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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
XXXIX Sesja Rady Gminy Jaworze
V Kadencji
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka
stwierdzając obecność 12 radnych, co czyni obrady prawomocnymi.
Rada Gminy wybrała do Komisji Uchwał i Wniosków radnego
Zbigniewa Lisowskiego i radną Krystynę Szczypka.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy w formie finansowej dla Gminy Brenna.
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Łucja Habdas
poinformowała, iż w związku z planem budowy zbiornika retencyjnego w Jaworzu Nałężu konieczna była zmiana studium i planu
zagospodarowania w tym obszarze. Z uwagi na to, że lokalizacja
zbiornika planowana jest na terenie gminy Jaworze i gminy Brenna,
zmiany wyżej wymienionych dokumentów muszą dokonać obie
gminy. Poinformowała, iż gminna Brenna nie jest zainteresowana tak bardzo, jak Jaworze ujęciem przedmiotowej inwestycji
w planie, stąd zwróciła się do gminy Jaworze o partycypowanie
w kosztach związanych ze zmianą przedmiotowej dokumentacji.
Gmina Brenna określiła końcowe koszty związane ze zmianą planu
zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym ponownie
zwróciła się o środki na ten cel.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie udzielenia przez
Gminę Jaworze pomocy w formie finansowej dla Gminy Brenna:
12 – głosów za, 3 – nieobecnych.
b) udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej na oczyszczanie miasta po powodzi.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, że do
Urzędu Gminy wpłynęła prośba z gminy Bogatynia o pomoc finansową w związku z sierpniową powodzią. W związku z powyższym
na Komisji Budżetu i Finansów ustalono pomoc w wysokości 15
tys. zł, które pochodzić będą z uzyskanych oszczędności w ciągu
roku, co nie wpłynie na deficyt budżetu. Radny Roman Lorek
poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów przeanalizowała
i jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały, uznając pomoc za zasadną.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie udzielenia
Gminie Bogatynia pomocy finansowej na oczyszczanie miasta po
powodzi: 12 – głosów za, 3 – nieobecnych.
c) zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, że
zmiany w budżecie wynikają z otrzymanych dodatkowych środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na remont
potoku Kamienny. Pozostałe zmiany polegają na zwiększeniu
i zmniejszeniu wydatków budżetowych, co nie wpłynie na deficyt
budżetowy.
Poprosiła o naniesienie zmiany kwot w przesłanym załączniku
1a w związku z inwestycją dotyczącą budowy zatoki autobusowej przy ul. Wapienickiej. Przedstawiła kosztorys związany
z tą inwestycją.
Radny Roman Lorek poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów przeanalizowała projekt uchwały stwierdzając, iż koszty związane z inwestycją budowy zatoki przy ul. Wapienickiej są wysokie.
Dodatkowo radni nie zostali zapoznani z projektem przedmiotowej
inwestycji, która z kolei nie była wpisana w preliminarz wydatków.
Wzbudziło to duże kontrowersje, a członkowie komisji uznali tego
typu działania za niewłaściwe. Poinformował, że uchwała uzyskała
pozytywną choć nie jednogłośną opinię.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok: 10 – głosów za, 2 – głosy przeciwne,
3 – nieobecnych.
d) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Jaworzu.
Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowała, iż
zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie rozszerzyła zakres działań
gminy w przedmiotowym zakresie. Wyjaśniła, iż nowe zadania
nałożone na gminę zostały wpisane do statutu GOPS. Ponadto
dotychczas obowiązujący statut z 2000 roku był wielokrotnie
zmieniany, stąd propozycja uaktualnienia treści statutu.
Radny Jan Stekla poinformował, iż komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej przeanalizowała i pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu: 12 –
głosów za, 3 – nieobecnych.
e) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowała, iż
zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
o której była mowa wprowadziła konieczność powołania zespołów
interdyscyplinarnych, w skład których wchodzić będą przedstawiciele różnych organizacji zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie To zadanie własne, obowiązkowe, nałożone na gminę
bez dodatkowych źródeł finansowania.
Radny Jan Stekla poinformował, że komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Poinformował, iż komisja
zwróciła uwagę na fakt, że za nowym zadaniem nałożonym
na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie poszły środki na
jego realizację.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania: 12 – głosów za, 1 – głos przeciwny, 2 –
nieobecnych.
f) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze.
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Łucja
Habdas poinformowała, że do Urzędu Gminy wpłynął
wniosek o nadanie nazwy drodze prywatnej- wszyscy
właściciele nieruchomości wyrazili na to zgodę. Przedstawiła lokalizację drogi. Radna Irena Mikler poinformowała, że
Komisja Inwentaryzacji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały. Ulicy nadano nazwę „Zbożowej”.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze: 12 – głosów za, 1 – głos
wstrzymujący, 2 – nieobecnych.
g) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Łucja Habdas
wyjaśniła, iż przedmiotowa skarga związana jest z budową
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Cisowej. Przedstawiła pokrótce
przebieg ustaleń związanych z inwestycją, a co za tym idzie
z koniecznością wycinki drzew, które w większości były samosiejkami, o dużym posuszu zagrażającym bezpieczeństwu. Każde
z wyciętych drzew było przedmiotem wizji, na które wydana
została stosowna decyzja.
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Radny Zbigniew Lisowski poinformował, iż po przeanalizowaniu skargi na Komisji Rewizyjnej członkowie komisji uznali ją za
bezzasadną przy 5 głosach za.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze: 12 – głosów za,
1 – wstrzymujący, 2 – nieobecnych.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz na
wniosek Rady Gminy Jaworze w imieniu Wójta Zdzisława Byloka
przedłożył informację nt. działań gminy w sprawie realizacji projektu,
dot. wykorzystania źródeł geotermalnych na cele balneologiczne.
Na początku – wobec wątpliwości zgłaszanych przez niektórych
radnych – wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami prawa w razie nieobecności wójta jego zastępca reprezentuje wójta i jest jego alter ego.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował, że informacja, którą przedstawi, została przygotowana
przez wójta w związku ze złożonym wnioskiem przez radnego
Romana Lorka na ostatniej sesji.
Informacja dotycząca działań urzędu gminy związanych z realizacją projektu potocznie zwanego balneo-rekreacyjnym dotyczyła:
•
działań w zakresie pozyskania informacji dotyczących
źródeł geotermalnych,
•
opinii prawnych, innych analiz w zakresie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
•
działań w zakresie pozyskania inwestora,
•
działań w zakresie pozyskania odwiertów z urzędu marszałkowskiego.
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Szczegóły z tego sprawozdania, jak i dyskusja radnych na ten
temat – znajdują się w protokole z sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za
aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XXXVII sesji
Rady Gminy Jaworze V Kadencji.
Na podstawie Protokołu Nr ASO 0052/XXXIX/10 z sesji Rady
Gminy Jaworze V Kadencji przeprowadzonej w dniu 01.09.2010 r.
skrót przygotował P. Filipkowski
Więcej na stronie
www.jaworze.pl w zakładce Echo Jaworza
Ponownie informujemy, że pełne wersje Echa Jaworza
od roku 2007 znajdują się na stronie internetowej Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze w formacie PDF pod adresem
http://www.opgj.pl/echojaworza.
Natomiast na stronie Urzędu Gminy Jaworze www.jaworze.pl
w zakładce „Echo Jaworza” znajdują się tylko te teksty lub
zdjęcia, które ze względów technicznych nie mogły w całości
znaleźć się w danym wydaniu miesięcznika Echo Jaworza.
Na stronie www.jaworze.pl są tylko te pliki , które w wersji
drukowanej Echa i PDF mają na końcu tekstu odsyłacz do
strony www.jaworze.pl.
Redakcja EJ

XL Sesja V Rady Gminy Jaworze
W sesji 4 listopada 2010 roku uczestniczyło 14 radnych. Protokół
z poprzedniej sesji został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym, 1 radny nieobecny. Również jednogłośnie radni
przyjęli porządek obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka złożył życzenia
byłej dyrektor szkoły podstawowej Marii Strzelczyk, dziękując jej
za wieloletnią pracę pedagogiczną i współpracę z samorządem.
Również Maria Strzelczyk podziękowała wszystkim za współpracę dzieląc się przy okazji wspomnieniami z minionych lat.
Wspomnieniami z obchodów stulecia Szkoły Polskiej w Jaworzu
Średnim podzieliła się z zebranymi Barbara Szermańska – dyrektor Gimnazjum im gen S.Maczka. Również podziękowania
dla władz samorządowych przekazał Walter Wehsoly w imieniu
Klubu Czarni Jaworze.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XXXIX/308/10 Rady Gminy Jaworze z
dnia 1 października 2010 r.
Tematy podpunktów od „a” do „g” omówiła Skarbnik Gminy
Zofia Gruszczyk.
Pkt a dotyczył przesunięcia środków w ramach istniejącego
budżetu Gminy Jaworze. Uchwałę przyjęto jednogłośnie
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Dotyczyło zaciągnięcia kredytu w związku z realizacją projektów
unijnych i opóźnieniami w zwrocie nam środków należnych z tytułu
realizacji projektów unijnych. Potrzebny jest kredyt w wysokości
1 mln zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2011-2016.
Za zaciągnięciem kredytu długoterminowego głosowało 14
radnych.
c) określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od
nieruchomości,
Skarbnik Zofia Gruszczyk omówiła tematy związane ze stawkami
podatkowymi proponując zachowanie ich w przyszłym roku na

tegorocznym poziomie. Opinię w tym temacie przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Lorek. Szczegóły
dotyczące w/w uchwały znajdują się w protokole z sesji.
Radni przyjęli uchwałę 14 głosami za
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
e) opłaty targowej.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami za
f) opłaty od posiadania psów.
Uchwałę również podjęto 13 głosami za, 1 głos wstrzymujący
i 1 radny nieobecny
g) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych położonych w granicach administracyjnych
gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Temat omówiła Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk. Organ stanowiący w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą,
wysokość stawek opłaty za 1m pasa drogowego. Opłaty uzyskane
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za zajęcie pasa drogowego stanowią przychody środka specjalnego, którego pokrywane są wydatki ponoszone na utrzymanie i
ochronę drog. Opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Roman Lorek. Wyjaśnienia złożył również zastępca wójta Radosław
G.Ostałkiewicz. Szczegóły znajdują się w zapisach w/w uchwały.
Za przyjęciem uchwały było 14 radnych
h) aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Jaworze.
Temat omówiła Łucja Habdas. W dyskusji głos zabrali radni wyrażając swoje opinie wobec istniejących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze m.in. w kwestiach dotyczących
działek na budowę centrum balneologicznego, boiska przy ul.
Koralowej. Stosownie do zapisów art.32 ust.2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzona Analiza aktualności studium przedstawiona została Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jaworzu, która na posiedzeniu w dniu
19.10. 2010 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony dokument.
Wójt Gminy Jaworze stwierdził zasadność zmiany planów w zakresie zgodnym z ustaleniami Studium. Wobec powyższego Wójt
zarekomendował przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Jaworze do przyjęcia przez Radę Gminy Jaworze. Za przyjęciem
uchwały było 14 radnych
i) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze. Za przyjęciem
uchwały było 14 radnych
j) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze,
Uchwałę o nadaniu drodze wewnętrznej nazwy ul. Zbożowarada przyjęła 13 głosami za, 1 głos wstrzymujący
k) zmian w uchwale nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z
dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Temat przedstawił zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz.
W związku ze zmianami prawnymi, Rada Gminy powinna zmienić
zapisy w/w uchwały. Chodzi o terminy konsultowania działań
z organizacjami pożytku publicznego zarówno tymi działającymi
w Jaworzu, jak i ogólnopolskimi mogącymi prowadzić swoje
działania również na terenie naszej gminy. Uchwałę radni przyjęli
14 głosami za
l) określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych
Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
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Temat zreferowała Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk. Zgodnie
z nowymi przepisami prawa z czerwca 2010 roku, na gminy spadły
nowe zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i opłacania kadry instruktorskiej. Szczegóły są dostępne w protokole
z sesji.Uchwała została przyjęta 14 głosami za
m) przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2011.
Temat ten zreferował Radosław G.Ostałkiewicz. Zmiany
na przyszły rok w stosunku do roku 2010 nie są duże, jednakże ustawodawca nieco zmodyfikował zapisy dotyczące
uszczegółowienia zakresu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi. Kwota 65 tysięcy zł została zaplanowana na
rok 2011 w ramach środków na dofinansowanie działalności
organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych. Uchwała
została przyjęta 14 głosami za
Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wójt Zdzisław Bylok: Lokalna Grupa Rybacka, której nasza gmina jest członkiem otrzymała ze środków unijnych 24 mln zł dotacji
na pięć gmin, które ubiegały się o pieniądze na lata 2011-2015.
Wójt omówił szczegóły działalności LGR. Ponadto wójt poinformował o spotkaniu w Bielsku-Białej na konferencji dotyczącej
gospodarki odpadami i zagrożeniach finansowych związanych
z funkcjonowaniem gospodarką odpadami na terenie poszczególnych gmin. Do 2012 roku być może trzeba będzie zgodnie
z dyrektywami unijnymi wprowadzić podatek śmieciowy- czyli
nałożyć na mieszkańców podatek z tytułu wywozu śmieci. Wówczas po przetargu byłaby w Jaworzu tylko jedna firma wywożąca
śmieci z terenu gminy. Następnie wójt przedstawił założenia
zmian demograficznych Jaworza na najbliższe lata.
Zapytania radnych:
Rudolf Galocz złożył podziękowania za współpracę z Radą
Gminy i Wójtem w bieżącej kadencji. Eleonora Golonka – złożyła wniosek o naprawę w ramach gwarancji wszystkich usterek
na chodniku i na ulicy Turystycznej. Wniosek został przyjęty 14
głosami za
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował
wszystkim radnym i organizacjom pozarządowym, pracownikom
Urzędu Gminy podziękował za czteroletnią współpracę, dziękując radnym, wójtom, pracownikom urzędu gminy i organizacjom
pozarządowym za konstruktywną pracę na rzecz naszej gminy.
Swoje wyrazy uznania dla pracy radnych skierował również wójt
Zdzisław Bylok. Na koniec sesji wszyscy radni otrzymali z rąk
Andrzeja Śliwki i Zdzisława Byloka pamiątkowe albumy.
Opracował: P. Filipkowski / Zatwierdził do druku Andrzej Śliwka
Foto: OPGJ
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Flesz wiadomości gminnych
Parkowe panny kamienne
Fontanna, jak wszyscy już zapewne zdążyli zauważyć, stanęła w
jaworzańskim parku kilka miesięcy
temu i przez pewien czas pełniła
rolę jedynie parkowej rzeźby. Nie
została uruchomiona z dwóch powodów, by fontanna mogła działać
musi być doprowadzona na miejsce
woda, a w przyszłości solanka, która tak naprawdę zbuduje cały efekt
wodotrysku. W pierwszym rzędzie
musieliśmy dojść do porozumienia
z przedsiębiorstwem AQUA w kwestii napełnienia zbiorników – przypomnijmy, że mówimy o bagatela 10- ciu tys litrach, zatem trzeba było – kolokwialnie mówiąc
– wodę załatwić – tłumaczy Radosław G. Ostałkiewicz Zastępca
Wójta Gminy Jaworze. Dzięki współpracy z AQUA woda została
przekazana nieodpłatnie – za co jesteśmy wdzięczni – tylko na
czas rozruchu technologicznego. Drugą istotną kwestią było podłączenie prądu, wszakże wiadomo, że fontanna nie będzie oświetlona siłami natury. W tym przypadku musieliśmy zaprojektować
odpowiednie przyłącze, załatwić z energetyką wszelkiego rodzaju
zgody i oczywiście zapewnić odpowiednie warunki na wykonanie
instalacji oraz zabezpieczenie urządzenia – dodaje Ostałkiewicz.
Owe procedury trwały stosunkowo długo, dlatego też uruchomienie
fontanny odbyło się tak późno. Natomiast podstawową kwestią
odbioru technicznego jest sprawdzenie, jak funkcjonuje urządzenie czy też instalacja lub budynek. W przypadku wodotrysku, by
podpisać protokół odbioru dla wykonawcy trzeba zobaczyć czy
istotnie wszystkie pompy działają, jak należy, stąd niezbędny jest
rozruch techniczny, jednak był on możliwy dopiero po podłączeniu
prądu. Zatem w ostatnich tygodniach listopada mogliśmy podziwiać pięknie oświetloną i tryskającą na razie wodą- docelowo zaś
solanką – urokliwą rzeźbę. To wszystko oznacza, że od wiosny
fontanna będzie działać i cieszyć oczy Jaworzan, jak i turystów.
Zresztą parkowy wodotrysk został specjalnie zaprojektowany, wraz
z instalacjami i wszelkimi urządzeniami, jak i rodzajem kamienia,
jako fontanna solankowa. Ponieważ roztwór jest stosunkowo
drogi, dlatego na początku pojawiła się woda. Każdy kto podziwiał fontanny w Bielsku-Białej, przed Teatrem Polskim czy przed
Hotelem Prezydent wie, że w zimie fontanny są nieczynne, co jest
zrozumiałe biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. Zatem przed
pierwszymi mrozami opróżnia się zbiorniki i całą instalację, by w
ten sposób chronić urządzenia przed zniszczeniem. W przyszłości,
jeśli pozwoli na to budżet, być może fontanna będzie funkcjonować w zimie na zasadzie iluminacji świetlnej, która w niej będzie
zamontowana. Obecnie przygotowujemy taki projekt, jednak to
czy on wejdzie w życie będzie uzależnione od finansów – mówi
Radosław Ostałkiewicz.
Z brzydkiego kaczątka w łabędzia czyli nowe oblicze stawu
Do tej pory staw przy amfiteatrze był zarośniętym różnoraką
roślinnością „oczkiem wodnym” pełnym szlamu i mułu. Pełnił on
niegdyś funkcję zbiornika przeciwpożarowego dla kościoła katolickiego oraz dla amfiteatru Trwa realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, wartego 3,5 mln zł, a dotyczącego
amfiteatru oraz Parku Zdrojowego – efekty są już w postaci wybudowanej fontanny, zaplecza amfiteatru czy odnowionego chodnika
wzdłuż ulicy Wapienickiej. W ramach owej dotacji będzie również
rewitalizowany staw parkowy i na to zadanie przeznaczono blisko
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pół mln. zł. Według projektu na stawie zostanie zbudowana mała,
sztuczna wyspa, na której – mamy taką nadzieję – zalegną się w
przyszłości ptaki – opowiada Radosław G. Ostałkiewicz – ma to być
widok estetyczny, oczy cieszący. Oczywiście staw będzie pogłębiony, wyczyszczony, generalnie odnowiony, wokół będą rozstawione
latarnie, zostanie przygotowana palisada oraz wysypane ścieżki.
Na stawie będzie fontanna pływająca czyli wybijający spod lustra
wody strumień na ok 5-7 m, ten wodotrysk będzie uruchamiany
przy okazji imprez. W przyszłym roku ruszają prace związane z
brukowaniem amfiteatru i miasteczka, co także zdecydowanie
wpłynie na atrakcyjność tego miejsca. Dodatkowym atutem będzie
w pełni już działający plac zabaw, który cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem milusińskich.

Chciałbym uczulić wszystkich na to, że plac zabaw przeznaczony
jest dla dzieci, a nie dla osób wiekowo znacznie odstających od
milusińskich – mamy sygnały, że w tym miejscu zbierają się młodzi ludzie, w rożnych celach. Reagujmy na tego typu zdarzenia,
bowiem należy szanować wspólne dobro, a nie doprowadzać do
zniszczeń rzeczy kosztownych i mających cieszyć przez długie
lata najmłodszych – apeluje Ostałkiewicz.
11 listopada – inne spojrzenie
O kilka słów refleksji poprosiliśmy Radosława G. Ostałkiewicza
Zastępcę Wójta Gminy Jaworze.

Z perspektywy młodego człowieka powiem, że przyszło nam to
święto obchodzić w bardzo podniosłej, wręcz okraszonej patosem
atmosferze. Zastanawiam się czy nie można byłoby wziąć poniekąd przykładu z Amerykanów. Nie chodzi o to, by rdzennie polskie
święto zamerykanizować, jednak uważam, że ten naród znalazł
świetny sposób na uczczenie tak ważnego dnia – bardzo radosny
sposób. Z pewnością historia naszego narodu, wielu krwawych
powstań ma wpływ na to jak Święto Niepodległości obchodzimy.
Zapewne także niebagatelne znaczenie ma pora roku, jesień
bardziej nastraja do zadumy, aniżeli radości. Budujące jest to, że
sporo osób dostrzega inny sposób owych corocznych obchodów.

GRUDZIEŃ

ECHO JAWORZA STR. 7

Z roku na rok przybywa flag narodowych na budynkach, choćby
w tym roku pojawiły się nieco wyśmiewane kotyliony, a są formą
identyfikacji patriotycznej z polskością, z losami naszego narodu.
Osobiście chciałbym oprócz patosu ujrzeć prawdziwą radość z
tego, że Polska jest niepodległa. Jednocześnie trzeba spojrzeć w
przeszłość, zastanowić się co święto to symbolizuje.
W tegorocznym przemówieniu pod pomnikiem w Jaworzu wójt
Zdzisław Bylok przypomniał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego,
który miał powiedzieć, że Polacy chcieliby, aby wolność kosztowała
parę kropel krwi, a przecież historia ukazuje coś zupełnie innego.
Rolą tego święta jest budowanie świadomości, że niepodległość,
wolność, suwerenność są tym, czym powinniśmy się cieszyć, ale
i co powinniśmy cenić najwyżej. W dzisiejszych czasach doskonale widać, że odzyskana wolność, suwerenność i niepodległość
niekoniecznie muszę być darowane na zawsze, świadczą o tym
konflikty międzynarodowe, których jesteśmy świadkami.
W dobie konsumpcjonizmu powinno się położyć nacisk bardziej
na być, aniżeli mieć, patriotyzm – dziś wyśmiewany i traktowany z
pobłażaniem – jest pieczęcią, która łączy owe najwyższe wartości narodowe. Święto Niepodległości jest dniem, kiedy wszyscy niezależnie
od poglądów, przekonań politycznych – tak przynajmniej być powinno
– patrzą na historię Polski, naszego narodu, szanują i doceniają to,
co podarowały nam pokolenia walczących o wolność rodaków.
Przygotowała: Agata Jędrysko
Foto: Piotr Filipkowski i Leszek Baron

Podziękowanie
Dnia 31 października i 1 listopada 2010 roku członkowie
Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Jaworzu na swoich cmentarzach przeprowadzili zbiórkę
pieniędzy. Łącznie  zebrano 7221 złotych.
Pieniądze te, tak jak w latach poprzednich zostaną przeznaczone na ratowanie zabytkowych nagrobków.
Wszystkim ofiarodawcom jak i kwestującym pragniemy
serdecznie podziękować.
Społeczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków
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***
W dniu 29 listopada na sali sesyjnej UG Jaworze miało
miejsce wręczenie nowo wybranym radnym oraz wójtowi
potwierdzenia Komisji Wyborczej o uzyskaniu największej
liczby głosów, a tym samym wejściu w skład RG Jaworze VI
Kadencji 2010-2014.
Wręczenie nominacji odbyło się w asyście członków Komisji
wyborczej z jej przewodniczącą Haliną Kubik na czele.
Informacja dotycząca publicznej zbiórki pieniędzy
na terenie cmentarzy wyznaniowych w Jaworzu
w dniach 31.10.2010 – 01.11.2010.
Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82 informuje, że publicznej zbiórki pieniędzy przeznaczonych na renowację zabytkowych obiektów uzyskano
następujące kwoty:
– 3376,00 zł na cmentarzu katolickim
– 3845,00 zł na cmentarzu ewangelickim
Łącznie zebrano kwotę 7221 zł (słownie: siedem tysięcy
dwieście dwadzieścia jeden złotych)
Zbiórka została przeprowadzona w dniach 31.10.2010 r.
i 01.11.2010 r., ze zbiórki sporządzone zostały stosowne protokoły. Przeprowadzający zbiórkę nie pobierali wynagrodzenia,
a cała zebrana kwota została przekazana na konto Towarzystwa Miłośników Jaworza i jest do dyspozycji Społecznej rady
Ochrony i Odnowy Zabytków.

OD WYDAWCY
Szanowni Państwo,

w ostatnim numerze Echa Jaworza otrzymaliście Państwo wkładkę dotyczącą realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworza”, której celem było przybliżenie wszystkim mieszkańcom naszej gminy problemów
związanych z tą inwestycją. W tym miejscu należy podkreślić, że publikację tę sfinansowano z budżetu projektu kanalizacyjnego w ramach pozycji pod nazwą „Promocja” – podobnie jak stronę internetową www.kanalizacja-jaworze.pl czy
tablice informacyjne na wjeździe do Jaworza od strony ul. Bielskiej oraz przed Urzędem Gminy. Przedstawiona Państwu
wkładka została wydrukowana niezależnie od Echa Jaworza i opracowana została przez pracowników Jednostki Realizującej Projekt oraz stanowi pierwszą (lecz nie ostatnią) tego typu publikację. W kolejnych latach budowy kanalizacji
w Jaworzu będziemy ponawiać tego typu publikacje tak, aby uczulić wszystkich na sprawy związane z potrzebami w
zakresie ochrony środowiska i odprowadzania ścieków. W przyszłym roku chcielibyśmy Państwu poprzez Echo Jaworza
przybliżyć i inne nasze projekty, które współfinansowane są z funduszy Unii Europejskiej i już dzisiaj szykujemy kolejne
wkładki dotyczące m.in. kultury. Liczymy, że tego typu działania wzbogacające przekaz treściowy naszego czasopisma
gminnego oraz jego funkcji informatora gminnego pozwolą jeszcze bardziej uatrakcyjnić Echo Jaworza i sprawić, by
stało się ono bezstronnym i obiektywnym źródłem informacji o Jaworzu. Dobrze bowiem wiemy, że nie wszyscy mają
wciąż dostęp do Internetu oraz możliwości sięgnięcia po niezbędne wiadomości o sprawach naszego samorządu, a
Echo Jaworza jest nierzadko jedyną drogą do pozyskania takiej wiedzy.
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WYBORY WÓJTA GMINY JAWORZE
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW
Wójta Gminy Jaworze

sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu
I. Komisja stwierdziła, że jedynym kandydatem w wyborach był BYLOK Zdzisław Edward zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA
„JAWORZE GÓRĄ”.
II. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 3 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia
głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania ----------------------------- 5.307
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców -------------------------------------------------------------------------------------------------5.306
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie)------------------------------------------------------—2.736
2a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.736
2b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisje
obwodowe aktów pełnomocnictwa)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0
4. Liczba oddanych kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych z urny -------------------------------------------------------------------------2.728
4a. w tym liczba kart nieważnych------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
4b. w tym liczba kart ważnych--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.726
5. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania ------------------------------------------------------------------------------------------------- 44
5a. w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” jednocześnie za i przeciw wyborowi ---------------------------------------14
5b. w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x”ani za ani przeciw wyborowi ---------------------------------------22
6. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych łącznie za i przeciw wyborowi------------------------------------------------------------2.682
6a. w tym liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata ---------------------------------------------------------------------------328
6b. w tym liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata ---------------------------------------------------------------------------2.354
III. Komisja stwierdziła, że:
A. Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi --------------------------------------------- 1.342
B. Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta BYLOK Zdzisław Edward zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA BYLOKA „JAWORZE GÓRĄ”.
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu
/-/ Halina Kubik

Wybory do Rady Powiatu Bielskiego
(Wyciąg z protokołu wyników głosowania z dnia 21.11.2010 r.)
Do wyboru rady powiatu utworzono 5 okręgów wyborczych, w których wybierano 27 radnych.
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów, radnymi zostali:
1. BOROWSKI Jan Roman – KWW Rodzina Prawo Wspólnota,
2. BYLOK Zdzisław Edward – KW Polskie Stronnictwo Ludowe,
3. HERZYK Józef – KW Prawo i Sprawiedliwość,
4. MASNY Sławomir – KW Platforma Obywatelska RP,
5. OBRACAJ Leszek Bogdan – Komitet Wyborczy SLD.
Powiatowa Komisja Wyborcza
w Bielsku-Białej

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego

(Wyciąg z protokołu wyników głosowania z dnia 21.11.2010 r.)
Do wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których wybierano 48 radnych.
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów, radnymi zostali:
1. MARSZAŁEK Andrzej – Komitet Wyborczy SLD,
2. ORMANIEC Marian Albin – KW Polskie Stronnictwo Ludowe,
3. BUZEK Jan Janusz – KW Platforma Obywatelska,
4. KRĘCICHWOST Lucyna Maria – KW Platforma Obywatelska
5. WĘGLARZY Karol – KW Platforma Obywatelska
6. KAMIŃSKI Andrzej – KW Prawo i Sprawiedliwość
7. KAWULOK Jan – KW Prawo i Sprawiedliwość
Pełna lista radnych do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Śląskiego na stronie: www.jaworze.pl w zakładce Echo Jaworza 12/2010
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Od 1 kwietnia 2010 r. Gmina Jaworze realizowała projekt RAZEM MŁODZI PRZYJACIELE
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
PO KL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3: „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
Celem projektu była integracja społeczna młodzieży, 27 dziewcząt i 23 chłopców poprzez taniec, zajęcia sportowo-rekreacyjne i
artystyczne przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
W ramach projektu przeprowadzono atrakcyjne zajęcia dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat, zamieszkałej w Jaworzu, w tym wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego:
– zajęcia taneczne (salsa, street dance) – dla 34 osób (w tym 14 K) 100 godzin zajęć,
– zajęcia sportowo-rekreacyjne – 3 wyjazdy na ściankę wspinaczkową do Centrum Wspinaczkowego TOTEM w Bielsku – Białej
(RM 45 osób, w tym 5K),
– warsztaty trening autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem (kreowanie wizerunku osobistego, umiejętność skutecznego
przekonywania i stosowania perswazji, wystąpienia publiczne, efektywne radzenie sobie ze stresem) 10 spotkań dla 14 osobowej
grupy z MOW,
– warsztaty stylizacji/wizażu (kształtowanie własnego stylu, odpowiedniego doboru strojów, techniki wykonywania makijażu) 4
spotkania po 3 godz. dla 14 osób.
– warsztaty artystyczne:
– tworzenie biżuterii i sztuka decoupage – w zajęciach wzięło udział 20 osób (w tym 1M),
We wrześniu w Gimnazjum w Jaworze, a także w czasie obchodów XXIV Jaworzańskiego Września w amfiteatrze odbyła się wystawa prac projektowych, 28 września w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu odbyła się impreza na podsumowanie projektu, w czasie której
podsumowano działania i osiągnięte rezultaty. Na imprezę zaproszono wszystkich uczestników projektu, realizatorów, przedstawicieli
władz gminy oraz przedstawicieli instytucji współpracujących w ramach projektu (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Ośrodek Promocji Gminy, Gimnazjum nr 1 w Jaworzu). W czasie imprezy odbyła się wystawa prac wykonanych na zajęciach artystycznych, zdjęć
z działań projektowych, a także pokaz umiejętności tanecznych zdobytych na zajęciach z tańca. Zaprezentowano również rezultaty
końcowe. Jak wynika z rozmów, obserwacji i ankiet przeprowadzonych wśród uczestników, projekt osiągnął swoje cele, wszystkie
zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
W projekcie wzięło udział 85 osób (w tym 32 uczestników z MOW).
Wszystkie zajęcia były bezpłatne, zostały sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Gmina Jaworze pozyskała na nie kwotę 49 990,00 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający i aparat fotograficzny
za 3 850, 00 zł.
Wszystkie te działania miały na celu aktywizację młodzieży w zakresie rozwiązywania własnych problemów, integracji środowiska
na rzecz przeciwdziałania bierności, wykluczeniu społecznemu.
Gmina Jaworze składa szczególne podziękowania dla Barbary Szermańskiej, Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, a także
dla Bohdana Klimaszewskiego, Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Wychowawców MOW za zaangażowanie
i pomoc w realizacji projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja Projektu „Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych”
W ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia swojej pozycji na lokalnym rynku pracy realizowany jest przez Urząd
Gminy Jaworze projekt pn. „Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych”. Szkolenie realizowane jest pod nadzorem Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach, a współfinansowane przez Unie Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013. Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich.
Szkolenia te są kontynuacją zeszłorocznego Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa dla początkujących” współfinansowanego również
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach obecnego Projektu mieszkańcy mają możliwość udziału w kursie języka angielskiego dla zaawansowanych oraz
w szkoleniu z praktycznych aspektów prowadzenia firmy.
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Kurs języka angielskiego (72 godziny), rozwija takie umiejętności jak: czytanie, rozumienie tekstu, naukę zaawansowanego słownictwa oraz gramatykę. Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych zarówno
w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Szkolenie z praktycznych aspektów działalności gospodarczej (72 godziny), obejmuje m.in. takie zagadnienia jak finanse, marketing, zarządzanie, współpraca z innymi podmiotami, rozliczenia, fundusze strukturalne w tym pisanie wniosków o dofinansowanie ze
środków z Unii Europejskiej.
Szkolenie odbywają się w budynku nr 317 (Agronomówka) oraz w salach nowo wybudowanego budynku na Amfiteatrze.
Głównym celem Projektu jest ukończenie i zdanie egzaminu końcowego z zakresu języka angielskiego oraz praktycznych aspektów
działalności gospodarczej przez większość Uczestników Projektu. Ukończenie kursu / szkolenia zostanie potwierdzone stosownym
zaświadczeniem.
Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa dla początkujących / zaawansowanych” oraz propozycje
szkoleń jakie mogłyby być realizowane w przyszłości przez UG Jaworze można kierować do Biura Projektu:
Urząd Gminy Jaworze
43 – 384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
pokój 110 (I piętro), tel. 33 817-21-95 wew. 109
e-mail mbednarek@jaworze.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z życia gminnej biblioteki publicznej w jaworzu
„Skąd się wziął Kubuś Puchatek?”
Takie właśnie pytanie było tematem kolejnej lekcji bibliotecznej,
która miała miejsce w naszej Bibliotece. Drugoklasiści pani Bożeny
Ryś z miejscowej szkoły podstawowej wykazali się sporą wiedzą
i „inwencją twórczą” w odpowiedzi na to pytanie.

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel…”
Owocnych refleksji nad faktem,
Że Bóg stał się człowiekiem,
Odtąd zawsze jest z nami.
Jest z nami, gdy się cieszymy i płaczemy,
Gdy pracujemy i odpoczywamy
i nawet wtedy, gdy czytamy...
Pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia
i błogosławionego Nowego Roku!
Naszym Czytelnikom
i wszystkim Mieszkańcom Jaworza
życzą
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu

Faktem jest, że angielski pisarz Alan Alexander Milne stworzył
poetycką opowieść o Krzysiu i jego zabawkach w oparciu o autentyczne postacie i zdarzenia. Syn pisarza Christopha posiadał
ulubioną zabawkę, pluszowego misia imieniem Winnie the Pooh,
oraz inne pluszaki, prosiaczka, osiołka i tygryska, które stały się
bohaterami książki pt. „Kubuś Puchatek”. Polskie imię dla pluszowego bohatera wymyśliła Irena Tuwim, tłumaczka, która zrobiła
pierwszy przekład książki.
Dzieci miały sporo do powiedzenia na temat przygód jednego ze
swoich ulubionych bajkowych bohaterów. Posłuchały Kubusiowej
piosenki, wyliczanek, wierszowanek oraz obejrzały różne wydania
książkowe „Kubusia Puchatka”.
Również uczniowie klasy drugiej prowadzonej przez panią Lucynę Ciochoń brali udział w lekcji bibliotecznej, która miała na celu
zapoznanie z zasadami pracy naszej Biblioteki. Spotkanie to miało
również aspekt edukacyjny, czyli przybliżenie postaci Koziołka
Matołka, by zachęcić dzieci do przeczytania tej wesołej i zabawnej
lektury. Okazało się, że większość dzieci doskonale zna przygody
Koziołka i bardzo emocjonalnie potrafią o nich opowiadać.
Taka forma zajęć lekcyjnych bardzo sie dzieciom podoba, sadząc
po aktywności jaką wykazywały podczas obu spotkań można
sadzić, że kolejne są tylko kwestią czasu.
tekst i foto GBP
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Z życia gminnego ośrodka pomocy społecznej w Jaworzu
Każdy z nas jest kowalem swego losu… .
Rozmowa z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaworzu – Dorotą Sacher-Wejster.
EJ: W wielu tegorocznych numerach Echa Jaworza Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszczał podsumowania kolejnych
zrealizowanych etapów projektu traktującego o aktywizacji zawodowej. Czego konkretnie dotyczyły i kto mógł z nich skorzystać?
Dorota Sacher-Wejster: Przede wszystkim tytułem wyjaśnienia
pragnę powiedzieć, że były to nie tylko szkolenia zawodowe, ale
i społeczne, zaś ich odbiorcami były głównie osoby korzystające
z pomocy społecznej i długotrwale pozostające bez pracy. A więc nie
osoby młode, które pozostają bez pracy często chwilowo – przez
kilka miesięcy. Konkretnie rzecz ujmując nasza oferta pomocy
poprzez szkolenia obejmowała osoby długotrwale bezrobotne oraz
osoby nieaktywne zawodowo, czy to z powodu niepełnosprawności lub też długotrwałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem
rodziny: dzieckiem, rodzicem, mężem czy żoną. Te osoby są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. I to do nich głównie
kierujemy ofertę szkoleniową, w której główny nacisk kładziemy
na aktywizację społeczną i zawodową. W przypadku kursów
zawodowych – kierunki naszych szkoleń są ściśle związane z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Chodzi, aby nie szkolić naszych
podopiecznych w zawodach, na które nie ma zapotrzebowania,
a tym samym przez takie nieodpowiednie działania i kolejne
porażki podczas szukania pracy nie potęgować u nich frustracji.
EJ: Czy te działania są w jakiś sposób monitorowane pod
względem efektywności?
Dorota Sacher-Wejster: Szkolenia kierowane są głównie – jak
już powiedziałam – do osób z dużymi deficytami w życiu społecznym. W ubiegłym roku przykładowo z 10 osób, które ukończyły
kurs aktywizacji społecznej, pracę znalazło 5 osób. Uważam,
że jest to duży sukces. Wiadomo, każdy człowiek jest inny i nie
każdemu od razu przyjdzie z łatwością odnaleźć się w społeczeństwie, zaraz po ukończeniu szkolenia. Jednak biorąc pod uwagę
fakt, że część z tych osób pozostawała bez pracy przez ostatnie
kilkanaście lat, to naprawdę godne uwagi osiągnięcie. Takich
osób swoją opieką nie jest w stanie objąć nawet Powiatowy Urząd
Pracy, gdyż część z nich nie była tam zarejestrowana, a osoby
zarejestrowane często nie potrafiły bez wcześniejszego wsparcia
podołać trudom związanym z udziałem w kursach. Mówiąc wprost
nie były w stanie odnaleźć się w obecnej sytuacji na rynku pracy.
Ich pojęcie o szukaniu pracy zatrzymało się gdzieś na poziomie
początku lat 90-tych XX wieku. Dla nich nawet napisanie CV czy
listu motywacyjnego stanowiło barierę trudną do przeskoczenia,
a to przecież dopiero pierwszy krok w efektywnym poszukiwaniu
pracy. Tak więc, musimy ich uczyć tego, jak się odnaleźć w obecnych realiach, w jaki sposób dziś należy szukać zatrudnienia,
jak się zaprezentować itd. Niebagatelną rolę w tych procesach
szkoleniowych spełniają nasi licencjonowani doradcy zawodowi.
Podstawową rzeczą jest odkrycie w człowieku jego możliwości
i predyspozycji zawodowych. Nasze szkolenia wymagają nie
tyle odpowiedniego, posiadanego już wykształcenia, co przede
wszystkim odpowiednich umiejętności. Ten potencjał konkretnej
osoby należy dopiero w jakiś sposób dopasować do oczekiwań
potencjalnych pracodawców, a dopiero potem można uczyć
sztuki poszukiwania ofert pracy z wykorzystaniem internetu, co
dla wielu naszych podopiecznych było początkowo barierą nie
do przebycia. Potem jest czas na pisanie profesjonalnego CV
i listu motywacyjnego pod kątem naszych umiejętności i zarazem
konkretnego zapotrzebowania ze strony pracodawcy. Również
podczas zajęć mówimy naszym „kursantom”, jakie są inne
możliwości znalezienia pracy – założenie własnej działalności
gospodarczej, spółdzielni socjalnej itd. Uczymy ich także szukania
miejsca dla siebie wykorzystując np. środki unijne, jakie są często
dostępne w ramach programów aktywizacyjnych, realizowanych

przez urzędy pracy. Tak więc nasze szkolenia nie dają „dyplomu”
zawodowego, ale pozwalają na zdobycie podstawowych umiejętności społecznych m.in. w zakresie znalezienia się na rynku
pracy oraz zdobycia pewnej wiedzy zawodowej – jej podstaw –
co w połączeniu z umiejętnościami poszczególnych uczestników
zajęć pozwala zaistnieć w danym zawodzie. Reszta zależy już
od konkretnego człowieka, albo rozwinie swoje talenty i mówiąc
obrazowo zakorzeni się w danej branży, albo niestety przez splot
różnych czynników powróci do nas, jako nasz beneficjent.
EJ: Czy i na ile takie osoby są chętne i zmotywowane do tego,
aby włączyć się w Państwa ofertę aktywizacji społecznej i zawodowej?
Dorota Sacher-Wejster: Początkowo mieliśmy problem z zebraniem grupy, choć przyznaję, że w tym roku miłym zaskoczeniem był
fakt, że niektóre osoby same się do nas zgłaszały z zapytaniem,
kiedy ruszy kolejny kurs. Takie kursy zawodowe są kosztowne,
zaś nasze są finansowane ze środków unijnych i dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, to szansa na powrót do życia
zawodowego. Jedynym właściwie ich wkładem w ten start jest
własne zaangażowanie i wiara we własne siły. My tylko staramy
się im pomóc i odpowiednio ukierunkować. Nasi pracownicy GOPS
starają się również do takich szkoleń zachęcić i zmotywować
osoby korzystające z pomocy społecznej, a które mimo posiadanego potencjału intelektualnego i zawodowego są zniechęcone,
sfrustrowane i początkowo nie widzą sensu uczestniczenia w
jakichkolwiek zajęciach. W efekcie często jest tak, że nie tylko
kończą szkolenia, ale co ważniejsze znajdują pracę. Tym samym
zmieniają na korzyść swoją sytuacje materialną i rodzinną. W roku
2011 zgodnie z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego
bardziej nastawimy się na aktywizację społeczną, pozostawiając
dla osób zmotywowanych szkolenia zawodowe organizowane
przede wszystkim przez urzędy pracy.
EJ: W ubiegłym roku recesja i kryzys ogólnoświatowy dotknął
także i Polskę. Czy i w jaki sposób załamanie gospodarcze wpłynęło na sytuację społeczną w naszej gminie?
Dorota Sacher-Wejster: Kryzys gospodarczy i tym samym
rynku pracy nie pozostał bez wpływu na naszą pracę. Do GOPS
trafiają osoby, które nigdy nie korzystały z naszej pomocy, ale
i tacy, którzy dzięki naszemu wsparciu znaleźli przed kilkoma laty
pracę, a obecnie ponownie w wyniku zwolnień trafili na przysłowiowy ”bruk”. Zaczyna nam brakować pieniędzy na pomoc dla
ubogich, a chodzi głównie o środki z budżetu Państwa.
EJ: Czy to oznacza jakieś zagrożenie dla świadczeń
wypłacanych przez GOPS dla mieszkańców Jaworza?
Dorota Sacher-Wejster: Nie, w tym miejscu chciałam uspokoić
naszych świdczeniobiorców. Wszyscy, którzy pobierają jakiekolwiek świadczenia z tytułu zasiłku mieszkaniowego, funduszu
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej nie
mają się czego obawiać.
Parę słów poświęcę aktualnym zadaniom Ośrodka. Realizujemy wiele działań z zakresu polityki społecznej. Wypłacamy
świadczenia rodzinne, np. „becikowe”, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe. Prowadzimy prace z dłużnikami alimentacyjnymi, poświadczamy prawo do bezpłatnej opieki
zdrowotnej osobom nieubezpieczonym w sytuacji szczególnej.
Jeśli chodzi o świadczenia w ramach opieki społecznej, to pod tym
pojęciem kryje się szeroki wachlarz naszych usług – od świadczeń
pieniężnych dla osób niezdolnych do pracy, nie mających jednak
wypracowanych świadczeń emerytalno-rentowych, poprzez pomoc dla osób o bardzo niskich dochodach – jest to tzw. zasiłek
okresowy – zasiłki celowe ze środków własnych gminy, oraz
świadczenia niepieniężne – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób niepełnosprawnych i starszych oraz dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Do tych świadczeń niepieniężnych należy pomoc
w zakresie dożywiania pozwalająca na zakup żywności w sklepie
czy też posiłków w szkole i przedszkolu.
P. Filipkowski
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NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Projekt systemowy, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu pt. „Program aktywnej integracji w gminie
Jaworze” w 2010r, wpisany w Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, w skrócie można
scharakteryzować jako aktywną walkę z ubóstwem i bezrobociem - reasumując staje się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.
Aktualnie grupą docelową jest 12 osób, zamieszkujących gminę Jaworze, które są jednocześnie podopiecznymi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Podczas projektu są oni objęci świadczeniami z pomocy społecznej, co z pewnością wpływa na poprawę ich
warunków bytowych. W trakcie kursów dzieci naszych niektórych uczestników pozostają pod opieką opiekunki.
Od sierpnia br. w zajęciach aktywizujących uczestniczą 2 nowe osoby. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, prowadzone
przez wykwalifikowanych trenerów, dobiegają końca. W ich trakcie nasi podopieczni stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy, mogą
opanować trudną aczkolwiek niezbędną sztukę komunikacji interpersonalnej oraz pełnienia różnych ról społecznych. Uczestnicy projektu
zgodnie uważają, że spotkania z psychologami zmianują sposób widzenia samego siebie a także ich otoczenia. Treningi kompetencji i
umiejętności społecznych cieszą się ogromnym powodzeniem dlatego, że bezsprzecznie są potrzebne przy każdym kontakcie z drugim
człowiekiem. Beneficjenci mieli także możliwość skorzystania z usług licencjonowanego doradcy zawodowego. Konsultacje te pomagają
zorientować się w aktualnych potrzebach na rynku pracy, odnośnie swoich realnych możliwości. Efektem analizy przeprowadzonej
przez doradców jest podjęcie odpowiednich kroków odnośnie wyboru konkretnego kursu zawodowego, jak i możliwości znalezienia
pracy po zakończeniu projektu. Każdy z podopiecznych realizuje indywidualnie wybrane szkolenia. Te, które zostały przez nich wybrane
to: florysta, kucharz, palacz kotłów c.o., magazynier z kasą fiskalną, kandydat na kierowcę kat. B i C, opiekun dzieci i osób starszych,
kadry, płace, ZUS z obsługą finansową firmy, sprzedawca i operator koparko-ładowarki. Koszt kursów waha się od 800zł do 2200zł.
Osób bezrobotnych na pewno nie byłoby stać na takie wydatki. Niektóre osoby zakończyły już swoje kursy zawodowe. Wyrażają
bardzo dużą satysfakcję i zadowolenie. Jedna z podopiecznych pracuje dorywczo jako bukieciarka – florystyka, także dzięki kursowi.
Zawsze się jej to podobało, ale brakowało jej fachowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy. Inna z pań po kursie opiekunki dzieci i osób
starszych oraz pan po kursie palacza kotłów c.o. mają realną szansę na zdobycie pracy. Tak więc szkolenia zawodowe to realna szansa dla naszych klientów. Wszystkie osoby po ich ukończeniu otrzymują odpowiednie zaświadczenia, które później mogą przedstawić
przyszłym pracodawcom. To wszystko między innymi po to, by przywrócić naszym beneficjentom, uczestniczącym w projekcie, wiarę
w siebie; uświadomić im, jak wiele zależy od każdego z nich.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BeskidzkI zespół leczniczo-rehabilitacyjny
Jan, Jerzy i Mariensztat
Co ma wspólnego Stary Jerzy z Janem i z Mariensztatem?
Imiona kojarzyć się nam mogą z konkretnymi osobami, zaś
ostatnia nazwa przywodzi na myśl Warszawę. Tymczasem dla Jaworzan skojarzenie jest jedno – Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, szpital z tradycją i renomą, a owe sympatyczne nazwy
to konkretne pawilony, obecnie remontowane i modernizowane.
Stare i piękne budynki z duszą do 2012 roku nie mogą wyposażeniem i funkcjonalnością odstawać od standardów europejskich.
W przeciwnym razie szpital musiałby zakończyć działalność.
Na szczęście praca w BZLR wre, a plany i marzenia dr Grażyny
Habdas dyrektora placówki, przybliżają Jaworze do spełnienia
marzeń o zyskaniu w pełni miana uzdrowiska. Remontowany jest
wspomniany już Stary Jerzy, ale nie tylko.
W tym roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynków
Oddziału dla dorosłych, Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego. Wiosna upłynęła pod znakiem termomodernizacji
budynków Nowy Jerzy i Przewiązka, zaś jesień sprzyjała pod tym
względem Staremu Jerzemu. W ramach tych inwestycji naprawiliśmy i zmodernizowaliśmy dachy, elewacje, wymieniliśmy okna,
centralne ogrzewanie w Starym Jerzym oraz zmodernizowaliśmy
kotłownię wraz z wymianą kotłów i rur wewnętrznych na zdecydowanie bardziej oszczędne, jeśli chodzi o ciepło. Zamontowaliśmy
także zespół solarów do oszczędniejszego ogrzewania wody,
a także do tego, aby wykorzystać ekologiczne możliwości, bez
zanieczyszczania środowiska.
Kolejnym ważnym, jak nie strategicznym przedsięwzięciem
jest oddział dziecięcy.
Nieomal wszyscy mogą śledzić postęp prac przy i na oddziale dla dorosłych, bowiem ten jest w centrum Jaworza. Jednak

najistotniejsze jest to, że również udało się rozpocząć prace w
Oddziale dziecięcym, po to by dostosować go do obowiązujących
przepisów. Obecnie skończyliśmy remonty związane z naprawą
i termomodernizacją dachu, jak i z naprawą i przebudową elewacji
na części istniejącego budynku. Ponieważ ulewy majowe nie ominęły naszego szpitala i był on najbardziej poszkodowaną placówką
w Województwie Śląskim, dlatego głównie skupiliśmy się na naprawie i usunięciu przyczyn,jak i skutków zalania szpitala. Było tego
sporo zalane kotły, archiwum, meble, korytarze, sale chorych, a w
związku z tym grzyb, który się pojawił, do tego odchodząca farba
i spadające tynki. Obecnie jesteśmy na etapie końcowym remontu
dachu, naprawy tynków, wymiany okien i malowania wszystkich
zniszczonych pomieszczeń.
Taka ilość inwestycji sporo kosztuje, zatem powiedzmy kilka
słów o źródłach finansowania.
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W tym roku to głównie dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, stąd wszelkie termomodernizacje, remonty
kotłowni, solary czy izolowane rury. Drugie źródło to oczywiście
dofinansowanie z organu założycielskiego czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego, który przyznał nam spore pieniądze
na usuwanie skutków powodzi. Fundusze głównie zostały przeznaczone na zalane ujęcie wody i stację uzdatniania, ponieważ było to
jedyne źródło zaopatrzenia w wodę całego Oddziału dziecięcego.
Zresztą funkcjonowanie całego szpitala było nieomal niemożliwe
i to w okresie najgorszych ulew i zalań. Wówczas ratunkiem była
butelkowana woda mineralna, używana zarówno do celów żywieniowych, jak i sanitarnych. Ten koszmar trwał blisko dwa tygodnie.

Czy już zdołaliście uporać się ze skutkami majowej powodzi?
Obecnie kończą się prace przy ujęciu wody. Trzeba było wykonać remont samego ujęcia, jak i przywrócić prawidłowy bieg strumienia, który zmienił koryto. Ten etap mamy za sobą i kończymy
drugi czyli remont stacji uzdatniania. Natomiast zakończyliśmy
już prace związane z budynkami, izolacją ich od wód gruntowych,
zbiornikami i czekamy na montowanie aparatury uzdatniania oraz
filtrów – stare zniszczyła brudna woda.
Ogromne koszty, jak i ogrom pracy trwającej do dziś. Wróćmy jednak do Oddziału dziecięcego, na kiedy przewidziany
jest termin ukończenia remontu i modernizacji?
Wszystkie prace muszą się zakończyć do końca 2012 roku, w
przeciwnym razie szpital przestanie działać i lepiej nie mówić, co
stanie się wówczas.
Z tego co widać na szczęście ten czarny scenariusz placówce nie grozi, zatem porozmawiajmy chwilę o planach
inwestycyjnych.
Powtórzę, najważniejszy jest oddział dla dzieci, bowiem w
tym przypadku źródło finansowania spędza nam sen z powiek,
a przecież to podstawa naszego bytu. Natomiast jeśli chodzi o inne
budynki myślimy o tzw. Mariensztacie, nie wiem kiedy się uda go
wyremontować, znajduje się tam hotel dla rodziców i opiekunów
dzieci przebywających w szpitalu. Wiemy, że w tej chwili standard leczenia szpitalnego polega nie tylko na samym leczeniu
i opiece nad dziećmi, ale także instruktarzu oraz edukacji osób,
które opiekują się milusińskimi, to bardzo ważne. Wielką wagę
przywiązujemy do pacjentów neurologicznych, a w tym oczywiście
i do dzieci, bowiem szpital rozwija się w tym momencie w dwóch
podstawowych kierunkach, głównie w rehabilitacji neurologicznej
dotyczącej zarówno dorosłych, jak i dzieci, na chwilę obecną
jesteśmy jedną z nielicznych jednostek – zwłaszcza jeśli chodzi
o rehabilitacje neurologiczną dziecięcą w naszym województwie.
Z tego powodu potrzebujemy właśnie zaplecza dla opiekunów
i rodziców milusińskich. Wśród małych pacjentów neurologicznych mamy dzieci po wypadkach, gdzie trzeba nauczyć się w
jaki sposób funkcjonować z takim nieszczęściem na co dzień,
w jaki sposób pomagać dziecku, jak je rehabilitować, prowadzić
do osiągnięcia jak najlepszej sprawności.
Ciężka to nauka, która czasem musi wystarczyć na całe
życie, bo i tak bywa.
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Wówczas opiera się nie tylko na opiece medycznej, ale psychologicznej, logopedycznej, mamy także terapeutów zajęciowych.
Rozwijamy się w kierunku pełnej rehabilitacji, pełnego usprawniania. Drugim bardzo istotnym kierunkiem naszego rozwoju jest
rehabilitacja kardiologiczna.
Tym rodzajem usprawniania zajmuje się niewiele jednostek
w naszym województwie.
Zdecydowanie. Na przykład w Powiecie Bielskim nie ma takich
szpitali, które zajmują się stacjonarną rehabilitacją kardiologiczną,
ale mamy oddziały kardiologiczne, bo i w Szpitalu Wojewódzkim w
Bielsku-Białej i w Szpitalu ogólnym. Nasza placówka będzie zatem
takim naturalnym zapleczem dla osób leczących się w wymienionych jednostkach, miejscem gdzie mogą pod okiem specjalistów
powracać do zdrowia.
Grudzień jest dobrym czasem, by zapytać o planach na nowy rok.
Na pewno mnie wciąż spędza sen z powiek konieczność dostosowania do standardów europejskich Oddziału dziecięcego, moje
plany, moje marzenia, to pozyskanie środków na ten cel, od tego
zależy funkcjonowanie całego szpitala. Chciałabym rozwijać oddział
rehabilitacji kardiologicznej, jak i inne gałęzie rehabilitacji, mam tu
na myśli pulmonologiczną, niezwykle ważną ze względu na mikroklimat, który jest w Jaworzu. Myślę też o rehabilitacji rozwojowej
dzieci czyli tzw wczesnej interwencji, od wielu lat myślimy o tym
przedsięwzięciu, nawet przygotowujemy kadrę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ośrodków pracujących z małymi dziećmi jest niewiele.
Sukcesywnie rozwijamy i jesteśmy jednym z niewielu ośrodków
prowadzących rehabilitację reumatologiczną dzieci. Dowiedziałam
się ostatnio, że mali pacjenci są wysyłani do Sosnowca czy bardziej
odległych rejonów, podczas gdy my zajmujemy się tym z pełną
wiedzą i umiejętnością. Zatem noworoczne plany to rozszerzanie
tych świadczeń i ich pełna kompleksowość, bowiem nie tylko leczymy pacjentów stacjonarnie, ale i ambulatoryjnie. Mamy poradnię
rehabilitacyjną i moim marzeniem byłby większy kontrakt, mamy
duże możliwości, możemy przyjąć wielu pacjentów, jednak chodzi
o to, by był płatnik finansujący ich pobyt u nas. Rozwijamy także
dział rehabilitacji dziennej, także kardiologicznej. Nie każdy przecież
chce i dalece nie każdy może pozwolić sobie na pobyt szpitalny.
Natomiast myślę, że bliskość dużego miasta, jakim niewątpliwie
jest Bielsko-Biała i szpitali spowoduje, że spora ilość osób będzie
chciała przyjeżdżać i korzystać wyłącznie z dziennej rehabilitacji.
Myślę, że owe marzenia można spiąć jedną klamrą, oby
Jaworze odzyskało status uzdrowiska, bo tylko dzięki temu
szpitalowi może spełnić warunki takiego miana.
To zdecydowanie wspólne dążenie lokalnych władz i szpitala
od wielu lat. Chcemy, aby Jaworze odzyskało status uzdrowiska.
Mamy potencjał, mamy kopaliny, mamy umiejętności oraz renomę
miejscowości leczniczej, bez względu na to czy Jaworze posiada status uzdrowiska czy też nie. Miejscowością leczniczą było
znacznie wcześniej, aniżeli uzdrowiskiem i pozostało takim po dziś
dzień. Wierzę, ze te wspólne marzenia mają szanse spełnić się.
Ponieważ planujemy dalszy rozwój medyczny szpitala w dziedzinach, których jeszcze tu nie było, to placówka – co jest naturalnepotrzebuje uzupełnienia sprzętu rehabilitacyjnego, diagnostycznego,
kardiologicznego, ratującego życie, który nam jest niezbędny przy
tego typu działalności. Udało nam się otrzymać dotację z Urzędu
Marszałkowskiego na sprzęt kariologiczny oraz darowiznę z Fundacji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju w postaci
sprzętu ratującego życie, razem blisko 100 tys. zł. Warto jeszcze
dodać, że wartość wszystkich inwestycji to ponad 2.000.000,00 zł.
Najlepszym dowodem na to, że szpital prężnie się rozwija jest
obecna akcja. Można najbliższym podarować zdrowy prezent w
postaci zabiegów. To zdecydowanie znakomity sposób na rozładowanie całorocznego zmęczenia. Wyspecjalizowana kadra i szeroka
gama zabiegów wpłynął dobroczynnie na poprawę naszej kondycji
fizycznej, psychicznej ściślej rzecz ujmując na poprawę stanu zdrowia. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc
pod numer Beskidzkiego Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego.
Rozmawiała: Agata Jędrysko, foto: P. Filipkowski
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Z działalności ośrodka promocji gminy

11 października w Galerii na Zdrojowej miało miejsce spotkanie z Jadwigą Roik- m.in. autorką książki faktograficznej „Dzieje
Jaworza na przestrzeni wieków”, inicjatorką opracowania dziejów
rodu Saint Genois d’Anneacourt – dawnych właścicieli uzdrowiska
Jaworza, pomysłodawczynią pozyskania bezcennych zbiorów
hrabiowskich , kronikarką Jaworza… Tutaj zasługi Jadwigi Roik dla

ratowania od zapomnienia i zniszczenia pamiątek, opowiadających
historię Jaworza, jak i najnowsze dzieje miejscowości są bezcenne.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Nasze Jaworze wraz
z Ośrodkiem Promocji Gminy. Licznie przybyli na to spotkanie
Jaworzanie mogli nie tylko wysłuchać ciekawych opowieści pani
Jadwigi, ale także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania
z zakresu dziejów Jaworza.
Przygotował: P. Filipkowski
Foto: Tomasz Wróbel

Od 26 października do 26 listopada z inicjatywy OPG w Galerii na Zdrojowej miała miejsce wystawa prac jaworzańskich
malarzy pod wspólnym tytułem „ Widoki z Jaworza Nałęża”.
Na wystawie można było podziwiać prace Zyty Łabudzińskiej,
Aleksandra Goglera, Małgorzaty Sikora, Janiny Krzempek
i Hieronima Pytlika.

Natomiast miesiąc grudzień został już tradycyjnie zarezerwowany dla prac o tematyce świątecznej. Tak więc w Galerii można
było nie tylko zobaczyć, ale i kupić prawdziwe cacka, mogące być
doskonałym prezentem świątecznym, prace malarskie, stroiki,
bombki choinkowe ręcznie malowane, wyroby szydełkowe o tematyce świąteczne itp.
P. Filipkowski

Spotkanie z Jadwigą Roik w Galerii
na Zdrojowej

Uwaga Reklamodawcy
Ogłoszenia reklamowe na dany miesiąc są przyjmowane do trzeciego wtorku poprzedniego miesiąca
w sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.
Cena 1 segmentu ogłoszeniowego o wymiarach 9,2 cm × 4 cm = 36,8 cm kw wynosi 33 zł z podatkiem
VAT. Z uwzględnieniem, że rozmiar czcionki nie może być mniejszy niż 12 pkt. Reklamy przyjmuje
Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.
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Z życia i działalności organizacji pozarządowych
Z życia parafialnego oddziału akcji katolickiej
80-lecie powstania Akcji Katolickiej
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypadająca
w tym roku na dzień 21 listopada jest zarazem dorocznym świętem
Akcji Katolickiej. Tak więc i członkowie Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Jaworzu na spotkaniu 18 listopada wiele uwagi
poświęcili refleksji nad ich posłannictwem w Kościele i w świecie.
Przypomnijmy kilka faktów z historii stowarzyszenia świeckich
katolików. Na patrona AK w Polsce został wybrany św. Wojciech,
zaś jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa
Króla. W budowaniu struktur przyjęto model włoski, oparty na
czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska i żeńska.
W tym roku Akcja Katolicka w Polsce obchodzi 80 rocznicę powstania. 4 listopada 1930 roku kardynał August Hlond erygował
Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu, zaś 6
grudnia powołane zostały władze Instytutu. Akcja Katolicka w
Diecezji Bielsko-Żywieckiej została erygowana przez bp. Tadeusza
Rakoczego w listopadzie 1996 roku. Obecnie w diecezji istnieje
około 80 parafialnych oddziałów tego stowarzyszenia skupiających
łącznie ponad 1,5 tys. osób. Diecezjalne uroczystości związane
z naszym świętem miały miejsce w w bielskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie odprawiona została Msza
św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Ordynariusza BielskoŻywieckiego bp Tadeusza Rakoczego.

Ks. Łukasz Koba – nowym wikarym Parafii
pw Opatrzności Bożej w Jaworzu
Od października br decyzją ks bpa Tadeusza Rakoczego do pracy duszpasterskiej w naszej parafii został skierowany
ks Łukasz Koba. Zapewne wielu nie tylko
katolików będzie miało okazję poznać
nowego duszpasterza chociażby przy
okazji różnorakich spotkań i nabożeństw
ekumenicznych. Oto kilka informacji na
temat naszego wikarego, jakie nam sam
udostępnił:
ks. Łukasz Koba – wikariusz parafii
rzymskokatolickiej w Jaworzu. Pochodzi z Parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej w Komorowicach. Tam też chodził do szkoły
podstawowej do 1992 r. Kolejnym szczeblem edukacji było LO nr
5 również w Bielsku-Białej, a następnie studia w Instytucie Teologicznym w B-B do 2002 roku i Seminarium Duchowne od 2003 r.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku.
W latach 2008-2010 był wikarym w parafii św. Katarzyny
w Cięcinie na Żywiecczyźnie. Jego zainteresowania to film, muzyka, no i teologia oczywiście.
POAK

pOLSKIE tOWARZYSTWO eWANGELICKIE

Zaproszenie

Zaproszenie

Polskie Towarzystwo

Polskie Towarzystwo

Ewangelickie

Ewangelickie

Oddział w Jaworzu

Oddział w Jaworzu

Zaprasza wszystkich mieszkańców

organizuje

Jaworza i Gości na „Wieczór Kolęd”,

w dniu 3 stycznia 2011 roku

który odbędzie się

o godzinie 16.00

w Kościele Ewangelickim w Jaworzu

spotkanie, na którym prof. Uniwersytetu

w dniu 2 stycznia 2011 roku

Śląskiego i Uniwersytetu w Ostrawie

o godzinie 17.00

pan Daniel Kadłubiec, przedstawi temat:

PTEw

Boże Narodzenie w literaturze ludowej
i nie tylko na Śląsku Cieszyńskim.
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Z życia Towarzystwa Miłośników Jaworza
W dniu 14 listopada Towarzystwo Miłośników Jaworza zorganizowało spotkanie z Piotrem Gawłowskim – jaworzaninem,
podróżnikiem. Tym razem tematem posiad były góry Ameryki
Północnej, a ściślej rzecz ujmując Mc Kinley najwyższy szczyt
Ameryki Północnej, położony w górach Alaska (USA), który
wznosi się 6194 m n.p.m. Po raz pierwszy góra została zdobyta
w 1913 roku, a nazwana na cześć amerykańskiego prezydenta
Williama McKinleya, natomiast Denali to tradycyjna indiańska
nazwa góry. Obecnie masyw McKinleya objęty jest Parkiem
Narodowym Denali. Z uwagi na fakt, że to najwyższy szczyt
Ameryki Północnej, wchodzi on w skład tzw. Korony Ziemi.
Pierwszym Polakiem na szczycie McKinley był Marek Gło-

goczowski, który zdobył górę w 1970 r. O wyprawie w 1996
roku, opowiadał Piotr Gawłowski. Mamy nadzieję, że uda
nam się namówić podróżnika na dłuższą opowieść o swoich
pasjach – podróżach, odkryciach, najciekawszych miejscach
jakie odwiedził, a często wręcz zdobywał w ekstremalnych
warunkach na różnych kontynentach. Być może Piotr Gawłowski zdradzi nam nieco ciekawostek z Beskidu Śląskiego
– łatwiejszego do zdobycia niż Alaska czy Himalaje, a nade
wszystko bliższego naszemu sercu. Póki co – Piotrowi Gawłowskiemu życzymy sił i wytrwałości w kolejnych wyprawach
i poznawaniu nowych intrygujących miejsc na ziemi.
Redakcja Echa Jaworza

Nasze dzieci, nasza młodzież
Z życia szkoły podstawowej nr 1
„Można nie kochać Cię i żyć,
ale nie można owocować”

„Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką…”

Słowa Wisławy Szymborskiej, umieszczone jako motto nad
sceną teatralną SP nr 1, zapowiadały, że tegoroczna akademia z
okazji Święta Niepodległości będzie „Gawędą o miłości do ziemi
ojczystej”. Opowieść tę przygotowali uczniowie klasy 6a pod opieką
Małgorzaty Cholewik i Teresy Adamus.
W rustykalnych dekoracjach autorstwa Jolanty Gabryś dwóch
narratorów przybliżyło zebranym charakter święta, upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach
niewoli. Następnie na scenie pojawiali się kolejni wykonawcy,
by przy dźwiękach polonezów Fryderyka Chopina recytować
patriotyczne wiersze. Wysłuchaliśmy między innymi wystąpień
legionistów Piłsudskiego, żegnających się z matkami („Na krwawy, matko, idę bój/ żołnierska trąbka woła./ Żołnierski na mnie
strój,/ a w ręku miecz anioła”) i narzeczonymi („Po cóż ta łza
w oku, po cóż serca bicie!/ Tobiem winien miłość, a ojczyźnie
życie”). Natomiast dziewczyny w regionalnych strojach uczyły
nas, jak wyrażać miłość do ojczyzny: „A jak ciebie kto zapyta:/
Ktoś ty taki, skąd ty rodem?/ Mów żeś z tego łanu żyta,/ żeś z
tych łąk, co pachną miodem./ Mów, że jesteś z takiej chaty,/ co
Piastowską chatą była,/ żeś z tej ziemi, której kwiaty,/ gorzka
rosa wykarmiła.”
Akademia, mająca formę poetycko-muzycznej lekcji historii
Polski, dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń, czego wyrazem
były gorące brawa na zakończenie przedstawienia.

Dnia 4 listopada .2010 r. w Starostwie Powiatowym miało
miejsce uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom VII edycji Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko”. Uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów w opinii konkursowego jury (patrz
www.powiat.bielsko.pl) zaskakiwali umiejętnością obserwacji,
przemyśleniem tematu oraz pomysłowością. W rysunkach,
prezentacjach multimedialnych, wierszach, felietonach, fotografiach i opowiadaniach młodzi twórcy wykazali się znajomością
ekologicznych zachowań.
Jury w osobach przewodniczącego Komisji Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Jana Borowskiego, przewodniczącego Rady
Powiatu Romana Migdała, wicestarosty bielskiego Mirosława
Szemli oraz Stanisława Pięty, Grzegorza Szetyńskiego i Rudolfa
Galocza miało trudne zadanie. Tym większą dumą i radością napawa fakt, że spośród 150 prac plastycznych I miejsce zdobył plakat
uczennicy naszej szkoły – Julitty Kisiały z kl. 6b. W grupie dzieci
klas 1-3 wyróżnienie otrzymała uczennica klasy 2a – Patrycja
Kulpa. Wśród prezentacji multimedialnych III miejsce przypadło
uczennicy Aleksandrze Kobieli z kl. 6a.
Podobnie jak w poprzednich edycjach tego konkursu, w którym
uczestniczy większość szkół powiatu bielskiego, SP nr 1 w Jaworzu zaprezentowała się bardzo dobrze. Jest się z czego cieszyć!
Naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Jolanta Gabryś  
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Z życia harcerzy
Meldunek finałowy rok harcerski 2009/2010
Meldujemy, że nasza gromada, zrealizowała następujące
z zaplanowanych zadań programowych.
I POLE „Harcerski dom”
1. Realizacja cyklu sprawnościowego poświęconego F. Chopinowi.
1. „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka” działająca przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Jaworzu, wzięła udział w realizacji zadania
programowego „Rok Chopinowski w ZHP”. Tym łatwiej było
nam zrealizować nasze zadanie gdyż Nasz Hufiec Beskidzki w
Bielsku- Białej, podjął zadanie połączenia obchodów 100-lecia
harcerstwa w Bielsku- Białej z 200 rocznicą urodzin Fryderyka
Chopina. Tak się składa że, nasz Hufiec ma adres Bielsko- Biała,
ul. Chopina 3. W ramach realizacji tego wyzwania instruktorzy
namiestnictwa zuchowego w tym ja drużynowa 10 GZ na podstawie rożnych dostępnych materiałów opracowaliśmy cykl
sprawnościowy „Fryderyczek”. Nasza gromada podjęła decyzję
o zdobyciu tej sprawności. W załączeniu przesyłamy cały cykl.
Teraz chce napisać, co w ramach zbiórek udało nam się zrobić.
Zapoznaliśmy się z życiem i twórczością
Fryderyka Chopina, w załączeniu prezentacja
multimedialna, zrobiona na potrzeby zbiórki.
Rozwiązywaliśmy zagadki muzyczne i krzyżówki z wiedzy o Chopinie
Na zbiórce zuchy poznały rożne rodzaje tańców, min tańce
narodowe, obejrzały odnalezione w Internecie Polonezy tańczone na studniówkach, przez zespoły folklorystyczne oraz Polonez
z filmu Pan Tadeusz. Poznały podstawowe kroki w Polonezie i
odtańczyły na zbiórce Poloneza. Zuchy pojechały na wycieczkę
do książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, na spotkanie plastyczno-muzyczne z Fryderykiem Chopinem, realizowane dla klas 1-3
przez pracowników biblioteki w ramach realizowanego przez nich
projektu. Zuchy wzięły udział w zbiórce na temat instrumentów
muzycznych, zrobiły gazetkę muzyczno-chopinowską w swojej sali.
Zuchy na koniec wzięły udział w quizie podsumowującym zdobytą
wiedzę w załączeniu prezentacja. Każdy zuch otrzymał dyplom
potwierdzający zdobycie sprawności oraz sprawność specjalnie
przygotowaną przez Hufiec.
Oprócz realizacji zadań w cyklu wzięliśmy udział w II Festiwalu
piosenki zuchowej „Spotkajmy się w piosence”, w którym motywem
przewodnim była muzyka Chopina z okazji 200-lecia.
II POLE „HARCERSKA BESKIDZKA BRAĆ”
1. Realizacja zadań z programu GK ZHP na ROK Braterstwa,
Służby –„10 kroków do 100-lecia”
1. ROK BRATERSTWA
Minął rok 2009 – czas na podsumowania co nam
zuchom z 10 Gromady Zuchowej „Wesoła Gromadka
Kubusia Puchatka’ udało się w tym roku zrobić. Jak
nasze zuchy zrozumiały istotę braterstwa. Nasza nowo
powstała gromada postanowiła w tym roku znaleźć przyjaciół, coś
dla nich zrobić. Ale też pozyskać sojuszników do swojej pracy. W tym roku również,
jak i w zeszłym postanowiliśmy realizować
zadania, aby otrzymać plakietkę WAGGS
na WTD 2010.
W roku walki z głodem na świecie postanowiliśmy wspierać akcję „PAJACYK” – Polskiej Akcji
Humanitarnej, namawialiśmy naszych bliskich
do klikania brzuszka pajacyka, aby wspomóc
głodujące dzieci w naszym kraju.

Postanowiliśmy tez włączyć się do akcji Danona „podziel się
posiłkiem” i prosimy rodziców oraz naszych bliskich o kupowanie produktów z tym logo. Zbieramy wieczka z tych opakowań
z których zrobimy plakat o tematyce walki z głodem. Po raz drugi
nasza gromada włączyła się w Akcję Namiestnictwa Zuchowego
Naszego Hufca Beskidzkiego „PRZYTULANKA – zuch dla malucha” w tym roku zbieraliśmy przytulanki oraz słodkości, które
przekazaliśmy dla ubogich dzieci ze szkoły podstawowej nr 17
w Bielsku-Białej. Nasza gromada wygrała Konkurs Hufcowy na
elektroniczna kartkę na dzień Myśli Braterskiej:
Kartka laureatka: W roku braterstwa zdobyliśmy sprawność Kubusia Puchatka – poznaliśmy, co oznacza słowo braterstwo i przyjaźń.
Podczas uroczystości pierwszych urodzin naszej gromady zorganizowaliśmy akcję zbierania karmy dla psów ze schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, tym samym włączyliśmy
się do akcji „Pełna Miska dla schroniska” – zaadoptowaliśmy na
odległość dwie suczki, którymi będziemy się opiekować.
Wzięliśmy udział w akcji KOTWICA zorganizowaliśmy heppenig
z okazji 70 rocznicy przejścia harcerstwa do konspiracji, odpaliliśmy ze zniczy znak Polski Walczącej.
W roku 2009 zorganizowaliśmy kilka imprez dla naszych przyjaciół wigilię z rodzicami, grill na zakończenie wakacji z rodzicami,
oraz jasełka dla Przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Jaworzu.
W styczniu 4 nasze nowy zuchy złożyły obietnicę zuchową,
a pozostałe ślubowały być dobrymi zuchami ochoczymi:
2. ROK SŁUŻBY – 2010
Początkiem roku 2010 zuchy realizowały program RAZEM BEZPIECZNIEJ i wstąpiły do Akademii Policyjnej, gdzie postanowiły
zostać stróżami prawa. Poznały stopnie policyjne. Poznały pracę
prewencji, drogówki i wydziałów kryminalnych. Spotkały się z
dzielnicowymi z Jaworza, którzy na zbiórce opowiadali o swojej
pracy, pokazali zuchom sprzęt jakiego na co dzień używa policja.
Zuchy miały okazje przejechać się po terenie szkoły radiowozem
na sygnałach. Na biwaku, który odbył się w trakcie cyklu sprawnościowego POLICJANT, zuchy poznały pracę policjanta – technika
kryminalistyki. Podczas zdobywania sprawności, przypomniano
o zasadach ruchu drogowego podczas ferii zimowych. Zuchy mogły
indywidualnie zdobyć sprawność przechodnia.
DETEKTYW – wspólny Biwak
W dniach 5-7.02.2010 w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu Średnim odbył
się biwak trzech zaprzyjaźnionych z nami gromad. Gospodarzem
była 10 Gromada Zuchowa „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”
z SP 1 w Jaworzu. Gościliśmy 15 Gromadę Zuchową „Tygryski”
z SP 1 w Bielsku- Białej oraz 38 Gromadę Zuchową „Zwierzaki”
z SP nr 3 w Bielsku- Białej. Na biwaku zuchy zdobywały sprawność
zuchową – DETEKTYWA.
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3. Udział w festiwalach piosenki zuchowej, harcerskiej i turystycznej.
1. W dniu 24.04.2010r. Namiestnictwo Zuchowe Hufca Beskidzkiego wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze zorganizowało po raz drugi integracyjną imprezę – Festiwal Piosenki
Zuchowej pt. „Spotkajmy się w piosence”.
2. Dnia 12 czerwca w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, odbył
się Festiwal Kultury Zuchowej „WESOŁEK 2010, w ramach
festiwalu 10 GZ wzięła udział w konkursie piosenki z piosenką
„ Bo świat to my bo świat to dzieci”, z którą wygraliśmy festiwal
w hufcu. I tym razem zuchy wspaniale zaśpiewały zdobywając
wśród około 30 gromad zuchowych I miejsce.
4. Udział w obchodach świąt państwowych – 2 maja, 3 maja,
9 maja, 11 listopada jw.
5. Wielka wyprawa
W dniu 26.06.2010 w gospodarstwie agroturystycznym u państwa Steków w Jaworzu odbyła się impreza plenerowa „Grill na
zakończenie roku szkolnego”, w imprezie wzięła udział 10 Gromada Zuchowa Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka, oraz 11
Drużyna Harcerska Impessa. Pomimo nie sprzyjającej pogody
w imprezie wzięło udział około 50 zuchów harcerzy i rodziców.
Podczas spotkania pożegnaliśmy zuchy z klas trzecich, które
od września będą już harcerzami. Zuchy otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz książki
III POLE „Harcerska Rodzina”
Realizacja programu WAGGGS na World Thinking Day – 2010, zdobycie plakietki programu – poznanie kolejnego Celu Milenijnego ONZ.
W roku 2010 również, jak i w zeszłym postanowiliśmy realizować
zadania, aby otrzymać plakietkę WAGGS na WTD 2010.
10 GZ włączyła się też w akcję zbierania darów dla powodzian
którzy ucierpieli wiosną 2010, w Czechowicach-Dziedzicach oraz
w Małopolsce. Zbiórkę pluszaków oraz słodycze dla dzieci z SP
17 w Bielsku-Białej.
IV POLE ZUCH NA „6”
Zuchy z 10 GZ podczas całego roku harcerskiego zdobywały
stopnie i sprawności. Poza zbiórkami pierwszego miesiąca zuchy
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zrealizowały sprawności zespołowe policjant, detektyw, Fryderyczek.
6 zuchów wzięło udział w koloni zuchowej w Pogorzelicy i zdobywało
sprawność Eko-Ludka. Zuchy wzięły udział w zuchowym starcieświęcie pieczonego ziemniaka. Poza cyklami sprawnościowymi
zuchy gościły u siebie dyrektora Bielskiego PCK, uczyły się udzielać
I pomocy. Były w kinie na filmie „Disco-Robaczki”, za wyjście zapłaciliśmy z 1 %, oraz na basenie Delfin w Skoczowie – gdzie zdobywały
sprawność pływaka. Zuchy wraz z 10 DH Impessa w grudniu wystąpiły z przedstawieniem Jasełkowym w Przedszkolu nr 1 w Jaworzu.
Nasza gromada zuchowa zyskała wielu sympatyków i wsparcie
od Ośrodka Promocji Gminy Jaworze jej kierownika Pana dh. phm.
Leszka Barona, Pana Marka Wieji. Od Wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Śliwki. Dzięki tym osobom na serwerze
UG powstała strona internetowa naszej gromady. Wspierają nas
tez nasi rodzice, spotykają się z nami na wigilii zuchowej, oraz na
grillu na zakończenie roku. Pomagają w dekorowaniu naszej sali
oraz stołów wigilijnych.
hm J.Buzderewicz
Zapraszam do wielkiej akcji internetowej naszego hufca – kolejny raz możemy zmienić świat na lepszy!
Każdy z nas wie kim był proferor Zbigniew Religa
i jaki był Jego wkład w rozwój kardiochirurgi w Polsce
i na świecie. Profesora nie ma już wśród nas, ale Jego
sztuczne serca mogą uratować wiele istnień ludzkich.
Zabrzański Instytut Kardiochirurgi potrzebuje pomocy,
naszej pomocy.
Wystarszy raz dziennie wejść do Internetu i kliknąć na
skarbonkę, tak jak na brzuszek „Pajacyka” i ofiarować
parę groszy na kolejne sztuczne serce. Czuwaj!
              hm. Irena Kowaliczek HR
Fragmenty wybrał: P.Filipkowski. Całość meldunku jest dostępna
na stronie internetowej www.jaworze.pl w zakładce Echo Jaworza
12/2010

Z życia gimnazjum
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Bal charytatywny
Zaproszenie

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu organizuje dnia 15 stycznia 2011 r. bal charytatywny. Dochód przeznaczony zostanie w całości na remonty oraz finansowe wsparcie kół działających na terenie naszej placówki.
Bal połączony zostanie z loterią fantową oraz sprzedażą kotylionów. Koszt biletu od osoby wynosi 75 złotych (konsumpcja
70 złotych, wstęp 5 złotych). Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o przesłanie przez dzieci 2 fantów (wartość jednego
fanta do 15 zł) oraz 2 kotylionów, które powinny oddać wychowawcom poszczególnych klas. Jeżeli państwo nie chcą osobiście
kupować fantów prosimy o wpłacenie pieniędzy przeznaczonych na fanty skarbnikowi klasowemu lub wychowawcy. Za pieniądze które zbierzemy zakupimy fanty. Termin dostarczenia fantów i kotylionów 17 grudnia 2010 r.
W związku z organizacją balu zwracamy się do wszystkich rodziców z prośbą o:
pomoc w kuchni od 9.00 do 15.00 – 4 osoby
oraz w nocy od 18.00 – 4 osoby
pieczenie ciast: 2 ciasta od klasy
Osoby chętne do pracy w kuchni oraz do pieczenia ciast proszone są o kontakt z wychowawcą lub sekretariatem szkoły.
Jeżeli Państwo mają możliwość sponsorowania np.: mięsa, warzyw, napojów, wszelkich artykułów spożywczych oraz artykułów, które będzie można wykorzystać w loterii fantowej bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
Bilety zakupić można w sekretariacie gimnazjum do dnia 3 stycznia 2011 r. Ci z państwa, którzy nie wezmą udziału w balu a
chcą wspomóc finansowo szkołę proszeni są o wykupienie symbolicznego kuponu wstępu o wartości 5 złotych.
Serdecznie zapraszamy!
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Konkurs ekologiczny „Las jako ekosystem” – rozstrzygnięty
W nadleśnictwie Bielsko-Biała (w Wapienicy) 5 listopada br. rozdano nagrody
laureatom konkursu ekologicznego zatytułowanego „Las jako ekosystem”. Była to piąta
edycja tego konkursu, w którym fundatorami
nagród byli: Urząd Gminy Jaworze, Nadleśnictwo Bielsko-Biała, Ośrodek Promocji
Gminy Jaworze oraz gimnazjum w Jaworzu.
W zmaganiach fotograficznych i plastycznych uczestniczyli uczniowie z jaworzańskich szkół – gimnazjum oraz podstawówki.
Prace wykonane przez dzieci i młodzież

miały różnorodny i różnobarwny charakter. Jak powiedział nadleśniczy Hubert
Kobarski, gospodarz miejsca, w którym

rozdawano nagrody: „poziom prac, które
miał przyjemność zobaczyć, świadczył o
głębokim zaangażowaniu młodych ludzi w
życie przyrody, którą przedstawili poprzez
dzieła plastyczne i fotograficzne.” W podobnym tonie wypowiadał się również Jan
Stekla – jaworzański radny, który dodał, że
jury miało trudny „orzech do zgryzienia”,
aby wyłonić laureatów, jednak wyboru
należało dokonać. I tak w konkursie plastycznym (szkoła podstawowa) zwyciężyła
Patrycja Leś, drugie miejsca zdobyły: Martyna Cholewik, Wiktoria Szeląg, Aleksandra Dawidowicz, trzecie miejsce Marysia
Szatan. Przyznano również wyróżnienia,
które otrzymały: Natalia Pustelnik, Beata
Jonas, Klaudia Bodzek. W konkursie fotograficznym (gimnazjum) zwyciężyła Joanna
Czernecka, drugie miejsce zdobył Mateusz
Rak, a trzecie Aneta Wieja. Rozdano również wyróżnienia, które otrzymali: Klaudia
Wojciechowska, Aleksander Przeczek,
Michał Zontek, Agnieszka Goryl, Ewelina
Ozimina. Nagrodzeni długo oglądali otrzymane nagrody, a było się z czego cieszyć.
Uczniowie z podstawówki otrzymali sztalugi
oraz profesjonalne przybory malarskie:

pastele, szkicowniki, ołówki itp. Natomiast
gimnazjaliści dostali gadżety elektroniczne
w postaci odtwarzaczy mp3 i mp4 oraz
wydawnictw multimedialnych. Po skrupulatnym przejrzeniu upominków, niektórzy
młodzi ludzie poszli obejrzeć piękną szkółkę drzew w miejscowym nadleśnictwie, a
inni rozmawiali popijając soki i podjadając
słodkości przygotowane przez gospodarza.
Rozdanie nagród dobiegło końca.
Uczniowie wraz z nauczycielami podziękowali fundatorom nagród za ich bogactwo i obfitość oraz wyrazili nadzieję, że w
przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja
tego pożytecznego konkursu.
Piotr Bożek
Foto ze strony internetowej Gimnazjum:
www.gimmaczekjaworze.pl

Z ŻYCIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
Od listopada wychowankowie MOW biorą udział we współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, projekcie „Zdobyty zawód szansą
na odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie”. W projekcie bierze udział 15 chłopców, którzy szkolą się w zawodzie
„kucharz małej gastronomii”. Zajęcia teoretyczne, trwające 4-6 h,
odbywają się 3 razy w tygodniu na terenie placówki; praktyczna
nauka zawodu będzie się odbywać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bielsku. Kolejna część projektu będzie miała miejsce
wiosną i pozwoli zdobyć kwalifikacje w zawodzie „technolog robót
wykończeniowych”.
Koniec miesiąca to już świąteczne przygotowania. Od kilku
tygodni powstają szopki, które chłopcy wykonują z wielkim zaangażowaniem i zapałem. Efekt ich pracy będzie można już wkrótce

zobaczyć w jaworzańskim kościele. Oprócz szopek powstały
również ozdoby i stroiki świąteczne, których kiermasz odbędzie się 5 i 12 grudnia między 1030 a 1300 przy jaworzańskim
kościele. Do świąt przygotowuje się również sześcioosobowy
zespół muzyczny prowadzony przez Zbigniewa Huberta. Już
wkrótce stare i nowe kolędowe interpretacje bluesowo – balladowe w ich wykonaniu będzie można usłyszeć w Jaworzu
i okolicach. Terminarz występów przedstawia się następująco:
13 XII 2010 i 11 I 2011 Klub Nauczyciela w B-B;  9 I 2011 kościół
Opatrzności Bożej w Jaworzu; 10 I 2011 kościół NSPJ w B-B,
12 I 2011 występ kolędowy w kościele Ojców Franciszkanów
w Cieszynie (wspólnie ze studentami UŚ). Już dziś zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.
Aleksandra Szeliga

pORADY POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ
Straż Pożarna ostrzega – Jak bezpiecznie
przeżyć zimę?
28 września 2010 roku w sali sesyjnej Zamiejscowej Placówki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej
40 odbyło się spotkanie, dotyczące nadchodzącego sezonu grzewczego i wynikającymi z tego obowiązkami nałożonymi na zarządców
budynków mieszkalnych, jak i właścicieli domów jednorodzinnych.
Komendant Miejski PSP st. bryg. Adam Caputa poinformował,
że z każdym rokiem liczba interwencji dotyczących zaczadzeń
tlenkiem węgla wzrasta, bądź utrzymuje się na stałym poziomie.
Mł. bryg. Tomasz Kania – na co dzień naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej

– omówił najczęstsze zaniedbania, z jakimi spotykają się funkcjonariusze PSP, a związane z eksploatacją urządzeń grzewczych na
paliwo stałe i gazowe. Głównymi przyczynami większości zatruć
tlenkiem węgla jest nieprawidłowe podłączanie instalowanych
urządzeń grzewczych, do niesprawnego przewodu kominowego
lub podłączanie tych urządzeń do rzekomo „wolnego” przewodu
kominowego, podczas gdy faktycznie na innych kondygnacjach
włączone są już do niego istniejące urządzenia grzewcze lub
przewód ten wykorzystywany jest, jako wentylacja pomieszczenia,
co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem
węgla lub gazem.
Następnie głos zabrał Józef Waszek z Korporacji Kominiarskiej,
który zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę spełnia prawidłowa
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wentylacja w pomieszczeniach mieszkalnych. Według obowiązującej w Polsce normy dot. „Wentylacji w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.” w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę
gazową lub węglową powinno się zapewnić wymianę strumienia
powietrza o wartości 70 m3/h – uchylone okno, zaś w łazience
strumień powietrza powinien wynosić minimum 50 m3/h. Aby nie
tracić ciepła w mieszkaniu poprzez uchylenie okna, proponowano
zastosowanie nawiewników powietrza, których koszt nie jest zbyt
duży, a zapewnia prawidłową wentylację.
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Kolejnym prelegentem była przedstawicielka Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, która opowiadała o wpływie tlenku węgla
na organizm człowieka i o jego szybkiej absorpcji do krwi – 300
razy większej aniżeli tlen, co tym samym uniemożliwia transport
tlenu z płuc do organizmu, a to powoduje obumieranie tkanek
i w konsekwencji zgon. Człowiek wdychający czad nie czuje się źle – jak
w przypadku innych gazów trujących – wręcz przeciwnie popada on w
błogi stan, traci świadomości i w wielu przypadkach wówczas umiera.
Opracowanie: P. Filipkowski
Na podstawie http://www.straz.bielsko.pl

Policja ostrzega
10 zasad bezpiecznego powitania Nowego
Roku
Zbliżający się okres noworoczny tradycyjnie jest związany
z używaniem różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Aby zabawa z fajerwerkami była przyjemnością, muszą być one używane
w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Policja przedstawia 10
rad bezpiecznego korzystania z fajerwerków. 10 rad – jak 10
palców u obu dłoni, które chcielibyśmy mieć, także po skończonej zabawie.
Jak pokazuje praktyka tzw. wypadki z fajerwerkami najczęściej zdarzają się na skutek błędów ludzkich. Dlatego zawsze
pamiętajmy o zasadach bezpiecznego używania fajerwerków:
•
kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy Policję o handlowcach, którzy
sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków
• fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać
instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę
producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia
produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające
nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu
•
do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków
oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest

•

•

•

•
•

•
•

przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów
pirotechnicznych
korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o
zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim
przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy
fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których
mogą one spowodować pożar
fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z
okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w
tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy
asfalt), aby petardy nie przewróciły się
pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę
inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest
to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska
oddalmy się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku
huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju
innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów
szczególnie uważajmy na dzieci – fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe
osobie, ktora sprzedaje materiały pirotechnicze  osobom niepełoletnim grozi kara pozbawienia wolności
nawet do lat dwóch.
Przygotował: P.Filipkowski na podstawie:
http://www.policja.pl/palm/pol/1/12760/Fajerwerki

Święta refleksyjnie
Święta Bożego Narodzenia w polskiej,
cieszyńskiej i naszej rodzinnej formie
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok. W każdym domu staramy się
pielęgnować tradycje naszych przodków. Nie
inaczej jest i dziś w Jaworzu. Czy jednak w
każdej rodzinie jest tak samo? Na pewno nie,
być może podobnie, ale bywa, że pod jednym
dachem mieszkają ludzie z rożnych zakątków
Polski, nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego. Tak
więc tradycje i obrzędy przeplatają się i łączą.
Dzięki temu przy każdym stole wigilijnym będzie „obowiązywała”
inna tradycja o polskim rodowodzie, z akcentami danego regionu
kraju, z którego pochodzą członkowie rodziny. Także dziś trudno
mówić o wyłącznie katolickich czy tylko ewangelickich tradycjach
obowiązujących w naszych domach. Jednak wiele z nich zasługuje
na uwagę i przypomnienie. Być może w tym tekście każdy z Czytelników odnajdzie cząstkę swego rodzinnego domu…
W wigilijny wieczór często wspominamy tych, których już
nie ma wśród nas… . Kolejny rok, kolejna kartka z kalendarza.

To często narodziny nowego członka rodziny, ale i nie rzadko
kolejny grób bliskiej nam osoby na cmentarzu… Wspominamy
wigilie z naszą Babcią, Dziadkiem, Matką, Ojcem, dalszą, ale
bliską sercu rodziną… Czas miniony. Atmosfera wyciskająca łzę
z oka. Symbole, stół wigilijny, kolędy i bycie z sobą. Wspólne
wyjścia na Jutrznię lub Pasterkę. Tak, chodzi o te święta nie
z internetem, telewizją i kolejnym po raz „dziesiąty” emitowanym komediowym filmem czy magią promocyjnego szaleństwa
zakupowego w hipermarketach…. Chodzi o te święta z rodziną
– z celebrowaną pamiątką narodzin Zbawiciela…Święta gdzie
nie było przerostu formy nad treścią.
Święta u ewangelików
W Kościele Ewangelicko-Augsburskim pamiątka przyjścia
„na ten świat zgubiony” Jezusa Chrystusa obchodzona jest
zawsze dnia 25 grudnia. W przeddzień (24 grudnia)wierni
celebrują Wigilię Narodzenia Pańskiego, która rozpoczyna
się po zachodzie słońca. W zależności od tradycji regionalnej
godzina rozpoczęcia uroczystego nabożeństwa wigilijnego w
kościele jest różna (od około godziny 16 do 24.00). W Diecezji
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Cieszyńskiej i na Zaolziu (Republika Czeska) Święta Narodzenia Pańskiego przez wieki rozpoczynano od uroczystej jutrzni
świątecznej w pierwszy dzień świąt (25 XII) o godzinie 5.00
odprawianej w kościele parafialnym. Natomiast w kościółkach i kaplicach filialnych odprawia się od czasu po II wojnie
światowej nabożeństwo wigilijne pomiędzy 15.00 a 17.00.
Od kilku już lat w wielu parafiach Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce jesteśmy świadkami przenoszenia tej
wspaniałej uroczystości na czas bardziej dogodny dla wiernych i księży, a więc z godzin popołudniowych 24 grudnia lub
z godziny 5.00 rano dnia 25 XII na czas po kolacji wigilijnej,
a więc pomiędzy godziną 20.00 a 24.00 . W Jaworzu tradycja
Jutrzni wigilijnej pozostaje niezmienna czyli o godzinie 5.00
w dniu 25 grudnia.
„Jutrznia cieszyńska” rozpoczynała się od uroczystej liturgii
według starych cieszyńskich porządków i melodii liturgicznych.
Jak pisze ks Jan Gross –„ starzy cieszyniacy opowiadali, że
śpieszyli się w mroźną noc do kościoła, aby nie spóźnić się,
ponieważ zaraz na początku jutrzni po preludium organowym
do oświetlonego świecami kościoła wchodził przed ołtarz ksiądz,
klękał na stopniu ołtarza lub klęczniku i intonował uroczyście:
„Wspomożenie nasze...”. Ze względu na muzyczne opracowanie była i jest to najpiękniejsza część liturgii cieszyńskiej.
Liturgia ewangelickiego nabożeństwa wigilijnego, jutrzennego
czy pasterki to Liturgia Słowa Bożego, w której śpiewa się wiele
kolęd, zarówno znanych nam wszystkim typowo polskich, jak
też międzynarodowych kolęd i pieśni ewangelickich, a zwłaszcza: „Cudowna różdżka wzrosła”, „O błogosławiony, radością
natchniony” czy pieśni ks. dr. Marcina Lutra: „Jam z niebios
zszedł lub światową kolędę „Cicha noc” Bowiem pieśń religijna,
a zwłaszcza kolęda tak bardzo łączy wszystkich chrześcijan.
W I Święto Narodzenia Pańskiego (25 XII), jak również w Dzień św.
Szczepana Męczennika (26 XII), ewangelicy udają się do swych
świątyń na uroczyste nabożeństwa świąteczne.
http://www.luteranie.pl/www/biblioteka/dliturgika
ks. Jan Gross

A jak jest w innych częściach Beskidu Śląskiego?
Skłóceni górale z Beskidu Śląskiego zanim zasiądą do wieczerzy wigilijnej muszą pogodzić się ze sobą. Uczynią to przy
„wilijówce”, specjalnej „gorzołce” na spirytusie, przepalanej
na cukrze, doprawionej cynamonem i goździkami. Z kolei
górale żywieccy tego dnia stroją połaźnicę, czyli czubek jodły
przyniesiony z lasu do domu.
Góralki przygotowują „wilijówkę” odpowiednio wcześniej, aby
mogła się „przetrawić”. „Chopów oczywiście kusi, żeby ją wcześniej
spróbować, ale baby ją dzierżą pod kluczem. One też będą ją
wydzielały, aby zażegnywać sąsiedzkie swary. Każdy ze skłóconych otrzyma mały kieliszeczek, tak zwaną półeckę” – opowiada
znawczyni góralskiej tradycji, kustosz Muzeum Beskidzkiego w
Wiśle dr Małgorzata Kiereś.
Na stołach górali znajduje się chleb oraz surowe ziemniaki, jabłka, orzechy, owies, pieniądze i zdjęcia zmarłych. „Górale wierzą, że
na wieczerzę przybędą „ wszystkie dusycki i bydą podziwować se,
jaką to wiliję jedzą” – powiedziała kustosz wiślańskiego muzeum.
Wieczerzę rozpocznie długa modlitwa. W dawnej tradycji górale
nie łamali się opłatkiem. Był tylko kołacz z posypką. Obecnie w
domach górali Beskidu Śląskiego jest także opłatek; zdarza się, że
górale dzielą się nim na zakończenie wieczerzy wigilijnej. Tradycyjny wigilijny posiłek to „bryja”, czyli zupa z suszonych owoców, oraz
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ziemniaki z kapustą W dawnych czasach prezentem najczęściej
była „skibeczka chleba i szulka masła”. Po wieczerzy górale śląscy
śpiewać będą kolędy, które wypełnią im czas w oczekiwaniu na pasterkę, wieńczącą uroczystość. Nakryty stół pozostawią do rana,
aby umarli mogli w nocy zasiąść do swojej wieczerzy.
http://www.tvs.pl/informacje/19682/
			
Szulki – nieco zapomniane
Ich sekretem jest odpowiednie ciasto i specjalne „żelazko”.
Pojawiają się na wigilijnym stole obok opłatków lub je zastępują.
Wielu mieszkańców naszego regionu nie wyobraża sobie bez
nich świąt. Cieszyńskie szulki… Jeszcze przed wielu laty były
one także do nabycia u kościelnego w parafii EwangelickoAugsburskiej w Jaworzu.
Tradycja bożonarodzeniowych szulek, czyli delikatnych wafli
przypominających opłatki, jest nadal na Śląsku Cieszyńskim
żywa. Takie zwinięte w rulonik smakołyki kiedyś wypiekano w
prawie każdym ewangelickim domu. Szulki są typowo regionalnym specjałem – poza Śląskiem Cieszyńskim się ich nie
jada. „Szczęściarzami” są posiadacze specjalnej maszynki
do wypiekania, tzw. „żelazka”, bo tylko oni mogą szulki wykonać
samodzielnie. Innym pozostaje zakup gotowych wafli, najczęściej przy ewangelickich parafiach. Zwykle upieczone i zwinięte
w rurki wafle jada się bez żadnych dodatków, ale są tacy co
uzupełniają je miodem lub bitą śmietaną. Do wykonania szulek
potrzeba 25 dag mąki, jednego jajka, 8 dag miodu, 8 dag cukru,
3 dag stopionego masła, pół litra mleka i łyżeczki cynamonu.
Nie obejdzie się bez wspomnianego już „żelazka”, na które
nalewamy płynne ciasto. Upieczone wafelki zwijamy (szulamy)
za pomocą patyczka. W cieszyńskim Muzeum Protestantyzmu
można znaleźć zabytkowe formy do pieczenia szulek.
http://www.gazetacodzienna.pl/

Najstarsze tradycje bożonarodzeniowe
Z Wigilią łączy się wiele wierzeń, połączonych wspólną ideą
– przeżywaniem narodzin Boga. Co z tego magicznego nastroju
zostało dzisiaj? Kto dzisiaj wnosi do pokoju snopy zboża na urodzaj? Są zwyczaje, które przestrzegamy do dzisiaj, ale nie znamy
ich znaczenia. Gdybyśmy je znali i tak naprawdę kultywowali, to w
naszych domach nie stałaby sztuczna choinka i w nie królowałby
telewizor i komputer…
Wigilia
Słowo wigilia pochodzi od łacińskiego vigiliare – czuwać oraz
vigilia – czuwanie, straż nocna. Tradycja czuwania przed wielkimi
świętami jest bardzo stara. Mamy z nią do czynienia już w Starym
Testamencie. W domach Izraelitów w wigilię (wieczór poprzedzający dzień świąteczny) szabatu przygotowywano wszystko,
co niezbędne do świętowania. Wieczór taki był zresztą uważany
za początek święta. Chrześcijanie Wigilię Bożego Narodzenia
obchodzą od VIII wieku. Dzisiejszy sposób spędzania Wigilii
pojawił się w Polsce w XVIII wieku, a rozpowszechnił – w XIX
wieku. Wówczas (i dzisiaj!) był to dzień niezwykły, pełen dziwów,
magii i czarów. Wierzono w to, że Wigilia Bożego Narodzenia
(zwana niegdyś postnikiem, pośnikiem, kutią lub Wieczerzą
Pańską) jest dniem, w którym następuje odnowienie dziejów, że
wszystko toczy się od nowa. Na ten jeden dzień raj zstępował
na ziemię. W trakcie Wigilii dochodziło do wszechpojednania –
żywych i zmarłych, ludzi i zwierząt.

GRUDZIEŃ

ECHO JAWORZA STR. 23

O daniach wigilijnych słów kilka…
W Wielkopolsce i na Śląsku pierwszym daniem była polewa migdałowa albo rybna, a w Małopolsce i we wschodniej Polsce barszcz
albo zupa grzybowa. W wielu domach podawano także: zupę
piwną, siemieniuchę (polewka z siemienia lnianego) albo ziemniaki
z kiszonym żurem. Potem na stole lądowały groch, kluski targane
maszczone miodem lub olejem, kapusta, „tajona” kasza jaglana (tę
potrawę przyrządzano w rozmaity sposób) i krupiana lub wodna
ze śliwkami. Na ostatek jedzono gotowano gotowaną suszoną
rzepę, która miała chronić przed „bolakami” i bólem zębów. Łemkowie i Pogórzanie kładli na swych stołach także czosnek i olej.
Miały one chronić przed chorobami, bólem zębów i złymi duchami.
Na wszystkich stołach obowiązkowo musiał być mak. Robiono
z niego zupę, dodawano do klusek i kasz. Najsłynniejszą polską potrawą wigilijną jest jednak kutia, symbol jedności świata
żywych i umarłych. Sporządzano ją z całych, obłuskanych
ziaren pszenicy, z maku i miodu. Potem dla smaku dodano
bakalie. Pszenica była znakiem odradzającego się życia, mak
– spokojnego i głębokiego snu, a miód – słodyczy, czystości
i zwycięstwa nad złymi mocami. We wsiach położonych nad
wodami jedzono ryby przygotowywane w rozmaity sposób.
Bardzo ważnym rytuałem było pieczenie strucli (pszenna bułka)
i chleba. Pieczono je w dniu Wigilii. Gospodyni struclę umieszczała głęboko w piecu, a chleb nieco bliżej. Inne najpierw wkładały
do pieca bochenek dla męża, potem kolejno dla siebie, dzieci,
biednych i służby. Jeśli pierwszy bochenek się udał – wróżyło to
szczęście pana domu, jeśli drugi – mąż pił zdrowie żony.
Symbolika i znaczenie potraw wigilijnych
Jabłka symbolizowały miłość, zdrowie, pokój, zgodę, nieśmiertelność, wieczną młodość i odkupienie. Uważano je za święty pokarm
i łączono niegdyś z wieloma bóstwami. Wiszące na drzewach
były znakiem płodności Ziemi. Ich zapach miał korzystnie wpływać na witalność, siły fizyczne oraz zapewniać długowieczność.
Dopiero później w poczet swych symboli przyjął je Kościół. Śliwki
wypędzały złe moce i także przedłużały życie. Taki sam wpływ
miały gruszki, które jeszcze przyciągały szczęście i dostatek. Figi
zapewniały płodność, obfitość, czystość, długie życie i nieśmiertelność. Daktyle były pokarmem duchów i „świętym napojem” –
symbolizowały płodność i bogactwo. Boskim pokarmem był także
miód, który posiadał magiczną moc. Był on znakiem wiecznej
szczęśliwości, bogactwa, miłości i mądrości. Zapewniał radość,
szczęście, obfitość, bogactwo ducha, pomyślność i długowieczność. Ryby już przez starożytnych Egipcjan i Babilończyków były
uważane za święte zwierzęta. Symbolizowały wolność, harmonię
i wyzwolenie. W starożytnym chrześcijaństwie rysunek ryby oznaczał Chrystusa i jako taki oznaczał początek, życie, nieśmiertelność, zmartwychwstanie, obfitość, płodność i strawę duchową.
Kapusta chroniła od złego i przyciągała dostatek.
Opłatek
Nazwa opłatek pochodzi z łacińskiego „oblatum” – „dar ofiarny”.
Jest to rodzaj przaśnego chleba wypiekanego w formie bardzo
cienkich, białych płatków, używanych w katolickiej mszy, a w polskiej
tradycji także podczas wieczerzy wigilijnej. Dużego opłatki (hostie),
konsekrowane podczas mszy, i mniejsze okrągłe komunikanty przeznaczone do komunii świętej wiernych są okrągłe, a opłatki wigilijne
– prostokątne. Wypiekano go na plebaniach i w klasztorach zakonników (ze względu na sakralne przeznaczenie chleba), a po domach
roznosili je księża, organiści, kościelni, ministranci, siostry zakonne
lub przekupki (w XVI wieku). Dziś opłatki można kupić wszędzie- na stoisku monopolowym, od „mikołajki” w hipermarkecie…
Opłatek pochodzi od starochrześcijańskich eulogii. Były to chleby
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ofiarne wystawiane na ołtarzu. Część z nich święcono i używano
jako Eucharystii, a pozostałe święcono po mszach. Początkowo
rozdawano je tym, którzy nie przyjęli Komunii Świętej, potem wszystkim uczestnikom nabożeństwa, a wreszcie roznoszono po domach
dla chorych. Zwyczaj ten praktykowany był w Kościele od IV wieku
w związku z zanikaniem powszechnego udziału w komunii oraz
wprowadzonym zakazem zabierania Eucharystii do domu.
Choinka
Tradycja drzewka świątecznego wywodzi się od aryjskiego
drzewa życia. Jego ślady odnajdujemy w sztuce wszędzie, gdzie
dotarli Ariowie (lud indoeuropejski, który od XIX do XVI wieku
p.n.e. rozprzestrzenił się w dolinie Indusu, a potem zajął cały Półwysep Indyjski). Dzisiejsza choinka bożonarodzeniowa pojawiła
się najprawdopodobniej w XV-XVI wieku we francuskiej Alzacji.
W XV-wiecznej Europie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
znajdowały się w domach zielone gałązki splecione w wieniec lub
wiązane i wieszane na suficie. Często była to mała sosna, świerk
lub inne iglaste. Mógł to być także czub drzewa zawieszony wierzchołkiem do dołu. W XVIII wieku znano ją na niemieckich dworach
magnackich. Szerzej rozprzestrzeniła się po Europie po wojnach
francusko-pruskich w połowie XIX wieku. Właśnie w tym stuleciu
zwyczaj ten przywędrował z Niemiec do Polski za pośrednictwem
żołnierzy i urzędników pruskich. Jako pierwsi przejęli go w latach
1794-1807 mieszczanie niemieccy i ewangelicy w Warszawie.
Na polskiej wsi została spopularyzowana dopiero w XIX wieku.
Na Mazurach zwyczaj stawiania choinki przyjął się dopiero około
1910 r., na rzeszowszczyźnie – przed pierwszą wojną światową,
a w górskich wioskach w latach 20-ych i 30-ych XX wieku.
Nie znaczy to jednak, że wcześniej w Polsce nie znano obyczaju
strojenia drzewka na Boże Narodzenie. W Polsce południowej
i południowo-zachodniej (Podhale, Pogórze, Śląsk Cieszyński,
Ziemia Sądecka i Krakowska, okolice Jarosławia, Rzeszowa,
Lublina i Sandomierza) wieszano nad stołem „podłaźniczkę”,
zwaną inaczej podłaźnikiem, połaźnikiem, jutką, wiechą, sadem,
rajskim lub bożym drzewkiem. Potem pojawiły się tzw. „światy” –
misternie wyplatane ze słomy lub tworzone z opłatków kule i krążki.
Jeszcze później zaczęto wyrabiać pająki ze słomy i kolorowych.
bibułek. Wzorem dla dzisiejszej choinki jest biblijne „drzewo życia”,
drzewo wiadomości dobrego i złego. Dlatego też wieszamy (lub
powinniśmy wieszać) na niej jabłka – na pamiątkę Adama i Ewy
oraz symbol zdrowia i życia. Łańcuchy symbolizują biblijnego
węża-kusiciela, a w okresie zaborów przypominały o tym, że
naród polski jest w niewoli (łańcuch niewoli). Na szczycie choinki
widnieje gwiazda betlejemska, która wskazywała drogę Trzem
Królom (Mędrcom) do małego Jezusa. Świeczki (lub światła)
na gałązkach przypominają o ogniu płonącym dawniej przez całą
noc wigilijną, aby mogły się przy nim ogrzać dusze przodków. Są
one także znakiem niegasnącej miłości Boga do człowieka oraz
Jezusa Chrystusa, „światłości świata”. Ozdobione wydmuszki
z jajek symbolizowały odradzające się życie, płodność i dobrobyt.
Pokruszone cząstki podłaźniczki dodawano po Świętach do karmy
zwierzętom lub zakopywano w bruzdach ziemi ornej.
Pasterka
W Kościele rzymskokatolickim jest to msza święta odprawiana
o północy w noc z 24 na 25 grudnia na pamiątkę narodzenia
Jezusa. Została tak nazwana na cześć pasterzy przybyłych
do Betlejem w noc narodzin Jezusa (Łk 2,15-20). Wprowadzono
ją w drugiej połowie V wieku. Jest ona wspomnieniem tradycji
wigilii paschalnej i liturgii Kościoła jerozolimskiego, związanych
z świętem Epifanii (święto upamiętniające objawienie Chrystusa:
ludziom w narodzeniu, poganom w pokłonie mędrców ze Wscho-
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du, uczniom w czasie chrztu w Jordanie i Żydom w cudzie
przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej – w Kościele
rzymskokatolickim jego odpowiednikiem jest święto Objawienia Pańskiego [Trzech Króli]). Na początku papież w Rzymie
odprawiał tylko 2 msze święte z okazji narodzin Jezusa, mszę
wigilijną i mszę świąteczną celebrowaną rankiem 25 grudnia.
Już w połowie VI wieku były już 3 msze bożonarodzeniowe:
nocna, o świcie i w ciągu dnia. Właśnie tą nocną nazwano pasterką. W Polsce odprawia się ją od drugiej połowy XV wieku.
Szopka, jasełka i kolędnicy
Autorem pierwszej szopki jest święty Franciszek z Asyżu.
W 1223 r., w Greccio we Włoszech, ustawił w skalnej grocie
żłób, wyścielił go sianem i położył tam figurę Dzieciątka. Obok
żłobu stały wół, osioł i owce. Odprawił tam uroczystą pasterkę.
Śpiewał wtedy Ewangelię oraz ułożone przez siebie pieśni o Bożym Narodzeniu. Takie nabożeństwa franciszkańskie bardzo
szybko stały się znane w całej Europie. Do Polski dotarły w XV
wieku i nazwano je jasełkami od „jasła”, góralskiej nazwy żłobu.
Nie mogło być Świąt Bożego Narodzenia bez kolędników! Pierwsze wzmianki o kolędnikach w Polsce pochodzą z XVI wieku,
ale na pewno tradycję tę pielęgnowano już wcześniej. Obchody
kolędnicze były znane w całej Europie, a ich początki sięgają
średniowiecza. Po wsiach chodzili: król Herod, śmierć, diabeł,
anioł i pasterze, czasem turoń, baran i koza. Byli też i tacy, którzy
prowadzili ze sobą żywe zwierzęta. W zamian za kolędowanie
dostawali od gospodyni jajka, strucle z makiem lub serem. Gospodarze dawali zwykle drobne pieniądze. Kolędnicy, wychodząc
z domu i kierując się do sąsiadów, śpiewali kolędy.
Kolędy
Kolęda to pieśń związana ze świętem Bożego Narodzenia
i obrzędami noworocznymi. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego
„calendae”, które oznaczało pierwszy dzień miesiąca lub roku.
Kolędy nie są pieśniami stricte religijnymi (choć śpiewa się je
także w kościele). Śpiewali je chłopcy chodzący po wsiach. Takie
pieśni zawsze złożone były z 3 części: życzeń powodzenia, szczęścia i urodzaju, prośby o datek i podziękowania za dar (zwane
podarzem lub też kolędą). Kolędami zwano także wszystkie podarunki noworoczne. Z czasem termin ten przylgnął do Świąt Bożego Narodzenia i do pieśni śpiewanych z okazji narodzin Jezusa.
Wywodzą się one z hymnów łacińskich o Bożym Narodzeniu,
które powstawały już w IV wieku. Według legendy autorem pierwszej kolędy miał być w XIII wieku święty Franciszek z Asyżu i to
właśnie jego zakon spopularyzował po całej Europie te pieśni.
W połowie XV i XVI wieku zaczęły powstawać pierwsze polskie kolędy,
będące przekładami z kancjonałów łacińskich i czeskich. Najstarsza
polska kolęda to „Zdrów bądź, królu anjelski” z 1424 r. Autorami
tekstów byli najznamienitsi polscy autorzy: Piotr Skarga („W żłobie
leży”), Morsztyn i Kochanowski. „Złoty okres” kolędy polskiej przypadł
na XVII i XVIII wiek, gdy powstały pastorałki (wesołe kolędy z elementami folkloru polskiego w rytmie mazurka, krakowiaka i poloneza). W
XVIII wieku powstały m.in.: „Gdy śliczna panna”, „Ach ubogi żłobie”
i „Tryumfy króla niebieskiego”. W XIX wieku bardzo patriotyczny tekst
do kolędy „Bóg się rodzi” napisał Franciszek Karpiński. W następnym
stuleciu Teofil Lenartowicz został autorem kolędy „Mizerna cicha,
stajenka licha”.
http://www.pijarzy.pl Polska Prowincja Zakonu Pijarów
Przygotował: Piotr Filipkowski
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„Na scynści, na zdrowi, na Boże Narodzyni”
Być może warto zaglądnąć na koniec do domów górali z Żywiecczyzny, a ściślej rzecz ujmując z Łodygowic i najbliższej okolicy.
Ciekawe ile różnic bądź podobizn zauważymy.
W dzień Wigilii bardzo wcześnie się wstawało, aby przez cały
rok nie polegiwać, nie leniuchować. Dzieci nie płakały, nikt nie
podnosił głosu, absolutnie nie wolno było się kłócić – wszystko
po to, by cały rok domownicy żyli w zgodzie i pokoju. W odwiedziny do sąsiadów mógł iść tylko mężczyzna – wierzono, że to
wróży narodziny byczka. Gościa należało poczęstować nalewką
“na szczodry dzień”, by i rok był szczodry.
Przed wieczerzą karmiono zwierzęta, kurom sypano ziarno w
obręczy, żeby nie gubiły jaj.
Z szopy przynoszono siano i kładziono na stół (na pamiątkę
tego, że Pan Jezus urodził się na sianie), które potem należało
zachować do marca, kiedy to dawano go pod kwokę, żeby kurczęta
„dobrze się chowały”. Wszystkie płody, wszystko czym obrodził
sad, ogród, i co „urodziło się” w polu, wkładano do wiklinowego
kosza, aby cały rok był obfity.
Jedzono z jednej miski, dopiero przy drugich daniach jadano
z osobnych talerzy. Do Wigilii zasiadano z pierwszą gwiazdą.
Odmawiano modlitwę, głowa rodziny – ojciec – rozdzielał opłatki,
potem siadano do stołu, a matka przynosiła jedzenie. Do momentu
zakończenia wieczerzy i odmówienia modlitwy dziękczynnej nikt nie
wstawał. Nie odchodzono od stołu, bowiem według tradycji to gwarantowało, że za rok domownicy spotkają się ponownie. Wszystkie
izby były oświetlone, w ten sposób czczono narodziny Zbawiciela.
Wieczerza składała się z trzynastu dań. Jeśli chodzi o zupy to
jadało się piecorki z kaszą (zupa z owoców suszonych) lub z obtłuczoną pszenicą. Na stołach także gościła kwaśnica gotowana
na karpich głowach, barszcz z uszkami, a w niektórych domach
także grzybowa z ziemniakami lub grzankami. Później smakowano
pierogi z kapustą i grzybami, sałatkę jarzynową, śledzie – marynowane przed świętami – podawane w śmietanie z cebulą. Również
daniem wigilijnym był karp pieczony, ale jeśli była bieda, jedzono
tylko śledzie. Na stole także musiały znaleźć się jabłka, orzechy,
pomarańcze lub cebula i przysmak nie lada – strucla maczana w
miodzie. Oczywiście nie mogło braknąć chleba, bowiem to oznaczałoby, że nie będzie go przez cały rok.
Jadano do syta i powoli, mimo że pościło się cały dzień. Wieczerzą trzeba było się delektować. Wszystkie dania były postne i bez
omasty. Po kolacji śpiewano kolędy, odwiedzano bliską rodzinę
i sąsiadów. Panny zamiatały okruchy wokół stołu, szły za stodołę,
by je wysypać i nadsłuchiwały, z której strony zaszczeka pies, to
stamtąd miał przyjść mąż.
Przed wyjściem na pasterkę, do rozgrzanego pieca wkładano
wielki przysmak – kiszki z oskubkami wieprzowymi. Kiedy domownicy wracali z uroczystej sumy, delikates był już gotowy.
Pierwszy dzień świąt był spokojny i rodzinny. Nie odwiedzano
się, w „świętym dniu” nie wypadało nikomu zakłócać spokoju. W
Boże Narodzenie nic nie robiono, o sprzątaniu nie było mowy,
nawet kotlety musiały być wcześniej ubite, a ziemniaki obrane.
Nikt z domowników nie mógł w ciągu dnia się położyć, należało
siedzieć i w ten sposób odpoczywać, inaczej „zboże by wyległo”.
Na obiad oprócz kotletów z ziemniakami podawano kwaśnicę
na wieprzowinie lub rosół, potem zajadano ciasta drożdżowe
i baby ucierane. Siano leżało pod obrusem do św. Szczepana –
symbol dwóch świątecznych dni, a stół wigilijny sprzątano dopiero
po przyjściu pierwszych kolędników z gwiazdą.
Przygotowała: Agata Jędrysko
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzenia zdrowia, wielu dobrych dni
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
wszystkim mieszkańcom Jaworza
życzy
Zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą szczęśliwe, przyniosą z sobą miłość ,
radość i nadzieję a Nowy 2011 Rok wiele
szczęścia,
spełnienia wszystkich planów i zamierzeń
tego wszystkim mieszkańcom i władzom Gminy
życzą

2010 ROK

Na zbliżające się Święta pragniemy
złożyć życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Zaś nadchodzący Nowy Rok
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń
Krystyna Plaza-Popielas
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8
w Jaworzu

członkinie Kół Gospodyń Wiejskich Nr 1 i 2

Ciepłych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia,
spędzonych w rodzinnym gronie, przy
blasku
płonącej choinki i dźwiękach kolęd
oraz wszystkiego najlepszego w Nowych Roku mieszkańcom Gminy
oraz czytelnikom Echa
Życzą członkowie Stowarzyszenia
„Nasze Jaworze”

„Narodził się nam Zbawiciel,
Którym jest Mesjasz Pan”. Ewangelia św Łukasza 2;11
Niech blask Chrystusowego Światła opromieni nasze życie,
Wnosząc w nie prawdziwy Pokój i prawdziwą Radość.
Zaś przełamanie się opłatkiem niechaj będzie znakiem
chrześcijańskiej miłości, jedności i wiary.
Niech tej wzajemnej miłości i wiary nie zabraknie
nam w Nowym Roku
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu
życzy wszystkim czytelnikom „Echa”
a zarazem mieszkańcom Jaworza spokojnych,
pogodnych, wesołych i pełnych łaski Świąt Bożego Narodzenia
oraz w Nowym Roku spełnienia ambitnych planów indywidualnych,
rodzinnych i tych, które w kampanii samorządowej przedstawiał
Wójt i nowo wybrani radni Gminy Jaworze
PTEw Oddział w Jaworzu
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PIONOWO:
1. Miasto powiatowe
2. Gaz o przenikliwym zapachu (NH3)
3. Półkolista wnęka w murze
4. Roślina ozdobna o grubych, potężnych
i kolczastych liściach
5. Znany w Jaworzu doktor, który po I wojnie
światowej reaktywował tutaj działalność
kuracyjną
6. Ulubiona przez młodzież pora roku
7. Dawny rządca Jaworza, jeden z głównych
bohaterów sztuki „Kurort.Sekrety dawnego
Jaworza”
8. Droga na obszarze zurbanizowanym
9. Siostra Balladyny
14. Służy do sporządzania notatek
18. Barwny ptak przybywający do nas zimą ze
Skandynawii
19. Akt woli organu kolegialnego
21. Trzeci organ władzy
22. Jednostka powierzchni gruntów w krajach
anglosaskich
24. Obywatel sąsiadującego z Polską państwa
25. Obiekt, w którym odbywają się ważne imprezy kulturalne Jaworza
26. Statek przeznaczony do prac holowniczych
27. Zdobi każdą twarz
28. Sposób walki morskiej polegającej na
zetknięciu okrętów
31. Zwykle trwa 45 minut
32. Rzeka graniczna Polski i Niemiec
35. Polak w najdawniejszych czasach
36. Ważny element uprzęży
39. Popularne zwierzę domowe
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Znaczenie wyrazów
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POZIOMO:
1. Potoczna nazwa pobliskiego szczytu (Błotny)
6. Książka przeznaczona do obowiązkowego
czytania w szkołach
10. Gospodarz w Beskidach i na Podhalu
11. Człowiek nieuczynny, samolub
12. Stolica Gruzji
13. Materiał budowlany (może być palone, gaszone)
15. Krzywo zwijająca się i nakręcająca, wielokrotny skręt
17. Cecha, której czasem brakuje – zwłaszcza
nieśmiałym
20. Wnoszą i popierają oskarżenia
23. Bryła geometryczna z promieniem
27. Może być mózgowy, może być cieplny
29.Popularny napój
30. Utwór niewiadomego autorstwa, często
o charakterze religijnym
33. Znany polski profesor – językoznawca
34. Węgierska waluta
35. Wawrzyn, symbol i nagroda za zwycięstwo
37. Popularna nazwa polskiego ruchu politycznego – Narodowej Demokracji (w II RP)
38. Kobieta żyjąca we wspólnocie, która szczególnie poświęciła się Bogu
39. Zjawisko nadzwyczajne
40. Gmina wiejska w powiecie cieszyńskim
sąsiadująca z Czechami
41. Tytułowa postać noweli B. Prusa
42. Tytuł władcy w dawnej Rosji
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Autorem kolejnej krzyżówki nr 2 jest pani
Aniela Mieszczak z Jaworza.
Rozwiązanie krzyżówki – samo hasło
po wpisaniu w oznaczone pola pod krzyżówką można nadsyłać mailem na adres
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, mail:
biuro@opgj.pl
Ze względu na fakt, że Echo Jaworza
nie dociera do wszystkich mieszkańców
w jednakowym czasie, rozwiązania krzyżówki można przesyłać na wyżej podany
adres NIE WCZEŚNIEJ   niż 20 grudnia
br. Dla pierwszych trzech osób, które
prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, Ośrodek Promocji Gminy przygotował
skromne upominki (prawidłowe hasło wraz
z nazwiskami nagrodzonych osób podamy
styczniowym numerze Echa Jaworza)
Prawidłowe hasło rozwiązania krzyżówki nr 1 z listopadowego numeru Echa
brzmiało: „Stulecie Szkoły w Jaworzu”. Oto
nazwiska trzech pierwszych osób, które
nadesłały prawidłowe rozwiązania:
I rozwiązanie: Małgorzata Michalska
– Jaworze
II rozwiązanie: Beata Grzyb – Jaworze
III rozwiązanie: Jakub Weiss – Jaworze
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Agencja Usług Językowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. 33 817 25 68, tel. kom. 602 574 561
e-mail: sworntran@interia.pl
•
•
•
•

poleca usługi w zakresie:

tłumaczeń przysięgłych (jęz. angielski) tekstów
ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych,
prawnych itd.);
indywidualnych lekcji językowych;
konsultacji metodyczno-językowych;
doradztwa merytorycznego podczas pisania
prac naukowych (licencjat, praca magisterska)

ogłasza nabór
na zajęcia indywidualne oraz grupowe
(4-8 osób) dla dzieci, młodzieży i dorosłych
W








ofercie:
język angielski
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
komunikacja interpersonalna
techniki szybkiego czytania
zajęcia ogólnorozwojowe
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cen trakcyjn
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e
poz wysok
i
i
gw
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nto
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e

!

www.masterschool.ovh.org
Jasienica 291
(Krzyżówka I p.)
Tel. 692 45 16 12,
666 85 21 77
(prosimy o kontakt telefoniczny od 20 sierpnia)

USŁUGI ZWYŻKĄ
 Montaż dekoracji i reklam  WYSIĘG 12 M!
Przycinanie drzew  Czyszczenie rynien
 Malowanie konstrukcji
 Mycie okien, odśnieżanie dachów
 Usuwanie sopli nawisów śnieżnych
 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
intercom.bielsko@wp.pl
TEL. 692 741 741, 692 580 570

VILLA Barbara
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze
tel: 33/ 817 23 00, e-mail: info@villabarbara.pl
www.villabarbara.pl

VILLA BARBARA

ZAPRASZA DO RESTAURACJI I KAWIARNI
W GODZINACH 7.00-22.00
 ZESTAWY OBIADOWE TYLKO – 20 ZŁ
w godzinach 13.00-16.00 od poniedziałku do piątku
 POSIŁKI DIETETYCZNE (5 posiłków dziennie na zamówienie)
 W WEEKENDY – 10% RABATU NA DANIA Z KARTY
 ZIMOWE WIECZORY W KAWIARNI PRZY GRZAŃCU
   LUB HERBACIE PO GÓRALSKU
ORGANIZUJEMY
 WESELA
 PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
 FIRMOWE SPOTKANIA OPŁATKOWE już od 35zł/os.
Przyjmujemy rezerwację na bal sylwestrowy
Jako prezent dla pań polecamy „Dzień w spa”

Powodzie, gradobicia, trąby powietrzne, nawałnice,
huragany – taki widok nie dziwi już nikogo z Nas.
Czy Twoje mienie jest zabezpieczone przed skutkami kataklizmów?
Kompleksowe ubezpieczenia domów i ruchomości domowych
w Allianz.
ZADZWOŃ:
Zbigniew Palonek 501 395 916
email: zbigniew.palonek@port.allianz.pl
Z „Echem Jaworza” 30% zniżki !!!

Karczma „Pod Błatnią” w Jaworzu
Spodziewasz się gości? Organizujesz przyjęcie w domu
lub w firmie i nie wiesz co podać?
Karczma „Pod Błatnią” w Jaworzu, ul. Turystyczna 121
Przywiezie Ci wszystkie dania gorące i pachnące
na swojej zastawie. Ty tylko wyłożysz półmiski na stół.
tel.

Zamówienia i informacje:
33 8172 257, kom. 600 894 588

Kursy tańca
Zapraszamy na zajęcia:
• dzieci
• młodzież
• dorosłych
Tel. 505 537 386,
796 295 912

Kupię działkę
minimum 35 arów w Jaworzu,
może być częściowo budowlana,
w atrakcyjnej lokalizacji

Tel. 507-343-746
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GABINET
WETERYNARYJNY
W JAWORZU
lek.wet. Dorota Bik

ul. Zdrojowa 186
Uprzejmie proszę o telefoniczne
umawianie wizyt.

TEL. 608 528 315
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Wszystkim mieszkańcom Jaworza, którzy poparli
nasze kandydatury w wyborach do Rady Powiatu
pragniemy serdecznie podziękować za oddane głosy
na nasze osoby.
Jednocześnie tą drogą chcielibyśmy pogratulować
wszystkim kandydatom, którzy zostali wybrani do
Rady Gminy w Jaworzu i Rady Powiatu w Bielsku –
Białej oraz Panu Wójtowi wyboru na te zaszczytne stanowiska i życzyć dużo zdrowia, wytrwałości i sukcesów
w pracy samorządowej.
Z wyrazami szacunku
Urszula Bujok
Jan Borowski
Józef Szary

Sklep „ MARIA” (w likwidacji)

Serdecznie dziękuję mieszkańcom

Zaprasza na wyprzedaż towaru.

z obwodu nr 10 za poparcie

Wszystkie artykuły

30% TANIEJ

mojej kandydatury na radną

Jaworze, ul. Słoneczna – obok sklepu AVANTI II

do Rady Gminy Jaworze.

Od godziny 9.00-17.00 oprócz wtorków

Jędrzejko Joanna
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KOMITET WYBORCZY
WYBORÓW
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA
SERDECZNIE DZIĘKUJE
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM JAWORZA
ZA UDZIAŁ W WYBORACH
W DNIU 21 LISTOPADA 2010

2010 ROK

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
W związku z wyborem na Radnych Gminy Jaworze
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Wyborcom za okazane zaufanie i oddanie na nas głosu.
Obiecujemy, że będziemy starać się nie zawieść Państwa
zaufania, godnie WAS reprezentować i sumiennie wykonywać swoje obowiązki dla dobra mieszkańców Jaworza

A SZCZEGÓLNIE ZA ODDANIE GŁOSU
NA NASZYCH KANDYDATÓW.
Pełnomocnik Komitetu
IRMGARDA GRYCZKA

Jeszcze raz z głębi serca dziękujemy
Danuta MYNARSKA	
– okręg nr 9
Roman LOREK
– okręg nr 14
Zygmunt PODKÓWKA
– okręg nr 10
Jerzy RYRYCH
– okręg nr 3

Szanowni Wyborcy,
W imieniu własnym oraz wszystkich kandydatek i kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców
Zdzisława Byloka „Jaworze Górą” pragnę serdecznie podziękować za wszystkie głosy, które oddali Państwo na naszą
listę podczas wyborów samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku – tj. w wyborach na Wójta oraz do Rady
Gminy Jaworze, a także za tak duże poparcie mojej kandydatury do Rady Powiatu Bielskiego.
Dziękuję jednocześnie wszystkim kandydatom KWW Zdzisława Byloka „Jaworze Górą”, którzy zdecydowali się
wspólnie ze mną startować w tych wyborach oraz poprzeć proponowany przeze mnie program rozwoju naszej gminy.
Współpraca z tak wspaniałymi i wartościowymi ludźmi była dla mnie niewątpliwym zaszczytem. Tym bardziej cieszy,
że z większością z nich będę mógł współpracować – już jako z radnymi – w nowej Radzie Gminy w latach 2010-2014,
zaś pozostałe osoby – Patrycję Jakubiec, Joanną Jędrzejko, Stanisławę Szczotkę, Tadeusza Gruszczyka oraz Krzysztofa
Labzę zapraszam już dzisiaj do współpracy w życiu społecznym naszej gminy.
Szczególne podziękowania składam także Państwu, drodzy Wyborcy, za okazane nam zaufanie, wierząc, że uzyskany
wynik jest poniekąd dowodem, że zauważyliście Państwo zmiany, jakie zaszły w okresie sprawowanej przeze mnie
funkcji Wójta Gminy Jaworze oraz znajdują one u Państwa aprobatę. Jest to wielkie wyzwanie do dalszej wytężonej
pracy i służby na rzecz Jaworza i wszystkich jego mieszkańców.
Serdecznie chciałbym również pogratulować nowo wybranym radnym, którzy startowali z innych komitetów
wyborczych – Danucie Mynarskiej, Janowi Bożkowi, Zygmuntowi Podkówce, Romanowi Lorkowi i Jerzemu
Ryrychowi oraz zaprosić ich jednocześnie do współpracy na rzecz rozwoju naszej gminy, gdyż to przecież RAZEM
ZMIENIAMY JAWORZE.
ZDZISŁAW BYLOK
WÓJT GMINY JAWORZE
KWW Zdzisława Byloka „Jaworze Górą”

F.H.U. KOMPLEX
Bogdan Skrzydelski
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, WOD-KAN, C.O.,
PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE, USŁUGI KOPARKĄ,
pozostałe Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Montaż agregatów prądotwórczych
Doradztwo i serwis awaryjny
tel. 33 817 29 90, tel. kom. 664 383 369

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 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: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr
Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora
Naczelnego i odpowiedzialna za korektę, Radosław G. Ostałkiewicz –
(Urząd Gminy Jaworze). Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka
z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych
tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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Wójt z Radą Gminy VI Kadencji 2010-2014

Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze

Andrzej Śliwka
Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Putek
Pierwszy
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Mikler Irena

Joanna Buzderewicz
Druga
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Jan Bathelt
Danuta Mynarska

Krystyna Szczypka

Roman Kruczek

Gustaw Bohucki
Jan Bożek

Krzysztof Kleszcz

Zbigniew Lisowski

Jerzy Ryrych
Roman Lorek

Zygmunt Podkówka

