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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

Szanowni Państwo
Wchodzimy w Nowy  Rok 2011, to też pierwszy rok pracy nowo 

wybranej Rady Gminy. W tym miejscu pragnę złożyć wszystkim 
Mieszkańcom Jaworza  tradycyjne życzenia zdrowia, pomyśl-
ności, sukcesów zawodowych,  spokoju w naszych rodzinach, 
poczucia stabilizacji,  możliwości realizacji zamierzeń  oraz 
planów osobistych, jak i zawodowych.

Wiemy jednak, że ten Nowy Rok będzie trudny zarówno dla 
naszego gminnego budżetu, jak i dla poszczególnych budżetów 
domowych. Niestety, kryzysu nikt nie odwołał. Ceny już końcem 
roku 2010  zaczęły w wielu miejscach ostro piąć się w górę. Z kolei  
pensje większości obywateli  w najlepszym razie  stoją w miejscu. To 
oczywiście wpływa  także na nasze życie, zamierzenia  inwestycyjne 
nie tylko w skali gminy,  ale i naszych gospodarstw domowych.

Wracając do gminnego podwórka. Grudniowy atak zimy,  zamie-
cie śnieżne nie pozostały bez wpływu na gminną kasę. Aby drogi  
gminne były przejezdne trzeba było postawić nasze służby w stan 
najwyższej gotowości – nieraz przez całą dobę.

Kolejnym  problemem są inwestycje w trakcie realizacji, których już 
jesteśmy. Ostatnie posunięcia władz unijnych  w zakresie zaostrze-
nia polityki pieniężnej mogą spowodować  opóźnienia w wypłatach 
należnych środków unijnych, w ramach realizacji poszczególnych 
programów.  Ryzyko to nie dotyczy tylko Jaworza, ale wszystkich 
wsi, miast i województw. Jesteśmy w trakcie realizacji ogromnych 
projektów unijnych w tym budowy kanalizacji, ale nie tylko. Chodzi 
także o projekty turystyczne  związane np.  z przebudową parku w 
rejonie amfiteatru czy samego centrum Jaworza. 

Są także tematy ważne, które musimy zrobić, a na co nie mamy w 
chwili obecnej pieniędzy jak np. wyremontowanie budynku „Goruszki” 
na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej i innej jednostki budżetowej 
– prawdopodobnie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kolejnym 
ważnym zadaniem jest termomodernizacja budynku szkoły podsta-
wowej i przebudowa w szkole całej instalacji ciepłowniczej – na to w 
chwili obecnej też nie mamy pieniędzy. W tym ostatnim przypadku jest 
szansa na 50% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska, jednak reszty tj 1 mln zł – także  nam brakuje. Dalej otwartym  
problemem pozostaje budowa Hali Sportowej przy gimnazjum.

Obecnie szanse na pozyskanie nowych środków unijnych 
właściwie się skończyły. Mam na myśli większe projekty. Nowe 

pieniądze z Unii Europejskiej najwcześniej będzie można pozy-
skiwać od 2014 roku. I  najprawdopodobniej będą to pieniądze na 
innowacje technologiczne.   

Jeśli zaś idzie  o ewentualne zagrożenia dla budowy kanalizacji.  W 
zapisie umowy na jej budowę mamy gwarancję  otrzymania  środków  
unijnych do 3 miesięcy od zakończenia budowy I etapu. Owszem jest 
możliwość  unijnego  „poślizgu”, ale całość gwarantuje Urząd Marszał-
kowski w Katowicach, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czyli gwaran-
tem jest Państwo Polskie. Te pieniądze fizycznie już zostały przyznane 
Polsce na konkretne programy. Miejmy nadzieję, że zawirowania  w 
Unii Europejskiej  nie spowodują  na tym polu perturbacji.  W 2011 roku 
będziemy starać się pozyskać pieniądze z  Lokalnej Grupy Rybackiej.

Tak więc problemów na pewno nam w 2011 roku nie zabraknie. 
Ważne, aby wszystkim starczyło sił do pokonania trudności. Zatem 
potrzeba wzajemnej życzliwości i wsparcia tak na niwie samo-
rządowej, jak i w naszych rodzinach. Tego też życzę Państwu w 
Nowym roku 2011.         Zdzisław Bylok

Wójt Gminy Jaworze

W Nowy Rok 2011 z umiarkowanym optymizmem

Sztuka komunikacji Najbardziej satysfakcjonującą, ale także i trudną jest praca 
z ludźmi. Najlepiej wie o tym Andrzej Śliwka, były i obecny 
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze, z którym rozmawiamy 
o pracy społecznej, odpowiedzialności i umiejętności komu-
nikacji.

Do końca nie wiedziałem czy zostanę przewodniczącym, jednak 
zaproponowano mi to stanowisko po raz drugi i muszę powiedzieć, 
że z przyjemnością przyjąłem te obowiązki. Tym większą mam 
satysfakcję, że za mną głosowało 12-stu radnych. To oczywiste, 
że będę korzystał z doświadczeń poprzednich lat, aby jeśli nie 
lepiej, to przynajmniej tak samo, jak w poprzedniej kadencji prze-
wodniczyć jaworzańskim rajcom. Chodzi o spokój, zgodę i dobrą 
współpracę, bowiem to gwarant sukcesów całego Jaworza. Myślę, 
że tak samo dobrze będzie mi się współpracowało z władzami 
gminy, jak i z samymi radnymi. Jaworzanie to wspaniali ludzie, 
zatem uważam, że wszystko dobrze się ułoży.
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Dalece nie każdy potrafi odnaleźć się w sprawowaniu tego 
typu funkcji, jaka cecha charakteru pomaga Panu piastować 
tak odpowiedzialne stanowisko?

Ujmę to tak, jeśli z jednej stronę postawiono by przy mnie diabła, 
a z drugiej anioła, potrafię się z nimi dogadać, a przynajmniej będę 
dążył do kompromisu. Staram się być człowiekiem niekonfliktowym  
i spokojnym. Mam wrażenie, że te cechy są wrodzonymi. Jak sięgam 
pamięcią i w młodości i w wieku dojrzałym nie było takiej sytuacji, 
abym z kimś nie rozmawiał. Począwszy od rodziny, a skończywszy 
na sąsiadach, znajomych. Jeśli nawet zdarzają się sytuacje graniczne, 
staram się rzecz wyjaśnić i nie chować niepotrzebnej urazy. Zresztą 
uważam, że w polityce tak to powinno wyglądać. Jeśli mamy coś 
do siebie – mówię tu o poprzedniej i obecnej mojej funkcji – to wyjaśniamy 
to albo w cztery oczy, albo na komisjach i przechodzimy do dalszej 
pracy. Życie jest zbyt krótkie i piękne, by go nadmiernie komplikować.

Spokój, bezkonfliktowość, z pewnością cierpliwość, ale 
i rozumienie drugiego człowieka, to recepta na osiągnięcie 
mądrego kompromisu.

Od kiedy ukończyłem szkołę podstawową działałem w różnego 
rodzaju organizacjach. Zakładałem i prowadziłem Związek Młodzieży 
Wiejskiej, PTTK , LOK. Jako młody człowiek miałem kontakt z rówieśni-
kami, ludźmi w średnim wieku, jak i osobami dojrzałymi. W ten sposób 
uczyłem się sztuki komunikacji, a w tym rozumienia drugiego człowieka, 
cierpliwości i opanowania. Potrafiłem i nadal potrafię z każdym znaleźć 
wspólny język. Owo doświadczenie tych lat pracy społecznej złożyło 

się na to, że bycie Przewodniczącym Rady Gminy Jaworze przychodzi 
mi stosunkowo łatwo, a i daje ogromną satysfakcję.

Jako, że nowy to już rok czas by słów kilka powiedzieć 
o planach, zamierzeniach, nadziejach związanych z co dopiero 
ukonstytuowaną radą, jak i złożyć życzenia.

Jeśli chodzi o radę i gminę, to życzyłbym sobie oraz wójtom, 
radnym i mieszkańcom, by było realizowane to, co już zostało 
rozpoczęte. W Jaworzu sporo się dzieje, wiele zostało zrobione 
i należy to sfinalizować. Zdajemy sobie sprawę z tego- zresztą 
powiedziałem to na I sesji – że czekają nas trudne lata. Poprzednia 
kadencja była o tyle łatwiejsza, że był przypływ finansów. Jeśli 
gminy były przygotowane na ów przypływ, a więc miały swoje 
zasoby do dofinansowania każdego programu, wszystko układało 
się pomyślnie. Obecnie różnego rodzaju zadania są rozpoczęte 
i trzeba doprowadzić do ich zakończenia. Jestem przekonany, że 
jeżeli będziemy spokojnie pracować, działać, to nam się to uda.

Natomiast wszystkim mieszkańcom w Nowym Roku pragnę 
życzyć przede wszystkim zdrowia, ono jest ważne bez względu 
na wiek, choć coraz bardziej się je ceni, gdy jest się człowiekiem 
dojrzałym. Zaangażowania społecznego życzę wszystkim działa-
czom, aby ta siła nigdy w nich nie osłabła. Zaś wszystkim, którym 
na sercu leży rozwój Jaworza życzę zjednoczenia sił, wspomaga-
nia wysiłków władzy, aby nasza mała ojczyzna rozwijała się. Jeśli 
będziemy patrzeć i działać w jednym kierunku, osiągniemy ten cel.

Rozmawiała Agata Jędrysko

I Sesja Rady Gminy VI Kadencji  

Obrady I sesji Rady Gminy VI Kadencji  2 grudnia 2010  roku. 
Zgodnie  z prawem do czasu wyboru nowego przewodniczące-
go, obradom sesji powinien przewodniczyć najstarszy wiekiem 
radny  spośród nowo wybranych członków rady. Został nim dr 
Roman Lorek, który przywitał zebranych, jednocześnie stwier-
dzając obecność 15 radnych, a więc wszystkich rajców Rady 
Gminy Jaworze.

Następnie Roman Lorek odczytał tekst przysięgi radnych. Każ-
dy osobiście   złożył ślubowanie, tym samym rajcy objęli mandat 
radnego Rady Gminy.  Radni powołali członków Komisji Uchwał i 
Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. 

Na wniosek  radnej Danuty Mynarskiej  przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Roman Kruczek  przedstawił szczegóły regulaminu 
wyboru przewodniczącego rady.

Radni zgłosili  kandydatów  na przewodniczącego Rady Gminy 
Jaworze,  byli nimi Andrzej Śliwka i Roman Lorek. Roman Lorek nie 
przyjął propozycji kandydowania na przewodniczącego rady, dziękując 
jednocześnie za zgłoszenie jego kandydatury.

Jedynym kandydatem na przewodniczącego rady  pozostał 
Andrzej Śliwka.

Wybory były tajne, każdy z radnych  wrzucał do urny  swój głos. 
Minimalna liczba ważnych głosów do przegłosowania kandy-

datury na radnego wynosiła 8  głosów.  Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Roman Kruczek  odczytał wyniki głosowania

Andrzej Śliwka uzyskał 12 głosów popierających jego kandyda-
turę  i 3 głosy przeciwne.

Tym samym Andrzej Śliwka został wybrany przewodniczą-
cym Rady Gminy VI Kadencji.

Roman Lorek  złożył życzenia  i gratulacje nowemu przewodni-
czącemu Rady Gminy. Prowadzenie  obrad sesji przejął Andrzej 
Śliwka, który podziękował  radnemu-seniorowi Romanowi Lorkowi 
za życzenia, wyborcom za  ponowny wybór do rady, radnym za 
poparcie.  Andrzej Śliwka  poprosił wszystkich  o wspólne dzia-

łanie w  najbliższych latach na rzecz Jaworza. Swoje gratulacje 
w imieniu Klubu Wyborców Miłośników Jaworza  złożyła Danuta 
Mynarska.

Wybór wiceprzewodniczących  Rady Gminy Jaworze
Zgłoszono  następujących kandydatów na dwóch wiceprze-

wodniczących:
Joanna Buzderewicz, Zbigniew Putek, Zygmunt Podkówka.
W głosowaniu wybrano: 
Joannę Buzderewicz- 11 głosów za
Zbigniewa Putka- 15  głosów za 
Zygmunta Podkówkę-4  głosy za
Ostatecznie na wiceprzewodniczących Rady Gminy zostali 

wybrani; Joanna Buzderewicz i Zbigniew Putek.
W kolejnych głosowaniach radni dokonali wyboru członków 

komisji rady:
Komisja Rewizyjna: Przew. Zbigniew Lisowski, członkowie; 

J.Ryrych, Kr.Szczypka, Z.Podkówka, K.Kleszcz.
Komisja  Budżetu i Finansów: Przew. Roman Kruczek, człon-

kowie; R.Lorek, D. Mynarska, Zb. Lisowski, Zb. Putek.
Komisja  Samorządu i Spraw Lokalnych: Przew. Kr. Szczypka, 

członkowie; D. Mynarska, Z. Podkówka, R. Kruczek, J. Bożek.
Komisja  Gospodarki i Infrastruktury: Przew. K. Kleszcz, 

członkowie; J. Ryrych, J. Bathelt, R.Lorek, Zb. Putek.
Komisja  Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Przew. J.Bathelt, 

członkowie; J.Ryrych, I. Mikler, G.Bohucki, A. Śliwka.
Komisja  Mienia i Gospodarki Nieruchomościami: Przew. 

I.Mikler, K. Kleszcz, A. Sliwka.
Komisja  Zdrowia i Spraw Społecznych: Przew. J.Bożek, 

członkowie J. Buzderewicz, Kr. Szczypka, Z. Podkówka, G.Bohucki
Szczegóły dotyczące m.in. głosowań podczas I sesji RG Jaworze 

zostały umieszczone w protokole z  sesji.
Zatwierdził  do druku A.Śliwka

Przygotował  P.Filipkowski
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Zameldowania na pobyt stały
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Ogółem

1 2 3 4

Mieszkańcy przybyli z innej gminy 93 80 174

Urodzenia  (meldunek z  urzędu) 31 25 56

Zameldowanie w drodze decyzji 

administracyjnej

0 0 0

Razem 230

Przemeldowania w obrębie gminy Jaworze na pobyt stały
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1 2 3 4

Przemeldowania w obrębie Gminy 

Jaworze

21 34 55

Zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1 2 3 4

Pobyt czasowy mieszkańców Gminy 

Jaworze poza obszarem gminy

52 38 90

Pobyt czasowy mieszkańców z innych 

gmin – obywateli  RP - na obszarze 

Gminy Jaworze

93 102 195

Pobyt czasowy cudzoziemców  na 

obszarze Gminy Jaworze

5 3 8

Zameldowania na pobyt czasowy do  3 miesięcy
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1 2 3 4

Pobyt czasowy mieszkańców z innych 

gmin – obywateli  RP - na obszarze 

Gminy Jaworze

0 2 2

Pobyt czasowy cudzoziemców  na 

obszarze Gminy Jaworze

4 9 13

Wymeldowania z pobytu stałego
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1 2 3 4

Mieszkańcy opuszczający Gminę 

Jaworze

48 32 80

Wymeldowanie w drodze decyzji 

administracyjnej

1 1 2

Zgony (wymeldowania z urzędu) 27 34 61

Ogółem 143

Główny punktem sesji było  złożenie ślubowania przez wójta  
Zdzisława Byloka.  Obradom sesji przewodniczył Andrzej Śliwka 
– przewodniczący Rady Gminy. W sesji uczestniczyło 14 radnych, 
co czyni  obrady prawomocnymi.  

Objęcie obowiązków  przez wójta następuje dopiero po złożeniu  
przez wójta-elekta  przysięgi wobec radnych Rady Gminy. Jest to ko-
lejna- trzecia już kadencja Zdzisława Byloka na tym stanowisku.  Słowa  
gratulacji dla zaprzysiężonego wójta w imieniu wszystkich radnych, 
skierował przewodniczący jaworzańskich rajców  Andrzej Śliwka. Słowa 
podziękowania wobec jaworzańskich wyborców skierował Zdzisław 
Bylok. Jak podkreślił wójt - ten wybór to potwierdzenie uznania przez 
mieszkańców  dokonań władz w poprzedniej kadencji. Następnie wójt 
zakreślił główne kierunki działań na najbliższe cztery lata kadencji, 
jednocześnie gratulując wszystkim radnym wyboru do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka poinformował 
radnych o pisemnej rezygnacji radnego Jana Bożka z funkcji 
przewodniczącego  Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Danutę Mynarską i Romana 
Kruczka. Przewodniczący RG Andrzej Śliwki zaproponował Gusta-
wa Bohuckiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Zdrowia  

i Spraw Społecznych. Projekt stosownej uchwały odczytał wice-
przewodniczący Zbigniew Putek. 

Uchwały w sprawie  zmiany składu i przewodniczących  w/w 
komisji  zostały przyjęte  w oddzielnych głosowaniach 14 głosami 
za (przy jednym nieobecnym).

Sprawy organizacyjne Rady Gminy
Przewodniczący RG przypomniał o terminie  składania oświad-

czeń majątkowych przez radnych.
Andrzej Śliwka  poinformował  o zmianach w godzinach  funk-

cjonowania Biura Rady Gminy i dyżurami  wiceprzewodniczących.
Dalsza dyskusja dotyczyła zwołania jeszcze  w grudniu sesji RG 

Jaworze (budżetowej) pod sam koniec miesiąca. 
Poinformowanie przez Andrzeja Śliwkę o podziękowaniach  

burmistrza miasta Bogatynia za pomoc dla powodzian.
Wolne wnioski
Nie zgłoszono żadnych wniosków.
Andrzej Śliwka podziękował za udział  w sesji radnym, gościom  

i kandydatom na radnych, uczestniczącym w ostatnich wyborach 
samorządowych.

Zatwierdził do druku Andrzej Śliwka
Przygotował: P.Filipkowski

II Sesja Rady Gminy Jaworze w dniu 9 grudnia 2010

Dane liczbowe o migracji  mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2010
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Zestawienie liczbowe mieszkańców gminy Jaworze

według wieku – rok  2010

Rok K M

 O
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m

Rok K M
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łe
m

 

Rok K M

O
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m

Rok K M

O
gó

łe
m

 

1914 1 0 1 1941 30 26 56 1968 40 44 84 1995 28 56 84

1915 0 0 0 1942 43 35 78 1969 44 39 83 1996 38 42 80

1916 1 2 3 1943 28 28 56 1970 46 48 94 1997 47 31 78

1917 0 0 0 1944 22 27 49 1971 51 37 88 1998 32 34 66

1918 0 1 1 1945 26 29 55 1972 51 44 95 1999 23 39 62

1919 3 2 5 1946 38 27 65 1973 55 47 102 2000 42 35 77

1920 3 0 3 1947 38 34 72 1974 60 40 100 2001 30 29 59

1921 6 3 9 1948 49 32 81 1975 55 49 104 2002 30 26 56

1922 9 5 14 1949 51 44 95 1976 54 56 110 2003 36 40 76

1923 7 4 11 1950 53 61 114 1977 54 59 113 2004 16 32 48

1924 9 2 11 1951 52 41 93 1978 52 45 97 2005 25 38 63

1925 13 5 18 1952 47 35 82 1979 45 49 94 2006 24 30 54

1926 10 5 15 1953 57 49 106 1980 40 55 95 2007 23 47 50

1927 8 4 12 1954 62 42 104 1981 42 43 85 2008 35 41 76

1928 11 8 19 1955 45 54 99 1982 52 43 95 2009 31 35 66

1929 19 12 31 1956 37 55 92 1983 57 53 110 2010 31 26 57

1930 21 11 32 1957 61 53 114 1984 43 45 88

1931 20 9 29 1958 51 38 89 1985 57 47 104

1932 17 8 25 1959 54 36 90 1986 43 38 81

1933 21 12 33 1960 39 39 78 1987 58 41 99

1934 27 13 40 1961 42 44 86 1988 40 45 85

1935 13 23 36 1962 37 35 72 1989 40 44 84

1936 20 17 37 1963 51 45 96 1990 57 46 103

1937 28 22 50 1964 48 46 94 1991 56 44 100

1938 24 30 54 1965 54 45 99 1992 43 49 92

1939 30 22 52 1966 43 46 89 1993 39 37 76

1940 42 28 70 1967 45 54 99 1994 37 37 74

 Ogółem:  6521                Kobiety  3369                         Mężczyźni   3152

Legenda :

K- kobieta 

M- Mężczyzna

Sporządziła :

Barbara Pieczara

Zestawienie liczbowe mieszkańców gminy Jaworze według wieku – rok  2010

Legenda: K – kobieta, M – Mężczyzna Sporządziła: Barbara Pieczara

I. 1. Odśnieżanie  dróg.
Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe
„ERGO” Penkala s.c.
43-384 Jaworze  ul. Krokusowa 213 tel. 604-235-483
REJON I – Jaworze Nałęże
(ul. Myśliwska, Wrzosowa, Zaciszna wraz z przyległymi)

2. Jerzy Bieniek
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 54
REJON II  - Jaworze Górne
(ul. Turystyczna, Wąwóz, Panoramiczna, górny odcinek ul Zdro-

jowej wraz z przyległymi)   tel. 602-364-933

3. Usługi Ciągnikiem Rolniczym
Andrzej Szklorz
43-384 Jaworze, ul. Średnia 13
REJON III- Jaworze Średnie
( ul. Południowa, Podgórska, Pagórkowa, Kolonia Górna, Kolonia 

Dolna, Średnia wraz z przyległymi)   tel. 692-624-607

4. P.P.U.H. Józef Karch
43-384 Jaworze,  ul. Kryształowa 80
REJON IV – Jaworze Dolne  tel.  662-988-850
(centrum Jaworza, oraz boczne drogi  od ul. Zdrojowej, Bielskiej, 

Cieszyńskiej)

II. 1. Posypywanie dróg.
Usługi Ciągnikiem Rolniczym
Janusz Wieja    tel. 604-895-980
43-385 Jasienica  138

2. Odpowiedzialność za odśnieżanie  dróg powiatowych:
Cisowa, Zdrojowa, Wapienicka, Słoneczna, Bielska, Cie-

szyńska.
Zarząd Dróg Powiatowych
43-382 Bielsko-Biała,  ul. Regera 81
     Tel. 33/818-40-33
     FAX 818-34-74

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze informuje, że odpowiedzialnymi za odśnieżanie i posypywanie   

dróg w sezonie zimowym 2010/2011 będą następujące firmy:

Nadzór nad pracami ze strony  gminy pełni:
Jan Kuś- Kierownik Sekcji  Obsługi Urzędu  Gminy Jaworze

Tel. Kom : 501-675-813
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SPOTKANIA JEDYNE W ROKU

Grudzień kojarzy nam się nieodmiennie ze św Mikołajem, choinką, 
wigilią, gwiazdką. Z wyjątkową atmosferą i zapachem świąt. To także 
czas spotkań opłatkowych, kiedy staramy się w zabieganiu dnia 
znaleźć czas dla drugiego człowieka, życzeniami zaklinać następne 
miesiące, by były zdrowe, szczęśliwe i obfite w dobra wszelakie. 

Takowe spotkania organizują stowarzyszenia i organizacje po-
zarządowe, kameralnie, we własnym gronie, albo nieco bardziej 
oficjalnie, z udziałem przedstawicieli władz gminy czy swoich 
przyjaciół i sympatyków.  

17 grudnia przy wspólnym stole zasiedli członkowie Koła Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów – całość koordynowała Krystyna Plaza- 
-Popielas, szefowa koła - przedstawiciele  władz samorządowych, 
przewodniczący Koła Emerytów z Rudzicy – które w mijającym 
roku nawiązało współpracę z jaworzańskim, a także proboszcz 

Tutaj hm Joanna Buzderewicz (zarazem wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy)  zorganizowała  spotkanie  świąteczne  braci har-
cerskiej wraz z rodzicami. Część pierwsza to występ harcerzy 
i zuchów w bogatym repertuarze kolędowym. Potem był czas 
na wspólne życzenia i opłatek. Po nim, przy kolacji można było 
obejrzeć prezentację multimedialną pokazującą działalność 
zuchów i harcerzy, jak i najważniejsze wydarzenia minionego 
2010 roku.

Nastrój świąteczny królował też w Galerii na Zdrojowej, 
podczas wieczoru poezji i wieczoru kolędowego, których współ-
organizatorami były Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz 
Stowarzyszenie Nasze Jaworze.  Przez cały grudzień w galerii 
odbywały się kiermasz wyrobów świątecznych, wystawa szopek 
i ozdób świątecznych wykonanych  przez dzieci i młodzież z 

parafii ewangelickiej ks. Władysław Wantulok. Opłatek to wyjątkowe 
spotkanie, na które każdy stara się dotrzeć, chyba, że komuś zdro-
wie na to nie pozwala. Oczywiście są prezenty czekolada, do tego 
mandarynki, herbatka malinowa, aby się rozgrzać i kawa – mówi 
Krystyna Plaza-Popielas – to nade wszystko znakomita okazja, 
by wyjść z domu, porozmawiać ze znajomymi, wspólnie śpiewać 
kolędy. My tak się czujemy, jak jedna wielka rodzina. Poza tym 
trzeba pamiętać, że trzeci wiek, to drugie życie, czas na to, by się 
dokształcać, rozwijać pasje. 

Szefowa koła życzyła sobie zdrowia i sił na jego prowadzenia. 
Cieszyłabym się gdyby nas przybyło, obecnie to 67 osób, by była 
zgoda, a wszyscy zadowoleni i tak szczęśliwi, jak dziś – dodaje 
Krystyna Plaza-Popielas.

Kolejne spotkanie tym razem nieco młodszego pokolenia tj. 
zuchów i harcerzy odbyło się w  Szkole Podstawowej nr 1.

jaworzańskich placówek oświatowych. Ponadto Towarzystwo 
Miłośników Jaworza zorganizowało posiady, podczas których dr 
Grzegorz Studnicki opowiadał o  dawnych obrzędach ludowych 
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Niejako zwień-
czeniem tematyki świątecznej był: koncert kolęd w kościele 
ewangelickim w Jaworzu 3 stycznia, podczas którego wystąpiły 
wszystkie zespoły  działające przy parafii, zespół z Gimnazjum 
im gen. St. Maczka w Jaworzu, a całość swoimi wierszami 
ubogacił Piotr Michalik. Kolejnym już tradycyjnym świątecz-
nym akcentem o charakterze ekumenicznym było spotkanie 
zorganizowane przez  Polskie Towarzystwo Ewangelickie 
4 stycznia, które również było poświęcone  tematyce świątecz-
nej, a prelegentem był tu prof. Daniel Kadłubiec.

Agata Jędrysko 
Piotr Filipkowski
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W dniu 14.12.2010 roku o godzinie 10 
na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jaworze  
przekazano Betlejemskie Światło Pokoju, 
przekazania dokonali jaworzańscy har-
cerze z drużynowym dh pwd. Antonim 
Rzeszuto  na czele – przekazując Be-
tlejemskie Światło Pokoju na ręce Wójta 
Gminy Jaworze – Zdzisława Byloka. W 
uroczystości wzięli udział pracownicy Urzę-
du Gminy oraz dyrektor OPG Jaworze.                                              

Tekst: OPG

OŚRODEK PROMOCJI GMINY I GALERIA NA ZDROJOWEJ

SpOTKANIA W GAleRII  NA ZDROJOWeJ

„Świąteczna poezja”

1 grudnia 2010 roku w Galerii na Zdrojowej rodzimi poeci pre-
zentowali swoje utwory, wszystko zaś okraszone było aurą świą-
teczną. W spotkaniu wzięli udział radni, natomiast inicjatorami owej 
duchowej biesiady były: Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz 
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”. Można było posłuchać m.in.: 
Krystyny Gutan, Romana Ruckiego, Gabrieli Śliwki.

Poetom wręczono mikołajkowe, książkowe świąteczne upominki 
ufundowane przez Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”. Wieczór 
poezji prowadziła  Elżbieta Zaguła.

„Świąteczne Kolędowanie”

9 grudnia 2010 roku miało miejsce kolejne spotkanie w galerii 
inicjowane przez OPG Jaworze i Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”. 

W spotkaniu, jak zwykle uczestniczyli stali bywalcy (mieszkańcy 
Jaworza) oraz przedstawiciele  Rady Gminy Jaworze.

Zebrani  otrzymali teksty kilku najpopularniejszych kolęd, które 
wspólnie śpiewano przy akompaniamencie akordeonisty Czesława 
Tomiczka. Spotkanie to, oprócz prawdziwie rodzinnej atmosfery, 
pozwoliło wielu uczestnikom wieczoru przygotować się do kolę-
dowania w swoich domach.

OPG

Betlejemskie 

Światełko pokoju
Jak co roku Ośrodek Promocji Gminy zorganizował  dla mieszkańców i gości  naszej 

gminy powitanie Nowego Roku w amfiteatrze. Obowiązywały jak zawsze dobry humor, 
strój dowolny i chęć wspólnej zabawy. O północy życzenia noworoczne  do zebranych 
skierowali wójt Zdzisław Bylok, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka i jego 
zastępca Zbigniew Putek, który tradycyjnie z łatwością wcielił się w rolę konferansjera 
prowadząc wspólną zabawę. Całość uatrakcyjnił pokaz ogni sztucznych. W sumie do 
amfiteatru, jak szacują organizatorzy – przybyło ponad 200 osób. Korzystając z okazji- 
Ośrodek Promocji Gminy dziękuje firmie Spartan  i naszej Policji za zabezpieczenie 
imprezy.

OPG

Powitanie Nowego Roku w amfiteatrze
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tegoroczny projekt  został realizowany w ramach Priorytetu 
7 Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. „Aktywna integracja i upo-
wszechnianie pracy socjalnej”. Budżet projektu to około 130 tys. 
złotych. Realizacja zadania  pozwoliła  na zatrudnienie jednego  
pracownika socjalnego w terenie oraz objęcie aktywizacją 12 
klientów GOPS nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji ży-
ciowej. Wszyscy skorzystali 
z co najmniej 3 instrumentów 
aktywnej integracji, osiągnęli 
założone cele i ukończyli udział 
w projekcie. W ubiegłym roku 
miała miejsce  I edycja  projektu 
aktywizacji zawodowej. 

Uwierzyć w siebie…

Może to i nieco trywialne stwier-
dzenie, jednak w dzisiejszych 
trudnych czasach – szczegól-
nie na  rynku pracy – te sło-
wa nabierają szczególnego 
znaczenia. Zdobycie pracy to 
sztuka. Tej „sztuki” uczyli swoich podopiecznych pracownicy 
GOPS  w Jaworzu  w 2010  roku. W spotkaniu uczestniczyli  
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej: Dorota 
Sacher-Wejster Kierownik  GOPS  oraz Karolina Nikiel i Ewa 
Winek, jak i osoby dbające o stronę finansową projektu – Moni-
ka Pieszka i główna księgowa Marzena Gwóźdź. Urząd Gminy  
Jaworze reprezentowała  Sekretarz Gminy Jaworze  Anna Skot-
nicka Nędzka, a z ramienia Rady Gminy Jaworze  w spotkaniu 
uczestniczyli Andrzej Śliwka – przewodniczący jaworzańskiej  
rady  i radny Jan Bożek.

A jak to się zaczęło?  Na początku każdy z kandydatów do tego 
szkolenia wypełnił ankietę rekrutacyjną, w której oprócz danych 
osobowych znalazły się informacje o wykształceniu i zdobytych 
kwalifikacjach zawodowych. Wypełniający mieli okazję również 
określić pole swoich zainteresowań i oczekiwań zawodowych. 
W projekcie mogły uczestniczyć osoby  bezrobotne i nie pozo-
stające w zatrudnieniu, znane Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Jaworzu – podsumowanie projektu 

„program Aktywnej Integracji w Gminie Jaworze”.

Ostatecznie zakwalifikowało się 12 osób. Wszyscy postanowili 
zdobyć nowe szlify zawodowe.

Dzieląc się swymi spostrzeżeniami, pracownicy socjalni podkreślali 
zgodnie, że największym pozytywnym zaskoczeniem dla nich i samych 
kursantów były obserwowane zmiany w zachowaniu i postrzeganiu sie-

bie. Widać było, że osoby  dotych-
czas zniechęcone, nieco nawet 
wycofane, niepewne – zaczynają 
nabierać  pewności siebie, coraz 
bardziej wierzą w siebie i swoje 
umiejętności oraz wiedzą, co chcą 
osiągnąć.

W szkoleniu uczestniczyły 
osoby w różnym wieku, z róż-
norakim bagażem doświadczeń 
zawodowych czy posiadanym 
wykształceniem. Zgodnie pod-
kreślały znaczenie zajęć z psy-
chologami, dzięki którym mogły 
poznać  swoje mocne  i słabe 
strony, zrozumieć jak ważną 
rolę odgrywa w spotkaniach z 
potencjalnym pracodawcą ( ale 

nie tylko) mowa ciała.  Dopiero potem nadszedł czas na szkolenia 
stricte zawodowe. I tak jedni uczyli się zasad księgowości, inni 
przygotowywali się  do tego, by być opiekunami osób starszych i 
niepełnosprawnych, jeszcze inni uczyli się na kursie prawa jazdy 
czy zdobywali szlify w gastronomii. Nie zabrakło także chętnych do 
poznawania tajników założenia i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej – lokal gastronomiczny.  Tak więc  oferta szkoleniowa 
była przygotowana pod kątem  indywidualnych możliwości, zaintere-
sowań i ambicji poszczególnych kursantów, którzy – jak było widać- z 
optymizmem patrzą w przyszłość. Wiadomo, że rynek pracy jest 
trudny, ale te osoby zostały zmotywowane  do szukania zatrudnienia 
poprzez odpowiednie przygotowanie nie tyle zawodowe,  co psycho-
logiczne nastawienie na sukces. Tego oczywiście życzymy wszystkim, 
którzy ukończyli projekt. Na zakończenie kierownik GOPS  Dorota 
Sacher-Wejster oraz przewodniczący rady Gminy Andrzej Śliwka, 
wręczyli kursantom certyfikaty potwierdzające   ukończenie szkolenia 
z aktywizacji zawodowej.

P.Filipkowski
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEż

Z życIA pRZeDSZKOlA SAMORZĄDOWeGO NR 2 W JAWORZU

Aby wszystkie dni
w  Nowym 2011 Roku
były piękne i szczęśliwe
jak ten jeden wigilijny wieczór

Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych
zawsze rozpromieniał uśmiech
a gwiazda betlejemska
prowadziła   Was ku dobremu

tego życzą z okazji Nowego Roku
Dyrekcja i Personel

Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu

Mikołaj w przedszkolu

W tym roku Mikołaj odwiedził nas nieco wcześniej, bo już 2 
grudnia. Na ten dzień czekaliśmy od dawna. Czy spełnią się na-
sze marzenia i czy tym razem odwiedzi nas Mikołaj?- pytania te 
zadawaliśmy z niecierpliwością. Przyjazd  Mikołaja poprzedzony 
był przedstawieniem teatralnym pt. „Miś Brudasek” w wykonaniu 
aktorów Teatru „Skrzat” z Krakowa. Spektakl z aktywnym udziałem 
samych dzieci miał walory wychowawcze- zachęcał do częste-
go mycia się. W bajkowej scenerii przy dźwiękach dzwonków i 
rytmach mikołajkowych piosenek pojawił się wreszcie tak długo 
oczekiwany gość z białą brodą i workiem pełnym prezentów.  Mi-
kołaj, jak zwykle przybył do nas z daleka. Zmęczony i utrudzony 
długą podróżą znalazł czas na rozmowę i zabawę z dziećmi. Tym 
razem wszystkie dzieci, nie tylko grzeczne zostały obdarowane 
mikołajkowymi prezentami. Niestety Mikołaj  bardzo się śpieszył, 
by dotrzeć do wszystkich oczekujących go dzieci. Obiecał, że jeśli 
będziemy grzeczni odwiedzi nas za rok. Spotkanie z Mikołajem 
zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

Lidia Kubala

Z życIA SZKOły pODSTAWOWeJ NR 1

 „Giełda Talentów strzałem w Dziesiątkę!”

2 grudnia w auli SP nr 1mieliśmy przyjemność obejrzeć i usły-
szeć jubileuszową edycję „Giełdy Talentów”. Impreza już po raz 
dziesiąty przyciągnęła na scenę rzeszę utalentowanych młodych 
artystów, oklaskiwanych przez tłumy wielbicieli.

Jak zawsze występy charakteryzowały się różnorodną formą 
przekazu, repertuarem i przekrojem wiekowym wykonawców.  
W tym roku mogliśmy podziwiać popisy muzyków i piosenkarzy, 
akrobatów i tancerzy oraz hobbystów od malucha do nastolatka.

W kategorii muzyków instrumentalistów najliczniej zaprezen-
towali się pianiści. Paweł Pytlowany z kl.3b wykonał „Marsza 
weselnego”  F. Mendelssohna, a jego siostra Jagoda z kl.1d „Kra-
kowiaka”. Ola Dawidowicz z kl.5a zagrała arię „La donna e mobile”  
z opery G. Verdiego, polskie kolędy zaprezentowali pianiści z kl.3c 
- Marta Ogrodnik i Marcin Dawidowicz. Z „Weselem Figara”  W.A. 
Mozarta zmierzyła się Izabela Kurcjus z kl.5b, a jej klasowy kolega 
Tomek Białas wykonał miniaturę fortepianową  „Dla Elizy” L. van 
Beethovena. Aleksandra Pałka z kl.4c zachwyciła wszystkich grą 
na dwóch instrumentach - pianinie i akordeonie, wykonując „Kan-
kana” i wiązankę pieśni ludowych.  Michał Pasterny z kl.5a wybrał 
natomiast klarnet i piosenkę „Hey Jude”  z repertuar zespołu The 
Beatles. Silną grupę stanowiły też rozśpiewane wokalistki. Natalka 
Lach i Zuzia Buzderewicz z kl.3b  oczarowały publiczność polską 
wersją przeboju Michaela Jacksona „We are the world”. Natomiast 
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Natalia Pustelnik  i Jacquelin Dobrowolska z kl. 6c zaśpiewały 
wielki hit naszej krajanki z Zaolzia – Ewy Farny „La, la, laj”. Kolejny 
duet - Ola Dawidowicz i Patrycja Kolber z kl.5a wykonały zimową 
piosenkę „I przyszedł śnieżek już”. Dodatkową atrakcją były solowe 
występy Zuzi Buzderewicz z superprzebojem zespołu 2 Plus 1 
„Windą do nieba” oraz Natalii Pustelnik z utworem Seleny Gomez 
„Naturally”. Indywidualne pokazy przygotowały także następczynie 
Isadory Duncan- Gabrysia Witkowska i Nikola Matlak z kl. 3b – 
pierwsza, tańcząc w rytmie hip-hopowym, a druga w jazz dance. 

Swoje pięć minut miała również Zuzanna Popek z kl.6c w peł-
nym gracji pokazie akrobatycznym. Grupa Aerobik zaprezentowała 
natomiast ciekawą choreografię z pomponami, a zespół taneczny 
(Julia Garbas,  Julia Kogut, Patrycja Kulpa, Wiktoria Salewska, 
Zosia Solarz) układ do piosenki Fergie „Clumsy”. Interesującym 
uzupełnieniem imprezy  była wystawa militariów, których pasjo-
natem jest Tomek Chmiel z kl. 5b. Wyrazy uznania należą się 
również organizatorkom tegorocznej 

„Giełdy Talentów” – paniom Teresie Adamus i Monice Foks oraz 
prowadzącym konferansjerkę – Malwinie Witkowskiej i Norberto-
wi Zypserowi  z kl.6a. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, 
że podczas występów odbywał się kiermasz ozdób świątecznych 
wykonanych przez uczniów koła plastycznego i utalentowanych 
nauczycieli naszej szkoły, z którego dochód znacznie zasilił konto 
Samorządu Uczniowskiego.

polonista Tomasz Zdunek

17 grudnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci 
i młodzieży pt.”Plastyka obrzędowa okresu Bożego Narodzenia” 
zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. 
Konkurs realizowany był w ramach szerszego projektu  “Żywieckie 
Gody - karnawał bez granic”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Miał na celu popularyzowanie dawnych tradycji świątecznych- 
przybierania wnętrza domu i zielonego drzewka samodzielnie  
wykonanymi dekoracjami z papieru, bibuły, słomy, orzechów, opłat-
ków i kolorowych nici. W konkursie wzięło udział 297  uczestników, 
którzy zgłosili 362 prace, w tym: 127 gwiazd kolędniczych, 124 
ozdoby choinkowe, 59 obrazów na szkle,  37 szopek, 11 dekoracji 
świątecznych i 4 maski do kolędowania.

Prace dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego, żywieckiego, 
cieszyńskiego i suskiego oceniało profesjonalne jury w osobach: 
prof. Michała Klisia- artysty plastyka z Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, Marii Michalczyk- etnografa z Muzeum Śląskiego 
w Katowicach, Alicji Migdał-Drost z Muzeum w Bielsku-Białej, 
Grażyny Mosio- etnografa z Muzeum Etnograficznego w Krakowie 
oraz Barbary Rosiek- etnografa z Muzeum Miejskiego w Żywcu.

W kategorii szopek jury przyznało ex aequo trzy indywidualne na-
grody rzeczowe oraz dyplomy, w tym dla uczennicy naszej szkoły-

Patrycji Leś z kl. 5b. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jawo-
rzu otrzymała ponadto dy-
plom z podziękowaniem za 
wyróżniający się udział w 
konkursie. Wziąwszy pod 
uwagę liczbę uczestników i 
zgłoszonych prac, jesteśmy 
dumni i bardzo cieszymy się 
z sukcesu.

Wystawę pokonkursową 
można zwiedzać do 31 stycz-
nia 2011r. w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Bielsku-
Białej, do czego gorąco za-
chęcamy.

nauczycielka plastyki 
Jolanta Gabryś

„Jaworzańska szopka najładniejsza!”

Z życIA GIMNAZJUM

Medalowe powołanie

Jest polskim odznaczeniem resortowym, nadawanym 
przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi 

dla oświaty i wychowania. Jest wyróżnieniem, 
uhonorowaniem i docenieniem wyjątkowej 
pracy pedagogicznej. Medal Komisji Edukacji 
Narodowej otrzymało troje nauczycieli z po-
wiatu bielskiego: 

Alicja Iskrzycka – nauczycielka w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy i opiekun 
Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej (miesz-
kanka Jaworza)

Edward Szpoczek – emerytowany katecheta 
w Bielskiej Szkole Rzemiosł i Prezes Okręgu Ligi 
Morskiej i Rzecznej w Bielsku-Białej

A n d r z e j  S t ą s i e k  –  e m e r y t o -
wany nauczyciel  b io logi i  w Gim-
nazjum nr 1 w Jaworzu i opiekun 
szkolnych kół LMiR w Okręgu Bielskim 

Odznaczenie wręczył Stanisław Faber 
Śląski Kurator Oświaty, w Sali Koncerto-
wej Bielskiej Szkoły Muzycznej.

Medal jest ukoronowaniem wieloletniej 
pracy wychowawczej i pedagogicznej, jest 
potwierdzeniem, że ta wyjątkowa praca z i 
nad człowiekiem ma sens. Dumy i radości 
nie kryje Andrzej Stąsiek, dla niego odzna-
czenie to ogromna satysfakcja, spełnienie i szczęście.

Niechaj to będzie przyczynek to krótkiej rozmowy o peda-
gogice, nauczycielach i młodych ludziach. Proszę dokończyć 
zdanie, być nauczycielem to…

To ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka. To nie-
zwykłe spotkania i odwaga, by wychowywać, wpływać na innych 
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i poniekąd siebie stawiać za przykład. Zawód nauczyciela jest 
bardzo trudnym, ale dającym radość i nadającym sens życiu. To 
służba, nie zawaham się powiedzieć, że nawet styl życia, a nie 
tylko profesja. 

Często słyszy się, że dzisiejsza młodzież jest trudna, a na-
wet zła. Czy Pan jako wieloletni nauczyciel może zgodzić się 
z takim stwierdzeniem?

Z naciskiem powiem – absolutnie nie. Poznałem młodych ludzi, 
przez lata z nimi pracowałem i wiem, że są ambitni, ciekawi świata. 
Oczywiście, że zmieniały się warunki, środowisko, otoczenie, ale 
ja uparcie twierdzę, że drastycznych zmian na gorsze nie zauwa-
żam. Oczywiście, jak wszędzie zdarzają się różni ludzie, poza 
tym dojrzewanie to czas buntu, poszukiwań. Bardzo wiele zależy 
wówczas od ukierunkowania młodego człowieka, od podejścia 
do niego. Ja moich uczniów zawsze traktowałem poważnie, po 
partnersku, ciepło choć ze zdrowym dystansem. Wiem, że aby 
wychowywać młodzież- tak mnie uczono w mojej macierzystej 
uczelni, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie- trzeba mieć 
nie tylko odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale nade wszystko 
walory osobowościowe. Nie na darmo mówi się o nauczycielach 
z powołania. Szczególnie młodzi pedagodzy stają przed nie lada 
wyzwaniem, owo doświadczenie zdobywają w „boju” i tu przychodzi 
z pomocą „dusza nauczycielska”. Podkreślę raz jeszcze, że ten 
zawód , to bardzo odpowiedzialna służba drugiemu człowiekowi.

Czy od zawsze czuł Pan powołanie, wiedział Pan, jaki zawód 
chce wykonywać?

Zdecydowanie tak. Co prawda jestem biologiem, genetykiem, 
ale nade wszystko nauczycielem. Chcę tu podziękować mojej 
mamie, która przez prawie pół wieku uprawiała ten zawód, a to 

znaczy, że ja od dziecka poznawałem jego blaski i cienie. Muszę się 
do czegoś przyznać, często podsłuchiwałem o czym dyskutowała 
mama ze swoimi koleżankami po fachu. Rozmowy te dotyczyły 
nowych wówczas – przypomnę, że były to lata sześćdziesiąte – 
koncepcji wychowania, programów nauczania. Później pod koniec 
lat siedemdziesiątych, kiedy kończyłem krakowską uczelnię miałem 
ukonstytuowane poglądy na ten zawód, jak i pewność kim chcę być. 

Warto przypomnieć, że Medalowi patronuje Komisja Edukacji 
Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy 
oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 roku na 
wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Andrzej Stąsiek w latach 1975- 1979 studiował w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, na Wydziale Geo-
graficzno-Biologicznym, kierunek Biologia. W latach 1979-1982 
pracował, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wieszczętach, 
później uczył biologii w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku Białej 
(1982-1986), a następnie przez 20 lat pracował w Szkole Podsta-
wowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. 

Przygotowała Agata Jędrysko
Foto z archiwum redakcji Echo Jaworza

Członkowie Międzynarodowego Szkolnego Koła ligi  
Morskiej i Rzecznej, uczniowie-przewodnicy Muzeum Fauny 

i Flory wraz z opiekunem mgr Iwoną Kominek składają gratulacje 
mgr Andrzejowi Stąsiekowi  

z okazji otrzymania najwyższego odznaczenia  – 
medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Warsztaty ekologiczne

W dniach 20 i 21 grudnia 2010 roku zorganizowane zostały Warsz-
taty Ekologiczne w ramach programu EFS „Edukacja przyszłością 
Jaworza”. Trzydziestka uczniów Gimnazjum nr 1 w Jaworzu wzięła 
udział w zajęciach pod hasłem „Wpływ człowieka na środowisko”, 
które prowadzone były przez wieloletnich organizatorów tego typu 
warsztatów: nauczyciela biologii jaworzańskiego Gimnazjum mgr 
Grzegorza Olejnika, emerytowanego nauczyciela biologii mgr 
Andrzeja Stąsieka oraz opiekuna MSKLMiR mgr Iwonę Kominek. 

Zajęcia były bardzo urozmaicone – przeprowadzono pogadanki, dys-
kusje, prezentacje multimedialne oraz zajęcia terenowe. Zajęcia zostały 
zorganizowane na terenie gimnazjum w Jaworzu i w Drogomyślu, w 
parku miejskim w Strumieniu, na terenie Nadleśnictwa Bielsko, parku 
krajobrazowego „Dolina Wapienicy” oraz domu ewangelickim „Betania”.

Tematami przewodnimi prezentowanymi w trakcie warsztatów 
były: „Ekologia jako dziedzina biologii”, „Wybrane aspekty z zakre-

su ochrony środowiska” oraz „Zależności człowieka od środowiska 
przyrodniczego”, w ramach których poruszono min. zagadnienia 
i pojęcia związane z ekologią, sozologią, środowiskiem, ekosys-
temami lasu i wody, biocenozą, biotopem i piramidą pokarmową.

Gimnazjaliści wykorzystując zdobytą wiedzę wykonali ciekawe 
opracowania w formie prezentacji multimedialnych oraz prac typu pro-
jekt, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.
gimmaczekjaworze.pl w zakładce Edukacja przyszłością Jaworza.

Uczestnicy warsztatów wraz z organizatorami składają serdeczne 
podziękowania za gościnne przyjęcie i świąteczny nastrój zorga-
nizowany przez Dyrektora Gimnazjum w Drogomyślu mgr Renatę 
Piórkowską i opiekunkę Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej mgr 
Honoratę Staniek i zaszczycenie nas swoją obecnością w trakcie 
zajęć burmistrza gminy Strumień mgr Annę Grygierek, wiceburmi-
strza Romana Grenia oraz przedstawicieli Klubu EKO z Drogomyśla 
– prezesa mgr Karola Gajdzika oraz mgr inż. Marię Gębusię. 

Współpraca Gimnazjum ze Stowarzyszeniem 
z Holandii

Końcem października ubiegłego roku w trakcie oficjalnego 
spotkania z przedstawicielami Gminy Jaworze, dyrektorami 
szkół oraz reprezentantami sekcji sportowych działających 
na terenie Jaworza przedstawiciele stowarzyszenia Stichting 
Poolse Vreindschapsbanden Moerdijk  zaproponowali na-
wiązanie współpracy. 

W ramach  współpracy międzyszkolnej z Gimnazjum w Ja-
worzu zadecydowano o wymianie młodzieży.

W dniach 24-26 listopada 2010 roku Dyrektor Gimnazjum mgr 
Barbara Szermańska wraz z nauczycielką języka angielskiego 

mgr Iwoną Kominek odbyły szczegółowe rozmowy dotyczące 
wymiany młodzieży z członkami w/w Stowarzyszenia w Zeven-
bergen. Opracowane zostały wstępne plany wyjazdów oraz 
ustalono daty wyjazdów.

Wizyta młodzieży z Zevenbergen w Jaworzu odbędzie się w 
kwietniu 2011 r.

Wizyta młodzieży z Jaworza w Zevenbergen odbędzie się w 
maju 2011 r.

W styczniu zorganizowane zostanie spotkanie z polski-
mi rodzinami goszczącymi uczniów z Holandii, w trakcie  
którego Dyrektor Gimnazjum przekaże najważniejsze informa-
cje dotyczące kwietniowej wizyty oraz majowego wyjazdu do 
Holandii. 
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przedświąteczny kiermasz

Dnia 14 grudnia 2010 roku odbył się w naszej szkole kiermasz 
świąteczny. Można było na nim zakupić bombki, kartki i inne ozdoby 
świąteczne wykonane przez uczniów klas drugich na zajęciach 
technicznych. Pieniądze z kiermaszu zostaną przeznaczone 
na materiały, z których zostaną wykonane ozdoby na następny 
kiermasz Wielkanocny. Dzięki tym zajęciom poznałyśmy nowe 
techniki np. decoupage i filcowanie. Chociaż trzeba było przy-
chodzić w soboty to i tak na zajęciach panowała miła atmosfera  
i czas szybko nam mijał.

W imieniu uczestników
Martyna Kruczek

pODZIĘKOWANIA DlA RODZIcÓW

Panie: dyrektor Barbara Szermańska i Marzena Wajda-
Parzyk wraz z uczniami klas drugich dziękują wszystkim 
rodzicom, którzy zakupili ozdoby świąteczne. Wasza hojność 
pozwoli na zakup kolejnych materiałów, które zostaną wyko-
rzystane do przygotowania ozdób na święta Wielkanocne.

O wszystkim będziemy informować na bieżąco poprzez 
naszą stronę internetową: www.gimmaczekjaworze.pl

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chce-
my przekazać 1%.Organizacje te znajdziemy na liście 
publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku 
Urzędowym Monitor Polski. Lista jest publikowana co roku 
(do 31 grudnia). Na liście znajdują się organizacje, które 
miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 
listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2007 
roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowa-
dzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu 
wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytonio-
wego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także 
pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 
powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo 
z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej 
pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, 
której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. 
Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podat-
kowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)Po wyliczeniu, ile podatku 
będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach 
zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim 
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której 

1% – JEDEN PROCENT DLA HARCERZY

1% dla ZHP Chorągiew Śląska KRS 0000 273051 

!!!WPISZ w informacji dodatkowej Hufiec Beskidzki!!! oraz
10 Gromada Zuchowa Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka
lub 11 Drużyna Harcerska „Impessa”

 
Chorągiew Śląska przygotowała program służący do wypełniania deklaracji podatkowych. 

Kochani Rodzice!!  Drodzy nasi Przyjaciele!!! 
Przekazujemy Wam podstawowe informacje, w jaki sposób można przekazać 1% dla naszej organizacji. W tym roku wszystkie 

wpłaty będą przekazane z Urzędów Skarbowych na konta Komend Chorągwi, a dopiero później zostaną przekazane na konta 
poszczególnych Hufców, aby środki finansowe trafiły na konkretny hufiec, drużynę należy w informacji dodatkowej „Inne 
informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz. 123 
– PIT-37, poz. 59 – PIT-38). wpisać Hufiec Beskidzki, nr drużyny. W przypadku braku w/w informacji przekazana kwota 
nie zostanie przelana na konto hufcowe.

chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o 
pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez 
Ministra Sprawiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chce-
my przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % 
podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c 
ustawy o pdpf). Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu 
podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego 
ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację 
pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny 
cel - w naszym przypadku Hufiec, drużynę); informację tę może 
zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt 
z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 
–PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). Informacje te 
zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszcze-
gółowienie przekazanych kwot.

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej or-
ganizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. 
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka or-
ganizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podat-
kowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

Ogólne informacje jak przekazać 1%
Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
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Z okazji Nowego 2011 Roku

w imieniu Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

oraz własnym składam wszystkim Mieszkańcom, Wójtowi, Radzie Gminy

oraz wszystkim,  którzy zechcieli w jakikolwiek sposób wspomóc 

naszą działalność w minionym roku 

- życzenia Zdrowia, Szczęścia i Pomyślności w Nowym Roku

 jednocześnie dziękując za każdą okazaną formę wsparcia.

Dyrektor OPG Jaworze – Leszek Baron

Spotkanie z Mikołajem

Najmłodsi czytelnicy Gminnej Biblioteki w Jaworzu spotkali 
się z Mikołajem i to bardzo rozczytanym Mikołajem. 6 grudnia 
odwiedził On naszą Bibliotekę sprawdzając czy dzieci lubią 
książki i ukryte w nich bajeczne  opowieści. Sam Mikołaj mimo 
sędziwego wieku pokusił się o przeczytanie dzieciom zimowo-
świątecznych wierszyków. Oczywiście przyniósł również  ksią-
żeczki i słodkie upominki.

Z żYCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZU

czy znamy pana perrault?

To pytanie było wstępem do kolejnej grudniowej  lekcji bi-
bliotecznej, która miała na celu przybliżenie dzieciom postaci  
Charlesa Perrault – pisarza francuskiego, poety, wszechstronnie 
wykształconego urzędnika na dworze króla Ludwika XIV, ale  
przede wszystkim bajkopisarza. 

Bajki Charlesa Perrault’a bez wątpienia znamy wszyscy, 
każdy z nas niezależnie od wieku zetknął się z bohaterami 
jego opowieści, choć często sam autor pozostawał ano-

Zachęcamy dzieci do zapisywania się i wejścia tym sposobem do 
grona czytelników Biblioteki. Oczekujemy również najmłodszych, 
by z mamą, tatą, babcią czy dziadkiem odwiedzili naszą placówkę. 
Warto przyjść i wypożyczyć piękne bajki, których mamy bardzo 
dużo, a ciągle przybywa nowych i ciekawych książeczek. Naj-
młodsi, choć nie umieją jeszcze czytać,  są wyjątkowo uważnymi 
słuchaczami i zazwyczaj to bardzo lubią. Czytajmy zatem dzieciom 
codziennie, choć przez kilka minut, bo wspólne czytanie buduje 
silne więzi, rozwija wyobraźnię, poszerza wiedzę o świecie i jest 
najlepszą inwestycją w przyszłość dziecka.

nimowy.  Najbardziej znane bajki to oczywiście Czerwony 
Kapturek, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Paluszek, Ośla 
Skórka, czy  Knyps z Czubkiem. Uczniowie wysłuchali z 
płyty CD oryginalnej wersji bajki Czerwony Kapturek, która 
zakończona jest smutnym „chapsem”, by podkreślić morał 
z niej płynący. Przez kilka wieków każda z bajek doczekała 
się wielu różnych wersji, ale i tak pozostają ponadczasowe i 
niezmiennie podobają się kolejnym pokoleniom.

mat. i fot. GBP
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Z żYCIA I DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZąDOWYCH

Z życIA JAWORZAńSKIeJ OcHOTNIcZeJ STRAży pOżARNeJ W JAWORZU

Z życIA TOWARZySTWA MIłOŚNIKÓW JAWORZA

podziękowanie  dla Mieszkańców  
Jaworza

Jak co roku strażacy ochotnicy pukają do naszych 
domów, aby nie tylko złożyć życzenia  świąteczne i 
noworoczne, ale także przynieść nam kalendarze. Przy tej okazji 
zbierają datki. Zarząd OSP w Jaworzu pragnie podziękować 
wszystkim mieszkańcom gminy za owo wsparcie finansowe. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację Domu 
Strażaka w Jaworzu. Jednocześnie też pragniemy przeprosić 
wszystkich za błędy drukarskie, które wkradły się do kalendarza. 
Chochlik edytor  widać nie zasypia gruszek w popiele.

OSP Jaworze

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

druha Stefana Brandysa

Odszedł  od nas Przyjaciel, Człowiek wielkiego serca, 
Ofiarny członek Ochotniczej Straży Pożarnej
Cześć Jego Pamięci!
Kondolencje kierujemy do Rodziny Zmarłego

Wójt z Radą Gminy Jaworze 
oraz Redakcja Echa Jaworza

12 grudnia 2010 roku w Galerii pod 
Groniem u państwa Ireny i Pawła Ste-
klów, odbyło się spotkanie Towarzystwa 
Miłośników Jaworza z pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu Śląskiego oraz 

pracownikiem Muzeum Śląska Cieszyńskiego doktorem Grze-
gorzem Studnickim. Dr Studnicki, jak przypominała podczas 
powitania Małgorzata Kobiela-Gryczka gościł w Jaworzu już po raz 
drugi.  Wcześniej opowiadał o stroju Śląska Cieszyńskiego, zaś tym 
razem przybliżył  zebranym tematykę obrzędowości ludowej zwią-
zanej ze świętami Bożego Narodzenia  na Śląsku Cieszyńskim.

Prelegent podzielił swoją prezentacje na trzy części. Pierwsza z 
nich to Adwent,  którego wigilią są Andrzejki, kolejny to święta, w 
wiec Gody rozpoczynające się 24 grudnia  i trwające  do Trzech 
Króli. Ostatni czas to Odpust od Trzech Króli do ostatków….  Istotne 
jest to, że cała obrzędowość  i zwyczaje związane były z cyklem 
rocznym, a więc ze świętami kościelnymi, rolnictwem i paster-
stwem, wydarzeniami rodzinnymi, jak ślub, narodzenie dziecka, 
śmierć. Wszystko jest naznaczone symboliką magiczno-religijną.

Dr Studnicki  omówił zwyczaje Andrzejkowe,  do których zaliczył 
między innymi wróżbę z butami – każdy z nas zapewne ją zna 
i wypróbował ją przynajmniej raz w życiu, zatem  omawianie jej 
jest zbędne. Drugą ciekawą wróżbą jest ta dotycząca kości z gęsi, 
które były ubijane na św. Marcina, a w Andrzejki pies miał wybrać 
kość od jednej z dziewczyn, czego oczywiście efektem miało być 
jej zamążpójście. Interesującą wróżbą była również ta dotycząca 
igieł z drzewa, czy wkładanie pod poduszkę imion wybranych 
chłopców. Rano pierwsza wyciągnięta kartka wskazywała imię 
wybranka dziewczyny. Takich magicznych wróżb było oczywiście 
wiele, w większości miały wydźwięk matrymonialny.

W dzień imienin Katarzyny, Barbary i Mikołaja ważne było, aby 
przerwać pracę. Kolejnym ważnym dniem w Adwencie jest 4 grud-
nia „Barbórki”, to właśnie w tym okresie najczęściej odbywało się 
świniobicie, z którego wyroby szykowano już na Święta, tu ważną 
rolę pełnił alkohol. 

Dr Studnicki dłużej zatrzymał się przy dacie 6 grudnia – „Miko-
łajkach” – w tym miejscu przedstawił symbolikę Mikołaja – dawne 
zwyczaje nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, ale i w rejonie Raci-

borza. Jednym z  elementów tej tradycji było „spotkanie Mikołaja  
„z dziećmi w domach. Wówczas milusińscy raczyli zacnego 
gościa wierszykiem lub modlitwą. Jeśli nie słuchały w minionym 
roku rodziców- wówczas dostawały dutki (rózgę) lub oszkrabiny. 
W Wigilię również Mikołaj (Aniołek) rozdawał prezenty. W tradycji 
ludowej funkcjonowały na terenach podgórskich grupy kolędnicze 
Mikołajów Białych i Mikołajów Czarnych. Zatem były tam postacie  
księdza, cygana, żyda, diabeł, lekarz. W tej obrzędowości wystę-
powali tylko mężczyźni.

Kolejnym ważnym dniem  w Adwencie jest 13 grudnia – dzień  
św. Łucji, w którym – jak i w Wigilię – nie należało nic pożyczać, 
bo to przynosiło pecha. Gęsimi piórami omiatano  domostwo, 
aby uprzątnąć je od wszelkiego zła. Omiatano również dom, by 
pozbyć się pecha. Od 13 grudnia do Wigilii sprawdzano trzy razy 
dziennie pogodę, w ten sposób przewidywano nie tylko aurę na 
święta, ale na poszczególne miesiące nowego roku. Ten zwyczaj  
przetrwał do dziś.

Grzegorz Studnicki wspomniał o książce prof. Jana Szcze-
pańskiego, w której opisane są zwyczaje dotyczące złego uroku.  
I tak na przykład zbierano do Wigilii codziennie po jednym kawałku 
drewna, a w Wigilię palono je. W miejscu, do którego szedł dym 
była osoba mogąca rzucać na nas zły urok.

posiady Towarzystwa 
Miłośników Jaworza
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Od Łucji należało zająć się porządkami. Te upodobania do świą-
tecznych  porządków przetrwały do  dziś.  Od św Tomasza starano 
się nie wychodzić poza obejścia swych domów. Nawet do św Łucji 
karmiono kury przez okrąg ażeby nie odchodziły od domu. Ważnym 
dniem jest 21 grudnia – św. Tomasza, gdyż na ten czas przypada  
najkrótszy dzień i najdłuższa noc w roku.  Wówczas starano się 
nie opuszczać swojego domostwa i zagrody, na ten czas znanych 
było wiele powiedzeń ludowych   jak np. „w Toma siedź w doma”. 

23 grudnia natomiast to dzień szczodry, w który to wypadało 
wypić „szczodroka”.

W tym dniu młode dziewczyny (panna) szły do lasu po  jodły. 
Prelegent przy tej okazji zaprezentował istotną rolę choinki. Do-
piero na drugi dzień można było ubierać  taką drzewko w jabłka, 
orzechy, ozdoby papierowe itp.  Typowa dziś znana nam choinka 
przyszła wraz z napływem kultury niemieckiej od strony Prus.  U 
nas zaś   choinkę wieszano nad stołem, w izbie gdzie spożywano 
posiłek i zwaną ją „ połażniczką  lub podłaźniczką”.  „Podłażniczka” 
kiedyś była zawieszana w świętym kącie w domu. 

Dawniej nie celebrowano jedzenia – wyjątkiem były Święta. 
Ważny był stół, nie wolno było na nim siadać, kłaść butów ani 
kapelusza, wyznawano regułę, że czysta jest tylko górna część 
ciała od pasa w dół jest brudna. 

Teraz słów kilka o zwyczajach Wigilijnych. W przeszłości ważną 
role odgrywały potrawy z maku. Pierwszy kawałek chleba trzymała 
kobieta, żeby nie zabrakło go w domu. Na stole znajdować się mia-
ły- opłatek, miód, krzyż, śpiewnik i świece. Tak jak i w dzisiejszych 
czasach nietaktem było odchodzenie od stołu, chowano również 
pieniądze pod obrus. Łuskano orzechy – cztery lub dwanaście. 
Cztery to kwartały, a dwanaście to rok, który z orzechów był pusty 
spodziewano się, że ten miesiąc lub kwartał roku następnego 
będzie pechowy. Patrzono również na dym ze świec stojących 
na stole wigilijnym  Zaś tak popularny dziś karp jest stosunkowo  
najmłodszym zwyczajem pochodzącym z lat 20 i 30 tych XX wieku.

Kolorowe opłatki były przeznaczone dla zwierząt szczególnie dla 
bydła. Dziewczyna pukała do drzwi obory i pytała „mućka za rok, 
za dwa….” I za tyle lat, za którym razem np. krowa „zamuczała” był 
jej pisany ślub. Kolejnym ciekawym zwyczajem było smarowanie 
klamki miodem, po powrocie z pasterki kto pierwszy chwycił klamkę 
ten trzymał się domu. Inne przesądy ludowe mówią, że zwierzęta 
powinny mówić ludzkim głosem, a woda w studni w dniu wigilii 

powinna zamienić 
się w wino. Pierw-
szy dzień Świąt 
spędzało się tylko 
w domu z najbliż-
szymi. Natomiast 
w drugi  dzień, 
w św. Szczepa-
na odwiedzano 
s ię ,  chodzono 
z „połażniczką i 
winszowano. Po-
łaźniczka pełniła 
taką sama rolę, 
jak dziś palma 
wielkanocna.  Ży-
czenia mogli skła-
dać tylko chłopcy 
i mężczyźni. Waż-
nym elementem 
dzisiejszej tradycji 
świątecznej  pozo-

staje  wieniec adwentowy wywodzący  się z tradycji  ewangelickiej.   
Dr G.Studnicki  omówił także historię  kalendarza adwentowego.

W Szczepana rozliczano się z parobkami. Jak prelegent słusz-
nie zauważył, w dzisiejszych czasach, w których w większości 
każdy poddaje się wyścigowi szczurów, jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych symboli świąt jest co roku nadawany przez 
stacje telewizyjne „Kevin sam w domu”..., kalendarze adwen-
towe, które z roku na rok przybierają wizerunki postaci z bajek 
i lubianych przez dzieci klocków, czy wreszcie sklepy wykorzy-
stujące święta, aby sprzedać jak najwięcej towar, mamiąc nas 
wielkimi wyprzedażami. Oczywiście zarówno dawniej, jak i dziś 
otrzymywanie prezentów cieszy wszystkich, ale czy w świętach 
naprawdę o to chodzi???

Poza tym ile  dziś w świętach Bożego Narodzenia pozostaje 
sacrum, a ile profanum? 

Czy stosunek „magii świątecznego marketingu” nie przytłacza  
swym ciężarem Ducha świąt?

Etnograf zaprezentował pokrótce dzisiejsze „świąteczne  ga-
dżety” i przygotował wystawę, na któej można było podziwiać 
dekoracje, szopki, figurki Mikołajów i diabełków, zarówno sprzed 
kilkudziesięciu lat, jak i te nieodłączne współcześnie-  elementy 
każdej mikołajkowej paczki.

Aura iście świąteczna sprzyjała nastrojowi prelekcji, zdecydowa-
nie była miłym oderwaniem się od codziennej gonitwy oraz dobrą 
lekcją przypomnienia tradycji naszych przodków, która powinna 
być pielęgnowana w każdym domu. Bo czyż ciepła, rodzinna, 
radosna atmosfera nie jest najważniejsza?! A tradycje naszych 
babć i dziadków, często już zapomniane, można w każdej chwili 
przywrócić i sprawić, że znakomicie będą funkcjonowały w dzisiej-
szych czasach Ważne jest pielęgnowanie tradycji, które wypada-
łoby przekazywać z pokolenia na pokolenie, by za kilkadziesiąt 
lat przetrwała chociaż ich cząstka, może uda się to właśnie dzięki 
takim spotkaniom, jak „Posiady”. 

Dla mnie, osoby wychowanej w mieście, nie mającej okazji za-
poznać się wcześniej z tyloma ciekawostkami, było to naprawdę 
interesujące i bardzo ciekawe doświadczenie, przyznam szczerze, 
że od razu ogarnęła mnie iście magiczna atmosfera świąt.

Mam nadzieję, że Państwa święta były udane,  a Nowy Rok przy-
niesie tylko sukcesy zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. 

Wszystkiego najlepszego!!!
Maria Perlińska-Gołąb
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PROGRAM POSIAD 
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW JAWORZA 

NA ROK 2011

16 lub 23 stycznia: Kulig
(Galeria pod Groniem)

styczeń - luty: Wystawa malarstwa Mieczysława Grenia
(Galeria pod Groniem)

13 marca: Daniel Kadłubiec: Szkice z dziejów Śląska Cieszyńskiego
(Galeria pod Groniem)

10 kwietnia: Przemysław Fabiański: Reminiscencje z podróży po Indiach 
i tematyczna wystawa fotograficzna.

(Galeria pod Groniem)

8 maja: Jadwiga Roik: Co nie zmieściło się w moich ,,Dziejach Jaworza”?
(Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jaworzu)

maj: Posiady wyjazdowe - wycieczka do rezerwatu przyrody

12 czerwca: Zespół śpiewaczy ,,Górzanki” 
Wystawa malarstwa Janiny Krzempek i Anny Liry

(Galeria pod Groniem)

sierpień: Wystawa malarstwa Stanisława Nikla
(Galeria pod Groniem)

28 sierpnia: Piotr Gawłowski: Szlak szklany
(Jaworze Nałęże - Błatnia)

25 września: Halina Szotek: Jaworze na dawnych szlakach komunikacyjnych śląska Cieszyńskiego
Malarstwo i rzeźba Piotra Pieszki

(Galeria pod Groniem)

16 października: Pomniki przyrody
Wyniki konkursu tematycznego zorganizowanego przez TMJ dla jaworzańskich szkół.

(Gimnazjum w Jaworzu)

13 listopada: Architekci z Wisły: Architektura Śląska Cieszyńskiego i wystawa tematyczna
(Galeria pod Groniem)

11 grudnia: Grzegorz Studnicki: Obrzędowość rodzinna na Śląsku Cieszyńskim, cz. 2
(Galeria pod Groniem)
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Z życIA pOlSKIeGO TOWARZySTWA eWANGelIcKIeGO ODDZIAł W JAWORZU

Z życia polskiego Towarzystwa  
ewangelickiego Oddział w Jaworzu

Tradycje Bożonarodzeniowe na Śląsku Cieszyńskim  
w przekazie prof. Daniela Kadłubca
Spotkanie noworoczne Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
Oddział w Jaworzu w dniu 3 stycznia 2011 roku zgromadziło ponad 
60 osób; członków towarzystwa, członków Akcji Katolickiej i miesz-
kańców Jaworza. Na wstępie zebrani wysłuchali rozważania nowo-
rocznego wraz z modlitwą ks. Ryszarda Janika, ponadto wierszy 
własnych Piotra Michalika i Romana Ruckiego, śpiewano kolędy 
i częstowano się wypiekami przygotowanymi przez panie.

Ale najważniejszą częścią programu było wystąpienie za-
proszonego na to spotkanie prof. Karola Daniela Kadłubca 
z Mistrzowic na Zaolziu, który jest etnografem, badaczem kultury, 
folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego, wykładowcą Uniwersytetu 
w Ostrawie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Profesor stwierdził na początku,  iż każda kultura czerpie za-
wsze pewne wzorce i tradycje z kultur poprzednich i tak kultura 
judeochrześcijańska czerpała z kultury babilońskiej, perskiej, 
starożytnej Grecji i Rzymu, przetwarzając zaczerpnięte elementy 
do swoich potrzeb. Najmocniej i najtrwalej nowo wykształcona 
tradycja zadomowiła się i przetrwała w kulturze ludowej,  w tym w 
kulturze Śląska Cieszyńskiego.

Czas Bożego Narodzenia był zawsze czasem nadzwyczajnym. 
Przygotowywania do niego zaczynały się już od 13 grudnia tj. od św. 
Łucji. Czas od Łucyje do wilije i od wilije do trzech króli był oddzielony 
dwoma dwunastkami, liczbami zaczerpniętymi z kultury babilońskiej.  

12 była liczbą parzystą, całkowitą, magiczną i świętą, przejętą 
przez kulturę chrześcijańską. Mamy 12 szczepów izraelskich,  
12 bram do Jerozolimy, 12 apostołów, 12 miesięcy w roku, 12 dań 
wigilijnych itp. W tym niezwykłym czasie 12 dni od Łucje do wilije 
zapisywano każdego dnia pogodę na kolejny miesiąc nadcho-
dzącego roku, a od 25 grudnia do trzech króli podobnie. W tym 
czasie dokonywano też wielu zabiegów magicznych, wróżb np.: 
dziewczęta ucinały gałązki czereśni czy wiśni i wkładały je do wody 
oczekując czy do wigilii zakwitnie, jeśli tak zamążpójście pewne, 
jeśli nie trzeba czekać kolejny rok. Dziewczęta wypisywały na 12 
karteczkach imiona przyszłych mężów i wyciągały te karteczki 
codziennie, kartka ostatnia odsłaniana w wigilię mówiła o jakim 
imieniu przyszły mąż zjawi się w nadchodzącym roku. 

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu odcisnęła swoje piętno 
również na czasie bożonarodzeniowym. Najdłuższa noc przed 
24 grudnia, noc kojarzona ze śmiercią, wędrówką duchów i od-
radzające się światło związane z coraz to dłuższym dniem po 24 
grudnia kojarzone z życiem, ma swoje źródło w mitologii greckiej 
i związane jest z kultem Kronosa – boga czasu i równości ludzi. 
Stąd przy wigilijnym stole siedzieli razem gospodarze, pachołkowie 
i dziewki, jako równi sobie i równi wobec narodzonego Jezusa 
Chrystusa. Starorzymskie Saturnalia obchodzone w Rzymie od 
17 do 24 grudnia ku czci Saturna boga rolnictwa i odradzającej się 
przyrody. W tym czasie czcząc dzień niezwyciężonego słońca, bie-
siadowano, odwiedzano się i ogłaszano, w który dzień przypadać 
będzie początek każdego nowego miesiąca w nadchodzącym roku. 
Kolade – okrzyk, wołanie – oznajmienie, dało początek słowom ka-
lendarz, kolęda. Czas biesiad – godów przyjęty był do XVIII wieku 
jako określenie Świąt Bożego Narodzenia – Czas godowy. Innym 
elementem związanym z kulturą antyczną jest zielona gałązka 
(na Śląsku Cieszyńskim zwana połaźniczką) zielone drzewko, 

świerk, jodła, sosna przynoszone do domu w okresie godów, jako 
symbol wiecznego życia. Nieprawdą jest, że choinka przyszła do 
Polski w XIX wieku z Prus. Zwyczaj wieszania gałęzi świerkowych,  
a później stawiania w kącie choinki nazywanej tu drzewko, stromek 
albo krysbaum ma swoje bardzo stare korzenie.

W obrzędowości godowej wyróżniał się ostatni tydzień przed 
świętami przeznaczony na robienie generalnych porządków w 
domu i obejściu. 23 grudnia był dniem szczodrym. W tym dniu 
dzieci i gazdowie odwiedzali sąsiadów, przepraszali za wyrządzo-
ne krzywdy, pomówienia, kłótnie i przepijali do siebie na zgodę.  
24 dopołudnia gospodynie przygotowywały potrawy wigilijne piekły 
chleby i ciasta i w tajemnicy przed dziećmi stroiły choinkę stawia-
jąc pod nią praktyczne paczki (sweter, koszula, skarpety, buty). W 
domu musiało być czysto, a dzieci grzeczne w myśl zasady, jaka 
wigilia taki cały rok. Wieczerzę wigilijną, nie kolację, zaczynano z 
pojawieniem się pierwszej gwiazdy na niebie lub, gdy zakończono 
wszystkie gospodarskie obrządki. W oknie zapalano świecę, jako 
symbol jasności wigilijnej, a ciemność w oborze i gumnach była 
oznaką dostatku w nadchodzącym roku. Stół nakryty był białym 
obrusem – kolorem sakralnym, pod obrus wkładano metalową 
monetę i sianko. Metalowa moneta, pod stołem kładziona siekiera 
lub łańcuch, a na progu przybita podkowa były symbolami siły i 
mocy, które nie miały opuszczać domowników. Za stołem zasiadali 
najpierw gazda potem jego synowie, córki, pachołkowie, dziewki, a 
na rogu gospodyni, która jedynie mogła wstawać w trakcie wiecze-
rzy, jeżeli wstał ktoś inny oznaczało to,  iż odejdzie z tego domu na 
krótko lub na zawsze. Wieczerzę zaczynał gospodarz od modlitwy, 
potem czytał ewangelię o Bożym Narodzeniu i śpiewano kolędy w 
ustalonej kolejności. Potrawy jedzono też w ustalonej kolejności: 
od chleba z marmoladą, strucli z mlekiem, zupy, potrawy gorące, 
na końcu rybę, która pojawiła się na naszych stołach w okresie 
międzywojennym. Po wieczerzy też śpiewano pieśni ze śpiewnika 
(kancjonału). Następowały wróżby z przekrojonego jabłka, zawar-
tości orzecha, czy kierunku dymku ze zgaszonej świecy. Opłatkiem 
dzielono się przed lub po wieczerzy. Gospodarz szedł do stajni dzie-
lić się  opłatkiem z końmi i krowami,  a dziewczyny biegły do płotu 
i nasłuchiwały skąd zaszczeka pies, lub jaki usłyszą inny odgłos. 
Kierunek szczekania – stąd przyjdzie kawaler, wystrzał – to będzie 
żołnierz lub myśliwy, chrzęst sań – przyjdzie gospodarski syn itp. 
Resztki jedzenia po wieczerzy i po posiłkach z pierwszego dnia 
świąt,  wysypywano z obrusa pod drzewa do sadu w Szczepana 
na dobry urodzaj w następnym roku. Całe rodziny wybierały się  
o dwunastej w nocy na pasterkę do Kościoła Katolickiego lub jutrznię 
na godz. 5 rano do Kościoła Ewangelickiego. W I święto wszyscy 
domownicy świętowali w domu, zaś w Szczepana, zaczynał się 
wielki ruch. Pierwsi winszować szli mali chłopcy, potem dziewczynki,  
po południu dorośli. Pastuszkowie trzej chłopcy z szopką, śpiewali 
piosenki, mówili wierszyki i mogli wchodzić do domów,  a kolędnicy 
przychodzący z kolędą po Nowym Roku śpiewali tylko pod oknami. 
Na powitanie Nowego Roku strzelano z moździerzy, składano sobie 
również życzenia , a z kolędą chodzili też trzej królowie.

Ta przebogata tradycja, wywodząca się z różnych kultur, przed-
stawiona tu w wielkim skrócie, wtopiła się w Ziemię Cieszyńską od 
XVI wieku, była rozwijana i kultywowana w każdej rodzinie. Dziś 
kiedy tradycja ludowa się banalizuje, kiedy wypiera ją wszechobec-
na technika i zmaterializowany świat, zapomina się rodzimej gwary, 
języka i stroju, tylko od rodziny zależeć będzie, czy tradycja, język 
i religia, jako składniki kultury, stanowić będą o kondycji regionu  
i narodu.           Leopold Kłoda



ECHO JAWORZA STR. 18STYCZEŃ 2011 ROK

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

KIcK BOXING

Rok 2010 zakończony sukcesami  
sportowymi Beskid Dragon

W dniach 12-14 listopada  2010 w Tokol na Węgrzech koło 
Budapesztu odbył się po raz ósmy Puchar Europy kadetów i 
juniorów. Wyniki naszych zawodników: 

Sylwia Szymala - 60 kg l-c złoto, -65 kg l-c srebro, -60 kg s-c 
srebro 
Sandra Paszek - 50 kg l-c srebro -50 kg s-c brąz 
Gabriela Pezda - 70 kg s-c brąz -60 kg l-c srebro 
Kornelia Kieloch - 60 kg l-c srebro 
Magda Walewska - 50 kg s-c brąz l-c srebro
Kacper Kufel - 42 kg s-c brąz l-c brąz
Magda Piekarska - 38 kg s-c srebro 
Julia Setla - 32 kg s-c srebro.

W poprzednim roku uzyskaliśmy identyczny wynik medalowy z 
tą różnicą, że startowało 18 zawodników,  a w tym roku dziesięciu. 
W klasyfikacji drużynowej z wynikiem 14 medali uplasowaliśmy 
się na trzecim miejscu. Startowało 425 zawodników z 16 krajów 
Europy.

Z kolei w Płocku odbyły się Mistrzostwa Polski w Muay-thai. 
Oto wyniki naszych zawodników: Marta Waliczek senior kat - 67 kg 
wicemistrzyni Polski Arkadiusz Drohomirecki kat - 57 kg brązowy 
medal.

Były to pierwsze mistrzostwa,  w których wzięli udział zawodnicy 
klubu Beskid-Dragon był to zarazem  bardzo udany debiut. Start 
w formule Muay-thai jest najbardziej wymagającą formą walki, dla-
tego przygotowanie zawodników trwa zwykle minimum 3 lata, start 
zbyt wczesny wiąże się z poważnym ryzykiem nawet poważnej 
kontuzji. A nawet naraża zawodnika na uszczerbek na zdrowiu. 
Były to ostatnie zawody w klubie Beskid-Dragon, ogólny wynik 
medalowy za rok 2010 to 24 złote 30 srebrnych i 24 brązowe 
medale, suma to 78 medali rangi Mistrzostw Polski, puchary 
Świata i Europy.
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KOMENDANT POLICJI RADZI

Kilka uwag   i przestróg  o dopalaczach

W Jaworzu przynajmniej oficjalnie nie wiadomo nic  o możliwości 
zakupu dopalaczy. Czy to oznacza, że taki „punkt” nie istnieje? 
Oczywiście, że nie. Pokazała to chociażby akcja naszych policjan-
tów w październiku 2010, którzy na jednej z posesji na obszarze 
działania naszych policjantów, znaleźli narkotyki i zatrzymali di-
lera. O ile termin „narkotyk” jest nam znany, o tyle z określeniem 
„dopalacz” możemy mieć małe problemy.

W Europie  i Polsce pojawiło się sporo sklepów oferujących 
legalne środki o działaniu psychoaktywnym. Bardzo często są to 
sklepy oferujące sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. 
Na początku 2008 roku zaczęły docierać do nas informacje na 
temat strony internetowej prezentującej sklep, który – jako pierwszy 
w Polsce – oferował w sprzedaży wysyłkowej legalne substancje 
psychoaktywne. Następnym krokiem było powstanie stacjonarnych 
punktów sprzedaży. Pierwszy z nich został otwarty w Łodzi. Fakt 
ten wywołał szeroką debatę społeczną i wzbudził zainteresowanie 
mediów, społeczności lokalnej oraz władz. Okazało się, że nie ma 
prawnych instrumentów pozwalających na zamknięcie sklepu, a 
oferowane produkty sprzedawane były pod szyldem wyrobów 
kolekcjonerskich.

Termin dopalacze używany slangowo określa środki dopingu-
jące dla sportowców, ale także rozmaite odżywki czy nawet na-
poje energetyczne. Wachlarz znaczeń tego słowa jest, jak widać 
szeroki, a w ostatnim roku nabrało ono bardziej konkretnego, 
dominującego znaczenia. Dopalacz czy dopalacze to termin nie 
posiadający charakteru naukowego. Obecnie najczęściej używa 
się go potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji lub ich 
mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoak-
tywnym, nie znajdujących się na liście substancji kontrolowanych 
przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Są to substancje zarówno pochodzenia syntetycznego, jak i 
naturalnego, działające stymulująco bądź psychodeliczne. 

Określenie dopalacze, podobnie jak określenie narkotyki, odnosi 
się do całej gamy substancji, o różnej charakterystyce działania 
na organizm. W zeszłym roku na liście zakazanych substancji 

znalazło się aż osiemnaście, które wchodzą w skład dopalaczy. 
Teraz do tej listy dodanych ma być kolejnych siedem. Do tej pory 
producenci zakaz łatwo omijali wprowadzając kolejne zamienniki. 
Tym razem ma być inaczej. Chodzi o wprowadzenie szybkiego 
mechanizmu identyfikacji nowych substancji, jednak najważniejsze 
jest uświadomienie zarówno dorosłych,  jak i młodych ludzi, że 
zażywanie dopalaczy, nawet sporadyczne daje taki sam skutek, 
jeśli chodzi o nasze zdrowie, jak zażywanie narkotyków. A więc 
mamy do czynienia zarówno z uzależnieniem, jak i negatywnymi 
skutkami dla życia i zdrowia. Poza tym podobnie, jak po alkoholu, 
narkotykach,  również i po dopalaczach prowadzenie wszelkich 
pojazdów mechanicznych jest  zabronione. I nie chodzi tu o same 
przepisy, ale tzw zdrowy rozsądek. Czy siadając za kierownicą 
samochodu, lub może tylko roweru  na pewno  chcemy  żyć z 
piętnem  czyjeś śmierci z naszego powodu? 

Do niedawna  łatwo i legalnie można  było nabyć substytut  
narkotyku – czyli dopalacz.

Po  kilku śmiertelnych ofiarach zażywania dopalaczy, senat 
przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, zmierzającą do zakazu handlem tzw. dopalaczami. 
Przepisy zakazują wytwarzania jakichkolwiek substancji (nieza-
leżnie od ich stanu fizycznego i źródła pochodzenia, w tym roślin, 
grzybów oraz ich części) lub produktów, które mogą być używane, 
jak środki odurzające lub substancje psychotropowe czyli tzw. 
środków zastępczych, którymi określono dopalacze. Nie będzie 
wolno też nimi handlować. Za złamanie zakazu ma grozić od 20 
tys. zł do miliona zł.  Podstawę wymiaru kary stanowić będzie w 
szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu 
środka zastępczego.  

Problem w tym, że sama ustawa i zakaz nie rozwiązuje  sprawy 
dopalaczy,  o ile  produkty te będą nadal cieszyły się popytem w 
różnych środowiskach społecznych.  

Opracował: P.Filipkowski
Na podstawie: 

http://wiadomosci.gazeta.pl/ 
oraz http://www.narkomania.org.pl

Jak nie dać się przeziębieniu
Sezon przeziębień w pełni. Zima coraz bardziej daje się we 

znaki. Dni słonecznych jak na lekarstwo, natomiast przybywa 
tych z deszczem i śniegiem oraz zmienną temperaturą, bardziej 
oscylującą w stronę zimna. Coraz częściej przydarzają się nam 
zatkane nosy, bolące gardła i kaszel, który skutecznie może nam 
utrudniać życie. 

Co zrobić, by się zabezpieczyć?
Odpowiedź jest w naturze i przepisach naszych babć i mam.

Po pierwsze czosnek
Odstrasza zapachem, ale jest niezwykle skuteczny. Pobudza 

układ odpornościowy i zdecydowanie pomaga w walce z bakteriami 
i wirusami. Dzięki antyutleniaczowi – allicinowi, odpowiedzialnemu 
za ostrą woń – jest naturalnym antybiotykiem. Tak też powinniśmy 
go zażywać, gdy przytrafi się przeziębienie. Jednak znakomicie 

O ZDROWIU ZIMą SŁÓW KILKA

Szlachetne zdrowie sprawdza się w profilaktyce, wystarczy dodać rozgnieciony ząbek 
czosnku do surówki, by zabezpieczać się przed niemiłymi konse-
kwencjami jesieni i zimy. 

Kolejnym nieodzownym darem natury jest miód, najlepiej słodzić 
nim napary z rumianku czy pokrzywy, które wpływają wzmacniająco 
na nasz układ odpornościowy. Jednak jest jedno ale, nie możemy 
miodu dodawać do bardzo gorących napojów, bowiem wówczas 
straci swoje właściwości lecznicze. Warto też od czasu do czasu 
wypić wodę przegotowaną z miodem – temperatura pokojowa –  
z dodatkiem soku z cytryny, napój znakomicie zabezpiecza przed 
przeziębieniem. 

Maliny i imbir
Ściślej rzecz ujmując sok malinowy, który nie tylko poprawia 

nastrój, ale ma także niebagatelne właściwości leczące. Zawiera 
kwas salicylowy działający napotnie, natomiast malinowe olejki 
eteryczne są rozgrzewające i antyseptyczne, co pomaga pokonać 
gorączkę i zwalczyć infekcję.  Sok malinowy pity profilaktycznie 
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wzmacnia także nasz system odpornościowy. Jest skarbnicą po-
lifenoli – substancji neutralizujących działanie wolnych rodników, 
co zapobiega powstawaniu nowotworów i przedwczesnemu sta-
rzeniu się skóry. Dzięki dużej zwartości potasu, magnezu i wapnia 
wzmacnia serce i obniża ciśnienie. 

Kolejnym sprzymierzeńcem w walce z wirusami jest imbir. 
Użytkowany od kilku tysiącleci zawiera wapń, magnez, fosfor i 
potas. Działa rozgrzewająco, uodparniająco, przeciwzapalnie, a 
do tego niszczy wirusy i jest zbawienny dla naszych jelit i żołądka. 
W jesienne i zimowe wieczory warto wypijać od czasu do czasu 
herbatkę imbirową. Kawałek obranego i utartego korzenia imbiru 
zalać szklanką wrzątku, przykryć i odstawić na 10 min. Do przece-
dzonego płynu dodać miód i i popijać małymi łykami na zdrowie. 

Jedz zdrowo
Jesienią i zimą nie żałujemy sobie kiszonej kapusty i ogór-

ków. Pamiętajmy naturalny kwas znakomicie odbudowuje florę 

bakteryjną żołądka. Ponadto raczmy się surowymi owocami i 
warzywami, które wspomagają nas całym mnóstwem witamin i 
mikroelementów, tak potrzebnych do utrzymania zdrowia. Warto 
również do codziennego menu dołożyć herbaty: z pokrzyw, dzikiej 
róży oraz melisy.

Unikaj stresu
Ten osłabia nasz organizm i sprawia, że znacznie częściej 

zapadamy na przeziębienia. Co dnia warto poświęcać czas na 
relaks i odprężenie, wówczas nasz organizm ma szanse na 
uzupełnienie serotoniny, która pobudza układ odpornościowy 
do działania. Do tego nie wolno nam zapomnieć o zbawiennym 
działaniu ruchu na świeżym powietrzu. Wystarczy codzienny 
półgodzinny spacer, by pomóc naszemu organizmowi utrzymać 
zdrowie i dobrą kondycję. 

Agata Jędrysko

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 Redakto-
ra 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.

JAWORZE 6 STYCZNIA W OBIEKTYWIE

W święto Trzech Króli (Objawienie 
Pańskie) 6 stycznia, pierwszy raz 
od 50 lat mieliśmy wolny dzień.Nie 
wszyscy mogli świętować.

Za sprawą halnego zarówno drogo-
wcy, energetycy jak i strażacy mieli 
pełne ręce roboty. Drogowcy musieli 
udrażniać newralgiczne miejsca przy 
ul. Bielskiej, Cieszyńskiej i Zdrojowej. 
Śnieg z pól cały czas tworzył nowe 
zaspy, utrudniające przejazd tymi dro-
gami. 

Z kolei jaworzańscy strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej mieli niezapo-
wiedziane zawody Strong Drwali…. Jak 

poinformował Czesław Malchar straża-
cy kilkakrotnie musieli usuwać drzewa 
powalone na drogi. 

Praktycznie już od godziny 14.00 
druhowie z OSP usuwali z dróg nieraz 
potężne drzewa, głównie przy ulicy 
Wapienickiej – rejon skrzyżowania 
z ul Zdrojową, powyżej także na ulicy 
Wapienickiej, w rejonie amfiteatru oraz 
przy ul. Pod Młyńską Kępą. Strażacy 
do późnych godzin nocnych walczyli 
z efektami wiatru.

P.Filipkowski

Druhowie z OSp na służbie także w święta
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POZIOMO:
1.  Najważniejszy urzędnik samorządu miejskiego (do 

100 tys. mieszkańców)
7.  Flaga wskazująca przynależność  państwową statku

11. Nadmorski wiatr (w dzień od morza, nocą odwrotnie)
12. Byli właścicielami Jaworza w XVIII wieku
13. Jest nią i stokrotka i dąb
14. Muza komedii lub komplet kart
16. Dzika owca o dużych, wygiętych rogach
18. Zespół muzyczny złożony z 5 wykonawców
20. Rozwiązanie związku małżeńskiego  przez sąd
22. Siłacz, posiada ponadprzeciętna budowę ciała
24. Szczątki ciał świętych i przedmioty z nimi związane
26. Bywa ściągana z wielu owoców np. banana lub 

pomarańczy
27. Twardy okrągły cukierek  (z rulonika)
29. Słodka masa  z mielonych migdałów
32. Rodzaj dawnej broni  drzewcowej
33. Spostrzeżenia o uczniu w dzienniczku szkolnym
35. Roślina pachnąca, dawniej używana na panieńskie 

wianki
36. Kwiatek kojarzony z jesienią
37. Nieprzemakalny płaszcz wojskowy, obecnie na topie 

mody damskiej, zwłaszcza z paskiem
40. Coś bardzo brzydkiego, wstrętnego
41. Kompresory, urządzenia do zwiększania  ciśnienia 

gazów
43. Miejsce legalnego hazardu
44. Widmo, upiór
45. Chłodzący napój bezalkoholowy (w PRL bywał w 

proszku)

PIONOWO:
1. Zaburzenie odżywania z napadami objadania się, 

a później np. z wymiotami
2. Zwolennik, sympatyk tego co rosyjskie
3. W cerkwi ozdobna przegroda pokryta ikonami
4. Rodzaj sprawdzianu
5. Element działalności  marketingowej związany ze 

sprzedażą
6. Składnik procesu umysłowego, idea
7. Tymczasowy obiekt budowlany
8. Przedmioty, na których możliwe jest zapisywanie 

informacji, a także przenoszenie elementów czy 
urządzeń

9. Państwo nad  Nilem
10. Roślina, która w architekturze bywała motywem 

dekoracyjnym
15. Przeciwnik w dyskusji
17. Autorka książki „Dzieje Jaworza na przestrzeni 

wieków”
19. Grupa ludzi stojących najwyżej w hierarchii spo-

łecznej
21. Rodzaj literacki (obok liryki i epiki)
23. Wymarły przodek bydła domowego
25. Instrument  strunowy rodem ze starożytnej Grecji
26. Miejsce katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 r.
27. Wybitny kronikarz Polski z XV wieku
28. Prymitywny instrument  muzyczny z  wypalonej gliny
30. Imituje wybuch granatu, kojarzony z nocą sylwe-

strową
31. Zaburzenia chorobowe związane  z emocjami
34. Grecka wyspa, ojczyzna Odyseusza
38. Pierwiastek chemiczny o symbolu Sn
39. Kończyna górna
42. Ojciec z Pietralciny (święty)

ZNACZENIE WYRAZóW
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Autorem  kolejnej krzyżówki  nr 3 jest pani  
Aniela Mieszczak  z Jaworza. Rozwiąza-
nie krzyżówki – samo hasło  po wpisaniu 
w oznaczone pola pod krzyżówką można 
nadsyłać mailem na adres Ośrodka Promo-
cji Gminy Jaworze, e-mail: biuro@opgj.pl
Ze względu na fakt, że  Echo Jaworza 
nie  dociera do wszystkich mieszkańców  
w jednakowym czasie, rozwiązania krzy-
żówki  można przesyłać  na wyżej podany 
adres NIE WCZEŚNIEJ niż 25 STYCZNIA 
br. Dla pierwszych trzech osób, które 
prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżów-
ki, Ośrodek Promocji Gminy przygotował  
skromne upominki (prawidłowe hasło  wraz 
z nazwiskami nagrodzonych  osób podamy 
w lutowym numerze Echa Jaworza). Po 
odbiór nagrody należy zgłaszać się do 
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze wraz 
ze stroną Echa zawierającą krzyżówkę  
i jej rozwiązania.
Prawidłowe hasło rozwiązania krzyżówki 
nr 2 z grudniowego numeru Echa brzmiało: 
„Zdrowych i Wesołych Świąt”. Oto nazwiska 
trzech pierwszych osób, które nadesłały 
prawidłowe rozwiązania: 
Jan Kowalski, Adam Nowak oraz Miesz-
kaniec Jaworza Średniego (imię i nazwi-
sko do wiadomości OPG)

16 9 13 5 13
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Nowatorskie Wykończenia Wnętrz
malowanie, tapetowanie,

sztukateria gipsowa, stiuk, remonty

Firma Wizner
tel. 606 350 714

www.wizner.com.pl

Serdeczne podziękowania 

za okazane wyrazy współczucia

oraz udział w uroczystości pogrzebowej

naszego ukochanego męża, ojca,brata,teścia i dziadka

śp.

STEFANA BRANDYSA
Wójtowi i Radzie Gminy Jaworze,

członkom Związku OSP w Bielsku-Białej,
strażakom OSP Jaworze i sołectw gminy Jasienica

oraz mieszkańcom gminy Jaworze

składają pogrążeni w smutku
żona, córka, syn i brat z rodzinami

PZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Józef  SZARY

ŚWIĘTOSZÓWKA 84, 
tel. 33/815 29 70, 602 242 637

Przychodnia czynna: 
poniedziałek – piątek  w godz. 8°° - 18°° 

Po godz. pracy i w dni wolne od pracy informacje i porady 
pod nr telefonu: 602 242 637 lub 33/815 40 05 /dom/

Przyjmują lekarze: 
Józef SZARY – internista, 

Janina RYMORZ – OLSZOWSKA – pediatra.

KONTRAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.
Dla osób, które mają złożone deklaracje – świadczenia bezpłatne.

•  Badania EKG, USG jamy brzusznej oraz laboratoryjne codziennie  
   w Przychodni.
•  Wykonujemy odpłatne badania kandydatów na kierowców, kierow  
   ców oraz badania okresowe pracowników /bez badań wysokościowych/.

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
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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)

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

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.

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

Powodzie, gradobicia, trąby powietrz-
ne, nawałnice, huragany-taki widok nie 
dziwi już nikogo z Nas. Czy Twoje mie-

nie jest zabezpieczone przed skutkami kataklizmów? Komplek-
sowe ubezpieczenia domów i ruchomości domowych w Allianz.

ZADZWOŃ: Zbigniew Palonek 501 395 916
email: zbigniew.palonek@port.allianz.pl

Z ”Echem Jaworza” 30% zniżki !!!

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

ZAKOCHANYCH ZAPRASZAMY NA ROMANTYCZNĄ KOLACJĘ
PRZY ŚWIECACH W DNIU 14.02.2011

• ORGANIZUJEMY
- WESELA, - PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

- ZABAWA OSTATKOWA Z KOŃCEM KARNAWAŁU

NAJLEPSZYM PREZENTEM DLA PAŃ JEST „DZIEŃ W SPA”

  TEL. 608 528 315

       GABINET

WETERYNARYJNY

                 W  JAWORZU 

                 lek.wet. Dorota Bik 

 Uprzejmie proszę o telefoniczne
          umawianie wizyt.

         ul. Zdrojowa 186

                
     lek.wet. Dorota Bik 

Leszek
OBRACAJ
Radny Rady Powiatu Bielskiego

Wszystkim mieszkańcom Gminy Jaworze, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem, oddając głos w wybo-

rach samorządowych do Rady Powiatu Bielskiego

serdecznie dziękuję i życzę Wszystkiego Najlepszego 
w Nowym Roku 2011

Z wyrazami szacunku
Leszek Obracaj

VILLA BARBARA
ZAPRASZA DO RESTAURACJI I KAWIARNI

W GODZINACH 7.00-22.00

• W WEEKENDY 10% RABATU NA DANIA Z KARTY
• ZIMOWE WIECZORY W KAWIARNI PRZY GRZAŃCU 

LUB HERBACIE PO GÓRALSKU
• OBIADY – PON – PT 13.00-16.00 – 20zł

W dniu 21 stycznia – Dzień Babci i 22 stycznia – Dzień Dziadka
zapraszamy Babcie i Dziadków z Wnuczętami 

na wyśmienitą szarlotkę lub sernik w naszej kawiarni
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Tegoroczny projekt  został realizowa-
ny w ramach Priorytetu 7 Działania 7.1. 
Poddziałania 7.1.1. „Aktywna integracja i 
upowszechnianie pracy socjalnej”. Budżet 
projektu to około 130 tys. złotych. Reali-
zacja zadania  pozwoliła  na zatrudnienie 
jednego  pracownika socjalnego w terenie 
oraz objęcie aktywizacją 12 klientów GOPS 
nieaktywnych zawodowo, znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 
Wszyscy skorzystali z co najmniej 3 in-
strumentów aktywnej integracji, osiągnęli 
założone cele i ukończyli udział w projekcie. 
W ubiegłym roku miała miejsce  I edycja  
projektu aktywizacji zawodowej. 

Więcej na stronie 8

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Jaworzu – podsumowanie projektu 

„program Aktywnej Integracji w Gminie Jaworze”.

Tradycje świąteczne Śląska cieszyńskiego

Europejski Fundusz Społeczny

12 grudnia 2010 roku w Galerii pod Groniem u państwa Ireny  
i Pawła Steklów, odbyło się spotkanie Towarzystwa Miłośników 
Jaworza z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego 
oraz pracownikiem Muzeum Śląska Cieszyńskiego doktorem 
Grzegorzem Studnickim, który przybliżył  zebranym tematykę 
obrzędowości ludowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia  
na Śląsku Cieszyńskim.

Zaś 3 stycznia Polskie Towarzystwo Ewangelickie zorgani-
zowało  spotkanie, w którym uczestniczył prof. Daniel Kadłu-
biec. „Tradycje Bożonarodzeniowe na Śląsku Cieszyńskim” były 
tematem jego prelekcji. Tak więc w tym wydaniu Echa Jaworza 
Szanowni Czytelnicy znajdą wiele informacji  o tradycjach świą-
tecznych Śląska Cieszyńskiego w ujęciu tych dwóch prelegentów,  
etnografów, pracowników naukowych m.in. Uniwersytetu Śląskiego.                                                      

Więcej na stronach 14-15  i 17




