr 1 i nr 2  oraz wydatkami

dotycz¹cymi utrzymania dróg powiatowych  oraz oœwiaty.

Jednoczeœnie na wniosek wójta radni zmniejszyli po-

ziom deficytu bud¿etowego gminy. Dok³adne kwoty zo-

stan¹ podane w protokole z XXX sesji.

Ponadto Zofia Gruszczyk zaproponowa³a zmniejszenie

planowanych dochodów o kwotê 4 770 695, 80 z³ i wy-

datków o kwotê 4911290,11 z³ . Jest to zwi¹zane z tym,

¿e gmina w roku 2009 nie otrzyma ju¿ ¿adnych œrodków

unijnych, st¹d równie¿ nie bêd¹ realizowane wczeœniej

zak³adane wydatki.

Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Roman Lo-

rek odczyta³ pozytywn¹ opiniê komisji w powy¿szym te-

macie. Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 13 radnych.

2. Udzielenie przez Gminê Jaworze pomocy finansowej dla

Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na realizacjê

zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych. Temat

zreferowa³a skarbnik Zofia Gruszczyk. W³adze powiatu

bielskiego zwróci³y siê do wszystkich gmin o tak¹ pomoc.

Jest to zwi¹zane z tym, ¿e czêœæ zadañ powiat w tym za-

kresie realizuje ze œrodków unijnych. Temat równie¿ zre-

ferowa³ przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów. Opi-

nia cz³onków komisji by³a ostatecznie pozytywna, mimo

wczeœniejszych krytycznych uwag wobec dzia³añ powiatu

w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Jawo-

rza. Uchwa³ê przyjêto 13 g³osami.

3. Zmiany uchwa³y w sprawie podatku od œrodków  transpor-

towych wynika³y z koniecznoœci sprostowania b³êdu litero-

wego, jaki pojawi³ siê we wczeœniejszej uchwale. Komisja

Bud¿etu i Finansów nie mia³a zastrze¿eñ do zmiany, gdy¿

literówka nie dotyczy³a strony merytorycznej, a jedynie b³êd-

nego sformu³owania.. Za przyjêciem nowej uchwa³y g³o-

sowa³o 14 radnych (jeden z nieobecnych na pocz¹tku se-

sji radnych dotar³ w miêdzyczasie na obrady).

4. Gminny Program Profilaktyki, Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2010.

Temat omówi³ Waldemar Saltarius- Pe³nomocnik Wójta

ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-

wych. W programie pracy na nowy rok W. Saltarius za-

proponowa³ kontynuowanie dotychczasowych dzia³añ, a

w tym m.in. dofinansowanie dzia³añ OPG zmierzaj¹cych

do aktywizacji m³odzie¿y, naszych harcerzy w Jaworzu,

zimowisk, pracy œwietlicy socjoterapeutycznej, kampanii

informacyjnych w szko³ach dotycz¹cego zagro¿eñ nar-

komani¹ itp. Opiniê w tej sprawie przedstawi³ Jan Stekla

- przewodnicz¹cy Komisji Ochrony Œrodowiska. Za przy-

jêciem uchwa³y opowiedzia³o siê 14 radnych.

5. Zmiany Statutu Gminy Jaworze zreferowa³a Anna Skot-

nicka-Nêdzka, która wyjaœni³a, ¿e uchwa³a wi¹¿e siê z orze-

czeniem wydanym przez Naczelny S¹d Administracyjny.

G³ówna zmiana bêdzie dotyczy³a pkt. 9 Statutu. Za przyjê-

ciem g³osowa³o 13 radnych (1 g³os wstrzymuj¹cy).

6. Zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej. Zmiany dotyczyæ bêd¹ dodatkowych

komórek organizacyjnych dzia³aj¹cych wewn¹trz oœrod-

ka zdrowia. Temat omówi³a Sekretarz Anna Skotnicka-

Nêdzka. Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 14 radnych.
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Andrzej Œliwka w zwi¹zku z pismem jakie, wp³ynê³o do

RG z Koalicji Polska Wolna od Genetycznej Modyfika-

cji (GMO) - wchodz¹cej w sk³ad œwiatowej organizacji

przeciwko GMO- zwróci³ siê do Rady Gminy Jaworze o

podjêcie uchwa³y popieraj¹cej uchwa³ê sejmiku woje-

wódzkiego, aby utworzyæ na terenie ca³ego wojewódz-

twa œl¹skiego strefê woln¹ od upraw roœlin genetycznie

modyfikowanych. A. Œliwka przedstawi³ ogólnie proble-

matykê zwi¹zan¹ z zagro¿eniami p³yn¹cymi z GMO.

Przewodnicz¹cy RG odczyta³ uchwa³ê sejmiku woje-

wództwa œl¹skiego w tej sprawie i zaapelowa³ do Rady

o podjêcie uchwa³y popieraj¹cej tê inicjatywê. Wcze-

œniej A. Œliwka skierowa³ pismo w tej sprawie wraz z

materia³ami dotycz¹cymi genetycznej modyfikacji do za-

opiniowania przez Komisje Ochrony Œrodowiska RG Ja-

worze. Przewodnicz¹cy Komisji Ochrony Œrodowiska

przedstawi³ opiniê w tej sprawie. Po odczytaniu projek-

tu uchwa³y Rada Gminy w g³osowaniu przyjê³a jej treœæ

jednog³oœnie – 14 g³osów za.

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie miêdzy sesyjnym.

Wójt wyjaœni³ kwestiê zwi¹zan¹ z pracami Komisji Regu-

lacyjnej (powo³anej w zakresie spraw zwi¹zanych z mie-

niem gmin ¿ydowskich), która zajmuje siê spraw¹ w³asno-

œci siedziby naszego Urzêdu pojawiaj¹cymi siê w tym okre-

sie rozbie¿nymi wycenami samego budynku Urzêdu Gminy

oraz stanowiskami wojewody i starosty dotycz¹cymi przy-

sz³oœci obiektu. Zakoñczona zosta³a inwestycja przy gim-

nazjum Orlik 2012. Otwarcie boiska planowane jest na

marzec 2010 r.

Sprawy organizacyjne Rady Gminy

W dyskusji poruszono m.in. temat zmiany planu zagospo-

darowania przestrzennego (dawnej przepompowni) przy ul

Turystycznej. Grupa mieszkañców zaskar¿y³a uchwa³ê Rady

Gminy w tej sprawie. Sprawa trafi do rozpatrzenia i analizy

przez stosown¹ komisjê RG Jaworze. O opiniê zwrócono

siê tak¿e do starostwa.

Zapytania i wnioski radnych dotyczy³y ulic: Po³udniowej i

Podgórskiej  dewastowanych przez ciê¿ki sprzêt oraz ana-

lizy mo¿liwoœci rozwi¹zania spraw prawnych ul. Podgór-

skiej tak, aby spe³nia³a  wymogi  ulicy gminnej, wobec cze-

go z inicjatywy radnego Romana Lorka, Rada sformu³owa-

³a wniosek o rozpoczêcie starañ o uregulowanie stanu praw-

nego oraz parametrów technicznych tej drogi na odcinku

od skrzy¿owania od ul. Po³udniowej po  ulicê £adn¹. Za

przyjêciem wniosku g³osowa³o 14 radnych.

To by³ ostatni punkt XXX Sesji RG Jaworza. Przewodnicz¹-

cy RG Andrzej Œliwka z³o¿y³ wszystkim obecnym ¿yczenia

œwi¹teczne, podziêkowa³ radnym i goœciom za ca³oroczn¹

pracê i wspó³dzia³anie.

¯yczenia dla goœci i Rady Gminy z³o¿y³ tak¿e Wójt Gminy

Zdzis³aw Bylok dziêkuj¹c za wspó³pracê- szczególnie rad-

nym za doskona³e merytoryczne przygotowywanie ka¿dej

sesji.

Do druku zatwierdzi³ Andrzej Œliwka

Z optymizmem wejdŸmy w Nowy Rok 2010. 
Tradycyjnie koniec starego i pocz¹tek nowego roku jest

czasem podsumowañ i refleksji. Równie¿ w mediach nie

brakuje skrajnych opinii i prognoz dotycz¹cych Polski, Eu-

ropy i œwiata. Z jednej strony rz¹dz¹cy staraj¹ siê wmówiæ

nam, ¿e jest dobrze, a bêdzie wrêcz cudownie, z drugiej

strony zaœ widaæ, i¿ w tym ideale brakuje kolorów nadziei i

optymizmu. Wystarczy spojrzeæ na to, co dzieje siê choæ-

by w s³u¿bie zdrowia- strach zachorowaæ.

W tym przypadku zasadne wydaje siê pytanie - co przynie-

sie rok 2010?

OdpowiedŸ jedyna i s³uszna - czas poka¿e. W poprzednim

numerze o refleksje i ¿yczenia na Nowy Rok poprosiliœmy

wójta Zdzis³awa Byloka i radnego powiatu Rudolfa Galo-

cza. W tym numerze czas na podsumowania i ¿yczenia ze

strony przewodnicz¹cego Rady Gminy – Andrzeja Œliwki.

EJ: Zacznijmy mo¿e nieco tradycyjnie, jak pan oceni³by

miniony 2009 rok, a wiêc co uda³o siê zrealizowaæ wspól-

nie z ca³¹ Rad¹ Gminy. Jaka wygl¹da³a wspó³praca z rad-

 Rozmowa z Andrzejem Œliwk¹ - Przewodnicz¹cym Rady Gminy Jaworze

nymi, wójtem i ca³ym Urzêdem Gmi-

ny oraz organizacjami pozarz¹dowy-

mi? 

A. Œliwka: Uwa¿am, ¿e miniony rok

2009 by³ dla nas jako gminy - rokiem

bardzo dobrym. Uda³o siê szczególnie w samej koñcówce

roku  pozyskaæ du¿e œrodki na kanalizacjê. Nie chcê tutaj

wdawaæ siê w szczegó³y, gdy¿ dok³adnymi danymi w tym

zakresie dysponuje wójt i urz¹d. Ponadto pragnê podkreœliæ,

¿e Rada Gminy wyznacza kierunki dzia³añ, podejmuje uchwa³y,

opiniuje wiele spraw dotycz¹cych szeroko rozumianego ¿ycia

gospodarczego, rozwoju miejscowoœci, nowych inwestycji itd.

Jednak odpowiedzialnymi za realizacjê zadañ - w tym pozy-

skiwanie œrodków unijnych- jest g³ównie wójt oraz ca³a admi-

nistracja Urzêdu Gminy. I w tym przypadku sukcesy w reali-

zacji wielu projektów unijnych, pozyskaniu œrodków na kana-

lizacjê, czy w koñcu ciesz¹ce siê takim uznaniem mieszkañ-

ców projekty szkoleniowe - o czym ju¿ pisano w Echu Jawo-
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rza -, to zas³uga g³ównie gospodarza Jaworza i „jego dru¿y-

ny”- urzêdników.

Wracaj¹c do dalszej czêœci pytania, chcia³bym powiedzieæ to

co jest niejako moj¹ dewiz¹ od samego pocz¹tku pracy w

Radzie Gminy obecnej kadencji - Rada Gminy pracuje nie

tylko podczas sesji, ale przede wszystkim s¹ to spotkania -

nieraz mo¿e nieco burzliwe - dyskusje, „walka na argumen-

ty” w komisjach problemowych Rady Gminy. Tutaj wypraco-

wujemy stanowiska, dochodzimy do porozumieñ, szukamy

wspólnych rozwi¹zañ. Ponadto raz w miesi¹cu wraz ze swy-

mi zastêpcami spotykam siê z wójtem, jego zastêpc¹ b¹dŸ

kierownikiem danego referatu Urzêdu Gminy, aby wyjaœniæ

sobie to wszystko, co budzi nasze lub wójta w¹tpliwoœci, a

nastêpnie przedstawiæ dany problem na komisjach. Sesja

moim zdaniem ma byæ prawie perfekcyjnie przygotowana

pod k¹tem podejmowanych uchwa³, radni wczeœniej winni

otrzymaæ wszystkie materia³y informacyjne. Sesja to nie czas

na k³ótnie i przepychanki, st¹d sprawne i spokojne obrady.

Chcia³bym równie¿ podkreœliæ bardzo dobr¹ wspó³pracê po-

miêdzy Rad¹ Gminy a wójtem i urzêdnikami gminnymi. Jak

nieraz czytam informacje prasowe na temat „wojen”, pomiê-

dzy radnymi a urzêdem miasta czy gminy, to mogê tym sa-

morz¹dowcom ¿yczyæ tylko tego, by nasz model partner-

skiej wspó³pracy móg³ zostaæ zaszczepiony na ich grunt.

To samo dotyczy wspó³pracy Rady z organizacjami poza-

rz¹dowymi. Wielu spoœród rajców dzia³a tak¿e w ró¿nych

stowarzyszeniach, a wspó³pracê tê oceniam jako dobr¹.

Aczkolwiek nigdy nie jest tak, aby nie mog³o byæ lepiej…. 

EJ: 2010 to rok nowych wyborów samorz¹dowych. Jakie

wi¹¿e pan z tym wydarzeniem nadzieje, a co ewentualnie

budzi obawy? 

A. Œliwka: Mówi¹c krótko - patrz¹c na prace radnych tej

kadencji moim marzeniem by³oby przeniesienie tego sk³adu

na kolejn¹. Jednak zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ ponownie

musimy poddaæ siê ocenie, tym samym spo³eczeñstwo wy-

bierze tych, których uzna za najlepszych kandydatów. Je-

stem jednak przekonany, ¿e ka¿dy radny, który dostanie spo-

³eczny mandat zaufania i zasi¹dzie w nowej radzie, bêdzie

dzia³a³ dla dobra wszystkich mieszkañców gminy i przyczyni

siê do rozwoju Jaworza. Natomiast mam te¿ obawy zwi¹za-

ne z kampani¹ wyborcz¹, chodzi o to, by nie by³a ona pro-

wadzona bez klasy, prostacko. Niestety nie brakuje i w Ja-

worzu osób, które lubi¹ pos³ugiwaæ siê anonimami, donosa-

mi kierowanymi nawet do Rady Ministrów. Na szczêœcie pra-

wie wszystkie tego typu informacje okazuj¹ siê byæ niepraw-

dziwe, a ich jedynym celem jest oœmieszenie, pomówienie i

oszkalowanie dobrego imienia drugiego cz³owieka. Jednak

uwa¿am, ¿e taka „walka” nie jest ani uczciwa ani godna oby-

watela Unii Europejskiej. 

EJ: Czego wiêc ¿yczy³by pan mieszkañcom Jaworza w Anno

Domini 2010?

A. Œliwka: Chcia³bym ¿yczyæ ca³ej Radzie Gminy, Wójtowi

oraz Urzêdowi Gminy realizacji tych inwestycji, na jakie otrzy-

maliœmy w minionym roku pieni¹dze. To wielkie zadanie i

wa¿ne z punktu widzenia nas – mieszkañców. ¯yczê tak¿e

naszej administracji wymiernych korzyœci z uzyskanego ISO,

aby uda³o siê nie tylko utrzymaæ wysokie standardy, ale ulep-

szyæ, usprawniæ pracê, tak by u³atwiæ nam wszystkim co-

dzienne ¿ycie i za³atwianie spraw urzêdowych. Mieszkañ-

com ponadto ¿yczy³bym trafnych wyborów do nowego sa-

morz¹du, wszystkim ¿yczê te¿ zdrowia i pomyœlnej realiza-

cji wielu osobistych planów i zamierzeñ. Chcia³bym, aby

nasza gmina by³a jedn¹ wielk¹ wspóln¹ rodzin¹, a jak rodzi-

na- to wspólne dzia³anie, pomimo ró¿nic zdañ - cel przecie¿

mamy jeden. Tego z ca³ego serca ¿yczê wszystkim. 

Rozmawia³: P. Filipkowski

 ISO 9001:2008 dla Urzêdu Gminy Jaworze

W grudniowym numerze Echa  Jaworza pisaliœmy o uro-

czystoœci wrêczenia certyfikatu ISO dla Urzêdu Gminy

Jaworze. Przypomnijmy- oficjalne wrêczenie certyfikatu na

rêce wójta Zdzis³awa Byloka mia³o miejsce 4 grudnia  2009

roku.  Na dzieñ dzisiejszy Starostwo Powiatowe w Bielsku-

Bia³ej i nasz urz¹d to jedyne jednostki samorz¹dowe w po-

wiecie posiadaj¹ce certyfikat ISO. Teraz czas na podsu-

mowania i próbê odpowiedzi  na kilka pytañ,  jak chocia¿by

na najistotniejsze- czym jest ISO?, jakie korzyœci  z tego

p³yn¹ dla Urzêdu Gminy, a co za tym idzie ca³ej gminy oraz

jej mieszkañców. W koñcu pytanie nurtuj¹ce wielu z nas -

w jaki sposób statystyczny jaworzanin odczuje zmianê w

funkcjonowaniu urzêdu po wdro¿eniu ISO?.

Co to jest ISO?

ISO jest to organiza-

cja miêdzynarodowa

ds. standaryzacji, któ-

ra powsta³a w 1947

roku w  Genewie . W

przypadku urzêdów

administracji celem

ISO jest optymaliza-

cja mechanizmów

panuj¹cych w urzê-

dzie, co pozwala na

zmniejszenie  kosztów jej funkcjonowania.  Ponadto  wy-
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pracowane normy pozwalaj¹ efektywniej zarz¹dzaæ czyn-

nikami ryzyka  oraz podnosz¹ zadowolenie klientów -w

naszym przypadku- z tytu³u jasnych i przejrzystych norm

obs³ugi.  Opracowane i przyjête normy opisuj¹ w jaki spo-

sób przedsiêbiorstwo, czy w naszym przypadku  - Urz¹d

Gminy Jaworze ma pracowaæ, a wiêc spe³niaæ nie tylko

standardy krajowe zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie czy

kodeksem postêpowania administracyjnego, ale i standar-

dy miêdzynarodowe. Krótko mówi¹c, chodzi o nastawienie

na klienta na jego potrzeby,  sta³¹ kontrolê i monitoring pro-

cesu standaryzacji, a przede wszystkim ci¹g³e doskonale-

nie zasad funkcjonowania urzêdu i jego otwartoœæ na po-

trzeby ludzi.  Nie ma czegoœ takiego, jak doskona³oœæ, st¹d

konieczne sta³e monitorowanie procesu  podnoszenia ja-

koœci us³ug, wprowadzanie zmian i ulepszeñ pod  k¹tem

potrzeb mieszkañców gminy.

Rodzina norm ISO to mówi¹c kolokwialnie – grube ksiêgi

norm g³ównie w jêzyku angielskim, choæ wiele z nich jest

przet³umaczonych na jêzyk polski. Poniewa¿ s¹ objête pra-

wem autorskim, dlatego nie mo¿na ich obejrzeæ za poœred-

nictwem internetu.  Koszt takiej ksiêgi  opatrzonej hologra-

mami to oko³o 200 z³, daje to pewnoœæ, ¿e pracujemy na

oryginalnym i pewnym tekœcie, co jest wa¿ne w momencie

przeprowadzania audytu.

Polityka jakoœci to dokument jednostronicowy, dostêpny tak¿e

w Urzêdzie Gminy Jaworze, nieomal w ka¿dym pokoju, jak i

na stronach internetowych www.jaworze.pl. To najwa¿niejszy

dokument dotycz¹cy systemu jakoœci, obejmuj¹cy sposób osi¹-

gniêcia sukcesu, poprzez ukierunkowanie na potrzeby klien-

ta, oraz zaspokajanie  jego  potrzeb poprzez dostarczanie mu

najwy¿szej jakoœci „produktów” – a w naszym przypadku us³ug

- oraz ich sta³e doskonalenie .

Ksiêga Jakoœci -  to  swego rodzaju „kodeks”, którym wi-

nien kierowaæ siê ka¿dy urz¹d  dzia³aj¹cy w oparciu o nor-

my ISO. Ksiêga jakoœci to nic innego jak przet³umaczenie

abstrakcyjnego tekstu normy ISO 9001 na  jêzyk danego

urzêdu. Ksiêga Jakoœci jest uszczegó³owiona poprzez pro-

cedury i instrukcje dotycz¹ce poszczególnych referatów i

stanowisk pracy.

Trzy podstawowe za³o¿enia misji Urzêdu Gminy Jawo-

rze – skuteczna i profesjonalna realizacja zadañ publicz-

nych , zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samo-

rz¹dowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, po-

dejmowanie dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczno-gospodar-

czego miejscowoœci (dziœ urz¹d to nie tylko sama admini-

stracja, pisanie pism, wydawanie decyzji i nakazów, ale to

g³ównie miejsce, w którym wójt kreuje politykê rozwoju spo-

³eczno-gospodarczego danej gminy).

Cele jakoœci zosta³y ustalone na lata 2009-2010. Koñcem

roku 2010 roku zostanie przyjêta nowa polityka jakoœci, która

bêdzie ju¿ zawiera³a cele na rok 2011 i kolejne lata. Zarów-

no na dziœ, jak i kolejne lata najwa¿niejszym celem urzêdu

by³o  i bêdzie stworzenie zespo³u wysoko wykwalifikowa-

nych pracowników, œwiadomych misji urzêdu. Kolejna rzecz

to dzia³ania na rzecz stworzenia nowoczesnego e-urzêdu,

a zaczêliœmy od SEKAP-u – systemu elektronicznej komu-

nikacji administracji publicznej czyli programu, który zre-

wolucjonizowa³ obieg dokumentów w naszym urzêdzie. Dziœ

ka¿dy pracownik urzêdu  otrzymuje pismo w wersji elektro-

nicznej. Obecnie przepisy nie pozwalaj¹ nam na pe³ne wy-

eliminowanie „papierów” z biurek urzêdu, na to potrzeba

czasu i pewnych decyzji prawnych w skali ca³ej administra-

cji publicznej. Ale nowa jakoœæ to tak¿e interaktywna strona

internetowa urzêdu www.jaworze.pl oraz podpis elektro-

niczny. Ponadto wdro¿yliœmy i bêdziemy dalej usprawniaæ

system obs³ugi klienta poprzez stosowanie najlepszych roz-

wi¹zañ, skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych  oraz

ochronê œrodowiska  i walorów geograficzno-przyrodniczych

Gminy Jaworze.

A co z tego bêdzie mia³ przeciêtny jaworzanin?

Jak zapewni³ Pe³nomocnik ds. Systemu Zarz¹dzania Ja-

koœci¹ (a zarazem zastêpca  wójta) Rados³aw G. Osta³-

kiewicz, przede wszystkim od pocz¹tku wdra¿ania syste-

mu znacznie skróci³ siê czas oczekiwania  na realizacjê

us³ugi. To tak¿e wiêksza efektywnoœæ wykorzystania œrod-

ków finansowych, ale i  poprawa wewnêtrznej  atmosfery w

urzêdzie, gdy¿ dziêki tym procedurom jasno zostaje  okre-

œlona odpowiedzialnoœæ ka¿dego z urzêdników. Nad popraw-

noœci¹ funkcjonowania Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ ca³y

czas bêd¹ czuwali nasi  audytorzy wewnêtrzni: Barbara

Galocz – Siwiecka,  Malwina Kleszcz,  Ewa Wieja,  Mar-

cin Bednarek,  Daniel Godziszka, Micha³ Urbaœ i Szy-

mon Wiœniewski.

System Zarz¹dzania Jakoœci¹ to mówi¹c ogólnie nowe,

przejrzyste zasady funkcjonowania urzêdu, kultura, kom-

petencja. Wszystko to zostanie osi¹gniête poprzez ci¹g³e

szkolenia pracowników, sprawnoœæ urzêdu i efektywnoœæ

dzia³ania.

Certyfikacja Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹.

Audyt certyfikacyjny zosta³ przeprowadzony  w dniach 12-

13 paŸdziernika 2009. Ró¿ni³ siê od audytu wewnêtrznego

tym, ¿e przeprowadziæ go mog³a jedynie  specjalnie do tego

celu upowa¿niona przez Polskie Centrum Akredytacji jed-

nostka. Nie mo¿na stworzyæ sobie firmy, która zajmowa³a-

by siê audytowaniem systemu zarz¹dzania jakoœci¹, taka

firma musi byæ wskazana przez agencjê rz¹dow¹ – Polskie

Centrum Akredytacji.

W przypadku Urzêdu Gminy Jaworze jednostk¹ certyfi-

kuj¹c¹ by³a firma Germanischer Lloyd Industrial Servi-
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W dniach 8 i 9 grudnia 2009 roku oficjalnie zakoñczy³ siê

projekt Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej co oczy-

wiœcie by³o po³¹czone z rozdanie przez w³odarzy gminy cer-

tyfikatów dla uczestników obu grup. By³y to jeden projekt

obejmuj¹cy dwa szkolenia realizowane w dwóch grupach;

„Rêkodzie³a i Sztuki Ludowej” oraz „Tradycji Kulinarnych”.

W szkoleniach w sumie uczestniczy³o 56 osób .

Koordynatorem tego projektu by³a Barbara Galocz-Siwiec-

ka. Na pytanie – co realizacja tych szkoleñ da³a tej grupie

uczestników , odpowiedzia³a; celem g³ównym tego szkole-

nia by³o podniesienie kwalifikacji mieszkañców w zakresie

rêkodzielnictwa i sztuki ludowej poprzez przysposobienie

wiedzy teoretycznej jak i æwiczenia praktyczne. Zosta³ te¿

osi¹gniêty jeden cel, który nie by³ zak³adany wczeœniej w

projekcie – to jest cel integracyjny spo³ecznoœci bior¹cej udzia³

w szkoleniu. W tej chwili ludziom ¿al siê rozstawaæ, chc¹

dalej kontynuowaæ szkolenia i dalej razem siê spotykaæ.

Jak doda³a Barbara Galocz-Siwiecka prezentowane w dniu

8 grudnia prace z rêkodzie³a ludowego bêd¹ po Nowym

Roku wystawiane w Galerii na Zdrojowej. Co jest godne

podkreœlenia w szkoleniu z rêkodzie³a ludowego bynajmniej

nie uczestniczy³y tylko osoby w wieku emerytalnym, wielu

spoœród s³uchaczy by³o w œrednim wieku. Najm³odsza kur-

santka mia³a 10 lat, najstarsza osoba mia³a 72 lata.

Jeœli zaœ chodzi o szkolenie kulinarne zakoñczone w dniu 9

grudnia , to znaczn¹ grupê mi³oœników regionalnej kuchni

stanowi³y osoby m³ode , a nawet uczennice gimnazjum. W

tej grupie by³ te¿ jeden „rodzynek”- pan Aleksander. Jak

mówi Barbara Galocz-Siwiecka; najwiêksz¹ chyba atrakcj¹

i pami¹tk¹ tego kursu bêdzie ksi¹¿ka kucharska, gdzie ka¿-

dy z uczestników szkolenia bêdzie mia³ swoje zdjêcie z „eg-

zaminacyjn¹” potraw¹ i przepisem na jej wykonanie. Ksi¹¿ka

ta bêdzie na pewno dostêpna w Galerii na Zdrojowej po

Nowym Roku. Ponadto zyskaliœmy wyposa¿enie do Agro-

nomówki- nowe garnki do gotowania, lodówkê, grill elek-

tryczny, piec gazowy itp.

W zwi¹zku z tym, ¿e ju¿ dziœ nie tylko absolwenci szkoleñ

z roku 2009 dopytuj¹ siê o kolejn¹ edycjê unijnego kursu ,

ale równie¿ roœnie iloœæ chêtnych zainteresowanych udzia-

³em w ewentualnej nastêpnej edycji tego¿ szkolenia. Urz¹d

Gminy Jaworze planuje w 2010 roku kolejn¹ edycjê szko-

leñ dla mieszkañców. Na pewno jak mówi Rados³aw G.

Osta³kiewicz - zastêpca wójta Gminy Jaworze- nie bêdzie

to na pocz¹tku 2010 roku, lecz po wakacjach. Wpierw trze-

ba rozliczyæ te szkolenia , które w³aœnie zakoñczyliœmy,

nastêpnie z³o¿yæ wnioski o nowe- dodaje R.G. Osta³kie-

wicz.

Zakoñczenie unijnego projektu Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej

ces, która powsta³a przed wielu laty na bazie innej zajmu-

j¹cej siê budow¹ i klasyfikacj¹ statków. Firma dziœ zajmu-

je siê certyfikacj¹ wielu bran¿ miêdzy innymi energetycz-

nej, petrochemicznej. Jak wspomnieli przedstawiciele  Ger-

manischer Lloyd Industrial Services - w wielu przypad-

kach podczas audytów natrafiali na niedoci¹gniêcia, w

przypadku Urzêdu Gminy Jaworze – jak podkreœli³ Piotr

Gzylewski- takich uwag w zasadzie nie by³o, na co mia³o

wp³yw g³ównie to, ¿e Pe³nomocnik ds. Systemu Zarz¹dza-

nia Jakoœci¹ Rados³aw G. Osta³kiewicz  przyj¹³  filozofiê

zarz¹dzania jakoœci¹ w gminie jako coœ czym maj¹ siê

pos³ugiwaæ wszyscy pracownicy  urzêdu  dla dobra klien-

ta, a nie z powodów czysto formalnych. „Tu w Waszym

urzêdzie wykonano kawa³ dobrej roboty. W ramach  urzê-

du, który  musi byæ tak sformalizowany uda³o siê wdro¿yæ

w sposób niezwykle skuteczny i zarazem w³aœciwy Sys-

tem Zarz¹dzania Jakoœci¹. By³o to mo¿liwe przede wszyst-

kim dlatego, ¿e  pracownicy stanowi¹ wspania³y zespó³

ludzi, który potrafi³ zjednoczyæ siê w realizacji wspólnego

celu. A sam certyfikat jest narzêdziem, który pozwoli Wam

dalej pracowaæ w sposób optymalny, ekonomiczny  wy-

chodz¹c naprzeciw oczekiwaniom spo³eczeñstwa”- powie-

dzia³ Piotr Gzylewski.

Opracowa³: P.Filipkowski
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Nale¿y w tym miejscu wymieniæ wyk³adowców , dziêki któ-

rym tylu mieszkañców zdoby³o lub te¿ utrwali³o swoje kwa-

lifikacje. I tak wyk³adowcami na szkoleniu z „Rêkodzie³a i

Sztuki Ludowej” byli: Danuta Korecka -, która uczy³a haftu

istebniañskiego, Wanda Seruga - prezentowa³a haft cie-

szyñski, Anna Wantulok i Irena Pasterny - szyde³kowanie

i Natalia Sulima-Ficek zdobienie decoupage. Natomiast

w szkoleniu kulinarnym wyk³adowcami byli Krystyna Pla-

za- Popielas i jej „asystentk¹” by³a Beata Kruczek.

W uroczystoœci wrêczenia certyfikatów uczestniczyli wójt

Zdzis³aw Bylok i jego zastêpca Rados³aw G. Osta³kie-

wicz, Sekretarz Gminy Anna Skotnicka-Nêdzka oraz prze-

wodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka.

Jak w swoim wyst¹pieniu zaznaczy³ Rados³aw G. Osta³kie-

wicz - te trzy realizowane projekty szkoleniowe w ramach EFS

uzyska³y w ca³ym województwie œl¹skim najwy¿sze notowa-

nia od miejsca trzeciego po dziewiêtnaste na ponad sto z³o¿o-

nych w ca³ym województwie podobnych wniosków. W sumie

przeszkoliliœmy ponad 150 mieszkañców w ró¿nych dziedzi-

nach, a wiêc od komputera i podstaw ksiêgowoœci poczyna-

j¹c, poprzez pozyskiwanie œrodków unijnych, tradycje kulinar-

ne i rêkodzie³o ludowe. Jednak¿e realizacja tak ma³ego pro-

jektu jest znacznie trudniejsza ani¿eli, jakiegokolwiek projek-

tu „twardego” czyli inwestycyjnego. Przyk³adowo przy rozli-

czaniu inwestycji przy ul, Turystycznej mamy do rozliczenia

szeœæ faktur. Tutaj z tego co wiem bêdzie to blisko sto faktur.

Tak wiêc realizacja i rozliczenie tak ma³ego projektu jakim s¹

wspomniane szkolenia jest o wiele trudniejsza, ni¿ rozliczenie

któregokolwiek z du¿ych projektów inwestycyjnych. Tyle, ¿e

te projekty szkoleniowe wnios³y niezapomniany ³adunek emo-

cjonalny , który pozostanie wœród uczestników kursów. Ale

np. remont tej czy innej drogi nie powoduje integracji spo³ecz-

nej, nowych przyjaŸni czy znajomoœci wœród mieszkañców.

Wœród uczestników szkolenia pojawi³y siê propozycje jak

mo¿na by wype³niæ lukê pomiêdzy wiosn¹ i jesieni¹ czyli cza-

sem gdy maj¹ ruszyæ kolejne szkolenia. Jedn¹ z propozycji

by³ „kurs” szkubania gêsi i kaczek. Ale to oczywiœcie jedna z

¿artobliwych propozycji jaka pojawi³a siê wœród ró¿nych po-

mys³ów. Powa¿niej rzecz ujmuj¹c, trzeba poczekaæ do „no-

wego roku akademickiego”. Jednak¿e jednomyœlnie zarówno

w³odarze gminni , jak i sami uczestnicy szkoleñ uwa¿aj¹, ¿e

kontynuacja szkoleñ jest niezbêdna zarówno w kwestii reali-

zacji celów edukacyjnych – podnoszenia kwalifikacji jak i dal-

szej integracji spo³eczeñstwa. Teraz nadszed³ czas rozlicze-

nia projektów i pisania nowych wniosków.                         pf

„Po owocach ich poznacie”
„Aktywni 2009”- to tytu³ konferencji podsumowuj¹cej pro-

jekt systemowy realizowany przez Gminny Oœrodek Pomocy

spo³ecznej w Jaworzu. Beneficjenci, przedstawiciele samo-

rz¹du, pracownicy oœrodka oraz zaproszeni goœcie spotkali

siê 16 grudnia w sali sesyjnej Urzêdu Gminy.

W projekcie pt: „Program aktywnej integracji w gminie Jawo-

rze” bra³o udzia³ 10- cioro beneficjentów, którzy zostali wybra-

ni spoœród osób bezrobotnych, nie pozostaj¹cych w zatrud-
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nieniu, a korzystaj¹cych z pomocy tutejszego oœrodka- mówi-

³a Dorota Sacher-Wejster Kierownik Gminnego Oœrodka Po-

mocy Spo³ecznej w Jaworzu- poprzez treningi umiejêtnoœci i

kompetencji spo³ecznych, doradztwo zawodowe i wreszcie

odpowiednio dobrane szkolenia zawodowe uczestnicy projektu

mog¹ na powrót odnaleŸæ siê na rynku pracy.

Przy realizowaniu „Programu aktywnej integracji w gminie

Jaworze” musia³y byæ spe³nione okreœlone procedury unij-

ne, innymi s³owy mówi¹c mnóstwo papierkowej pracy i pil-

nowanie, by wszystkie standardy zosta³y zachowane- nad

tym czuwa³a Jadwiga Klajmon koordynator projektu.

Dusz¹ czyli psychik¹ beneficjentów opiekowa³y siê trenerki

Reneta Mêdrzak-Madusiok, Monika Pustelnik oraz Anetta

Stekla. Zajêcia w ramach treningów kompetencji i umiejêt-

noœci spo³ecznych da³y mo¿liwoœæ poznania siebie, wad i

zalet, ale co wa¿ne podczas zajêæ beneficjenci uczyli siê

autoprezentacji – tak wa¿nej przy szukaniu pracy oraz aser-

tywnoœci, bez której nie by³oby mo¿liwe utrzymanie posa-

dy. O tym , jak grupa ewoluowa³a mówi³a Renata Mêdrzak-

Madusiok podkreœlaj¹c i¿ 9- cio miesiêczna praca – daj¹c

ju¿ wymierne korzyœci- bêdzie owocowaæ w przysz³oœci.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki to inwestycja w cz³o-

wieka, to konkretna pomoc i znakomite efekty – mówi³ Ra-

dos³aw G. Osta³kiewicz Zastêpca Wójta Gminy Jaworze-

wa¿ne s¹ projekty, z których mamy œrodki na budowê dróg

czy mostów , jednak tak naprawdê to w³aœnie cz³owiek jest

najwa¿niejszy. W tym przypadku ka¿da wydana z³otówka

zwraca siê wielokrotnie.

Sami beneficjenci podczas odbierania certyfikatów ukoñ-

czenia wszystkich etapów projektu nie tylko dziêkowali za

tê inicjatywê, ale tak¿e mówili o konkretnych planach na

przysz³oœæ, tym samym dowodz¹c, ¿e ziarno nie pad³o na

ja³ow¹ glebê.

Na koniec warto przypomnieæ, ¿e projekt systemowy pt:

„Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” by³ reali-

zowany przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ja-

worzu od kwietnia do grudnia 2009 roku w ramach Priory-

tetu VII, Dzia³anie 7,1, Poddzia³anie 7.1.1 .

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Unijne podsumowanie 2009 roku
Ten rok nie wypad³by tak okazale, gdyby nie „prezent” od

Miko³aja pod sam koniec grudnia- a mowa tu o przyzna-

nych œrodkach unijnych na kanalizacjê w Jaworzu. Czyli

coœ , o co zabiegaliœmy wielokrotnie, coœ co zawsze nam

umyka³o, gdy¿ brakowa³o jakiegoœ punktu, gdy¿ nie byli-

œmy we w³aœciwej aglomeracji itd. W koñcu uda³o siê. A

sukces to niebywa³y, gdy¿ w ca³ym województwie œl¹skim

Jaworze jest jedyn¹ gmin¹ , która w ostatnim rozdaniu w

ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowi-

sko” uzyska³a dofinansowanie unijne na kanalizacjê.

A jak przedstawia³ siê pod tym wzglêdem miniony rok?

Chyba nie mamy powodu do wstydu. Nie tylko nam jako

Urzêdowi Gminy uda³o siê pozyskaæ œrodki, ale w gronie

beneficjentów znalaz³y siê nasze szko³y i parafia ewange-

licka w Jaworzu , które samodzielnie wystêpowa³y o unijne

dotacje. Dziêki rz¹dowym dotacjom zakoñczyliœmy w grud-

niu 2009 budowê Orlika przy gimnazjum w Jaworzu Œred-

nim, którego oficjalne otwarcie nast¹pi wczesn¹ wiosn¹ (ok.

marca) 2010 roku.

Ponadto wielu mieszkañców skorzysta³o z ciesz¹cych siê

ogromnym zainteresowaniem szkoleñ „miêkkich” podno-

sz¹cych zawodowe kwalifikacje mieszkañców . Szkolenia

te by³y organizowane przez Urz¹d Gminy Jaworze i GOPS

w Jaworzu.

Oto kilka „suchych” danych liczbowych, które jednak obra-

zuj¹ skale pomocy unijnej z jakiej skorzysta³o w tym roku

Jaworze nie tylko jako gmina, ale i poszczególni miesz-

kañcy. Jedynie œrodki na kanalizacjê przyznane koñcem

2009 roku bêd¹ wydatkowe ju¿ w roku 2010. Oto wyniki

starañ o unijne dotacje za rok 2009:
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Gminna Biblioteka Publiczna

1) KANALIZACJA - oko³o 25 mln

2) Œcie¿ki i parking - 4,3 mln

3) Park i amfiteatr - 3,5 mln

4) Boisko ul. Koralowa - 2,3 mln

5) Digitalizacja zbiorów hrabiowskich - 90 tys

6) Promocja digitalizacji - 340 tys

7) Remont - ul. Turystyczna - 0,8 mln

8) ma³e projekty realizowane w ramach wspó³pracy z

Czechami i S³owakami - ok. 0,5 mln

9) Kapita³ Ludzki - zajêcia pozalekcyjne w SP i Gimn. -

1 mln z³

Rok 2010 bêdzie czasem gdy zrealizowane projekty musi-

my ostatecznie zamkn¹æ i rozliczyæ, a nowe inwestycje uru-

chomiæ. Do tego dochodz¹ nasze zamierzenia uruchomie-

nia od „nowego roku szkolnego” kolejnych kursów podno-

sz¹cych kwalifikacje w ramach œrodków EFS Kapita³ Ludz-

ki dla mieszkañców Jaworza.                                         pf

MIKO£AJ W BIBLIOTECE
W tym roku Miko³aj nie zapomnia³ o dzieciach, które s¹

czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu. W

pi¹tkowe popo³udnie 4 grudnia odwiedzi³ nasz¹ Bibliotekê.

Przywióz³ worek pe³en s³odkich upominków oraz kolorowych

ksi¹¿eczek dla najm³odszych. Dzieci z rumieñcami na twa-

rzach garnê³y siê do d³ugo oczekiwanego goœcia, by ode-

braæ prezenty i pozowaæ do wspólnych zdjêæ. Zajadaj¹c

s³odycze, dzieciaki wys³ucha³y bajek o zimie i reniferach.

Po mi³ym spotkaniu Miko³aj musia³ wyruszyæ w dalsz¹ dro-

gê, lecz obieca³, ¿e za rok znów nas odwiedzi.

Zachêcamy dzieci do zapisywania siê i wejœcia tym sposo-

bem do grona czytelników Biblioteki. Oczekujemy równie¿

najm³odszych, by z mam¹, tat¹, babci¹ czy dziadkiem od-

wiedzili nasz¹ placówkê. Warto przyjœæ i wypo¿yczyæ piêk-

ne bajki, których mamy bardzo du¿o, a ci¹gle przybywa

nowych i ciekawych ksi¹¿eczek. Najm³odsi, choæ nie umiej¹

jeszcze czytaæ, s¹ wyj¹tkowo uwa¿nymi s³uchaczami i za-

zwyczaj to lubi¹. Czytajmy zatem dzieciom codziennie, choæ

przez kilka minut, bo wspólne czytanie buduje silne wiêzi,

rozwija wyobraŸniê, poszerza wiedzê o œwiecie i jest naj-

lepsz¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ dziecka.

Chcemy przy okazji z³o¿yæ podziêkowania Policjantom, a

szczególnie Panu Dzielnicowemu, za „eskortowanie” Mi-

ko³aja, by bezpiecznie móg³ dotrzeæ do Biblioteki.

 Pracownicy GPB w Jaworzu

Foto na str. 32.

INFORMACJA  BIBLIOTEKI

Z uwagi na coraz liczniejsze  przypadki przetrzymywania

wypo¿yczonych  ksi¹¿ek,

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu chce przypomnieæ

swoim czytelnikom g³ówne punkty z regulaminu wypo¿yczal-

ni,dotycz¹ce terminowoœci zwrotu wypo¿yczonych woluminów.

Wyci¹g z Regulaminu GBP:

 § 3

1. Czytelnik mo¿e wypo¿yczyæ jednorazowo do 4 ksi¹¿ek

na okres dwóch miesiêcy, a  lektury i  nowoœci na jeden

miesi¹c; w szczególnych przypadkach okres ten mo¿e

byæ skrócony do dwóch  tygodni,  o czym Bibliotekarz

poinformuje czytelnika.

2. Bibliotekarz mo¿e przesun¹æ termin zwrotu wypo¿yczo-

nej ksi¹¿ki, jeœli nie ma na ni¹  zapotrzebowania ze strony

innych czytelników.

3. Biblioteka mo¿e za¿¹daæ  zwrotu ksi¹¿ek przed termi-

nem ustalonym w pkt.1 i 2, je¿eli stanowi¹ one szcze-

gólnie poszukiwane pozycje.

§ 7

2. Za niezwrócenie w terminie wypo¿yczonych ksi¹¿ek, bi-

blioteka mo¿e pobieraæ op³atê zrycza³towan¹ w wyso-

koœci 2,- z³ od jednej ksi¹¿ki za ka¿dy miesi¹c zw³oki.

3. Po up³ywie ustalonego terminu zwrotu ksi¹¿ek bibliote-

ka wysy³a do czytelników kolejno dwa upomnienia. Po

otrzymaniu upomnienia czytelnik powinien bezzw³ocz-

nie zg³osiæ siê do biblioteki, zwróciæ ksi¹¿ki oraz uiœciæ

op³atê regulaminow¹ i koszty upomnienia.

4. Je¿eli czytelnik mimo upomnieñ wys³anych przez biblio-

tekê odmawia zwrotu ksi¹¿ki lub uiszczenia op³aty, bi-

blioteka mo¿e dochodziæ swych roszczeñ na drodze

prawnej.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia ksi¹¿ki czytel-

nik zobowi¹zany jest do odkupienia identycznego eg-

zemplarza lub uiszczenia op³aty w wysokoœci dwukrot-

nej aktualnej wartoœci danej  ksi¹¿ki.
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OŒRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE

PLAN IMPREZ OPG JAWORZE NA 2010

Ponadto w Galerii na Zdrojowej przynajmniej raz w miesi¹cu zmiana ekspozycji – tematy prac i terminy wystaw podawa-

ne na stronie www.opgj.pl oraz na afiszach.
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Miniony rok obfitowa³ w wiele imprez na sta³e wpisanych

do jaworzañskiego kalendarza wydarzeñ kulturalnych i spor-

towych. By³y wœród nich jednak i takie, które organizowali-

œmy niejako „goœcinnie”, a wiêc powiatowe i wojewódzkie

przegl¹dy twórczoœci i zespo³ów.

Zatem w 2009 roku Oœrodek Promocji Gminy Jaworze

zorganizowa³ oprócz m. in. Majówki 2009, XXIII Jawo-

rzañskiego Wrzeœnia, Festynu na Powitanie Wakacji i

III Samochodowego Rajdu Jaworza imprezy o randze

wojewódzkiej, jak chocia¿by Wojewódzki Przegl¹d Dzie-

ciêcych Zespo³ów Folklorystycznych, Przegl¹d Zespo-

³ów Folklorystycznych KGW Województwa Œl¹skiego,

Festiwal Piosenki Zuchowej i wiele innych. Ponadto

OPG Jaworze koordynuje wspó³pracê zagraniczn¹ po-

miêdzy z gminami czeskimi, s³owackimi i wêgierskimi

oraz œciœle wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowy-

mi z terenu Jaworza takimi, jak KGW, Ko³o Emerytów,

Rencistów i Inwalidów, TMJ, Stowarzyszenie „Nasze Ja-

worze”, OSP itp. Oœrodek jest równie¿ wspó³organiza-

torem koncertów kameralnych w jaworzañskich koœcio-

³ach oraz Przegl¹du Chórów Ewangelickich Ziemi Cie-

szyñskiej.

W ofercie kulturalnej znalaz³o siê tak¿e miejsce dla milu-

siñskich, z myœl¹ o nich przygotowaliœmy m.in.: biegi prze-

³ajowe, spotkania integracyjne, konkursy plastyczne itp.

W 2009 roku przy OPG Jaworze prê¿nie dzia³a³a pracow-

nia plastyczno - ekologiczna i z jej bogatej oferty chêtnie

korzysta³y dzieci, którym atrakcyjna forma plastycznego wy-

ra¿ania swojej wra¿liwoœci na piêkno otaczaj¹cej przyrody

Kulturalnie, artystycznie, rzetelnie czyli krótkie podsumowanie 2009 roku

w Oœrodku Promocji Gminy Jaworze

pozwoli³a nie tylko na ciekawy sposób spêdzania wolnego

czasu, ale i edukacjê ekologiczn¹. W trakcie zajêæ organi-

zowano plenerowe wycieczki, umo¿liwiaj¹ce obcowanie z

natur¹, poznanie naszej fauny i flory. Pracownie prowadz¹

doœwiadczone nauczycielki z SP Nr 1 w Jaworzu Jolanta

Sienicka i Maria Kuœ.

Przez ca³y okres 2009 roku du¿ym zainteresowaniem cie-

szy³a siê „Galeria na Zdrojowej”, gdzie wystawiano prace

malarskie o ró¿norakiej tematyce, wykonane przeró¿nymi

technikami, nietuzinkowe przedmioty i ozdoby, zbiory hob-

bystyczne, fotografie itp . Ponadto zorganizowano wiele spo-

tkañ z jaworzañskimi artystami, jak i tymi pochodz¹cymi z

s¹siednich miejscowoœci. Przy Galerii powo³ano dwa ko³a

zainteresowañ: Twórców Literackich i Artystów Plastyków.

Grupy te postanowi³y i¿ bêd¹ spotykaæ siê raz w miesi¹cu

oraz czynnie wspomagaæ dzia³alnoœæ kulturaln¹ Galerii.

W 2010 roku rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ ko³o plastycz-

ne skupiaj¹ce dzieci i m³odzie¿ oraz grupê osób doros³ych

na pocz¹tek z³o¿on¹ przede wszystkim z opiekunek i wy-

chowawczyñ z Przedszkola Samorz¹dowego nr 1. Naby-

te przez tê grupê umiejêtnoœci wykorzystywane bêd¹ w

pracy dydaktycznej, bêdzie to pewna forma warsztatów

zawodowych.

W ostatnim kwartale 2010 roku planujemy siê uruchomie-

nie w pomieszczeniach Galerii punktu informacji turystycz-

nej. To wa¿ne przedsiêwziêcie zarówno dla mieszkañców

gminy, jak i turystów odwiedzaj¹cych Jaworze, dla których

rzetelna informacja jest niezbêdna.

OPG

Spotkania op³atkowe

Grudzieñ i styczeñ to miesi¹ce, w których wiele instytucji,

organizacji i stowarzyszeñ organizuje spotkania wigilijno-

noworoczne.

Czêœæ z nich odbywa siê w placówkach oœwiatowych - gdzie

grono pedagogiczne i dyrekcje szkó³ spotykaj¹ siê na wspól-

nym „op³atku” z przedstawicielami w³adz Urzêdu Gminy

Jaworze i radnymi. Ale nie tylko. Tak¿e delegacje szkó³ i

przedszkoli kolêduj¹ odwiedzaj¹c gminnych w³odarzy. Tak

by³o miêdzy innymi 16 grudnia, gdy grupa zuchów z hm

Joann¹ Buzderewicz przekaza³a na rêce wójta Zdzis³awa

Byloka – symboliczne Œwiate³ko Pokoju. Z ¿yczeniami i

urokliwymi stroikami do Urzêdu Gminy przysz³y tak¿e dzieci

i m³odzie¿ z jaworzañskich szkó³.

Od kilku lat dziêki zaanga¿owaniu dyrekcji Szko³y Podsta-

wowej nr 1, hm Joanny Buzderewicz i Leszka Barona-

szefuj¹cego Oœrodkowi Promocji Gminy, na sta³e w œwi¹-

teczny pejza¿ wpisa³a siê Gromada Zuchowa Kubusia

Puchatka. W dniu 18 grudnia w auli szko³y podstawowej

zuchy przedstawi³y swój program œwi¹teczny - kolêdy i in-

scenizacjê opart¹ na historii narodzenia Zbawiciela, który

sta³ siê znakomit¹ okazj¹ do wspólnych ¿yczeñ, ³amania

siê op³atkiem z wychowawcami, rodzicami, dziadkami i

przedstawicielami Rady Gminy Jaworze. Na koniec dla mi-

lusiñskich niespodzianka- paczki ufundowane przez Urz¹d

Gminy Jaworze.
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W gminne kolêdowanie w³¹czy³ siê tak¿e zespó³ wokal-

no-instrumentalny z M³odzie¿owego Oœrodka Wycho-

wawczego pod kierunkiem dyrektora Stanis³awa Bêbna,

m³odzi ludzie uatrakcyjnili swoim wystêpem spotkanie op³at-

kowe organizowane przez KGW nr 1 z Jaworza. Zespó³

wystêpowa³ wczeœniej na posiadach TMJ 13 grudnia w Pa-

³acu, a 10 stycznia 2010 da³ koncert w koœciele pw Opatrz-

noœci Bo¿ej w Jaworzu.

W grudniu równie¿ op³atkiem ³ama³y siê panie z Ko³a Go-

spodyñ Wiejskich nr 1 z Jaworza (15 grudnia) oraz cz³on-

kowie Ko³a Emerytów i Rencistów (18 grudnia). Takie spo-

tkania to nie tylko okazja do podsumowañ mijaj¹cego roku.

To tak¿e czas na wspólne podziêkowania dla spo³eczników

oraz dobroczyñców. Bez aktywnoœci poszczególnych osób

nale¿¹cych do tego czy innego ko³a nie by³oby wspólnego

sukcesu. Zarówno KGW nr 1 i 2, jak i Ko³o Emerytów i

Rencistów od lat aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu gminy, po-

przez udzia³ i wspó³organizacjê imprez gminnych jak Ja-

worzañska Majówka czy Jaworzañski Wrzesieñ. To tak¿e

udzia³ w aktywnej promocji gminy i kultywowaniu tradycji

regionalnych czego przyk³adem jest m.in. Jarmark Ligocki

(Republika Czeska), pokaz tradycji regionalnych w Skan-

senie (Stowarzyszenie Nasze Jaworze) czy pierwsze miej-

sca i wyró¿nienia w miêdzynarodowym konkursie Nasze

Kulinarne Dziedzictwo. To tak¿e dzia³alnoœæ pedagogicz-

na, przyk³adem niechaj bêdzie Krystyna Plaza-Popielas -

przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów i Rencistów, która w 2009

roku w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Ka-

pita³ Ludzki prowadzi³a szkolenie pt. „Tradycja kluczem do

aktywizacji zawodowej” (szkolenie kulinarne). Nie sposób

nie wspomnieæ o dzia³alnoœci Danuty Mynarskiej przewod-

nicz¹cej KGW nr 1. Wystarczy wspomnieæ sukcesy ko³a

podczas ostatniego konkursu Kulinarne Dziedzictwo o czym

pisaliœmy w listopadowym numerze Echa Jaworza. To

wreszcie sukcesy poszczególnych cz³onków kó³ i stowarzy-

szeñ - ich udzia³ w wystawach zarówno w Galerii na Zdrojo-

wej, jak i podczas gminnych imprez czy dziêki Stowarzy-

szeniu Nasze Jaworze – poza granicami kraju.

Spotkania op³atkowe to oczywiœcie tak¿e ekumeniczne spo-

tkanie duchownych katolickich i ewangelickich z dzia³acza-

mi Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickie-

go. Spotkania takie na przemian organizowane s¹ raz przez

stronê ewangelick¹, a raz katolick¹, w tym roku gospoda-

rzem by³a parafia pw. Opatrznoœci Bo¿ej. Oprócz ¿yczeñ,

wspólnego ³amania siê op³atkiem i kolêd by³a tak¿e krótka

prelekcja przygotowana przez Krystynê Gutan z POAK

dotycz¹ca w³aœnie kolêd, ich pochodzenia i historii. Spo-

tkanie to odby³o siê w niedzielê 3 stycznia 2010 roku.

W styczniu zapewne kolejne organizacje bêd¹ mia³y swoje

spotkania op³atkowe. W³odarze gminni bêd¹ te¿ uczestni-

czyli w uroczystej œwi¹tecznej sesji gmin powiatu bielskie-

go oraz w spotkaniu op³atkowym organizowanym przez

Kuriê Diecezji Bielsko-¯ywieckiej Koœcio³a Rzymskokato-

lickiego.

pf

Przekazanie Œwiate³ka Pokoju

Spotkanie KGW nr 1

Wystêp zespo³u MOW podczas œwi¹tecznego spotkania

KGW nr 1
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Spotkanie op³atkowe Ko³a Emerytów i Rencistów

Zuchowe jase³ka

Zuchowe jase³ka
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Z wizyt¹ w Galerii na Zdrojowej

„Œwi¹teczna Radoœæ”
Taki tytu³ nosi³a wystawa zorganizowana przez Oœrodek Promocji Gminy

w Galerii na Zdrojowej w grudniu 2009 roku. Wœród prezentowanych prac

i ozdób by³y dzie³a wykonane przez:

- Wiolettê Kuœ - ceramika artystyczna

- Annê Smolarsk¹ - bi¿uteria (z kamieni pó³szlachetnych, marmurku,

szk³a, pere³)

- Antoninê Kruczek - torby ozdobne

- Ewê Steckel - bombki rêcznie zdobione, ikonki na p³ótnie

- Nataliê Ga³êziowsk¹ - anio³ki z koralików, przywieszki z masy per³owej

- m³odzie¿ z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawcze-

go w Jaworzu – anio³ki i przywieszki

Czêœæ z prezentowanych prac trafi³a do indywidualnych

odbiorców. Wystawa ta by³a po³¹czona z kiermaszem œwi¹-

tecznym. Tak wiêc ka¿dy kto znalaz³ tutaj coœ szczególne-

go dla siebie móg³ kupiæ niepowtarzalna pami¹tkê, a mo¿e

i prezent dla kogoœ bliskiego.

pf

NASZE DZIECI, NASZA M£ODZIE¯

Z ¿ycia Samorz¹dowego Przedszkola nr 2

7 grudnia 2009 odby³o siê w naszym przedszkolu spotka-

nie z Miko³ajem i wystêp teatru Kwadryga z Bielska-Bia³ej

z Pani¹ Ew¹ w roli g³ównej.

Pani Ewa w formie zabawy zaprezentowa³a spektakl pt.:

„O Zaj¹czku Uparciuszku”, w czasie którego próbowa³a wraz

Wizyta Miko³aja w przedszkolu

z Wiewióreczk¹ i Misiem (kukie³kami, powstaj¹cymi na

oczach widzów) namówiæ do wspólnej zabawy Zaj¹czka

Uparciuszka, który pocz¹tkowo tylko siê z³oœci³ i nie chcia³

siê bawiæ, czym tylko psu³ zabawê innym. Zaj¹czek urato-

wany przed Z³ym Wilkiem przez Krzysia ze Starszaków –

zmienia siê i przeprasza za zachowanie.

Dzieci bardzo ¿ywo reagowa³y na to, co siê dzia³o na sce-

nie, nawet najbardziej nieœmia³e i pocz¹tkowo wystraszone
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maluszki da³y siê wci¹gn¹æ w zabawê.

Po bajce – d³ugo oczekiwana chwila - pojawi³ siê Miko³aj,

który najpierw zagra³ na pianinie i zaœpiewa³, nastêpnie

nauczy³ dzieci zimowego wierszyka, a na koñcu – rozda³

prezenty wszystkim, nawet niezbyt grzecznym na co dzieñ

W nowym roku szkolnym Samorz¹dowym Przedszkolu nr

2 w Jaworzu rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ nowa Rada Ro-

dziców. Powo³ano przewodnicz¹c¹, skarbnika, sekretarza

oraz komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca Rady Rodziców: Beata Mastek

Skarbnik Rady Rodziców: Barbara Lenartowicz

Sekretarz  Rady Rodziców: Gabriela Kocur

Komisja rewizyjna:

Jolanta Herma-Pasiñska

Mariola Matuszny

Renata Biesok-Nikiel

przedszkolakom, którzy oczywiœcie obiecali poprawê.

Wszystko skoñczy³o siê wspólnymi, pami¹tkowymi zdjê-

ciami.

Czekamy z niecierpliwoœci¹ na kolejny grudzieñ i Miko³aja.

Mama Kasi

Ustalono Regulamin Rady Rodziców, a tak¿e terminarz

spotkañ. Pe³na zapa³u i nowych pomys³ów Rada Rodziców

ruszy³a do pracy!

Efektem wspó³pracy z Dyrekcj¹ przedszkola i nauczyciel-

kami zosta³o wprowadzonych wiele pozytywnych zmian,

które ju¿ s¹ widoczne.

W listopadzie Rada Rodziców zorganizowa³a zbiórkê ma-

kulatury. Dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu rodziców i na-

uczycielek zebraliœmy 1740 kg, za co otrzymaliœmy

313,20z³, które zasili³y konto Rady Rodziców.

Sekretarz Rady Rodziców - Gabriela Kocur

Informacja Samorz¹dowego Przedszkola nr 2

W miesi¹cu grudniu Rada Rodziców z Przedszkola Samo-

rz¹dowego nr 2 w Jaworzu zorganizowa³a kiermasz œwi¹-

teczny.

Ju¿ w listopadzie pe³n¹ par¹ ruszy³y przygotowania do kier-

maszu. Zamówione zosta³y ksi¹¿ki dla dzieci, bombki cho-

inkowe, kartki œwi¹teczne i ozdoby choinkowe. Przepiêkny

plakat zachêcaj¹cy do udzia³u w kiermaszu wykona³a pani

Jolanta Herma-Pasiñska.

Wszyscy chêtni w³¹czyli siê do pracy. Pani Teresa Œle-

ziñska,  pani Beata Mastek  wspólnie z pani¹ z ceramiki

Œwi¹teczny kiermasz w przedszkolu

Jolant¹ Herm¹-Pasiñsk¹ w jej pracowni wypala³y, malo-

wa³y i „szkliwi³y” ozdoby choinkowe . Pani Beata Mastek

w³asnorêcznie wykona³a równie¿  odlewy gipsowe – anio³-

ki, œwieczki, koniki, ciasteczka itp.

Kiermasz uwa¿amy za udany pomys³ i dziêkujemy wszyst-

kim , którzy zakupuj¹c te piêkne rzeczy wsparli konto Rady

Rodziców. Pieni¹¿ki te wróc¹ do dzieci, poniewa¿ bêd¹ prze-

znaczone na doposa¿enie przedszkola.

Uœmiech dziecka to najlepsze podziêkowanie!!!!!!!!!

Sekretarz Rady Rodziców

Gabriela Kocur
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Z ̄ YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

„Jeœli potrafisz- pchaj siê na afisz!”

3 grudnia w auli Szko³y Podstawowej nr 1 mieliœmy przy-

jemnoœæ obejrzeæ i us³yszeæ kolejn¹ edycjê „Gie³dy Talen-

tów”. Impreza z roku na rok cieszy siê coraz wiêkszym za-

interesowaniem artystów na scenie i ich wielbicieli na wi-

downi. Jak zawsze wystêpy charakteryzuj¹ siê ró¿norodn¹

form¹ przekazu, repertuarem i przekrojem wiekowym wy-

konawców. W tym roku mogliœmy podziwiaæ popisy muzy-

ków i piosenkarzy, akrobatów i tancerzy oraz recytatorów

od malucha, nastolatka do kilkudziesiêciolatka. W katego-

rii muzyków instrumentalistów najliczniej zaprezentowali siê

pianiœci. Pawe³ Pytlowany z kl.2b wykona³ suitê „W grocie

Króla Gór” Edwarda Griega, a Ola Dawidowicz z kl.4a ko-

lêdê „Przybierzeli do Betlejem” oraz serenadê W.A.Mozar-

ta „Eine kleine Nachtmusik”.

Tomek Bia³as z kl.4b, równie¿ zafascynowany wiedeñczy-

kiem, zagra³ fragment opery „Czarodziejski flet”. Przepiêkn¹

kolêdê Irvinga Berlina”White Christmas” wykona³ natomiast

na klarnecie Micha³ Pasterny z kl. 4a. Siln¹ grupê stanowi³y

te¿ œpiewaj¹ce solistki. Natalka Lach z kl.2b, fanka filmu

„Mój brat niedŸwiedŸ”, oczarowa³a wszystkich piosenk¹ „Wy-

ruszaæ czas”. Natalia Pustelnik z kl.5c wykona³a polsk¹ wer-

sjê angielskiej kolêdy „Jingle bells”. Iza Kurcjus z kl.4b na-

wi¹za³a do repertuaru zespo³u Ich Troje, œpiewaj¹c „Zawsze

pójdê w twoja stronê”, a Karolina Wizner z kl.6b wybra³a

piosenkê Lidii Kopani „I don’t wanna leave”. W duecie z mam¹

zaœpiewa³a natomiast Zuzia Buzderewicz z kl. 2b, wykonu-

j¹c ¿eglarsk¹ szantê „Po¿egnalny ton”. Dwuosobowe zespo-

³y pojawi³y siê tak¿e w nowoczesnym tañcu.

Pierwsza para - Karolina GwóŸdŸ i Gabrysia Witkowska z

kl.2b zaprezentowa³y uk³ad taneczny inspirowany musica-

lem „Hannah Montana”. Malwina Witkowska z kl.5a i Nata-

lia Kulpa z kl.6b przygotowa³y hiphopowy dance do piosen-

ki Flo Rida „Low”. Solowy, profesjonalny wystêp gimnastyczny

z maczugami przygotowa³a natomiast Ania Balon z kl.6a.

Na scenie mogliœmy te¿ podziwiaæ piêkne recytacje poezji

i prozy w wykonaniu Zosi Pilorz z kl.1a („Na straganie” Jana

Brzechwy) i Agaty Po³eæ z kl.6c (monodram „Telewizor”).

Wyrazy uznania nale¿¹ siê równie¿ organizatorkom tego-

rocznej „Gie³dy Talentów”- paniom Teresie Adamus i Mo-

nice Foks oraz prowadz¹cym konferansjerkê - Paulinie

Foryœ z kl.6b i Agacie Po³eæ z kl.6c. Na zakoñczenie

warto jeszcze wspomnieæ, ¿e podczas wystêpów odbywa³

siê kiermasz ozdób œwi¹tecznych wykonanych przez

uczniów ko³a plastycznego i utalentowanych nauczycieli

naszej szko³y, z którego dochód znacznie zasili³ konto Sa-

morz¹du Uczniowskiego.

polonista Tomasz Zdunek
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Co roku wychowankowie M³odzie¿owego Oœrodka Wychowaw-

czego przygotowuj¹  œwi¹teczne stroiki, ozdoby i kartki. Mo¿-

na je nabywaæ zarówno w  Urzêdzie Gminy, Galerii na Zdrojo-

wej, w tym roku  w III niedzielê Adwentu tak¿e w koœciele

katolickim pw Opatrznoœci Bo¿ej, podczas posiad 13 grudnia,

ale wczeœniej tak¿e w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Bia-

³ej.  Dziesiêciu ch³opców wykona³o samodzielnie ozdoby œwi¹-

teczne  pod nadzorem wychowawców Bogus³awy Bartoszek

oraz  Józefa Nikiel. Wychowankowie przygotowywali siê do

wystawy od wrzeœnia bie¿¹cego roku. Dochód ze sprzeda¿y

ozdób œwi¹tecznych zosta³ przeznaczony na prezenty  dla 

Z ¯YCIA MOW

M³odzie¿ z MOW ze œwi¹tecznym akcentem

rodzin na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Prace zosta³y wykona-

ne z gipsu ceramicznego, drewna oraz papieru.

To oczywiœcie nie koniec œwi¹tecznych dzia³añ wychowaw-

ców. Pod okiem Stanis³awa Bêbna swój repertuar kolêdo-

wy 13 grudnia podczas posiad TMJ zaprezentowa³ zespó³

wokalno-instrumentalny. Z koncertem zespó³ ten wyst¹pi³

w styczniu w koœciele katolickim w Jaworzu.                  pf

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

Dzieñ Patrona w Gimnazjum
21 grudnia 2009 roku w Gimnazjum Nr 1 odby³a siê uroczy-

sta akademia poœwiêcona patronowi tej¿e szko³y. W tym

roku minê³a 15 rocznica œmierci genera³a Stanis³awa Macz-

ka wiêc na uroczystoœæ do naszej placówki zjechali zna-

mienici goœcie, na czele z profesorami: Markiem Tromb-

skim, by³ym rektorem ATH w Bielsku-Bia³ej oraz Bronis³a-

wem K³aptoczem. Przybyli równie¿ Maczkowcy zrzeszeni

w dwóch ko³ach: beskidzkim i katowickim. Beskidzkie Sto-

warzyszenie Maczkowców reprezentowa³o wielu cz³onków

wraz z jego prezesem panem Jamesem Jurczykiem, na-

tomiast z Katowic przyjecha³ Marian Kopiec z ¿on¹.

Akademiê rozpoczêto od wrêczenia pami¹tkowego medalu

Bielskiego Stowarzyszenia Maczkowców pani dyrektor Bar-

barze Szermañskiej. Odznaczenie to zosta³o wybite z dwóch

okazji: 70 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej i udzia³u w

niej podczas kampanii wrzeœniowej 10 Brygady Kawalerii

Pancernej dowodzonej przez pu³kownika Maczka oraz 65

rocznicy udzia³u w walkach o wyzwolenie Normandii, Belgii i

Holandii Pierwszej Pancernej równie¿ komenderowanej przez

genera³a Maczka. Po wrêczeniu orderu g³os zabrali bracia

Rutkiewiczowie, którzy byli przedstawicielami Grupy Rekon-

strukcyjnej „Breda” i zaprezentowali przyby³ym na uroczy-

stoœæ oryginale mundury wojskowe Pierwszej Pancernej oraz

niezbêdn¹ czêœæ ekwipunku ¿o³nierza formacji genera³a

Maczka. Prezentacja wyposa¿enia wojskowego szczególnie

zainteresowa³a m³odzie¿, która mog³a nie tylko poogl¹daæ

przywiezione eksponaty, ale równie¿ potrzymaæ, a nawet
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poprzymierzaæ. Po wyst¹pieniu Grupy Rekonstrukcyjnej g³os

zabra³a pani Janina Holeksa, która w krótkiej prezentacji

multimedialnej przypomnia³a zmar³ego niedawno, znakomi-

tego ¿o³nierza genera³a Maczka, wieloletniego prezesa œwia-

towego zwi¹zku Maczkowców rotmistrza Witolda Deimla.

Po tej¿e prezentacji minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³e-

go, a nastêpnie oddano g³os m³odzie¿y, która zaprezento-

wa³a program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pañ:

Barbary Staœ i Ma³gorzaty Barutowicz. W wystêpie tym

jaworzañscy gimnazjaliœci przypomnieli dokonania swojego

patrona oraz próbowali zastanowiæ siê czy takie przymioty

Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

jak: bohaterstwo, honor, odwaga, patriotyzm maj¹ jeszcze

racjê bytu we wspó³czesnym œwiecie czy s¹ tylko wyœwiech-

tanymi pojêciami, które przywo³uje siê tylko przy okazji ta-

kich w³aœnie rocznic.

W tym nieco refleksyjnym nastroju pozostawili gimnazja-

liœci przyby³ych goœci. Po krótkiej chwili w prywatnych roz-

mowach zaczêli wspominaæ zabawne sytuacje ¿yciowe,

perypetie wojenne, a szczególnie przypominali prze¿ycia

zwi¹zane ze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, które mia³y

nadejœæ ju¿ za kilka dni.

Piotr Bo¿ek

Z ¿ycia parafii ewangelickiej

W dniu 6 stycznia - w œwiêto Objawienia Pañskiego, przypadaj¹ urodzi-

ny wieloletniego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jawo-

rzu ks. Ryszarda Janika. Z tej okazji, œwi¹teczne nabo¿eñstwo sta³o siê

okazj¹ do uczczenia tak piêknego jubileuszu. ¯yczenia dla dostojnego

Jubilata sk³adali ksiê¿a parafii, przedstawiciele stowarzyszeñ i organi-

zacji, w³adz gminy, a tak¿e liczna rzesza parafian.

Jubileusz 80-tych urodzin

ks. radcy Ryszarda Janika

Szanownemu Jubilatowi - ks. Ryszardowi Janikowi
Nies³abn¹cej wiary i nadziei, ¿e ka¿dy nastêpny dzieñ  bêdzie pe³en Bo¿ej  mi³oœci , ludzkiej ¿yczliwoœci oraz  zdrowia

¿ycz¹

Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok wraz z Rad¹ Gminy

oraz Redakcja Echa Jaworza

„Mam zawsze Pana przed sob¹,

Gdy  On jest po prawicy mojej, nie zachwiejê siê.

Dlatego weseli siê  serce moje  i raduje siê dusza moja…”

Psalm 16, 8-9
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W po³owie paŸdziernika rozpoczê³y siê d³ugo oczekiwane prace

remontowe na po³udniowej œcianie koœcio³a w Jaworzu. Zo-

sta³y postawione rusztowania i pracownicy firmy prowadz¹cej

remont przyst¹pili do zbijania tynku. Nikt

nie przypuszcza³, ¿e po kilku dniach prac

dojdzie do sensacyjnego archeologicz-

nego odkrycia. W portyku nad wejœciem

po skuciu tynku wy³oni³ siê zarys, a póŸ-

niej w ca³ej okaza³oœci herb cesarski ce-

sarza austro - wêgierskiego.

Po uzgodnieniu z konserwatorem za-

bytków restauracjê tego zabytkowego

i historycznego ornamentu w³¹czono

do prac remontu elewacji. Tym samym,

chocia¿ z innych œrodków ni¿ te które

posiada Spo³eczna Rada Odnowy Zabytków, która prowa-

dzi³a m. in. restauracjê kwatery hrabiowskiej, zosta³ nie tyl-

ko zlokalizowany ale i odrestaurowany kolejny zabytek bo-

gatej historii Jaworza.

Umieszczenie w portyku herbu panuj¹cego wówczas cesa-

rza Franciszka Józefa II zwi¹zane by³o z przebudow¹ ko-

œcio³a która mia³a miejsce w 1912 roku. Zakres prac zwi¹-

zanych z przebudowa obejmowa³ zmianê konstrukcji po-

szycia dachowego, zmianê kszta³tu i wysokoœci okien, do-

budowê paw³aczy oraz budowê absydy o³tarzowej ze zmian¹

o³tarza i ambony.

Prace zwi¹zane z przebudow¹ koœcio³a odby³y siê w iœcie eks-

presowym tempie bior¹c pod uwagê czas i mo¿liwoœci tech-

niczne jakie by³y prawie sto lat temu. W marcu 1912 roku

zosta³y wyniesione ³awki i inne sprzêty znajduj¹ce siê w ko-

œciele, a w listopadzie 1912 roku odby³o siê ju¿ nabo¿eñstwo,

w czasie którego poœwiêcono nowy o³tarz i ambonê. Informa-

cje o tym zosta³y podane w dokumencie, który zosta³ umiesz-

czony w 1912 roku w tzw. bani na wie¿y koœcio³a, a którego

odpisu dokonano w czasie remontu wie¿y w 1963 roku. [...]

Przebudowa koœcio³a, szeroki zakres prac mia³ odsun¹æ na

bok spory i k³ótnie scalaj¹c zborowników wokó³ przebudowy.

W czasie prowadzenia prac w okresie wiosenno – letnim

nabo¿eñstwa odbywa³y siê na placu koœcielnym. Do przebu-

dowanego koœcio³a zosta³ zakupiony o³tarz i ambona.

O rozmachu prac budowlanych i inwestycji w Parafii œwiad-

czy fakt, ¿e w tym czasie od 1913 roku parafia przygotowy-

wa³a siê do zakupu parceli pod cmentarz i kaplicê cmen-

tarn¹ w Wieszczêtach.

W czasie przebudowy koœcio³a zosta³ umieszczony od strony

po³udniowej herb ówczeœnie panuj¹cego równie¿ i w Jawo-

rzu cesarza austriackiego Franciszka Józefa II. Z jakiej ini-

cjatywy i kto by³ inspiratorem aby w portyku umieœciæ ce-

sarskie insygnia tego nie mo¿na stwierdziæ z powodu braku

materia³ów.

Jedynie analiza zawi³ej sytuacji politycznej i narodowoœcio-

wej w samym Jaworzu oraz Ziemi Cie-

szyñskiej mo¿e rzuciæ nieco œwiat³a na

to co siê sta³o.

W tym czasie w Europie by³y ró¿ne nie-

pokoje o pod³o¿u narodowym i niepodle-

g³oœciowym, które przenosi³y siê równie¿

na ¿ycie koœcielne. Ruchy narodowoœcio-

we bardzo mocno polaryzowa³y stanowi-

ska i postawy ludzi. I chocia¿ tendencj¹

by³o jasne opowiedzenie siê po jakiejœ

stronie, to postawa ks. J. Lasoty pokazu-

je, ¿e nie by³o tylko kolorów bia³ego i czar-

nego, ale ca³a gama szaroœci. Ks. J. Lasota dokona³ przebudowy

koœcio³a i umieœci³ cesarskiego or³a w portyku koœcio³a. W 1919

roku ks. J. Lasota sta³ na czele polskiego komitetu plebiscytowe-

go. Podobne mieli Czesi i Niemcy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tym

roku Czesi podeszli z wojskiem a¿ pod Skoczów.

Po pierwszej wojnie œwiatowej, po wielkiej zmianie jak¹ by³a

zmiana pañstwowoœci Jaworza z austriackiej na polsk¹ do-

piero w latach 20-tych XX wieku Rada Powiatowa zmusi³a ks.

J. Lasotê do usuniêcia or³a z portyku koœcio³a. Ks. J. Lasota

przewodnicz¹cy polskiego komitetu plebiscytowego nie usun¹³,

a jedynie co wysz³o w ostatnim czasie jedynie go zatynkowa³.

Mimo up³ywu przesz³o 80 lat i licznych remontów i prac w i

wokó³ koœcio³a nikt nie przypuszcza³, ¿e pod tynkiem znaj-

duje siê taka ciekawostka historyczna i architektoniczna.

Na koniec nale¿y wspomnieæ, ¿e w minionym stuleciu pro-

wadzone by³y liczne prace w koœciele i na koœciele.

- w latach 30-tych dokonano elektryfikacji koœcio³a .

- w latach 1945-46 naprawa uszkodzeñ, koœció³ by³ ostrze-

lany, naprawa uszkodzeñ œcian i dachu.

- w 1963 remont wie¿y koœcielnej.

- w 1971 roku remont elewacji prawdopodobnie pierwszy w tak

wielkim zakresie od wojny, skuto ok. 30% tynku metod¹ opuki-

wania i szukania pustych miejsc gdzie tynk odszed³ od œciany.

- w 1981 potrzebna by³a poprawa tynkowania, wysz³y pew-

ne uchybienia, które poprawiono w zwi¹zku z remontem

generalnym na 200 lecie koœcio³a.

- w 1997 roku na koœciele zosta³o wymienione poszycie

dachu na blachê miedzian¹.

Fragmenty z tekstu autorstwa ks. Andrzeja Krzykowskiego

wybra³ P. Filipkowski

Ca³y tekst bêdzie dostêpny w najnowszym numerze kwar-

talnika parafialnego „Z ¿ycia i wiary“ (równie¿ w wersji on-

line na stronie www.parafiajaworze.pl

Niecodzienne odkrycie podczas remontu elewacji koœcio³a ewangelickiego w Jaworzu
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W tradycji koœcio³a katolickiego nieod³¹cznym elementem wy-

stroju koœcio³ów podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia s¹ szopki

bo¿onarodzeniowe, a podczas œwi¹t wielkanocnych, a œciœlej

ujmuj¹c – podczas Triduum Paschalnego – Groby Pañskie.

Grota betlejemska, miejsce narodzin Chrystusa, wraz ze znaj-

duj¹cym siê tam ¿³óbkiem, od samego pocz¹tku by³a miej-

scem szczególnej czci chrzeœcijan. Do-

kumentuj¹ to liczne przekazy ze staro-

¿ytnoœci chrzeœcijañskiej (np. pisma

Orygenesa z r. 248). Rzym tak¿e chcia³

mieæ swoj¹ grotê betlejemsk¹. Od VI

wieku przygotowywano w Bazylice NMP

Wiêkszej drewniany ¿³óbek, w specjal-

nej kaplicy. Wierzono, ¿e jest on auten-

tyczny i pochodzi z groty betlejemskiej.

Warte przypomnienia s¹ równie¿ arty-

styczne wizje ¿³óbka, spotykane ju¿ w

IV i V wieku na licznych sarkofagach

rzymskich. Rozpowszechnienie idei bu-

dowania i „odtwarzania” ¿³óbka betle-

jemskiego w koœcio³ach parafialnych za-

wdziêczamy œw. Franciszkowi (XIII w.).

Œw. Bonawentura (+1274) opisuj¹c na zlecenie zakonu fran-

ciszkañskiego oficjalny ¿ywot œw. Franciszka z Asy¿u (tzw.

„Legenda maior”) podaje, ¿e za³o¿yciel zakonu zbudowa³ w

pobli¿u koœcio³a w Greccio w roku 1223 obszern¹ szopkê, w

której znalaz³o siê nawet miejsce dla os³a i dla wo³u. Z cza-

sem tradycjê tê przyjê³y inne wspólnoty katolickie. Powoli te¿

szopkê, poza postaciami œw. Rodziny, stopniowo zaczêli wy-

pe³niaæ pasterze, anio³owie, królowie, itd.

Polskie szopki wywodz¹ siê z W³och, a przywêdrowa³y do

nas wraz z franciszkanami. Te s³ynne i znane z w³oskiego

Trentino by³o wystawiane w Krakowie – £agiewnikach w

ubieg³ym roku. W polskiej tradycji najbardziej znane s¹ tzw.

szopki krakowskie, cenione ju¿ od XIX wieku.

O ile s¹ koœcio³y i parafie, gdzie wystrój œwi¹teczny pozostaje

niezmienny w poszczególnych latach, o tyle s¹ te¿ wyj¹tki.

Takim w³aœnie pozytywnym przyk³adem jest Parafia pw Opatrz-

noœci Bo¿ej w Jaworzu. Tutaj wierni i goœcie odwiedzaj¹cy w

okresie œwi¹tecznym koœció³, mog¹ ka¿dego roku zobaczyæ

coœ zupe³nie innego, nowego, nios¹cego nowe przes³anie. Od

ponad 10 lat g³ównym projektantem szopek jest Krystyna

Gutan. Jak sama mówi – inspiracjê czerpie z kart Pisma Œwiê-

tego, ale jest to te¿ dar – natchnienie, którym dzieli siê z inny-

mi. Jednak¿e jak podkreœla K.Gutan- ¿adna szopka czy te¿

wielkanocny Grób Pañski, nie powsta³yby gdyby nie zaanga-

¿owanie i pomoc ks. proboszcza Adama Gramatyki i wielu

oddanych parafian. Dziêki tej wspó³pracy co roku powstaje

coœ zupe³nie nowego, innego, niepowtarzalnego nios¹cego w

symboliczny sposób nowe przes³anie biblijne. Taka szopka

czy grób to nie jest tylko ozdoba – element wystroju œwi¹tecz-

nego. Poprzez stworzony w ten sposób obraz symboliki œwi¹t,

ma on sk³oniæ odwiedzaj¹cych to miejsce wiernych do reflek-

sji nad ¿yciem, nasz¹ wiar¹ i aktualno-

œci¹ ewangelicznego przes³ania wobec

nas wspó³czeœnie ¿yj¹cych ludzi.

Pomys³ i koncepcja architektoniczna to

jedno. Ale zmaterializowanie tego wszyst-

kiego wymaga pracy, profesjonalizmu i

zaanga¿owania wielu specjalistów. W ka-

tolickiej parafii w Jaworzu od wielu lat ak-

tywnie uczestnicz¹ w budowie szopek i

grobów parafianie. Jak dodaje pani Kry-

styna- to chyba s¹ najpiêkniejsze chwile

w ka¿dym okresie przedœwi¹tecznym gdy

mo¿emy razem wspó³pracowaæ, gdy wi-

daæ ilu osobom z parafii autentycznie le¿y

na sercu to aby nasza szopka, nasz grób

pañski czy podczas Bo¿ego Cia³a- o³ta-

rze by³y naprawdê ³adne i stanowi³y inspiracjê do osobistych prze-

myœleñ. Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ szczególnie tym,

którzy od wielu lat pomagaj¹ w dopracowaniu ka¿dego detalu

szopek. A s¹ nimi – Tomasz Gl¹dys – wykonuje ca³y projekt

architektoniczny wkomponowuj¹c go w miejsce w koœciele, jego

ojciec Wiktor Gl¹dys - wykonuje prace malarskie, obrazy itp.

Ponadto Stanis³aw Rucki z synem – prace stolarskie, Józef

Brandys - zak³ada i odpowiednio dobiera system oœwietlenia,

Józef Czader, który na zdjêciach „dokumentuje” nasze wysi³ki,

Ewa i Krzysztof Czaderowie, u których w domu zawsze mo¿na

wyszukaæ to „coœ”, czego w danym momencie potrzebujemy do

wystroju. Dodatkowo zawsze w prace anga¿uje siê nasza m³o-

dzie¿, ministranci. Swoimi ozdobami ubogaca nasze szopki pani

Z ¿ycia parafii katolickiej pw. Opatrznoœci Bo¿ej

foto.J.Czader
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POSIADY TMJ

Koncertowe kolêdowanie
Koncert kolêd po³¹czony ze wspólnym kolêdowaniem ja-

worzan wpisa³ siê na sta³e w kalendarz wydarzeñ kultural-

nych gminy. Co roku wieczór kolêdowy odbywa siê w nie-

dzielê po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia. W minionym roku

uk³ad dni œwi¹tecznych sprawi³, ¿e wspólne œpiewanie na

chwa³ê Bo¿¹ wypad³o  „trzeciego dnia œwi¹t” czyli w nie-

dzielê 27 grudnia 2009r.  Organizatorem koncertu by³a

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu wraz z oddzia-

³em Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W programie

znalaz³y siê kolêdy , które mo¿na rzec – od wieków s¹ œpie-
wane w koœcio³ach i domach, jak i te bardziej wspó³czesne

– znane g³ównie  z radiowych rozg³oœni, czy te¿ w koñcu i

takie,  które nie czêsto mo¿na us³yszeæ mimo, ¿e zawie-

raj¹ wiele g³êbokich myœli.

Wœród wystêpuj¹cych zespo³ów oprócz tych dzia³aj¹cych

przy parafii, a wiêc; Chóru Ewangelickiego pod dyr. Ruty

Janik, Zespo³u Cantate pod dyr. Ma³gorzaty Penkali-Ogrod-

nik, Chórku Dzieciêco-M³odzie¿owego pod dyr. Eryki Bi-

nek-Pytlowany, wyst¹pi³y równie¿; Diecezjalna Orkiestra

Dêta pod dyr. Adama Pasternego i  Orkiestra  Dêta Glorie-

ta pod dyr. Józefa Sojki.                                                 pf

W niedzielê 13 grudnia 2009 roku Towarzystwo Mi³oœników

Jaworza zorganizowa³o posiady w wyj¹tkowym miejscu ja-

kim bez w¹tpienia jest pa³ac w centrum Jaworza- obecnie

siedziba M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego. Tak¿e

i tematyka spotkania nie by³a przypadkowa. Jak zapewne

wiêkszoœæ z nas pamiêta wiosn¹ 2009 roku Towarzystwo

Mi³oœników Jaworza wspólnie z Oœrodkiem Promocji Gminy

zorganizowa³o konkurs fotograficzny dla dzieci i m³odzie¿y

pt „Ciekawe i ma³o znane obiekty historyczne w Gminie Ja-

worze”. Podczas jaworzañskiej majówki nagrodzone prace

mo¿na by³o ogl¹daæ na specjalnej ekspozycji TMJ, tutaj te¿

wrêczono dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu. Na

³amach Echa prezentowaliœmy nagrodzone prace naszej m³o-

dzie¿y, które w znacznej czêœci dotyczy³y obiektów na tere-

nie zespo³u pa³acowego. W listopa-

dzie wspomniane fotografie wraz z

opisami by³y wystawiane w Galerii

OPG na Zdrojowej.

Podczas grudniowych posiad mogli-

œmy wys³uchaæ opowieœci autorów

prac ( dzieci i m³odzie¿y z jaworzañskich szkó³ i MOW) o

prezentowanych przez siebie obiektach historycznych. Tak

wiêc licznie przybyli mieszkañcy Jaworza mogli us³yszeæ cie-

kawe opowieœci nie tylko o zespole pa³acowym, ale tzw „Zóm-

czysku”, kapliczkach, starych i zapomnianych budowlach itd.

Posiady tym razem prowadzili radny Rady Gminy i zara-

zem cz³onek zarz¹du TMJ Jerzy Ryrych, dyrektor szko³y

w MOW – Jadwiga Kruczek, no i oczywiœcie dyrektor M³o-

Krystyna W¹sowicz, a w zale¿noœci od symboliki – swoj¹ po-

moc¹ w postaci wyrobów piekarniczych s³u¿y nam Piekarnia

„Jaworze” D. Greñ .W tym roku mottem naszej szopki by³y s³o-

wa z Ewangelii œw £ukasza „Nie by³o dla nich miejsca w gospo-

dzie”. Nasza szopka sk³ada³a siê niejako z dwóch czêœci - jednej

przedstawiaj¹cej zadban¹, zasobn¹ gospodê, a na drzwiach wid-

nia³ symboliczny napis „Noclegów brak” i z drugiej strony szara

zwyk³a szopa z Dzieci¹tkiem, Maryj¹ i Józefem. Przekaz chyba

aktualny do dziœ.

Czy my wspó³czeœnie ¿yj¹cy ludzie mielibyœmy czas i ocho-

tê przyj¹æ pod swój zadbany dach „dwoje doros³ych osób z

ma³ym Dzieci¹tkiem”? Czy to nie burzy³oby naszego œwi¹-

tecznego nastroju gdy w pogoni za kolejnym œwi¹tecznym

podarunkiem, potraw¹, stroikiem zapominamy o bliŸnich, a

dodatkowe puste nakrycie zostawiamy tylko dla zachowa-

nia tradycji, nie spodziewaj¹c siê, ¿e faktycznie ktoœ mo¿e

zapukaæ tego wieczoru do naszych drzwi?

Przygotowa³: P. Filipkowski

Z wizyt¹ w rezydencji dawnych w³aœcicieli Jaworza
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dzie¿owego Oœrodka Wychowawczego – Stanis³aw Bêben.

Jako, ¿e posiady przypada³y ju¿ na druga po³owê okresu

adwentowego, z kolêdowym programem wyst¹pi³ zespó³

wokalno-instrumentalny dzia³aj¹cy w MOW pod kierunkiem

dyrektora placówki- Stanis³awa Bêbna.

Jadwiga Kruczek prezentuj¹c dzieje zespo³u pa³acowego ,

nawi¹za³a tak¿e do dnia dzisiejszego, a wiêc sprowadzeniu

do Polski (konkretnie do Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego w

Cieszynie) przez dzia³aczy TMJ dawnych archiwalnych doku-

mentów nale¿¹cych do dawnych w³aœcicieli pa³acu i Jaworza.

W tym miejscu podziêkowa³a za starania w sprowadzeniu tych-

¿e pami¹tek ale równie¿ wyrazi³a s³owa podziêkowania dla

by³ego dyrektora tej placówki Jaros³awa Bonczka, dziêki któ-

remu odrestaurowano pa³ac i wiele innych cennych zabytków

znajduj¹cych siê na terenie zespo³u pa³acowego.

Posiady po³¹czone by³y z kiermaszem ozdób i kartek œwi¹-

tecznych. Ponadto w drugiej czêœci spotkania oprócz trady-

cyjnego poczêstunku wszyscy zainteresowani mieli okazjê

zwiedziæ czêœæ pa³acu , a … dla odwa¿nych by³a mo¿liwoœæ

zejœcia do pa³acowych piwnic. To by³a prawdziwa gratka dla

mi³oœników historii. Tym bardziej, ¿e i jaworzañski pa³ac jak

przysta³o na prawdziwy „zamek” ma swoj¹ legendê. Jedna z

nich mówi, ¿e z podziemi pa³acu wiedzie zasypany korytarz,

którego wyjœcie znajduje siê gdzieœ na M³yñskiej Kêpie. I rze-

czywiœcie w pó³nocno-wschodniej czêœci podziemi pa³acowych

jest w¹ski korytarz niestety zasypany, a wiêc dok¹d prowadzi

tak naprawdê nie wiadomo. Ale dreszczyk emocji i tak towa-

rzyszy³ w zejœciu do podziemi. Tak wiêc mo¿emy zapewniæ,

¿e „bia³ej damy” , ani innych zdematerializowanych atrakcji

nie spotkaliœmy , oprócz sympatycznego kota , który ze zdzi-

wieniem przygl¹da³ siê takiej rzeszy „ciekawskich”.

Opracowa³ P. Filipkowski

Zgodnie z zapowiedzi¹ w grudniowym wydaniu Echa Ja-

worza, w tym numerze oprócz krótkiej historii Towarzystwa

Mi³oœników Jaworza, prezentujemy równie¿ sylwetki zas³u-

¿onych dzia³aczy TMJ, którzy podczas uroczystej gali z oka-

zji 25-lecia TMJ odebrali ministerialne i wojewódzkie od-

znaczenia za swoj¹ spo³ecznikowsk¹ pasjê i dzia³alnoœæ.

Ma³gorzata Kobiela Gryczka

Odznaczona Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

Z wykszta³cenia polonistka, legitymuj¹ca siê 35-letnim sta-

¿em, emerytowana nauczycielka jêzyka polskiego. Znana z

popularyzacji szeroko rozumianej kultury wœród m³odzie¿y,

g³ownie w takich dziedzinach jak teatr, film, poezja, w latach

1986-1990 pracowa³a w Komisji Kultury Rady Soleckiej (wów-

25-lecie Towarzystwa Mi³oœników Jaworza ci¹g dalszy

czas Jaworze nale¿a³o do Gminy Jasienica).

Jej pasj¹ by³o upowszechnianie wiedzy o tradycjach kultu-

ralnych rodzimej miejscowoœci - na tle ca³ego regionu. Wspó³-

pracowa³a z redakcj¹ Kalendarza Beskidzkiego, wspó³orga-

nizowa³a czasowe wystawy tematyczne w Muzeum Okrêgo-

wym w Bielsku-Bia³ej. Ponadto wspó³redagowa³a cztery oko-

licznoœciowe informatory kulturalne na poziomie popularno-

naukowym, pracuje w zespole redakcyjnym wydawnictwa

Towarzystwa Mi³oœników Jaworza „Nasz G³os”, a co równie

wa¿ne podkreœlenia - kierowa³a zespo³em redakcyjnym Echa

Jaworza w pierwszym okresie powstawania i kszta³towania

siê profilu tego czasopisma. Podobnie¿ trudno sobie wyobra-

ziæ posiady bez pani Ma³gorzaty- w sumie wspó³organizowa-

³a ponad 50 spotkañ i wernisa¿y w Galerii pod Groniem.

Tajemnicze przejœcie
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Ryszard Klima

Odznaczony Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

Z wykszta³cenia technik mechanik. Poza obowi¹zkami s³u¿bowy-

mi zajmowa³ siê prac¹ spo³eczn¹. By³ cz³onkiem zarz¹du zak³ado-

wego Stowarzyszenia In¿ynierów Mechaników Polskich, przewod-

nicz¹cym Rady Robotniczej, przewodnikiem zak³adowy. Za sw¹

dzia³alnoœæ w zak³adzie otrzyma³ liczne dyplomy i odznaczenia –

br¹zow¹, srebn¹ i z³ot¹ odznakê Zas³u¿ony dla Firmy.

Od roku 1958 jest cz³onkiem Ewangelickiego Chóru Koœcielnego

w Jaworzu, przez ponad 10 lat by³ cz³onkiem zarz¹du Chóru. Przez

25 lat dzia³a w Polskim Towarzystwie Ewangelickim oddzia³ w Ja-

worzu. Od 1998 roku jest cz³onkiem Towarzystwa Mi³oœników Ja-

worza, przez dwie kadencje pe³ni³ w nim funkcjê wiceprezesa ds.

organizacyjnych. Uczestniczy³ w Powiatowych Zjazdach Towa-

rzystw Regionalnych, wspó³tworzy³ regulaminy konkursów tema-

tycznych organizowanych przez TMJ by³ jurorem tych¿e konkur-

sów. Dzia³alnoœæ Ryszarda Klimy jest zwi¹zana tak¿e z naszym

samorz¹dem: by³ radnym Rady Gminy III kadencji, cz³onkiem

zarz¹du Rady Gminy, cz³onkiem Komisji Kultury i Sportu, prze-

wodnicz¹cym Komisji Bud¿etu i Finansów, cz³onkiem Gminnej

Spo³ecznej Rady Oœrodka Zdrowia w Jaworzu.

Irmgarda Gryczka

Odznaczona Medalem Zas³u¿ony dla Województwa Œl¹-

skiego

W zawodzie nauczycielskim przepracowa³a 31 lat, z wykszta³-

cenia matematyk, w latach 1972 -1982 pe³ni³a funkcjê zastêp-

cy dyrektora szko³y nr 32 w Bielsku-Bia³ej, potem by³a jej dy-

rektorem. W czasie pracy zawodowej kilkakrotnie zosta³a od-

znaczona nagrod¹ Kuratora i Ministra Edukacji. W roku 1984

zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Od 1989 roku zosta³a cz³onkiem Towarzystwa Szkolnego im.

M.Reja w Bielsku-Bia³ej, w tym cz³onkiem Komisji Rewizyjnej

oraz cz³onkiem Rady Nadzorczej Fundacji im. M. Reja. W

1994 roku zosta³a powo³ana na stanowisko Sekretarza Gminy

Jaworze, gdzie pracowa³a do 2003 roku. W tym czasie wst¹-

pi³a do Towarzystwa Mi³oœników Jaworza, jako aktywny cz³o-

nek tej organizacji wesz³a w sk³ad zarz¹du TMJ. Ju¿ trzeci¹

kadencje pe³ni funkcjê skarbnika- ksiêgowej co œwiadczy o jej

solidnoœci i zaanga¿owaniu. Wspó³pracuje ze Spo³eczn¹ Rad¹

Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu, KGW nr 1, ZR Ja-

worze i Gimnazjum im gen St. Maczka w Jaworzu.

Boles³aw Rabaszowski

Odznaczony Medalem Zas³u¿ony dla Województwa Œl¹-

skiego

Zawodowo zwi¹zany jest z budownictwem. Pracowa³ w wielu

przedsiêbiorstwach pe³ni¹c tam funkcje kierownicze. W Ja-

worzu zamieszka³ w 1983 roku. Dzia³alnoœæ samorz¹dowa; w

Radzie So³eckiej, potem radny I kadencji Rady Gminy Jawo-

rze, cz³onek a potem przewodnicz¹cy Komisji Budownictwa

Rady Gminy Jaworze. Cz³onek TMJ. Od 2001 przewodnicz¹-

cy Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków. Jego dzia-

³anie w tej Radzie zaowocowa³ m.in. takimi osi¹gniêciami jak

renowacja Gloriety, wzgórza Goruszka, zabytkowych grobów

na cmentarzu katolickim (w tym tzw. Kwatery Hrabiowskiej) i

ewangelickim. Z zas³ugi dla gminy i jej mieszkañców zosta³

nominowany do Nagrody im ks. J. Londzina w 2004 roku.

Swoj¹ postaw¹ w Jaworzu i na terenie ca³ego Œl¹ska zosta³

uhonorowany m.in. odznaczeniami; 1976 rok- Srebny Krzy¿

Zas³ugi, w 1978 roku Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa, w 1984

roku Medal 40-lecia Polski, w 1984 roku Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

Opracowa³ na podstawie materia³ów TMJ: P. Filipkowski

Chochlik redakcyjny - stworzenie nie lubiane przez dziennika-

rzy, tudzie¿ czytelników- sp³ata³ kolejnego figla. W nazwisku

Boles³awa Rabaszowskiego pojawi³ siê b³¹d, ale by dodaæ pi-

kanterii znalaz³ siê tak¿e przed owym nazwiskiem tytu³ na-

ukowy, którego nie powinno byæ (EJ 12/2009). Boles³awa Ra-

baszowskiego przepraszamy, zaœ na chochlika pospolitego

zarz¹dzamy polowanie - nie mo¿e siê wymkn¹æ.    Redakcja

Zarys historii TMJ
Mija 25 lat od za³o¿enia Towarzystwa Mi³oœników Ziemi

Jaworzañskiej. Ciekawostk¹ jest informacja, ¿e TMZJ by³o

pierwszym takim towarzystwem w Polsce, w miejscowoœci,

która nie by³a gmin¹ administracyjn¹. [...]

W drugiej po³owie XX wieku nasza miejscowoœæ przecho-

dzi³a dziwne i trudne koleje losu. Bolesne by³o niezas³u¿one

wcielenie Jaworza do gminy Wapienica, a jeszcze dziwniej-

sze przy³¹czenie do Jasienicy. Tam staliœmy siê jednym z kil-

kunastu so³ectw, a wiedzieliœmy dobrze, co znaczy³a samo-

dzielnoœæ – mieliœmy j¹ wczeœniej. Teraz wszystko upad³o.

Mieszkañcy byli rozgoryczeni i nie poddali siê, szukaj¹c dróg

wyjœcia z tej sytuacji. Zaczêli dzia³aæ. Zbulwersowany wielo-

ma przykrymi faktami mjr Mieczys³aw Dziêgielewski sku-

pia³ wokó³ siebie liczn¹ grupê szanowanych osób m.in. Jana

Krzyszpienia, Józefa Kobielê, Stanis³awa Zontka, Jadwi-

gê Roik, Karola Jaworskiego, Franciszka Szpoka, Jana

G³owackiego i wielu innych. Do planowanego Towarzystwa

wst¹pi³o spontanicznie ponad 200 osób i z niebywa³¹ deter-

minacj¹ zabrano siê do tworzenia takiej organizacji, która

by³aby akceptowana i popierana przez Jaworzan. Chodzi³o

o organizacjê legaln¹ i tak¹, z któr¹ bêd¹ siê musia³y liczyæ

w³adze ró¿nych szczebli. Mimo wczeœniejszych przeró¿nych

perturbacji (dot. chocia¿by nazwy towarzystwa, bo w nazwie

musia³o byæ s³owo ziem i itp.), ju¿ w paŸdzierniku Towarzy-

stwo Mi³oœników Ziemi Jaworzañskiej zosta³o zarejestrowa-

ne i wszystkie formalnoœci prawne za³atwione, tzn. statut,
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program, plan dzia³ania oraz zarz¹d. Niekwestionowanym

za³o¿ycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa (od

31.12.1998 r. Towarzystwa Mi³oœników Jaworza) jest in¿. M.

Dziêgielewski, który osobiœcie pojecha³ w ¿o³nierskim mun-

durze do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i sprawê reje-

stracji doprowadzi³ do koñca. Takie to by³y czasy!

Nastêpnymi prezesami byli: Jacek Rybarkiewicz, Marian

Rapacz, Jerzy Kukla, a obecnie Adam R. Kwieciñski.

Wszyscy oni pracowali i pracuj¹ z ludŸmi oddanymi naszej

„ma³ej ojczyŸnie”, realizuj¹c zadania TMJ bez rozg³osu. Pod-

stawowymi zagadnieniami, którymi od pocz¹tku zajmuje siê

Towarzystwo, s¹, przede wszystkim, dzia³alnoœæ kulturalna i

popularnonaukowa zwi¹zana z Jaworzem, propagowanie

walorów uzdrowiskowo-turystycznych, otaczanie opiek¹ za-

bytków, miejsc pamiêci, pomników przyrody itd. Zakres dzia-

³añ jest ogromny, a i tak ¿ycie wymusza ich coraz wiêcej.

Okazuje siê, ¿e przyjmowane za³o¿enia kolejnych planów

pracy ci¹gle siê rozrastaj¹. Od za³o¿enia, priorytetem by³o

te¿ odzyskanie samodzielnoœci administracyjnej naszej wsi,

w co w³¹czyli siê te¿ niektórzy cz³onkowie Towarzystwa, dzia-

³aj¹cy wtedy w radzie so³eckiej w Jaworzu. Zadziwiaj¹co

korzystnie zakoñczy³o siê referendum przeprowadzone wœród

mieszkañców Jaworza zaproponowane przez Bogus³awa

Krzemiñskiego. W wyniku tego opracowano wniosek z wni-

kliwym uzasadnieniem i wskazaniem korzyœci zarówno dla

nas, jak i Jasienicy po naszym usamodzielnieniu siê. Wszyst-

ko to wys³ano do w³adz centralnych. W Warszawie ca³y czas

„pilotowa³” tê sprawê dr in¿. arch. Jacek Rybarkiewicz z wy-

datn¹ pomoc¹ ówczesnego wójta Jasienicy i pos³a na Sejm

RP Romana Grenia. I tak, dziêki wspólnemu dzia³aniu spra-

wa samodzielnoœci zakoñczy³a siê pomyœlnie w 1990 r. Jed-

nomyœlnoœæ zwyciê¿y³a.

Wróæmy jednak do przedstawienia chocia¿ niektórych dzia-

³añ. Przypomnieæ nale¿y, ¿e czynnie uczestniczono w ob-

chodach 700-lecia Jaworza.[...]

W latach 2004-2005 sporz¹dzono spis kolejnych 24 obiek-

tów, zas³uguj¹cych na to, by tak¿e obj¹æ je ochron¹ ze wzglê-

du na ich wartoœæ kulturow¹ oraz opracowano szczegó³owe

ich opisy. Tak powsta³a „Gminna Ewidencja Zabytków

Jaworza”. Ustalono kolejnoœæ odnawiania jaworzañskich za-

bytków, a Spo³eczna Rada w latach 2002-2006 wspó³uczest-

niczy³a w nastêpuj¹cych przedsiêwziêciach restauracyjnych:

- Glorieta z 1782 roku na wzgórzu Goruszka;

- hrabiowska kwatera cmentarna na cmentarzu katolickim:

- pami¹tkowy obelisk z 1820 roku; restauracja i konserwacja

piêtnastu zabytkowych p³yt nagrobnych, g³ównie przedstawi-

cieli rodów: Laszowskich i Saint-Genois d’ Anneaucourt; od-

tworzenie piêciu brakuj¹cych p³yt nagrobnych by³ych w³aœci-

cieli Jaworza; nowa tablica informacyjna, schody i œcie¿ki;

- zabytkowy krzy¿ z 1884 roku na cmentarzu katolickim;

- piêæ obiektów zabytkowych, g³ównie nagrobków zas³u¿onych

ksiê¿y z XlX i pocz¹tku XX wieku, na cmentarzu ewangelickim.

W 2004 roku decyzj¹ Zarz¹du Rada rozszerzy³a dzia³alnoœæ o

rozpoznawanie i ochronê jaworzañskiego œrodowiska przyrodni-

czego, a szczególnie starodrzewów. Spisano 22 okazy starodrze-

wu o wymiarach pomnikowych. Wykonano te¿ inwentaryzacjê

zalesienia na Goruszce. W roku 2007 dokonano ostatecznej re-

dakcji opracowania: „Dzieje Jaworza zabytkami pisane” i z³o¿ono

je w Oœrodku Promocji Gminy Jaworze. Opisano te¿ i opracowa-

no dokumentacjê kolejnej enklawy historycznej, pod nazw¹: Ze-

spó³ budowlano – krajobrazowy Parafii Ewangelicko - Augsbur-

skiej w Jaworzu. Opracowano wniosek o wpisanie go w ca³oœci do

krajowego rejestru zabytków. Wniosek zosta³ ju¿ za³atwiony pozy-

tywnie, co zaowocowa³o uzyskaniem funduszy z Unii Europejskiej

na renowacjê wy¿ej wymienionego zabytkowego zespo³u.[...] Spo-

³eczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu ma w tym

zakresie znacz¹cy wk³ad. Nie uda³o siê co prawda, mimo starañ,

uzyskaæ dotacji z bud¿etu pañstwa, ale z bud¿etu gminy, uchwa³¹

z 2003 roku, wydzielony jest na odnowê i ochronê zabytków sta³y

fundusz (nie mniej ni¿ 0,2% rocznie). Najwiêksz¹ jednak uwagê

nale¿y zwróciæ na kwoty pozyskiwane dziêki dzia³alnoœci cz³on-

ków Rady, sympatyków i wolontariuszy. Coroczne kwesty na obu

jaworzañskich cmentarzach przynios³y w latach 2002-2008 kwotê

ponad 34 700 z³, przy czym wyraŸna jest tendencja wzrostowa

uzyskanych kwot w kolejnych latach. [...] Wspomnieæ te¿ nale¿y

takich sponsorów, jak Józef Tymon (koszt odnowy krzy¿a na

cmentarzu katolickim) czy Andrzej Str¹czek i jego firma kamie-

niarska. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o wydawnictwie Adama R.

Kwieciñskiego w pomocy przy pracach edytorskich. Na szcze-

gólne podkreœlenie zas³uguje dzia³alnoœæ spo³eczna Cz³onków Rady

(a szczególnie jej Zarz¹du) w zakresie prac przygotowawczych,

projektowych, inwentaryzacyjnych, opisowo-fotograficznych, do-

kumentacyjnych i publikatorskich oraz nadzoru technicznego[...].

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje dzia³alnoœæ sekretarza Spo³ecz-

nej Rady - Jana Knie¿yka. Jego praca, to nie tylko szczegó³owe

relacje i sprawozdania z dzia³alnoœci tej¿e Rady, stanowi¹ce cen-

ne dokumenty, ale te¿, o czym zwykle siê zapomina, ogrom wyko-

nanej przez niego pracy przygotowawczej (wraz z kilkoma innymi

cz³onkami Rady), a to: odnajdywanie i wnikliwa analiza Ÿróde³,

dokumentów, czy rozliczne kontakty z osobami i instytucjami, z

którymi Rada wspó³pracowa³a. Na koniec nale¿y wspomnieæ, ¿e

cz³onkowie Rady anga¿owali siê te¿ w popularyzacjê wiedzy o

dobrach kulturalnych Jaworza - g³ównie poprzez publikacje, infor-

macje prasowe, spotkania, wystawy i prelekcje, m.in. w ramach

posiad, którym patronuje TMJ. Niniejszy krótki przegl¹d dzia³añ

Rady ma zaœ przybli¿yæ czytelnikom jej cele, zamierzenia i osi¹-

gniêcia oraz zachêciæ do czynnego wspierania jej dalszej pracy.

Zarz¹d TMJ

Na podstawie tekstu „Nasz G³os” 2009 fragmenty wybra³

P. Filipkowski
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Z dzia³alnoœci Stowarzyszenia Nasze Jaworze

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA „NASZE JAWORZE”

z wykonania zadania publicznego

„Promowanie i kultywowanie tradycji i wartoœci regio-

nalnych Jaworza wœród spo³ecznoœci miejscowej i za-

przyjaŸnionych gmin zagranicznych”

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” w roku 2009, maj¹c na

wzglêdzie, realizacjê statutowych celów oraz bior¹c pod

uwagê doœwiadczenia z lat ubieg³ych, w zakresie dobrej

wspó³pracy z organizacjami dzia³aj¹cymi na terenie naszej

gminy, takich jak KGW Nr 1 i Nr 2, Ko³o Rencistów i Eme-

rytów, Ko³o Pszczelarzy, Ko³o Pañ przy Parafii Ewangelic-

ko-Augsburskiej, Towarzystwa Mi³oœników Jaworza, szkó³,

przedszkoli dzia³aj¹cych w gminie przyjê³o na siebie am-

bitne zadania dotycz¹ce miêdzy innymi promocji naszej

miejscowoœci oraz pomocy przy organizacji imprez lokal-

nych organizowanych przez Oœrodek Promocji Gminy oraz

Wójta Gminy Jaworze.

W celu realizacji tego zadania Stowarzyszenie przyst¹pi³o

do konkursu og³oszonego przez Wójta Gminy pt.

„Promowanie i kultywowanie tradycji i wartoœci regio-

nalnych Jaworza wœród spo³ecznoœci miejscowej i za-

przyjaŸnionych gmin zagranicznych”

W ramach realizacji tego zadania, które zosta³o okreœlo-

ne na kwotê 7.000,00 z³ Stowarzyszenie za³o¿y³o przygo-

towanie szeregu wystaw, wyk³adów, ekspozycji promuj¹-

cych i obrazuj¹cych dorobek organizacji oraz kó³ zainte-

resowañ dzia³aj¹cych na terenie Gminy Jaworze, a szcze-

gólnie pokazanie tradycyjnych czynnoœci gospodarskich i

wyrobów oraz poczêstunek tymi wyborami uczestników

gminnych imprez, jak równie¿ promowanie naszej gminy

wœród zaprzyjaŸnionych z Jaworzem miejscowoœci na te-

renie Czech, S³owacji i Wêgier.

Oferta naszego Stowarzyszenia uznana zosta³a za ade-

kwatn¹ i merytoryczn¹, zgodn¹ z treœci¹ og³oszonego kon-

kursu, odpowiadaj¹c¹ zamierzonym rezultatom i uwzglêd-

niaj¹c¹ wspó³pracê prawie wszystkich organizacji pozarz¹-

dowych dzia³aj¹cych na terenie Jaworza wobec czego na

tej podstawie zosta³a zawarta ze Stowarzyszeniem w dniu

2 marca 2009 Umowa Nr ASO 0716-8-08/09.

Zgodnie z zapisami niniejszej umowy Stowarzyszenie zo-

bowi¹zane zosta³o do rozliczenia siê, przed³o¿enia pe³nej

dokumentacji finansowej i z³o¿enia sprawozdania z reali-

zacji zadania do 30 listopada 2009 r.

Stowarzyszenie z³o¿y³o w wymaganym terminie sprawoz-

danie wraz z ca³¹ dokumentacj¹ finansow¹ do Urzêdu

Gminy. Poni¿ej przedstawiamy wyci¹g ze sprawozdania.

 Zak³adany cel zadania : Promowanie i kultywowanie

tradycji i wartoœci regionalnych Jaworza wœród spo-

³ecznoœci miejscowej i zaprzyjaŸnionych gmin zagra-

nicznych - zosta³ naszym zdaniem w pe³ni osi¹gniêty.

Okreœlone w ofercie zadania zosta³y zrealizowane, a efek-

ty i za³o¿one rezultaty polegaj¹ce na:

- przedstawieniu oferty ciekawego i mi³ego spêdzenia czasu

mieszkañcom naszej gminy, przyje¿d¿aj¹cym turystom oraz

przedstawicielom zaprzyjaŸnionych gmin Czech, S³owacji i

Wêgier,

- integracji mieszkañców Jaworza, pokazaniu folkloru, oby-

czajów i zwyczajów naszego regionu i naszej miejscowoœci

m³odemu pokoleniu,

- pokazanie dorobku rodzinnych artystów, promowanie na-

szej gminy wœród zaprzyjaŸnionych gmin zagranicznych -

zosta³y zrealizowane.

Oferta, nasza by³a skierowana do ró¿nych grup wiekowych

i dlatego ka¿dy znalaz³ w niej coœ mi³ego i ciekawego dla

siebie. Oferta zosta³a zaprezentowana w sposób atrakcyj-

ny i nowoczesny; w czasie spotkañ plenerowych, na otwar-

tych imprezach gminnych oraz na wyk³adach po³¹czonych

z pokazami tradycyjnych czynnoœci gospodarskich, jak mie-

lenie zbo¿a na ¿arnach, tradycyjne kiszenie kapusty, goto-

wanie krupicy, wypiek chleba, wyrób mas³a i smalcu po³¹-

czony z poczêstunkiem uczestników tych spotkañ. Poka-

zano równie¿ na organizowanych wystawach dorobek na-

szych rodzimych twórców.

W ramach planowanych dzia³añ i zgodnie z ofert¹ oraz

zawart¹ umow¹ zrealizowaliœmy - w Galerii na Zdrojowej,

podczas gminnych imprez jak Jaworzañska Majówka, Ja-

worzañski Wrzesieñ, na otwartej imprezie w Skansenie oraz

na wyjeŸdzie w zaprzyjaŸnionych gminach na S³owacji, w

Czechach i na Wêgrzech - szereg wystaw, pokazów, wy-

k³adów oraz spotkañ z rodzimymi twórcami.

Przygotowano wystawy prac wykonanych przez dzieci

Szko³y Podstawowej nr 1, m³odzie¿ MOW, Ko³o Zaintere-

sowañ dzia³aj¹ce przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej,

przez cz³onkinie KGW oraz Zwi¹zek Emerytów i Renci-

stów. Zorganizowano wystawê plonów do¿ynkowych, fo-

tografii – „Przyroda Jaworza w fotografii”, „Na szkle malo-

wane”, „Obrazy ig³¹ malowane”.
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Zorganizowano - pokazy tradycyjnych czynnoœci gospodar-

skich takich jak: wyrób mas³a, sera, wyrób smalcu, piecze-

nie chleba, gotowanie krupicy, pieczenie kaszanki w piecu

chlebowym kiszenia kapusty, pokaz dawnego sprzêtu go-

spodarstwa domowego jak i sprzêtu do hodowli pszczó³ i

wyrobu produktów pszczelarskich, oraz wyk³ady i spotka-

nia z rodzimymi twórcami.

Zorganizowano 15 wystaw i tak:

- wystawê prac dzieci Szko³y Podstawowej nr 1 pt. „Nasze

Jaworze”, m³odzie¿y szkolnej - „Przyroda Jaworza w foto-

grafii”, prac m³odzie¿y Oœrodka Wychowawczego.

- haftu i rêkodzie³a ludowego w wykonaniu pañ z Ko³a Zain-

teresowañ przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej, (4 wy-

stawy - Jaworzañski Wrzesieñ, Majówka Jaworzañska,

Przegl¹d Zespo³ów Regionalnych, Pokaz Tradycji w Skan-

senie)

- 6 wystaw – Augustyna Szczypki – cz³onka Ko³a Renci-

stów i Emerytów - „Obrazy ig³¹ malowane” oraz „Na szkle

malowane”, (na Jaworzañskiej Majówce, Jaworzañskim

Wrzeœniu, wystawa w Galerii na Zdrojowej, na Ligockim

Jarmarku, na III Przegl¹dzie zespo³ów Regionalnych KGW

w Jaworzu, w Skansenie na imprezie „Spotkanie z Tradycj¹”

- 2 wystawy wyrobów bibu³karskich, haftów i robótek rêcz-

nych, prac szyde³kowych oraz obrazów – kol. Anny Liry

cz³onkini KGW i Ko³a Emerytów i Rencistów (na gminnych

do¿ynkach, w Galerii na Zdrojowej).

Udzia³ w Turnieju Pi³karskim „Old Boys” w Toszanowicach

(w Republice Czeskiej).

Zorganizowano 2 spotkania z rodzimymi, twórcami, w tym

Wieczór Poezji Krystyny Gutan. Przeprowadzono 3 wyk³a-

dy po³¹czone z pokazami plenerowymi – (stroju cieszyñ-

skiego, 2 wyk³ady hodowli pszczó³ w Skansenie, na Jawo-

rzañskim Wrzeœniu)

Zorganizowano 6 pokazów wyrobu tradycyjnych czynnoœci

gospodarskich (wyrobu mas³a, sera, smalcu, kiszenia ka-

pusty ³¹cznie z deptaniem w drewnianej beczce, gotowa-

nia krupicy, pieczenia chleba, mielenia zbo¿a na ¿arnach)

w tym 2 na terenie zaprzyjaŸnionych gmin zagranicznych

(w Beli i podczas Jarmarku Ligockiego) wraz z poczêstun-

kiem wyrobami uczestników tych imprez, oraz otwart¹ im-

prezê dla mieszkañców jak i turystów w Skansenie - Spo-

tkanie z Tradycj¹.

Przygotowano poczêstunek dla wszystkich uczestników III

Przegl¹du Zespo³ów Regionalnych KGW organizowanego

w Jaworzu w dniach 23-24 maja 2009 (ok.1000 osób), jak

równie¿ uczestników i goœci zagranicznych Dni Polsko-

Czesko-S³owackich, oraz korowodu do¿ynkowego.

Zorganizowano wyjazd, do zaprzyjaŸnionych gmin zagra-

nicznych promuj¹c nasz¹ gminê oraz prezentuj¹c dorobek

naszych rodzimych artystów i pokaz tradycyjnych wyrobów

(na Ligockim Jarmarku, w Gminie Jaszszentandras na

Wêgrzech oraz na S³owacji - w gminie Bella i Strecno (po-

kaz tradycji regionalnych z poczêstunkiem i udzia³ w tur-

nieju Old Boys). Nale¿y nadmieniæ, Stowarzyszenie by³o

tylko organizatorem wyjazdu mieszkañców naszej gminy

na Wêgry, natomiast koszty tego wyjazdu w pe³ni pokryli

uczestnicy.

Na Jaworzañskim Wrzeœniu Stowarzyszenie wraz z Klu-

bem Czarni Jaworze w ramach integracji z zaprzyjaŸniony-

mi gminami s³owackimi i czeskimi zorganizowa³o miêdzy-

narodowy turniej pi³karki Old Boys.

Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 1 i 2, Ko³o Emerytów i Renci-

stów bra³y udzia³ w Powiatowym Imprezie „Nasze Kulinar-

ne Dziedzictwo”.

W miesi¹cu listopadzie zosta³a zorganizowana wycieczka

przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych do zaprzyjaŸ-

nionych gmin - Szlakiem Janosika. Odwiedziliœmy gminy

Terchowa i Zazriva.

Koszt ca³kowity wszystkich przedstawionych wy¿ej zadañ,

wystaw, organizacji imprez zamkn¹³ siê kwot¹ ( wg. faktur )

6.988,63, z czego z dotacji kwot¹ 6.869,25 z³

Niewykorzystane œrodki z dotacji w kwocie 130,25 z³ zosta-

³y zwrócone na konto Urzêdu Gminy w dniu 30.11.2009

Zakupione materia³y i surowce zosta³y wykorzystane w ca³o-

œci na organizacjê wystaw prac, zorganizowanie pokazów

oraz przygotowanie poczêstunku dla uczestników imprez

Nale¿y nadmieniæ, ¿e wy¿ej wymienione koszty nie obej-

muj¹ tzw. aportu w³asnego wniesionego w realizacjê zadañ

g³ównie w formie:

- pracy i bezinteresownego zaanga¿owanie siê cz³onków

Stowarzyszenia i wolontariuszy wszystkich organizacji po-

zarz¹dowych wspó³pracuj¹cych, o których by³a mowa wy-

¿ej, w zorganizowaniu i przygotowaniu spotkañ, wystaw,

wyk³adów i serii pokazów plenerowych,

- przygotowania dekoracji, prywatnego dojazdu na spotka-

nia, wyk³ady i miejsca imprez i spotkañ, prac administra-

cyjno – biurowych

- nieodp³atnego wynajmu Skansenu na spotkanie.

Realizacja zadania by³a mo¿liwa dziêki zaanga¿owaniu

cz³onkiñ organizacji pozarz¹dowych g³ównie KGW Nr 1 i

2, Ko³a Emerytów oraz wspó³pracy i pomocy ze strony

Oœrodka Promocji Gminy oraz nauczycieli i m³odzie¿y

szkolnej oraz M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego,

za co wszystkim serdecznie dziêkujemy. Wszyscy praco-

waliœmy dla wspólnego dobra naszej piêknej gminy i jej

mieszkañców.

Zarz¹d Stowarzyszenia
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Z ¿ycia Ko³a Emerytów i Rencistów w Jaworzu

Podczas spotkania op³atkowego 18 grudnia 2009 roku mia-

³a miejsce skromna ale, jak¿e podnios³a uroczystoœæ. Naj-

starszym i aktywnie dzia³aj¹cym cz³onkom tej organizacji

wrêczono odznaczenia przyznane przez Zarz¹d Powiato-

wy Zwi¹zku Emerytów i Rencistów. I tak z r¹k przewodni-

cz¹cej Krystyny Plaza-Popielas wyró¿nienie otrzymali: Ja-

dwiga Maciejczyk, Zofia Osika, Stefania Malik i Anna Gry-

gierczyk. Romanowi Lorkowi - radnemu Rady Gminy Ja-

worze i cz³onkowi wspieraj¹cemu Ko³o przyznano dyplom

uznania.

Jako osoby aktywnie wspieraj¹ce dzia³alnoœæ jaworzañ-

skiego ko³a odznaczenia odebrali; Dorota Sacher-Wej-

ster (Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej),

Leszek Baron (Dyrektor OPG Jaworze). Poniewa¿ w spo-

tkaniu nie móg³ uczestniczyæ wójt Zdzis³aw Bylok, w jego

imieniu odznaczenie odebra³ zastêpca wójta Rados³aw G.

Osta³kiewicz.

Ko³o Emerytów i Rencistów w Jaworzu liczy blisko 60

cz³onków i dzia³a od 1971 roku. Spotkania odbywaj¹ siê

obecnie na terenie „Agronomówki” przy ul. Wapienic-

kiej, w ka¿dy wtorek miesi¹ca o godzinie 14.00. W 2009

roku stowarzyszenie aktywnie uczestniczy³o w ¿yciu kul-

turalnym Jaworza, anga¿uj¹c siê w organizacjê majów-

ki, do¿ynek gminnych, uczestnicz¹c w obchodach œwi¹t

narodowych, promocji Jaworza poza granicami kraju

(Czechy – Jarmark Ligocki), pokazach tradycji kulinar-

nych. Wreszcie odnios³o sukces podczas Miêdzynaro-

dowego Konkursu „Nasze Dziedzictwo Kulinarne”.
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 OSP Jaworze

Druhowie odznaczeni
Podniesienie standardów ochrony przeciwpo¿arowej w Po-

wiecie Bielskim oraz podsumowanie dzia³alnoœci w 2009

roku - to g³ówne tematy, które poruszono podczas spotka-

nia stra¿aków ochotników. 17 grudnia w Szczyrku w remi-

zie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ob-

radowa³ Zarz¹d Oddzia³u Powiatowe-

go OSP RP. Kulminacyjnym punk-

tem by³a prezentacja nowego meda-

lu Za Zas³ugi Dla Ochotniczego Po-

¿arnictwa, Medal Powiatowego

Zwi¹zku OSP RP i Powiatu Bielskie-

go. Równie¿ podczas szczyrkowskie-

go spotkania zosta³a zaprezentowa-

na „Ksiêga zas³u¿onych dla ochotni-

czego po¿arnictwa Powiatu Bielskie-

go”, w której zaprezentowano sylwetki

dziesiêciu wybitnych dzia³aczy miêdzy in-

nymi Antoniego Kobieli z jaworzañskiej jed-

nostki. Na spotkaniu wrêczano przyznane przez

Zarz¹d G³ówny OSP RP najwy¿sze odznaczenia, te

otrzymali Stanis³aw Górny z OSP Rybarzowice - Z³oty Znak

Zwi¹zku i Czes³aw Malchar OSP Jaworze- medal Bole-

s³awa Chomicza - z³oty Znak Zwi¹zku otrzyma³ w 1998

roku. Czes³aw Malchar w 1969 roku wst¹pi³ do OSP Ja-

worze, jako dzia³acz dru¿yny m³odzie¿owej. Od 1984 roku

naczelnik jaworzañskiej jednostki, a od 2006 r. Prezes OSP

Jaworze. Druh Malchar jest honorowym dawc¹ krwi oraz

cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego OSP Bielsko-

Bia³a, gdzie tak¿e pe³ni funkcjê skarbnika.

Warto na koniec przybli¿yæ postaæ Bo-

les³awa Chomicza, za³o¿yciela i pierw-

szego prezesa G³ównego Zwi¹zku

Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Pol-

skiej. Jego osob¹ wi¹¿e siê z narodzi-

nami  ruchu po¿arniczego na ziemiach

polskich. Urodzi³ siê w 1878 (zm. w

1959.).Wraz z innymi dzia³aczami pol-

skiego po¿arnictwa by³ inicjatorem

Zjazdu Stra¿y Ogniowych z ziem by³e-

go Królestwa Polskiego, na którym po-

wo³ano do ¿ycia Zwi¹zek Floriañski, orga-

nizacjê jednocz¹c¹ stra¿e po¿arne z ziem

by³ego zaboru rosyjskiego, którego zosta³

pierwszym prezesem. Od tego czasu niemal ca³e

¿ycie zwi¹za³ z ochotniczym po¿arnictwem, staj¹c siê

jednym z najwybitniejszych jego dzia³aczy. Niechaj do-

pe³nieniem opisu Boles³awa Chomicza bêd¹ jego s³owa -

„u¿ytecznoœæ jest fundamentem szczêœcia”.

Opracowa³a: Agata Jêdrysko

Cz³onkowie ko³a mieli szereg wystaw swoich prac za-

równo podczas gminnych imprez, jak i swoich autor-

skich spotkañ, wernisa¿y, wystaw w galerii Oœrodka Pro-

mocji Gminy (Anna Lira, Augustyn Szczypka), ale i poza

granicami Polski. Ko³o zorganizowa³o tak¿e kilka wy-

cieczek m.in. do Suchej Beskidzkiej, Szaflar, Czerni-

chowa i na Orawicê (S³owacja), ale cz³onkowie ko³a

swoj¹ aktywnoœæ równie¿ wyra¿ali poprzez udzia³ w

szkoleniach podnosz¹cych kwalifikacje mieszkañców,

jedno z nich – szkolenie kulinarne prowadzi³a przewod-

nicz¹ca Krystyna Plaza-Popielas.                               pf

Redakcja Echa przeprasza za jakoœæ zdjêæ.
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Noworoczne zmiany

Na zebraniu Klubu Sportowego Czarni Jaworze

18.12.2009 wybrano nowy Zarz¹d w sk³adzie Marcin Z¹-

bek prezes, Adam Pa³ecki wiceprezes oraz Adam Stron-

czyñski wiceprezes.

Dwóch cz³onków Komisji rewizyjnej z³o¿y³o pisemne rezy-

gnacje:Zygmunt Podkówka i Rafa³ Stronczyñski, po wybo-

rach komisjê uzupe³nili Tomasz GwóŸdŸ i Artur Michalak

W spotkaniu uczestniczy³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy

RG Jaworze oraz Leszek Baron dyrektor Oœrodka Promo-

cji Gminy Jaworze.

AJ
Na zdjêciu od lewej: wiceprezes Adam Pa³ecki, prezes Mar-

cin Z¹bek, wiceprezes Rafa³ Stronczyñski

Tradycj¹ jest ju¿ wspólny „Sylwester” dla mieszkañ-

ców Jaworza organizowany przez Oœrodek Promo-

cji Gminy i Urz¹d Gminy Jaworze. Równie¿ w tym

roku do jaworzañskiego amfiteatru przyszli miesz-

kañcy gminy, chc¹cy powitaæ Nowy Rok. Do amfi-

teatru przyby³o oko³o 300  osób. Jak wiadomo tañ-

cem najlepiej wyra¿a siê siê radoœæ, zatem jawo-

rzanie z przytupem weszli w 2010 rok. Jak zawsze

na tego typu imprezê trzeba by³o zabraæ dobry hu-

mor i krztê wyobraŸni. Niew¹tpliwym atutem takich

zabaw jest brak wydatków zwi¹zanych z przygoto-

waniem wyszukanych i drogich kreacji. Tutaj królo-

wa³ strój wygodny i ciep³y. ̄ yczenia noworoczne do

mieszkañców skierowa³ wójt Zdzis³aw Bylok i prze-

wodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka. Atrakcj¹

ten nocy oprócz ¿yczeñ, lampki szampana, wspól-

nej zabawy by³ pokaz sztucznych ogni.                 pf

POWITANIE NOWEGO ROKU
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1.  Luty: Ryszard Stanclik – „Dolomi-

ty zim¹”– wystawa fotograficzna

2. 7 marca: Stanis³aw Zabrzeski –

„Wêdrówka przez Pireneje”

3. 11 kwietnia: Daniel Kad³ubiec –

„Szkice z dziejów Œl¹ska Cieszyñ-

skiego” Koronki koniakowskie –

wystawa

4. 18 maja: M³odzie¿owe Ko³o TMJ –

„Jaworzañskie potoki”; konkurs te-

matyczny i wystawa pokonkursowa

5. 13 czerwca: Wystêp zespo³u œpie-

waczego „Górzanki” z Góry Sie-

wierskiej

6. 25 lipca: Popo³udnie z poezj¹ i

muzyk¹

7. 12 wrzeœnia: Halina Szotek –

„Jan £ysek-nauczyciel, legionista

i poeta”

8. 17 paŸdziernika: Joanna Nowo-

sadzka, Jaros³aw Gryczka: „Ame-

ryka Po³udniowa: Œladami hisz-

pañskich konkwistadorów i pol-

skich alpinistów”

9. 14 listopada: Piotr Gaw³owski –

„Relacja z wyprawy na najwy¿szy

szczyt Ameryki Pó³nocnej – Mc

Kinley”

10. 12 grudnia: Grzegorz Studnic-

ki – „Obrzêdowoœæ rodzinna Œl¹-

ska Cieszyñskiego” Nasze œwi¹-

teczne dekoracje: tradycja i moda

(wystawa)

Uwaga: Na posiady 18 maja zapra-

szamy do Gimnazjum w Jaworzu,

na pozosta³e do Galerii pod Gro-

niem ul. Zajêcza.

KALENDARIUM POSIAD

TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW JAWORZA 2010



2010 ROKSTYCZEÑ ECHO JAWORZA str. 31

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;

adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,  tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;  internet:

www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redakcyjny: Piotr Filipkowski - Redaktor Naczelny, Agata Jêdrysko - Zastêpca Redaktora Naczelnego i odpo-

wiedzialna za korektê, Rados³aw G. Osta³kiewicz - wspó³pracownik Urzêdu Gminy Jaworze. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spó³ka z o.o. , ul.

Dubois 4, 43-300 Bielsko-Bia³a. Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

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

Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane  do dru-

giego wtorku  poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzêdu Gminy

Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych re-

klam. Cena 1 segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x 4

cm = 36,8 cm kw  wynosi 33zl z podatkiem VAT. Z uwzglêdnie-

niem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt

SZPITAL REHABILITACYJNY W JAWORZU

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA

Z NOWO WYREMONTOWANEGO

BASENU

we wtorki i czwartki w godz. 15-17

Jaworze, ul. S³oneczna 83, tel. 033 817 21 66

Serdeczne podziêkowanie

za okazane wspó³czucie, z³o¿one wieñce

i kwiaty oraz udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej

œp. Karola Gruszki

sk³adaj¹

synowie z rodzinami
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Koncert kolêd

Miko³aj w bibliotece

Posiady TMJ  z wizyt¹ w pa³acowych

podziemiach

Wystawa œwi¹teczna w Galerii na Zdrojowej

Str. 14.

Str. 21

Str. 14.

Str. 21-22.
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