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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu w roku 2011 kontynuuje realizacjê projektu systemowego PO KL

 pt. „Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”.
Jest on skierowany do klientów Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku od 15 do 64 roku

¿ycia. Oferujemy uczestnikom Projektu reintegracjê spo³eczn¹ oraz zaistnienie na rynku pracy poprzez zastosowanie ró¿nych instru-
mentów aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, spo³ecznej i zdrowotnej.                               Wiêcej na stronie 5

 Zdzis³aw Bylok  Wójt Gminy Jaworze - otrzyma³
Z³oty Laur Umiejêtnoœci  i Kompetencji w

kategorii „PRO PUBLICO BONO”.
Wiêcej na stronie 3



2011 ROKLUTY ECHO JAWORZA STR. 2

Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

III Sesja Rady Gminy Jaworze VI Kadencji
W  III sesji Rady Gminy Jaworze 30 grudnia 2010  roku uczest-

niczy³o 14 radnych ( 1 nieobecny). Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jaworze Andrzej Œliwka zaproponowa³ radnych  Romana Lorka i
Zygmunta Podkówkê do prac w komisji uchwa³ i wniosków, któ-
rzy  wyrazili zgodê na prace w w/w komisji.

Rajcy wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli protoko³y z I i II sesji RG Jawo-
rze.

Rada Gminy podjê³a miêdzy innymi uchwa³y dotycz¹ce:

• Zmian w bud¿ecie gminy na rok 2010,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a, i¿

zmiany te wynikaj¹ ze zwiêkszonych op³at za korzystanie ze sto-
³ówki w Szkole Podstawowej, a œrodki w ten sposób uzyskane
przeznaczone zostan¹ na zakup œrodków ¿ywnoœciowych. Wyja-
œnia³a, i¿ przedmiotowa uchwa³a nie wp³ywa na zmianê deficytu
rocznego bud¿etu gminy.

• Powierzenia Gminie Bielsko-Bia³a w 2011r. zadania pu-
blicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej,

Pe³nomocnik Wójta ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych Waldemar Saltarius wyjaœni³, ¿e podjêcie uchwa³y jest wy-
nikiem przekszta³cenia zak³adu bud¿etowego, jakim by³a Izba Wy-
trzeŸwieñ w jednostkê bud¿etow¹ miasta Bielsko-Bia³a, pod nazw¹
Oœrodek Przeciwdzia³ania Problemom Alkoholowym zgodnie ze
zmian¹ ustawy o finansach publicznych. W zwi¹zku z powy¿-
szym, koniecznym jest zlecenie zadania w tym zakresie miastu
Bielsko-Bia³a, a co za tym idzie podpisanie stosownego porozu-
mienia (przekazanie dotacji). Stwierdzi³, i¿ jest to techniczna
zmiana wynikaj¹ca ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

• Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciw-
dzia³ania Narkomanii na rok 2011,

Pe³nomocnik Wójta ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych Waldemar Saltarius poinformowa³, ¿e program realizowa-
ny  jest rokrocznie. Wyjaœni³, i¿ finansowanie programu wynika z
op³at, jakie gmina uzyskuje za korzystanie z zezwoleñ ze sprze-
da¿y napojów alkoholowych. Uzyskane w ten sposób œrodki
musz¹ znaleŸæ odzwierciedlenie w programach stanowi¹cych
za³¹czniki do omawianej uchwa³y. Pe³nomocnik przedstawi³ w
dalszej czêœci obrad finansowanie programu rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych tj.: finansowanie pobytu osób w oœrodku
przeciwdzia³ania problemom alkoholowym, poradnictwo psycho-
logiczne i prawne, œrodki na dzia³alnoœæ z dzieæmi i m³odzie¿¹
m.in. tzw „œwietlica socjoterapeutyczna”, profilaktyka szkolna, ferie
dla dzieci, a tak¿e wsparcie dla policji.

W ramach programu przeciwdzia³ania narkomanii bêdzie pro-
wadzone poradnictwo psychologiczne i prawne, zajêcia profilak-
tyczne w szko³ach, wsparcie biblioteki gminnej i oœrodka promo-
cji gminy, organizacja dni sportu w ramach dnia dziecka oraz
wsparcie harcerstwa.

• Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk wyjaœni³a, i¿ Wielo-

letnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalana jest po raz pierw-
szy zgodnie z now¹ ustaw¹ o finansach publicznych. Przedsta-

wi³a elementy sk³adowe WPF, sposób opracowania prognozy tj.
na podstawie wskaŸników, przyjmuj¹c wzrost dochodów w³asnych
jako 5%. Dochody maj¹tkowe zaplanowano zgodnie z podpisa-
nymi umowami na œrodki unijne, dotacje krajowe oraz œrodki w³a-
sne pochodz¹ce ze sprzeda¿y maj¹tku. Wzrost wydatków rów-
nie¿ zaplanowano na 5-6%. Dodatkowo uwzglêdniono œrodki, któ-
re zostan¹ pozyskane przez Gminê Jaworze z Lokalnej Grupy
Rybackiej, której prezesem zosta³ wójt Zdzis³aw Bylok. Przed-
miotowa uchwa³a ponadto okreœla upowa¿nienia wójta do zaci¹-
gania zobowi¹zañ finansowych. Wyjaœni³a, ¿e przedmiotow¹
uchwa³ê nale¿a³o z³o¿yæ do 15 listopada do biura rady oraz Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, co zosta³o uczynione. RIO wyda-
³o pozytywn¹ opiniê zarówno na temat uchwa³y, jak i samego
deficytu bud¿etowego.

Uchwalenie bud¿etu Gminy Jaworze na 2011 rok:
1. omówienie projektu bud¿etu,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk zgodnie z ustaw¹ o

finansach publicznych przedstawi³a poszczególne sk³adniki
uchwa³y bud¿etowej tj. dochody, wydatki oraz deficyt bud¿etowy.
Ponadto omówi³a przychody i rozchody bud¿etu oraz tworzon¹
rezerwê i udzielane dotacje. Poinformowa³a, i¿ deficyt i zad³u¿e-
nie gminy mieszcz¹ siê w dopuszczalnych wskaŸnikach zgodnie
z ustaw¹ o finansach publicznych. Przewodnicz¹cy poszczegól-
nych komisji Rady Gminy Jaworze przedstawili opinie cz³onków
na temat bud¿etu.

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o pro-
jekcie uchwa³y bud¿etowej oraz o prognozie d³ugu. Skarbnik
Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk odczyta³a opiniê I Sk³adu Orze-
kaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, tj.

• uchwa³ê Nr 4100/I/300/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spra-
wie opinii o przed³o¿onym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie
uchwa³y bud¿etowej na 2011r. wraz z uzasadnieniem i materia-
³ami informacyjnymi,

• uchwa³ê Nr 4100/I/301/2010 z dnia 10 grudnia 2010r w spra-
wie: opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu w kwocie
5.914.000,00 z³ przedstawionego w projekcie uchwa³y bud¿eto-
wej Gminy Jaworze na 2011 rok.

3. Nastêpnie mia³a miejsce dyskusja nad projektem bud¿e-
tu. Zapytania i w¹tpliwoœci radnych dotyczy³y m.in.: po¿yczki na
budowê kanalizacji,   najmu przez Gminê Jaworze budynku „Go-
ruszka” w centrum Jaworza.

4. G³osowanie nad uchwa³¹ bud¿etow¹ - Rada Gminy prze-
g³osowa³a uchwa³ê w sprawie: uchwalenie bud¿etu gminy Jawo-
rze na 2011 rok:  11 – g³osów za (Klub „Jaworze Gór¹) ,   4 –
g³osy wstrzymuj¹ce (Klub „O przysz³oœæ Jaworza”)

• Trybu i sposobu powo³ywania i odwo³ywania cz³onków
Gminnego Zespo³u Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz
szczegó³owych warunków jego funkcjonowania,

Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowa³a, ¿e przed-
miotowa uchwa³a by³a podejmowana na jednej z ostatnich sesji mi-
nionej kadencji, jednak¿e zosta³a zakwestionowana przez Nadzór
Prawny w zwi¹zku z brakiem jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym.

• Zmiany Uchwa³y Rady Gminy Jaworze z dnia 22.12.2008r.
w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê projektu o nazwie „Pro-
gram aktywnej integracji w gminie Jaworze” wspó³finansowa-
nego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
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Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowa³a, ¿e
uchwa³a jest uchwa³¹ porz¹dkuj¹c¹ wynikaj¹c¹ z ustalenia przez
zarz¹d Województwa Œl¹skiego wysokoœci œrodków w 2011 roku
na „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” (119 203 z³).

•  •  •

Sprawozdanie Wójta Gminy Jaworze Zdzis³awa Byloka  z
pracy w okresie miêdzysesyjnym oraz podejmowanych  za-
rz¹dzeniach. Zdzis³aw Bylok omówi³ nastêpuj¹ce zagadnie-
nia:

– podpisanie umowy notarialnej – sprawa dotyczy przesu-
niêcie drogi na polu pana ¯ebranowicza, co pozwoli na wybu-
dowanie ³¹cznika pomiêdzy ul. Cyprysow¹, a Bielsk¹ - Zagaj-
nikow¹,

– posiedzenie Komisji Regulacyjnej w sprawie budynku Urzê-
du Gminy zosta³o wyznaczone na miesi¹c luty, na którym spra-
wa budynku mo¿e zostaæ byæ mo¿e ostatecznie rozstrzygniêta
po 9 latach  negocjacji.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka przypomnia³ o ko-
niecznoœci z³o¿enia oœwiadczeñ maj¹tkowych, poinformowa³, i¿
w zwi¹zku z zawi¹zaniem siê dwóch klubów radnych (pro-wój-
towskiego „Jaworze Gór¹” oraz opozycyjnego „O przysz³oœæ Ja-

worza” – przyp. aut.) obecnej kadencji, mo¿liwe bêdzie wystêpo-
wanie radnych w imieniu swojego klubu.

Zapytania radnych dotyczy³y miêdzy innymi nastêpuj¹cych
kwestii: zmian do Statutu Gminy Jaworze w celu sprecyzowania
w nim spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem rady, przede wszyst-
kim uregulowania spraw proceduralnych zwi¹zanych z przygoto-
waniem sesji rady (powiadamianiem, dostarczaniem materia³ów),
Kolejnym punktem dyskusji by³o podniesienie przez radn¹ klubu
radnych „O przysz³oœæ Jaworza” Danutê Mynarsk¹ kwestii ko-
niecznoœci uregulowania wynagrodzenia wójta Zdzis³awa Byloka
w zwi¹zku z rozpoczêciem przez niego nowej kadencji.

Ostatnim punktem dyskusji by³a sprawa dodatkowego nak³a-
du ksi¹¿ki „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków” pani Jadwigi
Roik. Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G.  Osta³kie-
wicz poinformowa³, odpowiadaj¹c na pytanie radnego Jerzego
Ryrycha, ¿e w bud¿ecie gminy uchwalonym przez radê wpraw-
dzie nie zosta³y zagwarantowane pieni¹dze na ten cel, ale byæ
mo¿e uda siê dziêki wójtowi wygospodarowaæ œrodki na wydanie
tej pozycji przez Oœrodek Promocji Gminy Jaworze. Dodatkowo
poinformowa³, ¿e pozycja ta dostêpna jest w dwóch wersjach jê-
zykowych na stronie internetowej www.jaworze.pl.

Na podstawie Protoko³u  Nr ASO 0052/III/10 z sesji Rady Gminy
Jaworze VI Kadencji z dnia  30.12.2010  r.

Przygotowa³: P.Filipkowski

Regionalna Izba Gospodarcza w
Katowicach pocz¹wszy od 1992,
przyznaje presti¿owe i istotne dla Œl¹-
ska nagrody- „Laury Umiejêtnoœci i
Kompetencji".

Ta inicjatywa przedsiêbiorców sku-
pionych wokó³ izb gospodarczych w
Opolu, Katowicach, Czêstochowie i
Bielsku-Bia³ej na sta³e ju¿ wros³a w
krajobraz Œl¹ska. Diamentowe, Krysz-
ta³owe, Platynowe oraz Z³ote Laury
Umiejêtnoœci i Kompetencji przyzna-
wane przez Kapitu³ê Laurów promuj¹
przedsiêbiorczoœæ firm, instytucji oraz
organizacji, które wyró¿niaj¹ siê na tle
gospodarczym, zarówno wojewódz-

twa œl¹skiego, jak i ca³ego kraju, a jednoczeœnie s¹ zdolne do dzie-
lenia siê swoim sukcesem poprzez aktywnoœæ spo³eczn¹ i wspie-
ranie inicjatyw lokalnych. Laurami wyró¿niane s¹ równie¿ wybitne

Wójt  Gminy Jaworze- Zdzis³aw Bylok wœród laureatów  presti¿owych
Laurów Kompetencji i Umiejêtnoœci  za rok 2010.

osobistoœci i autorytety w wielu dzie-
dzinach ¿ycia, zarówno w Polsce, Eu-
ropie jak i na œwiecie, pocz¹wszy od nauki i oœwiaty, poprzez kul-
turê i sztukê, a skoñczywszy na ¿yciu publicznym.

XIX Gala  wrêczenia Laurów  Umiejêtnoœci i Kompetencji  mia³a
miejsce  w Domu Muzyki i Tañca w Zabrzu  w dniu 15 stycznia br.
Wœród  tegorocznych laureatów w poszczególnych kategoriach
znaleŸli siê równie¿  przedstawiciele  firm i instytucji z terenu po-
wiatu bielskiego, a wœród nich  Zdzis³aw Bylok  Wójt Gminy Ja-
worze,   który  otrzyma³ Z³oty Laur Umiejêtnoœci  i Kompeten-
cji w kategorii „ PRO PUBLICO BONO”.  Z terenu naszego po-
wiatu Laury tylko w wy¿ej wymienionej kategorii otrzymali m.in
rektor ATH prof.  Ryszard Barcik  oraz Stowarzyszenie  Region
Beskidy.

Galê prowadzi³ Krzysztof Ibisz, zaœ  ca³oœæ uœwietnili swoim
wystêpem m.in. zespó³  Camerata Silesia, Orkiestra Symfonicz-
na Filharmonii Zabrzañskiej  oraz polscy artyœci muzyki rozryw-
kowej jak Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska  i W³odzimierz
Korcz. P.Filipkowski

Foto - udostêpnione przez Urz¹d Gminy JaworzeFoto - udostêpnione przez Urz¹d Gminy Jaworze
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Spotkanie samorz¹dowców  wyznania
ewangelickiego w Wiœle

14 stycznia w Domu Zborowym w Wiœle odby³o siê tradycyj-
ne spotkanie samorz¹dowców wyznania ewangelickiego. Spo-
tkanie, jak co roku, zorganizowa³ ks. bp. Pawe³ Anweiler, biskup
diecezji cieszyñskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
oraz ks. Waldemar
Szajthauer, proboszcz
Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Wiœle
Centrum.  A wœród go-
œci znalaz³o siê wiele
znakomitoœci: prof. Je-
rzy Buzek – przewodni-

cz¹cy Parlamentu Eu-
ropejskiego,  ks. bp.
Jerzy Samiec – biskup
Koœcio³a Ewangelic-
ko-Augsburskiego w
RP, ks. bp. Pawe³ An-
weiler - biskup diece-
zj i  cieszyñskiej Ko-

œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Czes³aw Gluza –
starosta cieszyñski i Jan Poloczek – burmistrz Wis³y. Wœród
goœci byli obecni burmistrzowie, wójtowie i radni gmin Œl¹-
ska Cieszyñskiego i nie tylko. Podczas spotkania samorz¹-
dowcy sk³adali sobie ¿yczenia noworoczne, ³ami¹c siê op³at-
kiem.

Z terenu naszej gminy w spotkaniu tym uczestniczyli:
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy Jaworze Joanna Buz-
derewicz, radni: Jan Bathelt, Gustaw Bochucki,  Roman
Lorek, Zygmunt Podkówka i Jerzy Ryrych.

Na podstawie: http://www.wisla.pl/aktualnosci/ oraz informacji i zdjêæ
udostêpnionych przez Joannê Buzderewicz

Przygotowa³: P.Filipkowski

„Potrzebna jest autentyczna  mi³oœæ”- s³o-
wa  ks. bpa Tadeusza Rakoczego do samo-
rz¹dowców

Aby wype³niaæ sw¹ misjê potrzebna jest w Was wielka praw-
dziwa i szczera mi³oœæ, nie pozorna, udawana, na pokaz – mówi³
w Bielsku-Bia³ej bp Tadeusz Rakoczy podczas tradycyjnego spo-
tkania op³atkowego z politykami i samorz¹dowcami, z terenu die-
cezji bielsko-¿ywieckiej, w dniu 4 stycznia 2011 roku. Ordyna-
riusz przewodniczy³ Mszy œw. w kaplicy bielskiej Kurii. Liturgiê
celebrowa³ z hierarch¹ ks. prof. Tadeusz Borutka, duszpasterz
tego œrodowiska. Na spotkanie przybyli pos³owie, prezydenci i
burmistrzowie miast, starostowie powiatów, radni oraz wójtowie i
so³tysi z terenu województw œl¹skiego i ma³opolskiego. W spo-
tkaniu op³atkowym udzia³ wziê³o ponad 150 osób. Z terenu na-
szej gminy we wspólnym „op³atku” uczestniczyli Andrzej Œliw-
ka, Zbigniew Putek i Anna Skotnicka-Nêdzka.

Na podstawie informacji http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci
oraz Andrzeja Œliwki

Przygotowa³; P.Filipkowski

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii

Na ostatniej sesji temat ten  by³ jednym z pierwszych, jaki mieli do
uchwalenia jaworzañscy rajcy. Program prezentowa³ – odpowiedzialny
za jego realizacjê Pe³nomocnik ds. profilaktyki problemów i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych Waldemar Saltarius. Rada Gminy
przyjê³a program dzia³añ na rok bie¿¹cy. Jak mówi Waldemar Saltarius
– realizacja trwa praktycznie przez ca³y rok. Nawet zakoñczone ferie
zimowe zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum by³y czêœcio-
wo finansowane ze œrodków Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Prze-
ciwdzia³ania Narkomanii. Tegoroczna oferta zimowiska w szko³ach by³a
równie  atrakcyjna, jak w minionych latach. Brak œniegu nie by³ dla
nauczycieli wielkim problemem i uda³o siê zorganizowaæ dla dzieci i
m³odzie¿y ciekawe zajêcia. W Gimnazjum nr 1 czêœciowo by³y one
dofinansowane przez Radê Rodziców. Zaœ w szkole podstawowej do-
finansowanie rodziców by³o nieco wy¿sze ze wzglêdu na zaplanowanie
obiadów dla dzieciaków uczestnicz¹cych w zimowisku.

Obecnie w jaworzañskich placówkach oœwiatowych  trwaj¹ szko-
lenia w ramach tego¿ programu dla nauczycieli, jak i m³odzie¿y:

– Narkotykowe dylematy, a wiêc o narkotykach i dopalaczach
– Wspó³czesne zagro¿enia internetowe
– Odpowiedzialnoœæ karna nieletnich
Dla samych nauczycieli organizowane jest  szkolenie o narko-

tykach i dopalaczach, a wszystkie szkolenia s¹ licencjonowane  i
prowadzone w oparciu o program Ireneusza Brachaczka (http://
www.pro-sens.pl ).

Ponadto w tym roku, jak podkreœla W.Saltarius kontynuowane
bêd¹ sprawdzone i co wa¿ne - spo³ecznie niezbêdne - popo³udnio-
we zajêcia socjoterapeutyczne, prowadzone w pomieszczeniach
GOPS w Jaworzu. Ta oferta skierowana jest do dzieci i m³odzie¿y
od szko³y podstawowej po gimnazjum. Zajêcia prowadzi profesjo-
nalna kadra pedagogiczna. Tak wiêc, mo¿na nie tylko spêdziæ cie-
kawie popo³udnie,  ale i  pod okiem pedagoga odrobiæ zadanie do-
mowe, wzi¹æ udzia³ w zajêciach muzycznych, plastycznych czy kom-
puterowych. Natomiast logopeda doradzi, jak poprawnie mówiæ po
polsku. Jeœli zaœ chodzi przyk³adowo o zajêcia komputerowe, to nie
jest to bynajmniej „wolny czas”, gdzie dzieciaki mog¹ robiæ co chc¹.
Tutaj zajêcia edukacyjne i naukê obs³ugi programów u¿ytkowych
prowadzi Leszek Kluka. Jest to  o tyle wa¿ne, i¿ nie ka¿d¹ rodzinê
staæ na zakup komputera dla dzieci - wyjaœnia W.Saltarius.

Ponadto zajêcia popo³udniowe realizowane w ramach tego¿
gminnego programu, to tak¿e do¿ywanie dzieci. Z kolei w okre-
sie wakacyjnym - latem, dla wszystkich podopiecznych korzysta-
j¹cych z zajêæ socjoterapeutycznych - organizowane s¹ raz w
tygodniu ca³odniowe wycieczki.

W ramach tych dzia³añ ze œrodków Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego
Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii finansowane s¹ tak¿e do-
datkowe patrole policji na terenie Jaworza w okresie wakacyjnym.

Ostatni¹ z form pracy jest poradnictwo prawne i psychologiczne
dla ofiar przemocy domowej. A wiêc jest to wsparcie psychologicz-
ne dla ofiar przemocy, pomoc w pisaniu wszelkich pism proceso-
wych. Porady odbywaj¹ siê w ramach pracy Punktu Konsultacyjne-
go  ds. Przemocy w Rodzinie. Z tego programu  finansowane s¹
tylko porady dla osób / rodzin dotkniêtych problemem alkoholowym.

W pozosta³ych przypadkach , porady dla klientów GOPS s¹
finansowe ze œrodków w³asnych Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej.                                  Przygotowa³: Piotr Filipkowski
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Jaworzu - dane statystyczne za 2010 rok.

1. Pomoc spo³eczna.
Pomoc¹ objêto 194 rodziny, w tym 106 rodzin otrzyma³o wspar-

cie finansowe na ogóln¹ kwotê 354102 z³. Z czego:
• do¿ywianiem objêto 176 osób, w tym 93 dzieci – koszt 81539 z³,
• 5 mieszkañcom dofinansowywano pobyt w domu pomocy

spo³ecznej – 56758 z³,
• zorganizowano pogrzeb - koszt 2950 z³,
• wsparciem objêto 12 osób poszkodowanych w wyniku klêski

¿ywio³owej – koszt 55963 z³,
• 5 osób korzysta³o z us³ug opiekuñczych i 8 ze specjalistycz-

nych us³ug opiekuñczych koszt 26437 z³,
• 40 osób otrzymywa³o zasi³ki okresowe a 9 zasi³ki sta³e- koszt

63408 z³,
• wyp³acono zasi³ki celowe i celowe specjalne na ³¹czn¹ kwotê – 64709,
• op³acono sk³adki zdrowotne dla 5 osób - koszt 2338 z³.
2. „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”.
Kontynuowano realizacjê projektu systemowego o wartoœci

131493 z³ adresowanego do nieaktywnych zawodowo klientów
pomocy spo³ecznej zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Ze
wsparcia szkoleniowego skorzysta³o 12 osób.

3. Program PEAD.
Realizowany we wspó³pracy z Parafi¹ Rzymsko-Katolick¹ w

Jaworzu. ¯ywnoœæ o wartoœci 29918 z³ otrzyma³y 63 rodziny o
niskich dochodach.

Komunikat
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu zwraca

siê z proœb¹ do mieszkañców gminy o zg³aszanie osób  star-
szych, niepe³nosprawnych i schorowanych, które zamiesz-
kuj¹ samotnie i mog¹ wymagaæ pomocy, zw³aszcza  w okre-
sie zimowym.

Telefon GOPS: 338173826,
poniedzia³ek-pi¹tek 7.00 do 15.00.

4. Dodatki mieszkaniowe.
Dodatki otrzyma³o 12 rodzin na ³¹czn¹ kwotê 12663 z³.
5. Œwiadczenia rodzinne.
Wspierano 215 rodzin na ³¹czna kwotê 721381 z³, w tym 67

osób otrzyma³o tzw. „becikowe” i  88 zasi³ek pielêgnacyjny. Op³a-
cono sk³adki zdrowotne dla 3 osób za 796 z³ i sk³adki spo³eczne
dla 5 osób za 3857 z³.

6. Fundusz alimentacyjny.
Wyp³acono œwiadczenia z funduszu na kwotê 134270 z³  dla 58

uprawnionych. Dzia³aniami obejmowano 44 d³u¿ników alimenta-
cyjnych, od których odzyskano 23843 z³ nale¿noœci alimentacyj-
nych. Policja prowadzi³a wobec nich 8 dochodzeñ w sprawie upo-
rczywego uchylenia siê od alimentacji na rzecz dzieci, 3 osobom
zatrzymano prawo jazdy, a w s¹dzie toczy³y siê 3 sprawy karne.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu w roku 2011
kontynuuje realizacjê projektu systemowego PO KL pt. „Program
aktywnej integracji w Gminie Jaworze”.

Jest on skierowany do klientów oœrodka, bezrobotnych lub nie-
aktywnych zawodowo, w wieku od 15 do 64 roku ¿ycia. Oferuje-
my uczestnikom Projektu reintegracjê spo³eczn¹ oraz zaistnienie
na rynku pracy poprzez zastosowanie ró¿nych instrumentów ak-

Gmina Jaworze

„Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze” w 2011 roku

tywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, spo³ecz-
nej i zdrowotnej.

Wstêpnym warunkiem uczestnictwa jest wype³nienie ankiety
oraz wyra¿enie zgody na udzia³ w Projekcie w Gminnym Oœrod-
ku Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu.

Formularz ankiety dostêpny jest w siedzibie GOPS w Jaworzu
oraz na stronie internetowej: www.jaworze.pl

Bezrobocie w Gminie Jaworze – dane sta-
tystyczne

O tym na jakim poziomie kszta³towa³o siê bezrobocie w minio-
nym 2010 roku mo¿na zapoznaæ siê po czytaj¹c dane przes³a-
nych do redakcji  przez Powiatowy Urz¹d Pracy  w Bielsku-Bia³ej.
Poni¿ej dane teleadresowe urzêdu, a tak¿e  informacje dotycz¹-
ce Klubu Pracy, z oferty którego warto skorzystaæ. Ka¿da pomoc
w przypadku aktywizacji zawodowej  jest warta przyjêcia. W koñ-
cu robimy to dla siebie i swojej rodziny.   Zapraszamy tak¿e do
lektury komunikatu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Jaworzu, a dotycz¹cego kolejnej edycji  programu aktywizacji w
ramach  projektu systemowego PO KL pt. „Program aktywnej
integracji w Gminie Jaworze” (powy¿ej).

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Partyzantów 55

 43-300 Bielsko-Bia³a
 tel. 496-51-50

 tel./fax 496-51-51

Struktura bezrobocia w Gminie Jaworze na koniec 2010 roku
wed³ug danych Powiatowego Urzêdu Pracy w Bielsku-Bia³ej.

1.Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze wzglêdu na p³eæ

2.Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze wzglêdu na wiek
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3.Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze wzglêdu na wy-
kszta³cenie

4. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze z prawem do zasi³ku

5. Od pocz¹tku 2010 roku, z nowych aktywnych form przeciw-
dzia³ania bezrobociu skorzysta³o ³¹cznie 2303 bezrobotnych, w
tym z Gminy Jaworze 37 bezrobotnych tj.:

• 5 osób na sta¿e,
• 10 osób do pracy w ramach robót publicznych,
• 7 osób na szkolenia,
• 1 osoba do pracy w ramach refundacji kosztów wyposa¿enia

miejsca pracy,
• udzielono 14 dotacji na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci go-

spodarczej.

POWIATOWY URZ¥D PRACY ZAPRASZA
do Klubu Pracy, którego celem jest przygotowanie

bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy do lepszego radzenia
sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

W Klubie Pracy ka¿dy zainteresowany aktywnym
poszukiwaniem pracy, ma dostêp do informacji i

elektronicznej bazy danych.

 Znajdziesz tutaj aktualne informacje:
• o metodach i sposobach poszukiwania pracy oraz prowadze-

nia rozmów kwalifikacyjnych,
• wzory dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny)
• o metodach poszukiwania pracy i mo¿liwoœciach podejmo-

wania pracy za granic¹,
• o mo¿liwoœciach podejmowania pracy przez osoby niepe³no-

sprawne,
• wykaz instytucji i organizacji wspieraj¹cych osoby zak³adaj¹-

ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
• katalog przedsiêbiorstw i informacje o profilach dzia³ania firm,
• wykaz instytucji i stowarzyszeñ zawodowych,
• wykaz szkó³ i instytucji szkoleniowych,
• wykaz stron internetowych z ofertami pracy,
• informacja o projektach i programach rynku pracy, 

Zapisy przyjmowane s¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Bielsku-Bia³ej, ul.Partyzantów 55;

I piêtro, pokój D8, tel. 033-496-51-52

•  •  •
WskaŸnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach sub-

regionu po³udniowego ukszta³towa³ siê w listopadzie 2010 roku
na nastêpuj¹cych poziomach:

• miasto Bielsko-Bia³a – 6,0%
• powiat bielski – 9,6%
• powiat cieszyñski – 10,0%
• powiat ¿ywiecki – 13,0%
• powiat pszczyñski – 6,0%

Stopa bezrobocia w województwie œl¹skim wg stanu na koniec
listopada 2010 roku wynios³a 9,6% i by³a ni¿sza od œredniej kra-
jowej (Polska – 11,7 %).

Zebra³ informacje na podstawie danych PUP/ WUP  Filia  w Bielsku-Bia³ej
Piotr Filipkowski

Œl¹ska Izba Rolnicza
informuje, ¿e 3 kwietnia 2011 r.

odbêd¹ siê wybory cz³onków
do Rad Powiatowych Œl¹skiej Izby

Rolniczej.
Zasady wyborów:
1. Cz³onkami samorz¹du rolniczego s¹ osoby fizyczne i praw-

ne bêd¹ce podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowe-
go z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej oraz cz³onkowie RSP
posiadaj¹cy w nich wk³ady gruntowe. Przys³uguje im prawo
kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestnicze-
nia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia u¿ytków rolnych nie prze-
kracza 4 tys. ha (okrêg jednomandatowy) do rady powiatowej
izby wybiera siê – jednego cz³onka, a gdy przekracza 4 tys. ha
(okrêg dwumandatowy) wybiera siê – dwóch cz³onków tej ra-
dy. W okrêgu wyborczym stanowi¹cym obszar miasta na pra-
wach powiatu, wybiera siê tylko – jednego przedstawiciela.

3. W ka¿dym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada po-
wiatowa izby rolniczej. W jej sk³ad wejd¹ rolnicy, którzy w wybo-
rach do tego organu, otrzymaj¹ najwiêksz¹ iloœæ wa¿nie oddanych
g³osów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego sk³adu, po dwóch
delegatów do Walnego Zgromadzenia Œl¹skiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegaj¹cy siê o mandat cz³onka rady powiatowej
izby rolniczej musi wype³niæ i z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
zg³oszenie kandydata, oœwiadczenie o zgodzie na kandydo-
wanie oraz listê cz³onków zawieraj¹c¹ co najmniej 50 podpi-
sów poparcia. Druki te mo¿na otrzymaæ w ka¿dym urzêdzie
gminy lub w biurach Œl¹skiej Izby Rolniczej. Czytelnie wype³-
nione dokumenty nale¿y przes³aæ w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 14.III.2011 r. na adres: Œl¹ska Izba Rolnicza, 40-
159 Katowice, ul. Jesionowa 15, tel. 32 258-04-45.

5. Spis cz³onków izby rolniczej uprawnionych do g³osowa-
nia, zostanie udostêpniony do wgl¹du w siedzibie urzêdu gmi-
ny (miasta) najpóŸniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Ka¿dy
rolnik, mo¿e sprawdziæ czy zosta³ w nim ujêty i wnieœæ w tej
sprawie za¿alenie.

IZBA ROLNICZA – TO SAMORZ¥D REPREZENTUJ¥CY
INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW

Szczegó³owe informacje o zasadach wyborów do Œl¹skiej Izby Rolni-
czej mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w
biurach izby pod numerami telefonów:

Katowice 32 258-04-45,
Bielsko-Bia³a 33 814-91-79,
Czêstochowa 34 368-15-12,
Racibórz 32 415-39-25,
Lubliniec 34 356-10-90
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Szanowni Czytelnicy Echa Jaworza
Przez ostatnie  cztery lata w pe³ni profesjonalnie  kolporta-

¿em Echa Jaworza zajmowa³ siê Jan Bo¿ek z Jaworza Œred-
niego. W zwi¹zku  z objêciem w ostatnich wyborach samorz¹-
dowych mandatu radnego, musia³ zrezygnowaæ z pracy zwi¹-
zanej z kolporta¿em gminnego miesiêcznika. W grudniu 2010
roku podpisaliœmy umowê na kolporta¿  z inn¹ osob¹. Zarów-
no do Wydawcy, jak i Redakcji  nap³ynê³o wiele skarg  i infor-
macji dotycz¹cych problemów z kolporta¿em naszego miesiêcz-

nika. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nowej osobie, która podjê³a siê
tego nie³atwego zadania  mog³y siê przytrafiæ  „b³êdy w sztuce”.
Mamy nadziejê, ¿e wraz ze styczniowym numerem Echa Jawo-
rza bêdzie ju¿ lepiej, a kolporta¿ lutowego  numeru  Echa, osi¹-
gnie jakoœæ, jak¹  wdro¿y³ w swej pracy Jan Bo¿ek.

Wszelkie uwagi i sugestie dotycz¹ce kolporta¿u mo¿na zg³a-
szaæ osobiœcie w sekretariacie Urzêdu Gminy Jaworze,  pod
nr telefonu 33 817-21-95 , lub wysy³aæ na adres mailowy:
sekretariat@jaworze.pl i echo@jaworze.pl

Foto flesz  z Jaworza  styczeñ 2011.

Zapowiadane w poprzednich numerach Echa Jaworza, prace
przy renowacji stawu pomiêdzy koœcio³em katolickim a amfite-
atrem  ju¿ siê rozpoczê³y. Oczywiœcie postêp prac zale¿y od po-
gody- zbyt niskie temperatury wstrzymaj¹ prace.  Tak czy inaczej
planowane jest wy³o¿enie kamieniami potoku doprowadzaj¹ce-
go wodê do stawu, utwardzenie brzegów stawu, usypanie  i utwar-
dzenie na œrodku zbiornika wodnego wysepki przyrodniczej.

Ponadto  teren wokó³ amfiteatru,  wraz z miejscem gdzie pod-
czas imprez masowych stawiane jest tzw miasteczko gastrono-
miczne zostanie  wybrukowany. Wszystkie te prace s¹ wykony-
wane ze œrodków unijnych w ramach realizowane od ubieg³ego
roku projektu „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfite-
atrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze”.

Jeœli chodzi o tablicê przy parkingu w centrum Jaworza, to w
tym miejscu zostanie umieszczony plan Gminy Jaworze. Zarów-
no dla osób korzystaj¹cych z komunikacji publicznej, jak i w³a-
snych samochodów, miejsce jej umieszczenia wydaje siê byæ naj-
bardziej korzystne.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Z dzia³alnoœci Gminnej Biblioteki Publicznej
w roku 2010

W 2010 roku zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jaworzu 908 czytelników, w tym 283 dzieci, 68 studentów, 244
pracowników umys³owych, 75 pracowników fizycznych, 31 osób
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 1 rolnika i  206 osób nie-
zatrudnionych w tym emeryci i renciœci. £¹cznie wypo¿yczyli oni w
ci¹gu minionego roku 17 982 ksi¹¿ek i 931 czasopism.

W Bibliotece zanotowano ogó³em 10153 odwiedzin.
Udzielono 691 informacji bibliograficznych. Najwiêcej informa-

cji udzielono z zakresu tematyki  regionalnej, a tak¿e z  historii i
literatury piêknej. Najwiêksz¹ grupê odbiorców  dzia³alnoœci in-
formacyjnej stanowi¹ uczniowie i studenci.

Obecnie  ksiêgozbiór liczy 13262 woluminów z czego 7344  to
beletrystyka, 3072 ksi¹¿ki dzieciêce i m³odzie¿owe oraz 2846
ksi¹¿ek popularnonaukowych.

W ci¹gu roku przyby³o 676 pozycji ksi¹¿kowych z czego 494
zakupiono ze œrodków samorz¹dowych, 126 z dotacji Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dary rzeczowe od czytelników w postaci ksi¹¿ek, które wpro-
wadzono w ksiêgi inwentarzowe to 54 woluminy.

Usuniêto z ksiêgozbioru ogó³em 372 pozycje, z czego 255 w
drodze selekcji, natomiast pozosta³e to zaczytane, zniszczone.

Warto zaznaczyæ, i¿ ksiêgozbiór naszej Biblioteki jest ci¹gle
odœwie¿any i  w miarê mo¿liwoœci finansowych zaopatrywany na
bie¿¹co w nowoœci wydawnicze. Mo¿emy siê pochwaliæ posiada-
niem w naszych zbiorach wszystkich najpoczytniejszych tytu³ów
zarówno minionego roku jak i lat wczeœniejszych. Polityka gro-
madzenia zbiorów podporz¹dkowana by³a wzorem lat poprzed-
nich potrzebom czytelniczym  i  mo¿liwoœciom finansowym bi-
blioteki. Biblioteka w minionym roku uzupe³nia³a zbiory literatury
piêknej, popularnej beletrystyki oraz literatury    popularnonauko-
wej, g³ównie z dzia³ów  historia, podró¿e i  biografie. Uzupe³niano
tak¿e literaturê dla dzieci i m³odzie¿y oraz lektury szkolne.

W bie¿¹cym roku nasza Biblioteka poszerzy³a ofertê dostêp-
nych czasopism do 17 tytu³ów, z prenumeraty polecamy m.in.
magazyny podró¿nicze National Geographic i Traveler, Fokus i
Fokus Historia, czasopisma dla dzieci i m³odzie¿y Kumpel, Vic-
tor Junior i Victor Gimnazjalista.

Posiadamy równie¿ Gazetê Wyborcz¹, Kronikê, Politykê, Prze-
krój, Zwierciad³o, Angorê i oczywiœcie Echo Jaworza.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej placówki.
Pracownicy GBP w Jaworzu
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QUIZ
Biblioteka zaprasza czytelników Echa Jaworza do zabawy.
Co miesi¹c bêdziemy publikowaæ kilka pytañ dotycz¹cych
Jaworza, literatury i regionu œl¹skiego. Planujemy równie¿ za-
mieszczaæ na ³amach Echa specjalne zagadki dla dzieci.

Quiz nr 1.
Pytania quizowe;

1. Gdzie na terenie Jaworza mieœci³ sie hotel Simachowitz?
2. Jaka postaæ ³¹czy Górki Wielkie z literatur¹ polsk¹?
3. Co to jest szraubsztok?

Prawid³owe odpowiedzi prosimy nadsy³aæ mailem na
adres; biblioteka-jaworze@wp.pl

Na odpowiedzi czekamy nie wczeœniej ni¿   05.03.2011 r.
/sobota/ od godziny 12.00,

Pierwsza osoba, która przeœle prawid³ow¹ odpowiedŸ na 3
pytania zostanie nagrodzona upominkiem ksi¹¿kowym (do od-
bioru w Bibliotece).
Zwyciêzcy poszczególnych edycji quizu bêd¹ og³aszani w
kolejnych numerach Echa Jaworza.
Zachêcamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w tej prostej zabawie!

OŒRODEK PROMOCJI GMINY

Jaworzañska jesieñ - w fotografii
Katarzyny Barwickiej-Pu³torak

Wystawê fotografii Ka-
tarzyny Barwickiej-Pu³to-
rak w Galerii na Zdrojo-
wej zatytu³owan¹ „Zwy-
czajnie niezwyczajne”
mogliœmy  ogl¹daæ przez
prawie miesi¹c, na prze-
³omie stycznia  i lutego br.
Jednak¿e spotkanie z
autork¹ tych ciekawych
prac mia³o miejsce 21
stycznia. Do Galerii przy-
by³o wielu przyjació³ m³o-
dej artystki  oraz przed-
stawiciele  w³adz samo-
rz¹dowych w osobach
przewodnicz¹cego  Rady

Gminy Andrzeja Œliwki i jego zastêpcy Zbigniewa Putka.  Oczy-
wiœcie w tym szczególnym momencie nie mog³o zabrakn¹æ go-
spodarza tego miejsca czyli Leszka Barona- dyrektora Oœrodka
Promocji Gminy.

Wracaj¹c zaœ do  samej artystki.  Wielu z nas mog³o podziwiaæ
jej talent  podczas prób  przedstawienia teatralnego „Kurort. Se-
krety dawnego Jaworza”. Przypomnijmy- premiera tego spekta-
klu mia³a miejsce podczas Jaworzañskiego Wrzeœnia  2010 roku.
Pani Katarzyna gra³a wówczas rolê Jaguœ – ¿ony Jonka. Jest
mieszkank¹ Jaworza od czterech lat, absolwentk¹  Akademii
Ekonomicznej w Krakowie. Pracuje w jednej z bielskich firm
(AQUA SA), nie zwi¹zanej z ¿adn¹ dziedzin¹ sztuki. Jednak, ¿ycie
czasami nas zaskakuje rozlicznymi talentami, jakie posiadamy,

a o istnieniu których czêsto sami nawet nie wiemy. Katarzyna
Barwicka-Pu³torak nale¿y,  jak widaæ do tych ludzi, którzy nie
boj¹ siê ¿ycia, s¹ otwarci na ró¿ne wyzwania, jakie stawia przed
nimi ¿ycie.

Zarówno  jej  talent  sceniczny, jak i „sprawna rêka” do aparatu
fotograficznego byæ mo¿e dadz¹ artystce nowe mo¿liwoœci za-
w o d o w e ?

W swojej autoprezentacji pani Katarzyna zwróci³a uwagê na
pocz¹tki  przygody z fotografi¹. Wszystko zaczê³o siê stosunkowo
niedawno, wpierw z kole¿ank¹  zdecydowa³y siê na udzia³ w kursie
fotograficznym, na którym pozna³y ró¿ne tajniki   i mo¿liwoœci,
jakie daje wspó³czesny sprzêt fotograficzny. Oczywiœcie  sam
sprzêt, bez odpowiedniej wizji artystycznej niewiele pomo¿e. Za-
nim zrobimy fotografiê artystyczn¹, nale¿y zastanowiæ siê, co do-
k³adnie chcemy sfotografowaæ, co chcemy  pokazaæ na zdjêciu , a
wiêc musimy sami  wpierw mieæ wizjê zdjêcia, które chcemy wy-
konaæ. Na jakoœæ fotografii ma wp³yw oœwietlenie obiektu, pora
roku, to czy wykonujemy zdjêcie obiektu statycznego czy w ruchu.

Fotografie, które artystka zaprezentowa³a w Galerii na Zdrojo-
wej , to tylko czêœæ z jej zbiorów. Wystawiane zdjêcia zosta³y
wykonane  obiektywem  tzw rybim okiem , co pozwala na uzy-
skanie ciekawych efektów- zniekszta³ceñ. Na zdjêciach by³y oczy-
wiœcie widoki Jaworza  wykonane jesieni¹. Jednak¿e  pozosta³e
zdjêcia mo¿na by³o zobaczyæ na widokówkach, które miejmy
nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie zostan¹ wydrukowane  i trafi¹
do mieszkañców, jak i turystów.  Póki co  tzw preseriê widokó-
wek, w których wykorzystano zdjêcia Katarzyny Barwickiej – Pu³-
torak mogli zobaczyæ wszyscy uczestnicy wieczoru autorskiego.
A co wa¿ne – fotografowanie sprawia Pani Katarzynie du¿o przy-
jemnoœci. Na „wyprawy z aparatem” zabiera czêsto swoje dzieci,
które  chêtnie towarzysz¹ mamie w tych eskapadach, ale i rów-
nie chêtnie pozuj¹ do zdjêæ…

P.Filipkowski
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Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
Has³o Tygodnia  Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan  w roku 2011.

Trwali oni w nauce aposto³ów i we wspólnocie,
w ³amaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42)

Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ  Chrzeœcijan w
Jaworzu

„O Pasterzu  zgromadŸ w jednej Swej owczarni
Zab³¹kane owce, które gin¹

W jeden Koœció³ zbierz na nowo i przygarnij
Byœmy jedn¹ stali siê rodzin¹

Jak ten chleb, co z³¹czy³  z³ote ziarna
Tak niech mi³oœæ z³¹czy nas ofiarna,

Jak ten kielich ³¹czy kropel wiele,
Tak nas Chryste w Swoim  z³¹cz Koœciele…”

Maj¹cy ju¿ ponad stuletni¹ tradycjê Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan sta³ siê cyklicznym œwiêtem ekumenizmu. Co roku
miêdzy 18, a 25 stycznia czyli miêdzy dawnym œwiêtem katedry
œw. Piotra, a œwiêtem nawrócenia œw. Paw³a, chrzeœcijanie ró¿-
nych wyznañ spotykaj¹ siê na ca³ym œwiecie na ekumenicznych
nabo¿eñstwach, modlitwach, konferencjach, koncertach etc.

W  koœciele danego wyznania kazanie wyg³asza duchowny in-
nej denominacji.  W tym roku duchowni wyznania ewangelicko-
augsburskiego z jaworzañskiej parafii ewangelickiej goœcili w
katolickim koœciele parafialnym pw Opatrznoœci Bo¿ej w Jawo-
rzu  w niedzielê 23 stycznia br.

³amaniu chleba i w modlitwach. Koœcio³y Jerozolimy ukazuj¹ nam, co
to znaczy dzisiaj zabiegaæ o jednoœæ – nawet wœród wielkich trudno-
œci. Pokazuj¹, ¿e powo³anie do jednoœci mo¿e znaczyæ wiêcej ni¿
puste s³owa, ¿e naprawdê mo¿e wskazywaæ drogê do przysz³oœci i
pomagaæ w budowaniu niebieskiej Jerozolimy. Do urzeczywistnienia
tej wizji potrzebne jest realistyczne spojrzenie na nas samych, albo-
wiem ponosimy odpowiedzialnoœæ za podzia³y; s¹ one skutkiem na-
szych dzia³añ. Wezwanie do jednoœci przychodzi w tym roku do Ko-
œcio³ów na ca³ym œwiecie z Jerozolimy – od Koœcio³a-Matki. Chrzeœci-
janie z Jerozolimy wzywaj¹ swych Braci i Siostry, by uczynili ten Ty-
dzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan okazj¹ do odnowienia swojego
zaanga¿owania w pracy na rzecz prawdziwego ekumenizmu, maj¹-
cego swe korzenie w doœwiadczeniu pierwotnego Koœcio³a.

Obecnie w Jerozolimie istnieje trzynaœcie Koœcio³ów, zachowuj¹-
cych urz¹d biskupa: Grecki Koœció³ Prawos³awny, Koœció³ Rzym-
skokatolicki, Apostolski Koœció³ Ormiañski, Syryjski Koœció³ Prawo-
s³awny, Koptyjski Koœció³ Prawos³awny, Etiopski Koœció³ Prawos³aw-
ny, Grecki Melchicki Koœció³ Katolicki, Maronicki Koœció³ Katolicki,
Koœció³ Katolicki Obrz¹dku Syryjskiego, Ormiañski Koœció³ Katolic-
ki, Chaldejski Koœció³ Katolicki, Episkopalny Koœció³ Ewangelicki i
Luterañski Koœció³ Ewangelicki. Obok nich (w Jerozolimie i Ziemi
Œwiêtej) funkcjonuj¹ jeszcze inne Koœcio³y i wspólnoty: prezbiteriañ-
skie, baptystyczne, zielonoœwi¹tkowe itp. Wszyscy chrzeœcijanie
razem – w liczbie 150-200 tys. – stanowi¹ w Palestynie i Izraelu ok.
1-2% ca³kowitej populacji. Wiêkszoœæ tych chrzeœcijan to mówi¹cy
po arabsku Palestyñczycy, ale w kilku Koœcio³ach istniej¹ równie¿
grupy wiernych pos³uguj¹cych siê jêzykiem hebrajskim, którzy chc¹
byæ ¿ywym œwiadectwem dla spo³ecznoœci Izraela. Oprócz tych grup
dzia³aj¹ równie¿ tzw. ¿ydowskie Wspólnoty Mesjañskie, które sku-
piaj¹ ok. 4-5 tys. wierz¹cych. Utworzenie w 2006 r. – we wspó³pracy
z lokalnymi Koœcio³ami oraz Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów i Rad¹ Ko-
œcio³ów Œrodkowego Wschodu – Jerozolimskiego Centrum Miêdzy-
koœcielnego jest kolejnym wyrazem rosn¹cej wspó³pracy miêdzy
miejscowymi Koœcio³ami i silnych zwi¹zków miêdzy nimi oraz Ko-
œcio³ami na ca³ym œwiecie. To Centrum jest jednoczeœnie cennym
narzêdziem w s³u¿bie na rzecz ekumenicznego wzrostu.“W Jerozo-
limie istnieje te¿ wiele nieformalnych grup ekumenicznych. Jedna z
nich – Ekumeniczne Grono Przyjació³, które spotyka siê raz w mie-
si¹cu – koordynuje coroczne œwiêtowanie Tygodnia Modlitwy o Jed-
noœæ Chrzeœcijan w Jerozolimie od ok. 40 lat.

Opracowa³ P.Filipkowski
Na podstawie  broszury na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan 2011,

wydanej wspólnie przez Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ oraz Radê ds. Ekumeni-
zmu Konferencji Episkopatu Polski (red. bp Andrzej Czaja, ks. Ireneusz Lu-
kas, bp Krzysztof Nitkiewicz, ks. Henryk Paprocki, ks. S³awomir Paw³owski
SAC, bp Edward Puœlecki, bp Zdzis³aw Tranda)

 W nabo¿eñstwie oprócz wiernych  wyznania  rzymskokatolickiego i
ewangelicko-augsburskiego uczestniczyli tak¿e duchowni  obu obrz¹d-
ków; proboszcz parafii pw Opatrznoœci Bo¿ej ks Adam Gramatyka, ks
wikary £ukasz Koba oraz  ks W³adys³aw Wantulok  - proboszcz parafii
ewangelickiej w Jaworzu, który wyg³osi³  homiliê oraz proboszcz pomocni-
czy  - tak¿e miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej  ks Andrzej Krzy-
kowski.  W nabo¿eñstwie ponadto uczestniczyli  przedstawiciele Parafial-
nego Oddzia³u Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

• • •
Dwa tysi¹ce lat temu pierwsi uczniowie Chrystusa zgromadzeni w

Jerozolimie doœwiadczyli zes³ania Ducha Œwiêtego w dniu Piêædzie-
si¹tnicy i zostali po³¹czeni w jedno, jako cia³o Chrystusa. W tym wy-
darzeniu chrzeœcijanie wszystkich miejsc i czasów postrzegaj¹ swój
pocz¹tek, jako wspólnoty wiernych, powo³anych, by razem g³osiæ Je-
zusa Chrystus, jako Pana i Zbawiciela. I chocia¿ ten najwczeœniejszy
Koœció³ Jerozolimy doœwiadcza³ trudnoœci – zarówno wewnêtrznych,
jak i zewnêtrznych – jego cz³onkowie trwali wiernie we wspólnocie, w

Ks. W³adys³aw Wantulok
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 Z ¯YCIA TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW JAWORZA

Informacja Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

Zmiana terminu marcowych posiad !
Informujemy, ¿e zmianie uleg³ termin posiad w miesi¹cu marcu.  Odbêd¹ siê one  nie jak wczeœniej

og³aszaliœmy 13 marca, lecz 12 marca (sobota) i wyj¹tkowo o godzinie 16.00. Prelegentem bêdzie
prof. Daniel Kad³ubiec, który wyg³osi wyk³ad pt. Szkice z dziejów Œl¹ska Cieszyñskiego.

Miejsce posiad pozostaje bez zmian tj Galeria pod Groniem  przy ul. Zajêczej.               Zapraszamy !!!
Zarz¹d TMJ

SPRAWOZDANIE  z dzia³alnoœci
Stowarzyszenia „NASZE JAWORZE”

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” w roku 2010, tradycyjnie jak
w latach poprzednich, realizuj¹c statutowe cele, przy uwzglêd-
nieniu zdobytego doœwiadczenia z lat ubieg³ych, w zakresie do-
brej wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi dzia³aj¹cymi na
terenie naszej Gminy, takimi jak : KGW Nr 1 i 2, Ko³o Rencistów
i Emerytów, Ko³o Pszczelarzy, Ko³o Pañ przy Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej oraz ze szko³ami i przedszkolami, dzia³aj¹cych
w gminie, podjê³o siê ambitnego  zadania polegaj¹cego na pro-
mocji naszej miejscowoœci, promocji dorobku miejscowych twór-
ców, artystów, ludzi z pasj¹ oraz pomocy przy organizacji imprez
lokalnych organizowanych przez  Oœrodek Promocji Gminy w
Jaworzu oraz Wójta Gminy.

 STOWARZYSZENIE „NASZE JAWORZE”

Na tym zadaniu skupia³a siê praktycznie ca³a dzia³alnoœæ Sto-
warzyszenia w minionym 2010 roku.

W celu realizacji tego zadania Stowarzyszenie przyst¹pi³o do
konkursu og³oszonego przez Wójta Gminy pt.

„Promowanie i kultywowanie tradycji i wartoœci
regionalnych Jaworza wœród spo³ecznoœci miejscowej

i  zaprzyjaŸnionych gmin zagranicznych”
W ramach realizacji tego zadania, które zosta³o okreœlone na

kwotê 8.000,00 z³  Stowarzyszenie za³o¿y³o przygotowanie sze-
regu wystaw, wyk³adów, ekspozycji promuj¹cych i obrazuj¹cych
dorobek: organizacji i kó³ zainteresowañ oraz miejscowych twór-
ców dzia³aj¹cych na terenie naszej miejscowoœci. Ponadto za³o-
¿ono zorganizowanie otwartych plenerowych imprez i pokazanie
na nich tradycyjnych czynnoœci gospodarskich i wyrobów kuli-
narnych oraz poczêstunek tymi wyborami uczestników imprez,
jak równie¿ promowanie naszej gminy wœród zaprzyjaŸnionych z
Jaworzem miejscowoœci na terenie Czech, S³owacji i Wêgier.

Oferta naszego Stowarzyszenia uznana zosta³a przez komisjê
konkursow¹ za ciekaw¹ i merytoryczn¹, zgodn¹ z treœci¹ og³o-
szonego konkursu, odpowiadaj¹ca za³o¿onym celom,  a przy tym
uwzglêdniaj¹c¹ wspó³pracê prawie ze  wszystkimi organizacjami
spo³ecznymi dzia³aj¹cych na terenie naszej Gminy i wobec cze-
go na tej podstawie zosta³a zawarta ze Stowarzyszeniem w dniu
19 marca 2010 roku  umowa nr ASO O 716-I/I-2/10

Zgodnie z zapisami niniejszej umowy,  Stowarzyszenie zobo-
wi¹zane zosta³o do rozliczenia siê, przed³o¿enia pe³nej dokumen-
tacji finansowej i z³o¿enia sprawozdania z realizacji zadania do
koñca 2010 roku.

Stowarzyszenie z³o¿y³o w wymaganym terminie tj. 16 grudnia
2010 sprawozdanie, wraz z ca³¹ dokumentacj¹ finansow¹ do
Urzêdu Gminy. Poni¿ej przedstawiamy wyci¹g ze z³o¿onego spra-
wozdania.

Zak³adany cel  –
Promowanie i kultywowanie tradycji i  wartoœci regional-

nych Jaworza wœród spo³ecznoœci miejscowej i zaprzyjaŸ-
nionych gmin zagranicznych zosta³ w pe³ni osi¹gniêty.

   Okreœlone w ofercie zadania zosta³y zrealizowane, a tak¿e
za³o¿one efekty polegaj¹ce na:

• przedstawieniu oferty ciekawego i mi³ego spêdzenia czasu
mieszkañcom naszej gminy,  jak równie¿ odwiedzaj¹cych nasz¹
Gminê mieszkañców s¹siaduj¹cych miejscowoœci, kuracjusz
Beskidzkiego Zespo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego, przyje¿d¿a-
j¹cym turystom oraz  przedstawicielom  zaprzyjaŸnionych Gmin
z ternu Czech, S³owacji i Wêgier/

• zapoznaniu mieszkañców z histori¹ i tradycj¹ Jaworza
• integracji mieszkañców Jaworza, pokazaniu folkloru, obycza-

jów i zwyczajów naszego  Regionu  i naszej miejscowoœci m³ode-
mu pokoleniuJaworze, ul. Wapienicka 317 (Agronomówka)
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• odkryciu wœród mieszkañców Jaworza ludzi z pasj¹ i talen-
tem oraz pokazanie dorobku Rodzinnych artystów, twórców miesz-
kañcom naszej Gminy oraz osobom odwiedzaj¹cym nasze Ja-
worze i promowanie naszej Gminy wœród zaprzyjaŸnionych gmin
zagranicznych, zosta³y osi¹gniête.

Oferta nasza skierowana by³a do ró¿nych grup wiekowych i
dlatego ka¿dy znalaz³ w niej coœ mi³ego i ciekawego dla siebie.
Zosta³a ona zaprezentowana w sposób atrakcyjny, w czasie spo-
tkañ plenerowych, na otwartych imprezach gminnych oraz na
wyk³adach po³¹czonych z pokazami tradycyjnych czynnoœci go-
spodarskich jak: mielenie zbo¿a na ¿arnach, tradycyjne kisze-
nie kapusty, gotowanie kwaœnicy, grochówki, wyrób mas³a i smal-
cu po³¹czony z poczêstunkiem uczestników tych spotkañ.

Pokazano równie¿ dorobek naszych rodzimych artystów, twórców.

W ramach planowanych dzia³añ i zgodnie ze z³o¿on¹ ofert¹
oraz zawart¹ umow¹  zrealizowaliœmy nasze cele - podczas gmin-
nych imprez jak Jaworzañska Majówka, Jaworzañski Wrzesieñ ,
na otwartej imprezie w Jaworzu Na³ê¿u: - „Piknik w Jaworzu,
na„Spotkaniu w Amfiteatrze” oraz na wyjeŸdzie do  zaprzyjaŸnio-
nych gmin na terenie S³owacji i Wêgier,  oraz w Galerii na Zdro-
jowej. A by³y to m.in. szereg wystaw, pokazów, wyk³adów oraz
spotkañ z naszymi rodzimymi twórcami.

Przygotowano wystawy prac wykonanych przez dzieci Szko³y
Podstawowej, m³odzie¿ M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawcze-
go, cz³onkinie Ko³o Zainteresowañ dzia³aj¹ce przy Parafii Ewan-
gelicko - Augsburskiej, przez  cz³onkinie KGW oraz Zwi¹zek
Emerytów i Rencistów.  Zorganizowano - wystawê plonów do-
¿ynkowych, eksponatów Flory i Fauny przez m³odzie¿ z Gimna-
zjum , wystawy „ Na szkle malowane”, Obrazy ig³¹ malowane,

Zorganizowano - pokazy tradycyjnych czynnoœci gospodarskich
takich jak : , wyrób mas³a, sera, wyrób smalcu, pieczenie chleba,
gotowanie kwaœnicy, grochówki, pokaz dawnego sprzêtu gospo-
darstwa domowego jak i sprzêtu do hodowli  pszczó³ i wyrobu
produktów pszczelarskich, oraz wyk³ady i spotkania z rodzimymi
twórcami.

Zorganizowano plenerowe imprezy integracyjne dla mieszkañ-
ców Jaworza oraz osób odwiedzaj¹cych i tak :

• „Piknik  w Jaworzu”  (czerwiec 2010  w Jaworzu Na³ê¿u)
wraz z pokazem tradycyjnych, regionalnych potraw po³¹czony z
poczêstunkiem  uczestników tej imprezy – kwaœnica, chleb ze
smalcem i skwarkami, ser z czosnkiem. Piknik uœwietni³ plener
malarski.  W imprezie uczestniczy³o oko³o 200 osób

 • Spotkanie integracyjne w Amfiteatrze z mieszkañcami , a
g³ównie z uczestnikami korowodu do¿ynkowego wraz z przygo-
towaniem tradycyjnych potraw – grochówka, chleb ze smalcem,
ko³acz

 • Spotkanie „Z Tradycj¹  w Skansenie” wraz z degustacj¹
regionalnych potraw)

 • Ponadto wziêto udzia³ i przygotowano pokazy i wystawy na
imprezach masowych takich jak – Majówka, Jaworzañski Wrze-
sieñ organizowanych przez Oœrodek  Promocji Gminy

Podczas w/w imprez zorganizowano pokazy z zakresu przygo-
towania tradycyjnych potraw oraz czynnoœci gospodarskich, (wy-
robu mas³a, sera, smalcu, kiszenie kapusty,  gotowanie kwaœni-
cy, gotowanie grochówki, pieczenia chleba, mielenia zbo¿a na
¿arnach) wraz z poczêstunkiem przygotowanymi wyrobami
wszystkich uczestników  imprez.

Zorganizowano wystawy:
• prac dzieci Szko³y Podstawowej pt.  „Nasze Jaworze” (Ma-

jówka),

• dorobku artystycznego Ko³a Plastycznego - M³odzie¿owego
Oœrodka  Wycowawczego (Jaworzañska Majówka i Jaworzañski
Wrzeœieñ)

• haftu i rêkodzie³a ludowego w wykonaniu  Pañ z ko³a Zainte-
resowañ przy Parafii Ewangelicko -Augsburskiej, (4 wystawy -
Jaworzañski Wrzesieñ, Majówka Jaworzañska, pokaz na Targach
Agroturystycznych w sierpniu 2010 oraz w Galerii na  Zdrojowej)

 • Augustyna Szczypki (cz³onka Ko³a Rencistów i Emerytów )-
pt. „Obrazy ig³¹ malowane” oraz „Na szkle malowane”, (Jawo-
rzañska Majówka, Jaworzañski  Wrzesieñ, Galerii na  Zdrojowej,
w Skansenie).

• wystawê  eksponatów „Flory i Fauny” – zorganizowana przez
m³odzie¿ Gimnazjum (Majówka Jaworzañska)

• wystawy dorobku artystycznego   kol.   Anny Liry - Ko³a Eme-
rytów i Rencistów, KGW nr 1 (na gminnych do¿ynkach, w Galerii
na Zdrojowej, na Tagach Agroturystycznych) obejmuj¹ce prace
w zakresie bibu³karstwa, haftów i robótek rêcznych, prac szyde³-
kowych i prac malarskich – obrazów

Ponadto zorganizowano  szereg wspólnych  spotkañ z
Oœrodkiem Promocji a mianowicie :

• z rodzimymi artystami- malarzami – tj. cz³onkami Ko³a Twór-
ców „Mietek”, które to spotkanie  uœwietni³ pokaz wykonanych
prac

• z naszymi rodzimymi poetami- Krystyn¹ Gutan, Gabriel¹
Œliwk¹ i Romanem Ruckim w ramach imprezy „Wieczór Œwi¹-
tecznej Poezji”

• z Pani¹ Jadwig¹ Roik , która dokona³a prelekcji na temat
„Malownicza historia Jaworza -„Moje spotkania z potomkami w³a-
œcicieli Jaworza” oraz przedstawi³a sposób zbierania materia³ów
do wydanej  w 2010 r ksi¹¿ki jej autorstwa pt. „Dzieje Jaworza na
przestrzeni wieków”

• „Wspólne œpiewanie”
Wszystkie te spotkania odby³y siê w Galerii przy Zdrojowej.

Zorganizowano równie¿ wyk³ad nt., hodowla Pszczó³ wraz z
pokazem sprzêtu i wyrobów pszczelarskich oraz degustacj¹ na
Jaworzañskim Wrzeœniu oraz sam pokaz wyrobów pszczelarskich
z degustacj¹ na imprezie „Spotkanie z tradycj¹ w Skansenie” .

  Ponadto wziêto udzia³ w zorganizowanym Turnieju Pi³karskim
„Old Boys” w Toszanowicach ( Czechy) , gdzie m. in.  Umo¿liwio-
no uczestnikom zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego.

Zorganizowano dla mieszkañców Gminy Jaworze, a g³ównie
dla cz³onków organizacji Spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie
Gminy - wyjazd integracyjny do zaprzyjaŸnionych gmin na S³o-
wacji tj.do gminy Streæno oraz Gminy Terchowa, promuj¹c tam
nasz¹ gminê poprzez pokaz tradycyjnych,regionalnych wyrobów
wraz z poczêstunkiem (chleb ze smalcem, chleb z domowym
mas³em, serem  z czosnkiem, ko³acz wiejski )

Zorganizowano równie¿ wyjazd na Wêgry do Gminy Jaszszen-
tandras. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e  Stowarzyszenie
by³o tylko organizatorem tego wyjazdu, natomiast pe³ny koszt
wyjazdu pokryli uczestnicy

Koszt ca³kowity wszystkich przedstawionych wy¿ej zadañ, wystaw,
organizacji  imprez zamkn¹³ siê kwot¹ ( wg. faktur) 7.742,16 z³,

Niewykorzystane  œrodki z dotacji w kwocie 257,84 z³ zosta³y
zwrócone na konto Urzêdu Gminy, w dniu z³o¿enia sprawozda-
nia.

Zakupione materia³y i surowce zosta³y wykorzystane w ca³oœci
na organizacjê wystaw, prac, zorganizowanie pokazów oraz przy-
gotowanie poczêstunku dla uczestników wielu imprez.



2011 ROKLUTY ECHO JAWORZA STR. 12

Nale¿y nadmieniæ, ¿e  w/w . koszty nie obejmowa³y  tzw. apor-
tu w³asnego,  wniesionego w realizacjê zadañ g³ównie w formie

• pracy i  bezinteresownego zaanga¿owanie cz³onków Stowa-
rzyszenia  oraz cz³onków wszystkich organizacji spo³ecznych
wspó³pracuj¹cych, ( których by³a mowa wy¿ej), w zorganizowa-
niu i przygotowaniu spotkañ, wystaw,  wyk³adów i serii  pokazów
plenerowych,

• przygotowania dekoracji, prywatnego transportu ( zakup to-
warów, dojazd na spotkania,    wyk³ady i miejsca imprez ), prac
administracyjno – biurowych,

• nieodp³atnego wynajmu Skansenu na spotkanie.

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI

Jaworze 15.01.2011r

15 stycznia 2011 roku sobota godzina 9.30 przed Stra¿nic¹ w
centrum Jaworza, k³êbi siê masa ludzi w bardzo zró¿nicowanym
wieku – przechodnie stawiaj¹ pytanie, co tu siê dzieje?

OdpowiedŸ jest prosta: to przedszkolaki z Przedszkola nr 2
pod wodz¹ dyrekcji i wychowawczyñ zorganizowa³y dla swych
dziadków - Dzieñ Babci i Dziadka. Sala wype³niona po brzegi,
godzina 10.00  rozpoczyna siê uroczystoœæ. Po powitaniu wszyst-
kich zebranych przez Pani¹ Dyrektor, mikrofon zosta³ przekaza-
ny najm³odszym. Estradê opanowa³a grupa najm³odsza póŸniej
œredniaki a na koñcu najstarsze przedszkolaki. By³y piosenki, wier-
szyki, tañce. Ka¿dy wystêp sala nagradza³a gromkimi brawami, a
u niejednego dziadka i babci w oku zakrêci³a siê ³za wzruszenia.

Dziadkowie otrzymali prezenty, a spotkanie zakoñczy³o siê
wspóln¹ zabaw¹, dziadków, wnuków i rodziców.

W tym miejscu nale¿¹ siê ciep³e s³owa podziêkowania dla ca³ej
dyrekcji i pracowników za tak piêkne spotkanie, które oprócz
walorów sympatycznego spotkania pokoleñ - dziadków z wnuka-
mi spe³ni³o sw¹ rolê wychowawcza ucz¹c najm³odszych szacun-
ku dla starszych i mi³oœci do najbli¿szych, a tego we wspó³cze-
snym œwiecie czêsto brakuje.

Krystyna i Janusz Podsiadlikowie
Jaworze 15.01.2011r

Serca pe³ne mi³oœci
Pe³ni mi³oœci, poœwiêcenia i tkliwoœci. Daj¹cy poczu-

cie bezpieczeñstwa, szczególnie tak potrzebnego w dzi-
siejszych czasach. Bywa, ¿e rozpieszczaj¹ dzieciaki, ale
im siê to wybacza. Babcie i Dziadkowie- mo¿na ich
œmia³o nazwaæ instytucjami wychowawczymi, które daj¹
uczucie i ciep³o rodzinnego domu. Ukochani przez wnu-
ki, poœwiêcaj¹cy milusiñskim swój czas i energiê, w
styczniu maj¹ swoje dwa dni. 21 œwiêtuj¹ babcie, a
dzieñ póŸniej dziadkowie. W Jaworzañskich przedszko-
lach tradycyjnie te dwa dni s¹ prawdziwym œwiêtem.
To najlepszy sposób, by serca cudnych seniorów oca-
liæ od zapomnienia.

Ile w trudzie nieustannym,
wspólnych zmartwieñ,
wspólnych d¹¿eñ,
ile chlebów rozkrajanych,
poca³unków, schodów,ksi¹¿ek,
oczy Twe jak piêkne œwiece,
a w sercu Ÿród³o promienia,
wiêc ja chcia³abym
Twoje serce ocaliæ od zapomnienia!

(K.I. Ga³czyñski, Ocaliæ od zapomnienia)

Dzieñ Babci i Dziadka w Publicznym Przed-
szkolu Samorz¹dowym  nr 2

Realizacja wszystkich tych zadañ by³a mo¿liwa dziêki zaanga-
¿owaniu cz³onków  wielu organizacji pozarz¹dowych g³ównie KGW
Nr 1 i 2, Ko³a Emerytów, ko³a Pañ przy Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej oraz wspó³pracy i pomocy  ze strony Oœrodka Promocji
Gminy oraz   nauczycieli i m³odzie¿y szkolnej w tym równie¿  M³o-
dzie¿owego Oœrodka Wychowawczego, oraz pracy  cz³onków Sto-
warzyszenia za co wszystkim bardzo  serdecznie  dziêkujemy.

Wszyscy pracowaliœmy  dla wspólnego dobra naszej piêknej
Gminy i jej mieszkañców.

Zarz¹d Stowarzyszenia
„Nasze  Jaworze”
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DZIEÑ BABCI I DZIADKA W PUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU SAMORZ¥DOWYM  NR 1
W JAWORZU

Dzieñ Babci i Dziadka to wspania³a okazja, by uœwiadomiæ
dzieciom jak wiele znacz¹ w naszym ¿yciu dziadkowie.

Niech od Ba³tyku a¿ do stóp Tatr
¯yj¹ nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!

PODZIÊKOWANIE

Dziêkujemy Dyrekcji i Pracownikom Przedszkola za przy-
gotowanie z naszymi Wnukami spotkania z okazji Dnia
Babci i Dziadka.

Spotkanie to nie tylko uradowa³o nasze oczy i serca, ale
spe³ni³o te¿ sw¹ rolê wychowawcz¹, ucz¹c dzieci  posza-
nowania starszych i mi³oœci do najbli¿szych.

Za to jeszcze raz serdecznie dziêkujemy.
Mottem tej uroczystoœci niech bêd¹ s³owa œpiewanej przez

wnuki  piosenki:
Dziadku, Babciu
Mocno siê kochajcie
I bardzo du¿o czasu
Wnukom poœwiêcajcie.

Z  wyrazami szacunku
Krystyna i Janusz Podsiadlikowie

To piêkne œwiêto obchodzone jest jak co roku w dniu 21 i 22
stycznia przez przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Sa-
morz¹dowego Nr 1  w Jaworzañskiej Stra¿nicy.

Honorowymi goœæmi byli w³aœnie dziadkowie dzieci.
Przedszkolaki  wyst¹pi³y – recytuj¹c wiersze i œpiewaj¹c

piosenki, a tak¿e przygotowa³y niespodzianki – prezenty dla
Babæ i Dziadków. Sk³adaj¹c ¿yczenia dziadkom niejedna po-
p³ynê³a ³za – takie wzruszenia by³o widaæ na twarzach goœci.
To bardzo wzruszaj¹ca, ale te¿ pouczaj¹ca lekcja dla dzieci-
by zawsze pamiêta³y o swoich dziadkach, nie tylko w dniu
Ich œwiêta.

Po czêœci oficjalnej goœcie mogli poczêstowaæ siê s³odko-
œciami. Nie zabrak³o tak¿e ,jak co roku wspólnej zabawy wnu-
cz¹t z babciami i dziadziusiami.Tym mi³ym i serdecznym ak-
centem zakoñczyliœmy uroczystoœæ  w Jaworzañskiej Stra¿ni-
cy, która na pewno d³ugo pozostanie w pamiêci dziadków, ale
te¿ dzieci.

Do zobaczenia za rok! Wszystkiego Najlepszego!!! ¯ycz¹ dzie-
ci z Przedszkola Nr 1 oraz Dyrekcja wraz z ca³ym Gronem Peda-
gogicznym i Personelem Obs³ugi.

Jolanta Bajorek

Zebra³a Agata Jêdrysko

Szanowni Pañstwo.

Zachêcamy do przekazania 1% podatku na rzecz
Organizacji Po¿ytku Publicznego, jak¹ jest

Liga Morska i Rzeczna.
KRS 0000117542.

Z pieniêdzy tych bêd¹ korzystaæ Wasze dzieci - cz³onkowie i
sympatycy Szkolnych Kó³ Ligi Morskiej i Rzecznej
w Bielsku-Bia³ej, Jaworzu, Jasienicy i Drogomyœlu.

Zarz¹d Okrêgu LMiR
Prezes Okrêgu w Bielsku - Bia³ej

Edward Szpoczek

1% - Jeden Procent  dla harcerzy
1% dla ZHP Chor¹giew Œl¹ska KRS 0000 273051

!!!WPISZ w informacji dodatkowej Hufiec Beskidzki!!!
10 Gromada Zuchowa Weso³a Gromadka Kubusia

Puchatka  lub 11 Dru¿yna Harcerska „Impessa”

Kochani Rodzice!!  Drodzy nasi Przyjaciele!!!
Przekazujemy Wam podstawowe informacje, w jaki sposób

mo¿na przekazaæ 1% dla naszej organizacji. W tym roku
wszystkie wp³aty bêd¹ przekazane z Urzêdów Skarbowych na
konta Komend Chor¹gwi a dopiero póŸniej zostan¹ przekaza-
ne na konta poszczególnych Hufców, aby œrodki finansowe
trafi³y na konkretny hufiec, dru¿ynê nale¿y w informacji do-
datkowej „Inne informacje, w tym u³atwiaj¹ce kontakt z po-
datnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –
PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). wpisaæ Hufiec
Beskidzki, nr dru¿yny.
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Z ¯YCIA M£ODZIE¯OWEGO OŒRODKA WYCHOWAWCZEGO

Rocznica po¿aru Pa³acu w Jaworzu

Przypomnijmy - rok temu w styczniu 2010 roku, a do-
k³adnie wczesnym rankiem 24 stycznia, nad centrum Ja-
worza pojawi³a siê czerwona ³una. Siarczysty mróz  utrud-
nia³ akcjê gaœnicz¹ p³on¹cego pa³acu. Sp³on¹³ nie tylko dach
budynku, uszkodzeniu uleg³y stropy pa³acu, woda, mróz,
potem  ulewne deszcze i wiosenna powódŸ – na to wszyst-
ko nara¿ony by³ jeden z najcenniejszych obiektów histo-
rycznych Jaworza. Jeszcze w 2010 roku uda³o siê, dziêki
staraniom dyrektora M³odzie¿owego Oœrodka Wycho-
wawczego Bohdana Klimaszewskiego, doprowadziæ do
rozpoczêcia robót zabezpieczaj¹cych budynek. Ich efektem
by³o odgruzowanie pogorzeliska, zabezpieczenie  œcian  i
stropów, a przede wszystkim  ca³kowite zadaszenie pa³acu.
W ubieg³ym roku wielokrotnie pisaliœmy o dzia³aniach po-
dejmowanych przez dyrektora MOW B. Klimaszewskiego
celem pozyskania ka¿dej z³otówki niezbêdnej do odbudo-
wy pa³acu.

A jak sytuacja wygl¹da dziœ na pocz¹tku 2011 roku?

O zamierzeniach i prowadzonych dzia³aniach z zakresie
odbudowy pa³acu mówi dyrektor M³odzie¿owego Oœrodka
Wychowawczego – Bohdan Klimaszewski:

W rocznicê tragicznego dla pa³acu po¿aru kontynuujemy dzia-
³ania, które maj¹ doprowadziæ do mo¿liwie szybkiego rozpoczê-
cia prac remontowych. Naszym celem jest doprowadzenie obiektu
do stanu, w jakim paradoksalnie, pewnie nie by³by nigdy, gdyby
nie wydarzenie z przed roku. Jednak wi¹¿¹ce siê z tym prace,
ekspertyzy i uzgodnienia wymuszaj¹ na nas wiele dodatkowych
robót i inwestycji.

 Zgodnie z za³o¿onym harmonogramem dzia³añ do koñca 2010
roku trwa³y prace nad opracowaniami architektonicznymi i bran-
¿owymi, które z³o¿y³y siê na kompleksowy projekt remontu jawo-
rzañskiego pa³acu. Projekt taki jest ju¿ gotowy, jesteœmy na eta-
pie jego zatwierdzania przez Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabyt-
ków.

Przede wszystkim przeprowadzona zosta³a analiza histo-
ryczno - architektoniczna oraz badania stratygraficzne bu-
dynku, na bazie których opracowany zosta³ program prac kon-
serwatorskich i remontowych. Zgodnie z koncepcj¹ przyjêt¹ i
opracowan¹ przez specjalistów w zakresie konserwacji za-
bytków pa³ac nale¿y wyremontowaæ z przywróceniem mu nie-
zbêdnych walorów zabytkowych i architektonicznych, zarów-
no tych, które zosta³y utracone na skutek po¿aru, jak i tych,
które by³y efektem wspó³czesnych, wtórnych przekszta³ceñ.
Ta koncepcja, w po³¹czeniu z aktualnymi standardami walo-
rów u¿ytkowych, przepisów BHP i przeciw po¿arowych, wy-
musi³a koniecznoœæ zaprojektowania czêœciowej przebudowy
niektórych elementów obiektu. Ekspertyzy stanu instalacji
budynku wykaza³y koniecznoœæ ich kapitalnego remontu, a w
zasadzie ich ca³kowitego odnowienia. Podobnie wygl¹da sy-
tuacja w odniesieniu do zachowanych stropów, wewnêtrznych

tynków, stolarki i elewacji. To wszystko wp³ynê³o na znaczne
podniesienie kosztów remontu w stosunku do wczeœniej sza-
cowanych kwot. Musimy teraz skoncentrowaæ siê na pozy-
skaniu dodatkowych, niezbêdnych œrodków. Dopiero kiedy te
starania zakoñcz¹ siê sukcesem bêdziemy mogli uruchomiæ
procedury przetargow¹ na prace budowlane. Z kolei te dzia-
³ania bêd¹ ju¿ prowadzone w œcis³ej wspó³pracy z Wydzia³em
Inwestycji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skie-
go.

“Równolegle przygotowany zosta³ projekt kompleksowego
remontu przepustu nad Potokiem Wysokim, który biegnie rów-

nolegle do pa³acu w jego bezpoœrednim s¹siedztwie. Ocena
stanu technicznego w sposób jednoznaczny wykaza³a, ¿e
wczeœniejsze zaniechania remontowe skutkuj¹ teraz, szcze-
gólnie po zesz³orocznych wysokich stanach wód, konieczno-
œci¹ praktycznie rozebrania tego obiektu i odtworzenia go od
podstaw. Tym bardziej, ¿e przepust biegn¹c pod dziedziñ-
cem znajduj¹cym siê przed pa³acem, oddzia³uje bezpoœred-
nio na bezpieczeñstwo konstrukcji budynku.

Podobnie stan wewnêtrznej sieci wodoci¹gowej placówki
by³ w katastrofalnym stanie, a wczeœniejsze czêste awarie
usuwane by³y tylko miejscowo. Wielu wycieków tygodniami
nie mo¿na by³o zlokalizowaæ. W bie¿¹cym roku uda³o siê
nam wyremontowaæ 90% tej instalacji - wymieniæ rury na
nowe oraz zabudowaæ hydranty p.po¿arowe - co te¿ wi¹za³o
siê z pracami dotycz¹cymi pa³acu w zakresie uzgodnieñ z
Wojewódzkim Komendantem Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Resztê, wraz z nowymi przy³¹czami do wszystkich budyn-
ków, w tym do pa³acu, przewidujemy wykonaæ na wiosnê.

Reasumuj¹c - w odniesieniu do dzia³añ maj¹cych na celu
odbudowê pa³acu uda³o nam siê zrealizowaæ w 2010 roku
plan maximum. Zrealizowaliœmy wszystkie dodatkowe za-
dania, bêd¹ce niejako konsekwencj¹ prac zwi¹zanych z od-
budow¹ pa³acu. Pamiêtaæ trzeba, ¿e to wszystko wymaga³o
zdobycia dodatkowych, wcale nie ma³ych funduszy. Takie
efekty nie by³yby mo¿liwe bez wzmo¿onego wysi³ku i ofiar-
noœci wielu pracowników MOW. Mamy nadziejê, ¿e bie¿¹cy
rok bêdzie równie efektywny- podsumowuje B.Klimaszew-
ski.

Opracowanie: P.Filipkowski

Foto: Archiwum Echa Jaworza 2007 r.
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Z ¯YCIA GIMNAZJUM

Ferie w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu
W dniach od 17do 28 stycznia  br. uczniowie Gimnazjum nr 1

w Jaworzu uczestniczyli jak co roku w feriach zimowych zorgani-
zowanych dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Gminy oraz Rady
Rodziców.

W zajêciach uczestniczy³o 50-u uczniów. Zorganizowane zo-
sta³y rozgrywki sportowe na sali gimnastycznej oraz wyjazdy na:
lodowisko, œciankê wspinaczkow¹, krêgielniê, kina.

Pod koniec ferii m³odzie¿ próbowa³a swoich si³ w turniejach
sportowych z nagrodami. Zawody odbywa³y siê w nastêpuj¹cych
dyscyplinach: koszykówce, tenisie sto³owym, pi³ce siatkowej oraz
szachach.

Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê równie¿ zajêcia kó³ka teatral-
nego i decoupage. M³odzie¿ z naszego gimnazjum aktywnie i
po¿ytecznie spêdzi³a czas wolny pod okiem nauczycieli. Panie
kucharki przygotowywa³y dla uczestników herbatê i dro¿d¿ówki.

M³odzie¿ oraz nauczyciele dziêkuj¹ Urzêdowi Gminy i Radzie
Rodziców za pomoc finansow¹ w zorganizowaniu ferii zimowych.

Ma³gorzata Bia³as-Stanis³awska
Iwona Kominek

Podziêkowanie

Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy gimnazjum w Jaworzu
sk³ada podziêkowanie za sponsoring balu, który odby³ siê
15 stycznia 2011.r w tutejszej szkole. Celem balu by³o uzy-
skanie œrodków na zakup tablicy interaktywnej i dziêki pañ-
stwa hojnoœci jest to mo¿liwe.

Dziêkujemy pañstwu Renacie i Edwardowi £ukosz, pañ-
stwu Ilonie i Piotrowi Pietrzykowskim, pani Danucie Greñ,
panu Andrzejowi Mroczko, panu Wies³awowi Mrowiec,
panu Grzegorzowi K³oda, panu Piotrowi Brzezowskiemu,
Firmie Transport Burian i panu Adamowi Burian, Firmie
Trumf Mauxion Chocolates oraz wszystkim goœciom, któ-
rzy uczestniczyli w balu.

 Serdeczne podziêkowanie sk³ada
przewodnicz¹ca RR Iwona S³owik

Cz³onkowie Miêdzynarodowego Szkolnego Ko³a Ligi Mor-
skiej i Rzeczne dzia³aj¹cy przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu
pilnie przygotowuj¹ siê do udzia³u w ogólnopolskim konkursie
„M³odzie¿ na Morzu”. Luty to czas przygotowania sprawozda-
nia z wszelkich dzia³añ ligowych, szkoleñ, zawodów, konkur-
sów, wyjazdów i analizy ró¿norodnych materia³ów dotycz¹-
cych tematyki marynistycznej.

Uczniowie – ligowcy przygotowuj¹ siê do wziêcia udzia³u w
ogólnopolskim konkursie plastycznym „Cz³owiek i Morze”,
opracowuj¹ prezentacjê multimedialn¹ do konkursu w kate-
gorii „Na Najlepsze Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej” oraz
poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê do eliminacji okrêgowych i ogólno-
polskich w kategorii „Wiedza o Morzu”.

Pierwsze podsumowanie roku szkolnego
2010/2011

14 stycznia w Gimnazjum nr1 im. gen. broni St. Maczka
zakoñczy³ siê pierwszy okres roku szkolnego. W wyniku kla-
syfikacji œródrocznej  œrednia ocen w szkole wynios³a 3,44 a
œrednia frekwencja 90,22%.

Uczniowie, którzy otrzymali najwy¿sze œrednie ocen to Alek-
sander Grzymek  5,4 (IIIc), Ewelina Ozimina 5,0 (IIIa), Marce-
lina Gr¹bkowska 5,0 (IIa). Wielu gimnazjalistów mo¿e siê po-
chwaliæ 100% frekwencj¹, która nagradzana jest biletem do kina
w ramach programu „Jestem na 100%”.

Do drugiego etapu konkursów przedmiotowych zakwalifikowa-
³o siê 2 uczniów– A.Grzymek (matematyka, geografia, biologia,
historia)oraz  K.Podsiad³o (historia).

Ciesz¹ nas równie¿ sportowe osi¹gniêcia uczniów- A.Grzymek
zosta³ mistrzem Polski m³odzików i Œl¹ska w ³ucznictwie, zespo³y
dziewcz¹t i ch³opców awansowa³y do rozgrywek powiatowych w
pi³ce siatkowej, awansowali równie¿ ch³opcy do rozgrywek po-
wiatowych w tenisie sto³owym.

Rada Rodziców zorganizowa³a 15 stycznia bezalkoholowy bal
charytatywny, którego efektem by³o zebranie œrodków na zakup
tablicy interaktywnej, za co jesteœmy rodzicom  bardzo wdziêcz-
ni. Praca dydaktyczna z wykorzystaniem tej tablicy nabiera zu-
pe³nie innego sensu, o czym mogli siê przekonaæ uczestnicy balu,
którzy zostali zaproszeni do pracowni jêzykowej na pokaz jej
mo¿liwoœci.

Nasi uczniowie pod opiek¹ nauczycieli uczestniczyli w zbiórce
pieniêdzy na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego W Bielsku-
Bia³ej w ramach akcji Pola Nadziei organizowanej prze Salwato-
riañskie Stowarzyszenie Hospicyjne. Dziêkujemy mieszkañcom
Jaworza, dziêki którym tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
uda³o siê zebraæ kwotê 698z³.

Przed nami okres wytê¿onej pracy –II etap konkursów przed-
miotowych, egzaminy gimnazjalne, kolejne fina³y projektów edu-
kacyjnych… Po szczêœliwie spêdzonych feriach zabieramy siê
do dalszej pracy!

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Barbara Szermañska

12 lutego reprezentanci MSKLMiR oraz zespo³u Cantu
Novi wezm¹ udzia³ w Miêdzyszkolnym Konkursie Piosen-
ki Szantowej organizowanym na terenie IV LO w Bielsku-
Bia³ej. W trakcie tej imprezy zaprezentuj¹ swoje wokalne
umiejêtnoœci w szancie „10 w skali Beauforta”. W lutym
odbêd¹ siê równie¿ miêdzyszkolne spotkania integracyj-
ne cz³onków SKLMiR Okrêgu Bielskiego, w trakcie któ-
rych odbêdzie siê szkolenie z zakresu ¿eglarstwa, omó-
wione zostan¹ wybrane zagadnienia z zakresu populary-
zowania wiedzy o potrzebie ochrony œrodowiska morskie-
go i wodnego, wiedzy o polskich rzekach, jeziorach i o
gospodarce morskiej Polski.

Iwona Kominek

Konkurs „M³odzie¿ na Morzu”
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Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

Bezpiecznie, radoœnie i atrakcyjnie czyli zi-
mowisko 2011!

Wszystko to w oprawie dawnych zwyczajów górali  prezento-
wanych w opowieœciach w³aœciciela. Inn¹ atrakcj¹ by³o zwie-
dzanie stodo³y z dawno nieu¿ywanymi narzêdziami i maszy-
nami rolniczymi  oraz wys³uchanie ciekawostek  rodem z pa-
sieki. Na zakoñczenie wszyscy upiekli na ognisku kie³baski,
które  w zimowej scenerii smakowa³y wybornie.

Natomiast grupy starsze pojecha³y do Gospodarstwa Agro-
turystycznego J. Matuli równie¿ w Górkach Wielkich. Pobyt
rozpoczêli od zwiedzenia stajni i przeja¿d¿ki konnej, a na-
stêpnie wys³uchali ciekawostek na temat zwierz¹t gospodar-
skich oraz uczestniczyli w kuligu, a na zakoñczenie upiekli
na ognisku kie³baski.

Ciekaw¹ propozycj¹ na zimowisku by³ pokaz walk rycerzy
œredniowiecznych w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Chor¹-
gwi ¯ywieckiej. Oprócz walki by³a równie¿ prezentacja ele-
mentów stroju  i uzbrojenia, a tak¿e wspólne zabawy  i kon-
kursy z nagrodami (konkurs wiedzy historycznej).

Spotkanie z ³ucznikiem - Lucjanem Soch¹ to nastêpna ofer-
ta dla naszych uczestników. W trakcie zajêæ ka¿de dziecko
mog³o dotkn¹æ ³uku oraz poznaæ tajniki bezb³êdnego strzela-
nia do tarczy, a tak¿e skonfrontowaæ w praktyce zdobyte wia-
domoœci. Wielu ta sztuka siê uda³a.

Spotkanie z m³odymi karatekami umo¿liwi³o podpatrzenie
wschodnich sztuk  walki, a wspólne æwiczenie pozwoli³o na
poznanie ich podstawowych elementów.

Nasi najm³odsi uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsz-
tatach ceramicznych zorganizowanych przez Wiolettê Kuœ i
Dorotê Gogler. Dzieci uczy³y siê odpowiedniego wyrabiania
gliny, tworzenia dekoracyjnych przedmiotów oraz po wypale-
niu - indywidualnego ozdabiania poprzez malowanie cieka-
wych wzorów. Po zakoñczeniu warsztatów ka¿de dziecko za-
biera³o swoje dzie³o do domu.

Wszyscy uczestnicy zimowiska doskonale radzili sobie z
malowaniem drewnianych ptaszków, które przywieŸli do nas
instruktorzy z Gminnego Oœrodka Kultury w Stryszawie. Przy
okazji dowiedzieliœmy siê  wielu ciekawostek dotycz¹cych
œwiata tych zwierz¹t , a tak¿e sposobu wykonywania ich ko-
pii w drewnie przez wprawnego instruktora. Pomalowane
ptaszki stanowi³y doskona³y prezent na Dzieñ Babci, jako ¿e
warsztaty przypad³y w tym w³aœnie czasie.

Tegoroczne ferie dla ma³ych jaworzan  trwa³y od 17.01.2011
- 28.01.2011r. W tym czasie w SP nr 1 zosta³o zorganizowa-
ne zimowisko dla wszystkich chêtnych dzieci naszej szko³y.
Organizatorem wypoczynku by³a Szko³a Podstawowa przy
wspó³udziale Urzêdu Gminy, który dofinansowa³ zimowisko.

Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia by³a opieka nad dzieæ-
mi, które spêdzaj¹ ferie zimowe w miejscu zamieszkania.
Oprócz tego, organizatorzy zadbali o to, aby dzieci na zimo-
wisku wszechstronnie siê rozwija³y poprzez ró¿norodne zajê-
cia sportowe, intelektualne, komputerowe i artystyczne. Jed-
nym z za³o¿eñ by³o  równie¿ poznawanie walorów naszej  miej-
scowoœci i  regionu.

I tak, zimowy wypoczynek dzieci rozpoczê³y od spotkania
z policjantami. Tematem pogadanki by³o bezpieczne spê-
dzanie wolnego czasu w czasie ferii.

 Kolejne dni to korzystanie z bogatej oferty rekreacyjnej.
Jak zawsze wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia
sportowo-ruchowe, rekreacyjne czy gry planszowe w œwietli-
cy szkolnej.  Nasze dzieci codziennie  korzysta³y z sali gim-
nastycznej przy okazji  ró¿norakich zajêæ sportowych oraz
æwiczy³y  grê  w tenisa sto³owego. Podszkoliæ p³ywanie mo-
gliœmy na Krytej P³ywalni w Kêtach, gdzie najwiêksz¹ atrakcj¹
by³a jak zawsze zje¿d¿alnia.

Wiele dowiadywaliœmy siê na temat  przesz³oœci naszej
miejscowoœci i regionu, zwyczajów, jêzyka - dziêki spotkaniu
z  mi³oœniczk¹ Jaworza - Danut¹ Pawlus. Na zakoñczenie
dzieci potrafi³y zatañczyæ, zaœpiewaæ znan¹ ludow¹ piosen-
kê oraz powiedzieæ gwar¹ rymowan¹ wyliczankê.

Natomiast Barbara Wawrzuta zapozna³a nas z prac¹ prze-
wodnika górskiego, a dziêki  multimedialnemu pokazowi  ob-
serwowaliœmy walory  Beskidów.

Wycieczki jako integralna czêœæ zimowiska - w tym roku
stanowi³y wyjazd do Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich,
gdzie nasi milusiñscy mogli w³asnorêcznie upiec podp³omy-
ki, a nastêpnie zjeœæ je ze swojskim  miodem, mas³em czy
smalcem, a wszystko popiæ najprawdziwsz¹ kaw¹ zbo¿ow¹.
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Zajêcia plastyczne  przeprowadzone przez naszych wycho-
wawców obejmowa³y prace typu kola¿ oraz zabawy z papie-
rem - origamii. Powsta³y  pude³eczka na prezenty, czapki,
statki oraz ma³e ¿abki. Innym pomys³em by³y zabawy ze sznur-
kiem - w ten sposób mogliœmy podziwiaæ dzie³a uczestników
z grup m³odszych.

Oprócz zajêæ plastycznych mieliœmy równie¿ ciekaw¹ propo-
zycjê muzyczn¹. Z naszymi dzieciakami spotka³ siê przedstawi-
ciel nurtu rapuj¹cych twórców, który w sposób widowiskowy
przekonywa³ dzieci do zabawnego rymowania. Ka¿dy wyraz dla
p. Ziemowita  stanowi³ doskona³y temat  s³owno -muzycznych
kompozycji. By³o wiele radoœci, œmiechu, zabawy oraz indywi-
dualnych prób raperskich w wykonaniu naszych uczniów.

Nieod³¹cznym elementem zimowego wypoczynku naszych
dzieci  jest spotkanie z ksi¹¿k¹ w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Jaworzu. Dziêki pracuj¹cym tam Paniom, uczniowie
zapoznali siê z najnowszymi pozycjami do czytania oraz obej-
rzeli dwa edukacyjne filmy dotycz¹ce powstania poczty pol-
skiej i dzie³ Leonarda da Vinci.

Na zakoñczenie zimowiska  uczestnicy mogli zdobyæ na-
grody w turnieju sportowym w dwóch grupach i  konkursie
piosenki dla m³odszych dzieci.

Zajêcia odbywa³y siê w SP nr1 w Jaworzu w wymiarze 5
godzin dziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku, przez dwa tygo-
dnie ferii zimowych - w  godzinach od 8.30 - 13.30.  Uczest-
nicy zajêæ - 81 uczniów SP nr 1 , w wieku od 7 do 13 lat
zosta³o podzielonych na 4 grupy 20-osobowe. Podczas zajêæ
dzieci otrzyma³y ciep³¹ herbatê oraz pe³ny obiad.

Zimowy wypoczynek dzieci jest realizowany w naszej szkole
ju¿ po raz dziewi¹ty, gdzie opiekê nad dzieæmi sprawowa³a
grupa doœwiadczonych pedagogów - nauczycieli naszej szko³y.

Kierownikiem by³a Marzena Grygierczyk, opiekê medyczn¹  spra-
wowa³a higienistka szkolna Z. Michnik, a wychowawcami byli:
T. Adamus, M. Hyjek, U. Szkudliñska, A. Podstawny, J. Kruszyñ-
ski, B. Nikliñska-Kantor, J. Sienicka, H. Dreger, K. Hawe³ek.

Zimowisko siê skoñczy³o - by³o bezpiecznie, weso³o i cie-
kawie, i... do przysz³ego roku.

Marzena Grygierczyk

Z KART HISTORII JAWORZA

Wspomnienie o Karolu Fornerze - dzier¿awcy
uzdrowiska Jaworze

Karol Forner – dzier¿awca maj¹tku hrabiów Saint Genois.
Jakie by³y jego zas³ugi? Na to pytanie odpowiada artyku³ za-
mieszczony w Gwiazdce Cieszyñskiej z dnia 21 paŸdziernika
1905 r. – nr 42: „Jaworze. W poniedzia³ek, t. j. 9. b. m. o godz.
2. popo³udniu odezwa³y siê ¿a³oœnym g³osem dzwony nasze-
go koœcio³a, zwiastuj¹c nam, i¿ znowu ktoœ z poœród nas zo-
sta³ powo³any na wiecznoœæ, aby z³o¿yæ rachunek przed Bo-
giem i Stworzycielem swoim. G³os dzwonów przerazi³ tym bar-
dziej i boleœniej serca nasze, gdy siê rozesz³a wieœæ, i¿ t¹ ofiar¹
nieub³aganej œmierci, jest nas kochany pan Karol Forner, któ-
ry zmar³ w Cieszynie w szpitalu po ciê¿kiej operacji i gdzie te¿
jego zw³oki na wieczny spoczynek w œrodê popo³udniu z³o¿one
zosta³y. U nas zosta³o odprawione uroczyste ¿a³obne nabo-
¿eñstwo za duszê jego w pi¹tek o godz. 8. rano. Œ. p. pan
Karol Forner, który przez lat 13 ¿y³ pomiêdzy nami jako wspó³-
parafianin, by³ te¿ jednym najwiêkszym dobrodziejem nasze-
go koœcio³a ca³ej parafii, a zw³aszcza gdy nam trzeba by³o ka-
p³ana do chorego on nam u¿ycza³ bezp³atnie przyle¿ytoœci bez
wyj¹tku czy w dzieñ czy w nocy, lub w czasie najpilniejszej
pracy. My parafianie nie mo¿emy zapomnieæ tego i bardzo
ubolewamy nad tym, ¿e cz³owiek dba³y o dobro duszy bliŸnie-
go swego, choæby najbiedniejszego, który zawsze by³ gotowy i
w ka¿dej porze dnia sprowadziæ kap³ana z ostatni¹ pociech¹
do konaj¹cego, sam nie mia³ tego szczêœcia ani nawet cz³o-
wieka, któryby móg³ by³ w ostatniej chwili jego ¿ycia tê przy-
s³ugê wyœwiadczy³. Pytamy siê wiêc, czyby w takim szpitalu w
Cieszynie, utrzymywanym kosztem kraju, nie móg³ mieszkaæ
kap³an, któryby na ka¿de skinienie przyszed³ ze œw. Sakra-
mentami do chorych i konaj¹cych? Czy nie ma kogo, któryby
tê sprawê poruszy³? Œ. p. pan Karol Forner by³ tak¿e cz³on-
kiem „Wydzia³u czytelni”; zaliczaj¹c siê do narodowoœci nie-
mieckiej, umia³ tak¿e szanowaæ narodowoœæ polsk¹, za co te¿
by³ przez nas Polaków lubiany, a którego te¿ mo¿emy stawiæ

za wzór naszym œl¹skim Niemcom i renegatom. My parafianie
sk³adamy jego pozosta³ej i zasmuconej rodzinie serdeczne
dziêki za wszystk¹ pomoc i ofiarnoœæ wzglêdem nas parafian,
jemu zaœ najlepiej bêdziemy wdziêczni, gdy jeden i drugi zmó-
wimy ze szczerego serca pochodz¹ce: lekki odpoczynek racz
mu daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista, niechaj mu œwieci”.
Wdziêczni parafianie (Odpis dos³owny).

Po paru latach rodzina sprowadzi³a zw³oki do grobowca na
miejscowym cmentarzu.

Powy¿szy artyku³ znalaz³, przy okazji szukania w „Gwiazdce
Cieszyñskiej” innych materia³ów, kustosz Muzeum Œl¹ska Cie-
szyñskiego Mariusz Makowski.

Ze wspomnieñ niegdysiejszych robotników leœnych zacho-
wa³y siê informacje o intensywnej walce Karola Fornera z ogar-
niêtymi alkoholizmem licznymi robotnikami leœnymi, którzy do-
magali siê wyp³acania im tzw. dniówek, czyli codziennego p³a-
cenia im nale¿noœci za przepracowane godziny, które to pie-
ni¹dze by³y w tym¿e samym dniu przepijane, “a rodziny ¿y³y w
coraz to wiêkszej nêdzy. W jednym z artyku³ów protestacyj-
nych robotnicy ci zapytywali, có¿ mo¿e obchodziæ p. Fornera,
co robotnik robi ze swoimi pieniêdzmi. Potomkowie Karola
Fornera pozostali w Jaworzu i pozostawili po sobie pozytywn¹
pamiêæ, a ich maj¹tek (dwa domy) przeszed³ w 1951 r. drog¹
fundacji dokonanej przez córkê Fornera, Florentynê Foedrich,
na rzecz sióstr zakonnych.

Godzi siê przypomnieæ, ¿e tragicznie zmar³y w 1948 r. wnuk
Karola Fornera - Robert Foedrich, wiêzieñ polityczny, by³ za³o-
¿ycielem najbardziej prê¿nej w powiecie bielskim jaworzañ-
skiej organizacji m³odzie¿owej „Orlêta”, a po wyzwoleniu by³
pierwszym sekretarzem gminy Jaworze. Koordynowa³ pracê
kó³ Zwi¹zku b. WiêŸniów Politycznych w s¹siednich miejsco-
woœciach. Wracaj¹c 8 paŸdziernika 1948 r. z zebrania w Ja-
sienicy, zgin¹³ tragicznie na szosie Cieszyñskiej, która w tym
okresie by³a poszerzana.

Spisa³a Jadwiga Roik - 2007 r.
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KOMENDANT POLICJI RADZI

Zagro¿enie dla kobiet - jak siê chroniæ?
Radzi Policja

Panuj¹ce powszechnie przekonanie, ¿e kobiety s¹ s³absze fi-
zycznie od mê¿czyzn oraz ³atwiej poddaj¹ siê parali¿uj¹cemu stra-
chowi, sprawia i¿ sprawcy napadów i zuchwa³ych kradzie¿y po-
strzegaj¹ je, jako ofiary ³atwiejsze do pokonania ni¿ mê¿czyŸni.
Choæ pewnie nie jeden pan móg³by siê tu bardzo zdziwiæ. Wy-
starczy, ¿e napadniêta kobieta wyka¿e siê sprytem niczym Mac-
Gyver, lub pobiera³a lekcje Kick Boxingu…  Albo te¿ æwiczy³a
inne sztuki walki. Trzeba zachowaæ „zimn¹ krew”, aby wykorzy-
stuj¹c swoj¹ torebkê, parasol, akcesoria kosmetyczne jak np.
dezodorant w sprayu, przynajmniej na chwilê „powaliæ” przeciw-
nika. Ta chwila mo¿e okazaæ siê zbawienna.

Huta szk³a w Jaworzu - Na³ê¿u
Huta dzia³a³a w pierwszej po³owie XIX wieku prawdopodobnie

w latach 1825 – 1860. Uleg³a po¿arowi w trakcie produkcji. By³a
sk³adnikiem maj¹tku hrabiego Maurycego Saint-Genois d’Anne-
aucourt opartym w ca³oœci na surowcach miejscowych: piasko-
wiec  godulski, pozyskiwany by³ w kamienio³omie na  stokach
góry Bucznik, w niewielkiej odleg³oœci, na wschód od huty. Ze
wzglêdu na niewielk¹ odleg³oœæ od kamienio³omu, kamieñ pia-
skowcowy, przed umieszczeniem w stosowanym ówczeœnie roz-
kruszaj¹cym urz¹dzeniem zwanym „Stêpa” by³ ju¿ wstêpnie roz-
kruszony za pomoc¹ klinów drewnianych, nas¹czonych wod¹,
na terenie kamienio³omu jak równie¿ zbierany w odpowiednim
granulacie w jego s¹siedztwie. Zachowa³ siê niezwieziony wa³
takiego kamienia i oznaczone miejsce zbierania jako „Szmalo-
zarnia” od niemieckiego s³owa „szmelzen” – „topiæ” na mapie
katastralnej Jaworza z roku 1875. Wapno palone uzyskiwane z
posiadanych w maj¹tku pieców do wypalania wapna wapienni-
ków. Drewno bukowe do wypalania wêgla drzewnego  dostar-
cza³y lasy. Tlenek ¿elaza do barwienia szk³a na kolor zielony wy-
stêpowa³ razem z kamieniem piaskowcowym. Energiê wodn¹
czerpano z potoku Jasionka. Prymitywne urz¹dzenia do rozkru-
szania i rozdrabniania  stêpa wystêpowa³o na pocz¹tku procesu
produkcyjnego. Sk³adano siê ono z wydr¹¿onego pnia obitego
grub¹ blach¹ i okutego ¿elazn¹ obrêcz¹ oraz ze „Stêpora”, tj.
ubijaka ¿elaznego lub m³ota. Stêpa mechaniczna napêdzana by³a
energi¹ wodn¹, w tym celu budowano przy potokach o odpo-
wiednim spadku kana³ w którym instalowano ko³o m³yñskie na-
siêbierne lub podsiêbierne, Ko³o to przenosi³o energie wodn¹ za
pomoc¹ wybrzuszenia mimoœrodu lub odpowiedniego zêba na
trzon stêpora. Stêpy stosowano w tzw. leœnych hutach szklanych,
gdzie podstawowy surowiec do  wytopu szk³a krzemionkê w po-
staci piasku kwarcowego pozyskiwano z kamienia piaskowco-
wego. Kamieñ piaskowcowy najpierw by³ w stêpie rozdrabniany
do formy piasku, a nastêpnie po wyp³ukaniu, oddzielony od ska-
lenia, jako piasek kwarcowy umieszczony by³ w piecu topniczym.
Do otrzymania po¿¹danej masy szklanej u¿ywano pieców o pry-
mitywnej konstrukcji (piece komorowe) opalanych wêglem drzew-
nym. Piece by³y bardzo opa³och³onne ze wzg. na koniecznoœæ
uzyskaniu potrzebnej temperatury wytopu 1300oC - 1500oC i czas
trwania procesu – 12 godzin (usuwanie zanieczyszczeñ). Po
uprzednim bezpoœrednim stopieniu piasku kwarcowego z wap-
nem palonym i ewentualnymi innymi sk³adnikami w piecu wan-
nowym oraz usuniêciu zanieczyszczeñ, masê szklan¹ przeno-
szono w tyglach kamiennych lub w kamionkach z gliny szamoto-

wej i ustawiano w piecu komorowym na ruszcie nad paleniskiem.
Po stopieniu i uzyskaniu w³aœciwej temperatury przez boczny
otwór pobierano masê tzw. „Cybuchem”. By³a to rura ¿elazna o
d³ugoœci 1,25m i œrednicy 0,3cm na jednym koñcu cybucha by³
drewniany ustnik chroni¹cy wargi szklarza przed poparzeniem
wydmuchuj¹c i odpowiednio kszta³tuj¹c p³ynn¹ masê otrzymy-
wano ¿¹dany wyrób. Ze znalezionej st³uczki szklanej na terenie
produkcyjnym huty wynika, ¿e produkowano g³ównie szk³o pro-
ste  o ró¿nym odcieniu zieleni oraz szk³o bezbarwne. Szk³o bez-
barwne s³u¿y³o do wyrobu szyb natomiast szk³o kolorowe prze-
znaczano na szklanki na piwo i wino. Ca³a produkcja sz³a na
potrzeby maj¹tku który wed³ug zachowanej inwentaryzacji z roku
1822 mia³ m.in. 7 szynków i 10 karczem. W roku 2010 Urz¹d
Gminy w Jaworzu wybudowa³ na miejscu lokalizacji dawnej huty
szk³a sta³¹ ekspozycjê oparta na trzech elementach:

1. Makiety pieca komorowego do wytopu szk³a, u¿ywanego w
okresie dzia³ania huty

2. Tablicy z rysunkiem pokazuj¹cym dzia³anie stêpy wraz z opi-
sem“3. Zbioru znalezionej st³uczki szklanej pochodz¹cej z terenu
dzia³alnoœci produkcyjnej huty.

Dojœcie do ww. ekspozycji umo¿liwia szlak o niebieskich lite-
rach „H.S.” na bia³ym tle poprowadzony od tablicy Przystanku
Informacyjno - Dydaktycznego „Jaworze Na³ê¿e”.

Tak zorganizowana ekspozycja bêd¹c jednoczeœnie istotnym ele-
mentem szlaku szklanego ³¹cz¹cego inne zabytkowe huty szklane,
niew¹tpliwie podnosi atrakcyjnoœæ turystyczn¹ Jaworza Na³ê¿a.

Wybra³ Piotr Filipkowski na podstawie:
http://www.szklanym-szlakiem.jaworze.pl/dolina_jasionki/huta_szkla

Poza tym zdecydowanie czêœciej kobiety staj¹ siê te¿ ofiarami
ataków na tle seksualnym i to nie tylko na ulicy, ale przede wszyst-
kim w mieszkaniu. Takie zdarzenia mog¹ w znacznym stopniu
wp³yn¹æ na resztê ¿ycia. Dlatego te¿, ka¿da kobieta – tak¿e na-
stolatka - powinna znaæ podstawowe zasady zachowania, które
pozwol¹ unikn¹æ tego typu zdarzeñ. Im wiêcej wie kobieta na
temat takich zasad zachowania, tym wiêksze prawdopodobieñ-
stwo, ¿e uda jej siê zagro¿enia unikn¹æ.

Poni¿ej podajemy najwa¿niejsze z nich:
BÊD¥C W DOMU, SZCZEGÓLNIE SAMA
• zawsze zamykaj drzwi na zamki;
• po zmierzchu zas³oñ firanki i strze¿ prywatnoœci;
• za³ó¿ jasne œwiat³o z przodu i z ty³u domu, usuñ krzewy ogra-

niczaj¹ce widocznoœæ;
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grup, które spo¿ywaj¹ alkohol - ich zachowanie bywa agresyw-
ne.

• zajmuj¹c miejsce posiadany baga¿ pozostaw w zasiêgu rêki,
z mo¿liwoœci¹ jego sta³ej obserwacji (w tramwaju czy autobusie
torebka powinna byæ na kolanach). Szczególn¹ uwagê zwróæ na
niego podczas ruchu podró¿nych na stacjach i przystankach.

• bilety i rzeczy podrêczne, niezbêdne w podró¿y, trzymaj na
wierzchu - unikniesz pokazywania zawartoœci swojego baga¿u
podczas przeszukiwania jego wnêtrza za nimi.

• w ¿adnym przypadku nie korzystaj z poczêstunku oferowane-
go przez nieznanych wspó³pasa¿erów - w ten sposób z³odzieje
czêsto usypiaj¹ swoje ofiary, a nastêpnie je okradaj¹.

• w podró¿y nigdy te¿ nie œpij zw³aszcza, gdy w pobli¿u nie ma
osób zaufanych. W nocy, jeœli to mo¿liwe przedzia³ poci¹gu po-
winien byæ zamkniêty.

• je¿eli Ÿle znosisz podró¿e - za¿yj œrodki farmakologiczne. Z³e
samopoczucie wywo³ane "chorob¹ lokomocyjn¹" os³abia czujnoœæ,
uwagê i koncentracjê.

PODRÓ¯UJ¥C SAMOCHODEM
• nie pozostawiaj torebki, nesesera, plecaka czy innych rzeczy

wartoœciowych na fotelu pasa¿era lub kanapie z ty³u; schowaj je
do schowka lub baga¿nika;

• nigdy nie zabieraj autostopowiczów, czy osób przypadkowo
poznanych podczas postoju;

• nigdy nie zatrzymuj siê w miejscach nieoœwietlonych, zale-
sionych czy na pustkowiu;

• nigdy nie pozostawiaj auta na postoju bez nadzoru, szczegól-
nie gdy baga¿ widoczny jest przez jego szyby;

W OSTATECZNOŒCI, GDY ZOSTA£AŒ ZAATAKOWANA,
PAMIÊTAJ

1. w miarê mo¿liwoœci oceñ sytuacjê:
• czy warte jest nara¿anie ¿ycia i zdrowia dla rzeczy, które chc¹

zabraæ Ci napastnicy,
• czy wzywanie pomocy bêdzie skuteczne? (w przypadku gdy z

góry wiadomo, ¿e wezwanie nic nie da, bo np. brak jest osób
mog¹cych jej udzieliæ, nie powinno siê tego robiæ - mo¿e to spo-
têgowaæ agresjê);

• czy masz szanse obrony przed napastnikami, czy sobie z
nimi poradzisz. Jeœli jest ich kilku to wygranie z nimi starcia nie
jest realne;

• czy mo¿na uciec - ucieczka przy przewadze przeciwnika nie
jest tchórzostwem lecz podstawowym element samoobrony,
zw³aszcza przy zagro¿eniu ¿ycia i zdrowia.

2. podejmuj¹c jednak obronê pamiêtaj, aby: 
• równoczeœnie z obron¹ wzywaæ pomocy,
• przede wszystkim d¹¿yæ do utorowania sobie drogi ucieczki,
• stosuj¹c znane sposoby samoobrony nie przekraczaæ ich gra-

nic (obrona musi byæ wspó³mierna do zagro¿enia),
3. po napadzie: 
• powiadom najbli¿sze osoby z otoczenia, mo¿e widzia³y kieru-

nek oddalenia siê sprawców lub udziel¹ Ci innej pomocy,
• powiadom Policjê dzwoni¹c na numer 997, jeœli przy napa-

dzie zosta³aœ pobita powiedz o tym policjantowi,
• jeœli to mo¿liwe nie oddalaj siê z miejsca zdarzenia, postêpuj

zgodnie z poleceniami policjanta,
• je¿eli stanie siê najgorsze i zostaniesz zgwa³cona, nie zmie-

niaj odzie¿y, nie pierz jej, poniewa¿ mo¿esz zniszczyæ materia³
dowodowy, powiadom natychmiast Policjê

Przygotowa³: P.Filipkowski
Na podstawie materia³ów KMP: http://www.bielsko.slaska.policja.gov.pl

• nie wpuszczaj nikogo obcego do mieszkania;
• ostro¿nie sprawdŸ to¿samoœæ nieoczekiwanych goœci wyko-

rzystuj¹c wizjer i telefon - zapytaj kto ich przys³a³ i potwierdŸ to
sprawdzeniem telefonicznym;

• w przypadku wezwania ekip do naprawy czy przegl¹dów, kon-
serwacji, remontów - nie b¹dŸ w domu sama; poproœ o obecnoœæ
kogoœ z rodziny, przyjació³kê czy s¹siadkê;

• nie udzielaj ¿adnych informacji osobistych osobom niezna-
nym, zw³aszcza tym które telefonuj¹;

• na noc okna pozamykaj lub pozostaw tylko uchylone, ale tak
¿eby nie mo¿na ich by³o otworzyæ z zewn¹trz - szczególnie, gdy
Twoje okna s¹ na parterze lub pierwszym piêtrze; nie zapomnij o
drzwiach i oknach balkonowych.

BÊD¥C NA ULICY
• unikaj okazywania swojej zamo¿noœci szczególnie, gdy przez

miasto bêdziesz poruszaæ siê pieszo;
• nie noœ wszêdzie ze sob¹ rzeczy cennych, które nie s¹ Ci

potrzebne (np. palmtop, walkman, gry elektroniczne, drogi zega-
rek, droga bi¿uteria itp.). Unikaj te¿ noszenia przy sobie sporej
gotówki - du¿e transakcje mo¿na za³atwiaæ w Banku.

• rzeczy najcenniejsze oraz dokumenty i pieni¹dze postaraj siê
mieæ przy sobie, nie w torebce; przy próbie jej wyrwania ³atwiej bê-
dzie Ci oddaæ j¹ sprawcy, unikaj¹c w ten sposób fizycznego starcia.

• unikaj nocnych spacerów. Jeœli ju¿ musisz poruszaæ siê noc¹
to omijaj ciemne zau³ki, przejœcia podziemne, nieoœwietlone par-
ki, czy dzielnice szczególnie niebezpieczne. Nie maj¹c samocho-
du lub towarzystwa dobrych znajomych skorzystaj lepiej z tak-
sówki, a poruszaj¹c siê pieszo wybieraj drogi ruchliwe i dobrze
oœwietlone. Nie chodŸ te¿ w nocy pod silnym wp³ywem alkoholu.

• nie pozwalaj nikomu obcemu, kto próbuje z tob¹ porozma-
wiaæ na ulicy, aby by³ bli¿ej, jak na wyci¹gniêcie rêki. Jeœli mu-
sisz stan¹æ (np. na przystanku) to staraj siê wybraæ miejsce, gdzie
nie mo¿na zajœæ ciê od ty³u czy niespodziewanie siê do Ciebie
zbli¿yæ.

• przechodŸ na drug¹ stronê ulicy, gdy widzisz zbli¿aj¹c¹ siê
do ciebie grupê ludzi, szczególnie w nocy. Unikaj te¿ kontaktu z
osobami nietrzeŸwymi.

• nie zawieraj na ulicy szybkich znajomoœci i nie pozwalaj od-
prowadzaæ siê do domu osobom obcym. Nie korzystaj te¿ z ofert
podwiezienia przez takie osoby.

• nie podchodŸ do samochodu, który zatrzyma³ siê przy kra-
wê¿niku, a bêd¹ce w nim osoby prosz¹ Ciê o pomoc np. wskaza-
nie drogi dojazdu do jakiegoœ miejsca; szczególnie uwa¿aj, gdy
w aucie s¹ mê¿czyŸni.

PODRÓ¯UJ¥C ŒRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
• posiadane przy sobie dokumenty postaraj siê schowaæ w we-

wnêtrznych kieszeniach ubrania, a pieni¹dze rozdziel na kilka
czêœci i umieœæ w ró¿nych miejscach. Dobrym rozwi¹zaniem jest
te¿ pozostawienie paru drobnych monet w kieszeni zewnêtrznej -
na bilety lub ma³e wydatki.

• szczególn¹ ostro¿noœæ zachowuj podczas wsiadania i wysia-
dania ze œrodków komunikacji, wtedy bowiem podró¿ny nara¿o-
ny jest najbardziej na kradzie¿ baga¿u, portfela, telefonu komór-
kowego lub innych wartoœciowych przedmiotów. Oczekuj¹c na
peronie lub przystanku staraj siê oceniæ, czy ktoœ Ciê nie obser-
wuje.

• wsiadaj¹c do pustego autobusu, tramwaju czy poci¹gu zaj-
mij miejsce blisko kierowcy, motorniczego lub dru¿yny konduk-
torskiej, ewentualnie w gronie pasa¿erów wzbudzaj¹cych za-
ufanie (np. rodziny z dzieæmi, osoby starsze). Zawsze unikaj
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Czekaj¹c na Wielkiego Lekarza

Niedokrwistoœæ Œwiata wymaga natychmiastowej kuracji,
w przeciwnym razie grozi mu gangrena. Niektórzy mówi¹, ¿e
ju¿ tu i ówdzie cuchnie zgnilizn¹. Jak tu dostrzegaæ sta³oœæ
rzeczywistoœci, kiedy czasami trzeba brodziæ w rynsztoku.
Wielki Lekarz byæ mo¿e kiedyœ przybêdzie, a byæ mo¿e nigdy
nie bêdzie nam dane z nim obcowaæ.

W chropawych chwilach, owrzodzonych i zniekszta³conych
próbujemy odnaleŸæ radoœæ, szczêœcie, mi³oœæ, dobro i piêk-
no. ̄ yjemy tym,co widzimy, s³yszymy, czego mo¿emy dotkn¹æ
i co mo¿emy poczuæ. Resztê skrzêtnie usuwamy, tak by jak
najszybciej zapomnieæ o istocie bytu ponadmaterialnego.

Udajemy, ¿e szukamy myœli i idei, a tak naprawdê robimy
wszystko, aby jej nie znaleŸæ. Stan taki t³umaczymy prze-
wrotnoœci¹ natury ludzkiej.

Specjalnie wyd³ubujemy sobie oczy, by nie dostrzegaæ barw;
szaroœci smutku, b³êkitu cierpienia, czerwieni mi³oœci czy pur-
pury strachu. Montujemy w oczodo³ach biel i czerñ, bo tylko
to nie budzi w nas lêku.

Pozbawiamy siê s³uchu w obawie przed ob³êdem. To grzech
s³yszeæ wiêcej, s³uchaæ uwa¿nie siebie i ws³uchaæ siê bez resz-
ty w pró¿niê nie-bytu. To grzech s³yszeæ; bezpieczniej graæ
s³ysz¹cego.

Z premedytacj¹ zabijamy zmys³ smaku. Co by to by³o, gdy-
by ktoœ nagle poczu³ prawdziwy smak ¿ycia?

Nie, o nie! To niebezpieczne. Najlepiej, je¿eli wszystko jest
nijakie, w razie, czego nie ma ¿alu, ani têsknoty.

Po tych wszystkich zabiegach chirurgicznych stajemy pew-
nie na nogach, podnosimy wysoko oszpecon¹ g³owê i twarz i
dumnie mówimy, ¿e jesteœmy LUD•MI.

PóŸniej zabieramy siê do uk³adania puzzli ¿ycia.

Zak³adamy rodzinê, POSIADAMY drugiego cz³owieka, dzie-
ci, psa, kota, papu¿kê, szafê na ubrania i gustown¹ biblio-
teczkê. Wszystko na jednej uczuciowej linii i pod wspólnym
mianownikiem w³asnoœci.

Nie odró¿niamy subtelnoœci istoty ¿yj¹cej od martwego
przedmiotu. Wszystko jedno, byle zgadza³ siê stan maj¹tko-
wy.

I tak POSIADAJ¥C idziemy przez ¿ycie, zacieramy rêce,
kiedy widzimy, jak wiele zgromadziliœmy ruchomoœci i ¿ywe-
go inwentarza. Przeliczamy, kalkulujemy, dodajemy, odejmu-
jemy i sumujemy.

Wszystko uk³adamy na rega³ach i od czasu do czasu odku-
rzamy.

Na górnej pó³ce, na eksponowanym miejscu bogactwo, nie-
co ni¿ej prywatny RZ¥D DUSZ, jeszcze ni¿ej uczucia; na sa-
mym dole nieco zakryte kpin¹ poczucie w³asnej wartoœci.

CZ£OWIECZEÑSTWO ju¿ dawno siê pot³uk³o, trzeba by³o
schowaæ skorupy do szafki w piwnicy, mo¿e kiedyœ, kiedy
bêdziemy starsi posklejamy je szybkoschn¹cym klejem.

Po pewnym czasie na rega³ach pojawiaj¹ siê; smutek i tê-
sknota, za czym:?- niewa¿ne, jakieœ g³upstwa sentymental-
ne siê cz³owieka trzymaj¹.

PóŸniej zupe³nie nieproszeni goœcie – poczucie bezsilnoœci
i niedosytu. Nastêpny etap to pustka.

A póŸniej... Jest ju¿ tylko ciemniej.

Mo¿e nie jest jeszcze za póŸno, wstañ z wygodnego fotela
i podejdŸ do lustra. Dok³adnie ogl¹daj swoj¹ twarz, jeœli do-
strze¿esz blask oczu, poczujesz smak ¿ycia i us³yszysz têtno
Œwiata, nie masz powodów do obaw.

Fatalnie bêdzie, jeœli kiedyœ nie zobaczysz odbicia w lu-
strze, to bêdzie oznaczaæ, ¿e umar³eœ za ¿ycia.

Agata Jêdrysko

DOLINA LUDZKA

EKO-Komunikaty
PRZYPOMINAMY !!!

– pe³ne teksty na www.jaworze.pl

 ¿e w celu wyeliminowania odpadów w postaci pustych
butelek plastikowych po ró¿nych napojach (typu
PET) ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych,

Urz¹d Gminy Jaworze
informuje,

.  .  .

na terenie Gminy Jaworze w wyznaczonych miejscach
z dniem 1 lipca 2010 r. zosta³y utworzone bezpieczne
dla œrodowiska, bezp³atne punkty zbiórki ww. odpadów.

Do pojemnika nie wolno wrzucaæ:
• opakowañ po medykamentach,
•  tworzyw piankowych, styropianu,
•  produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki,

szczoteczki do zêbów,
• opakowañ i butelek po olejach i smarach, puszek i

pojemników po farbach i lakierach,
• opakowañ po œrodkach chwasto- i owadobójczych,
•  sprzêtu AGD,
• oraz ¿adnych innych odpadów.

.  .  .
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ZNACZENIE WYRAZÓW
POZIOMO
1.  W³adza ustawodawcza (sejm, senat)
6.  Wzgórze w Jaworzu z Gloriet¹
10. Ischias, ból nerwu kulszowego
11. Chciwoœæ, ob¿arstwo
12. Zwyciêstwo, tryumf
13. Spór, k³ótnia, chryja
14. Walcz¹cy z ukrycia, powstaniec
17. Potrawa miêsna, rodzaj kotleta
20. Przeszkoda, zapora
23. Wielki obszar leœny w Rosji
24. Miasto kojarzone z najwiêkszym hitlerowskim

obozem zag³ady
25. Niechêæ  do kogoœ
29.  100 metrów kwadratowych
31. Opieka, przewodnictwo (tarcza Zeusa)
35. Dzia³ gospodarki zajmuj¹cy siê energi¹
37. Obawa, strach
38. Bukieciarstwo japoñskie, sztuka uk³adania kwiatów
39. Sztuka piêknego mówienia, krasomówstwo
40. Gor¹c, skwar, spiekota
41. Dla maleñstwa do spania

42. Kuliste cukierki, czêsto likierem lub s³odkimi
nadzieniami

43. Dokumenty, zbiór dokumentów urzêdowych

PIONOWO
1.Futbolista
2. Zachêta do nabycia czegoœ
3. Dzia³o bojowe
4. Piêkna ̄ ydówka, ukochana króla Kazimierza

Wielkiego
5. Ozdobny fotel w³adców
6. Zimowe legowisko niedŸwiedzia
7. Nazwisko Nelly  i Jana Marii
8. Mo¿e byæ poranna lub polarna
9. Aktor graj¹cy role kochanków
14. £uska okrywaj¹ca ziarno
15. Pieczenie w prze³yku
16. Pola…- pseudonim Apolonii Cha³upiec
18. Tytu³ filmu w re¿yserii St.Tyma
19. Oddzia³ wojska (rozpoznawczy)
20 Starszy pasterz owiec
21. Oprawa obrazu lub lustra
22. Jego imiê i nazwisko na stronie tytu³owej ksi¹¿ki
24. Rodzaj pomnika

26. Ostra przyprawa, na stole czêsto w towarzystwie soli
27. Trójdzielna kompozycja malarska  lub rzeŸbiarska
28. Figura stylistyczna polegaj¹ca na powtarzaniu
30. Najlepszy wynik, osi¹gniêcie
32. Doskona³oœæ
33. Objêcie wy¿szego stanowiska
34. Miejsce nadmorskiego wypoczynku
36. Materia³ ubraniowy  kojarzony z Toruniem

Autorem krzy¿ówki jest pani Aniela Mieszczak z
Jaworza (by³a nauczycielka szko³y w Jaworzu Œred-
nim). Rozwi¹zanie krzy¿ówki – samo has³o  jakie wyj-
dzie po wpisaniu w oznaczone pola pod krzy¿ówk¹
mo¿na nadsy³aæ mailem na adres Oœrodka Promocji
Gminy Jaworze; e-mail: biuro@opgj.pl. Ze wzglêdu
na fakt, ¿e Echo Jaworza nie dociera do wszystkich
mieszkañców w jednakowym czasie, rozwi¹zania krzy-
¿ówkê mo¿na przesy³aæ na wy¿ej podany adres NIE
WCZEŒNIEJ  ni¿ 20 lutego br.  Dla pierwszych trzech
osób, które przeœl¹ prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki,
Oœrodek Promocji Gminy przygotowa³ skromne upo-
minki.
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Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane do

trzeciego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie
Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treœæ

zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu og³oszeniowego
o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw  wynosi 33 z³
z podatkiem VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki

nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt. Reklamy przyjmuje
Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.

Fatałaszek
          ODZIEŻ UŻYWANA

Zapraszamy do sklepu:
• oryginalna odzie¿ damska • mêska i m³odzie¿owa
• ubranka dla dzieci

Czynne: pon.-pt. 10.00-17.00 sob. 9.00-13.00
Jaworze, ul. Cieszyñska 362, Lewiatan (dawny K³os)

atrakcyjne ceny

STYLIZACJA PAZNOKCI
Metod¹ ¿elow¹

• na formie lub tipsie   • na naturalnej p³ytce
• zdobienia   • modelowanie paznokci stóp

tel. 501-508-031
Dojazd do Klienta – GRATIS

ZAPRASZA NA

ZABAWÊ OSTATKOW¥
W DNIU 05.03.2011 OD GODZINY 19.00

Na ¿ywo bêdzie graæ zespó³ ACCORD z Jaworza.

Prosimy o zapisy w recepcji tel: 33 817 23 00
recepcja@villabarbara.pl

Nowatorskie Wykoñczenia Wnêtrz
malowanie, tapetowanie,

sztukateria gipsowa, stiuk, remonty

Firma Wizner
tel. 606 350 714

www.wizner.com.pl

Sk³adowanie popio³u !!!
Urz¹d Gminy Jaworze przypomina mieszkañcom, ¿e zgod-

nie z Uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXIX/314/06 z dnia 31 sierp-
nia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie gminy (Za³¹cznik nr 1, Rozdzia³ 1, pkt 1,
ust. b), na terenie Gminy Jaworze obowi¹zuje ca³kowity
zakaz sk³adowania popio³u na: drogach dojazdowych, po-
boczach dróg, rowach przydro¿nych, skarpach potoków
i cieków wodnych, w miejscach przeznaczonych do u¿yt-
ku publicznego i w miejscach nie nale¿¹cych do w³aœci-
cieli nieruchomoœci.

Sk³adowanie popio³u powinno odbywaæ siê na terenie
posesji w wydzielonym miejscu w³aœciwie zabezpieczo-
nym (przed wymyciem pyleniem, ska¿eniem lub zanie-
czyszczeniem gleby, wód powierzchniowych) a nastêpnie
powinien on byæ przekazany firmie zajmuj¹cej siê odbie-
raniem odpadów.

EKO-Komunikaty – PRZYPOMINAMY !!!
– pe³ne teksty na www.jaworze.pl

Spalanie odpadów !!!
Spalanie odpadów to ulatnianie siê do atmosfery chorobotwór-

czych gazów i py³ów, w tym dwutlenku wêgla i metali ciê¿kich.
Substancje te przez pewien czas kr¹¿¹ w powietrzu, sk¹d je wszy-
scy wdychamy, nastêpnie opadaj¹ do gleby, przechodz¹ do roœlin
i znów do naszych organizmów – w myœl zasady, ¿e „NIC W
PRZYRODZIE NIE GINIE". Proceder spalania tworzyw sztucz-
nych mo¿e przyczyniæ siê tak¿e do powstania po¿arów w budyn-
kach mieszkalnych, poniewa¿ w wyniku ich spalania w piecach
zatykane s¹ sukcesywnie przewody kominowe, co grozi ich roze-
rwaniem. Za z³amanie zakazu spalania odpadów w piecach i do-
mowych kot³owniach ustawa przewiduje sankcje karne.

Szanowni Pañstwo, nie trujmy, zatem siebie i bliskich
pal¹c œmieci w domowych piecach, pozbywajmy siê
œmieci, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, które to
zakazuj¹ spalania odpadów w urz¹dzeniach do tego nie-
przystosowanych..  .  .

.  .  .
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Z  ¿alem i smutkiem przyjêliœmy
wiadomoœæ  o œmierci

Œp. Ewy Suchy
Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³adamy rodzinie Zmar³ej

Redakcja Echa Jaworza

PZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Józef SZARY

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

Przychodnia czynna:
poniedzia³ek – pi¹tek  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 /.

Przyjmuj¹ lekarze:
Józef SZARY – internista,

Janina RYMORZ – OLSZOWSKA – pediatra.

KONTRAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.
Dla osób, które maj¹ z³o¿one deklaracje – œwiadczenia bezp³atne.

• Badania EKG, USG jamy brzusznej oraz laboratoryjne codziennie
w Przychodni.

• Wykonujemy odp³atne badania kandydatów na kierowców, kierowców
oraz badania okresowe pracowników / bez badañ wysokoœciowych /.
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w Szkole Podstawowej nr 1

i w Gimnazjum nr 1
(foto 1, 2, 3)
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