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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

Flesz wydarzeń gminnych

• Polsko-czesko-słowackie spotkanie w Jaworzu
18 lutego 2011 roku odbyła się konferencja poświęcona kontynu-

acji współpracy transgranicznej na rok 2011 oraz lata 2011-2014, 
pomiędzy Gminą Jaworze i gminami partnerskimi z Czech i Słowacji.

10 czeskich gmin należących do Związku Gmin Dorze-
cza Stonavki reprezentowała 7 osobowa delegacja sta-
rostów z przewodniczącym związku Petrem Martinakiem. 
5 słowackich gmin wchodzących w skład Związku Gmin Doliny 
Terchovej reprezentowała również 7 osobowa delegacja starostów 
wraz  z przewodniczącym związku Jozefem Papanem- starostą 
gminy Stranavy. Gminę Jaworze reprezentowała 10 osobowa 
delegacja , z ramienia Urzędu Gminy Wójt Gminy Zdzisław Bylok 
oraz zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz, z Rady Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka, Z-ca Przewodniczą-
cego Zbigniew Putek oraz Przewodnicząca Komisji Samorządu 
i Spraw Lokalnych Krystyna Szczypka. Obecna była również 
dyrektor Gimnazjum Barbara Szermańska oraz opiekun Mię-
dzynarodowego  Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej Iwona 
Kominek. Organizatora konferencji tj. Ośrodek Promocji Gminy Ja-
worze reprezentowali dyrektor Leszek Baron oraz Anna Wajs, zaś  

organizacyjnie uczestników wspierał Marek Wieja,  także z OPG. 
Celem konferencji oprócz ustalenia podstawowych zadań 

współpracy tj. wyjazdów i wymiany grup artystycznych, sporto-
wych  i wymiany  młodzieży  było wzajemne poznanie się nowo 
wybranych wójtów i starostów z trzech krajów, w których 2010 był 
rokiem wyborów samorządowych  - powiedział wójt Zdzisław Bylok.

W czasie konferencji każda ze stron podsumowała dotychcza-
sową współpracę, osiągnięte efekty, oraz nakreśliła nowe cele i 
zadania do zrealizowania, w ramach współpracy transgranicznej. 
O osiągnięciach dokonanych dzięki współpracy mówił Wójt Gminy 
Jaworze Zdzisław Bylok, a szerzej całą 8-letnią współpracę przed-
stawił  Radosław G. Ostałkiewicz. W podobnym tonie wypowiadali 
się goście zarówno ze strony czeskiej - Petr Martinak, jak i słowac-
kiej -Jozef Papan. Dyrektor Gimnazjum Barbara Szermańska oraz 
opiekun Międzynarodowego Szkolnego Koła LMiR Iwona Kominek 
podsumowały dotychczasową wieloletnią współpracę młodzieży 
gimnazjalnej i LMiR, z czeską i słowacką młodzieżą - poprzez 
udział reprezentantów tych krajów we Flisie Odrzańskim

Ważnym punktem konferencji było omówienie spraw organiza-
cyjnych dotyczących „Majówki 2011”, „V Międzynarodowego Rajdu 
Samochodowego” oraz „XXV Jaworzańskiego Września”. Prze-
analizowano również szczegółowo wyjazdy grup artystycznych i 
sportowych na imprezy promujące Gminę Jaworze zarówno do 
Czech, jak i na Słowację.

• Pierścień Hallera dla Gminy Jaworze i Pro Mari Nostro dla 
radnego Jerzego Ryrycha

10 lutego 2011 mieszkańcy Pucka  oraz 
delegacje instytucji samorządowych i 
szkół nieomal z całego kraju, po raz 91  
celebrowały Zaślubiny Polski z Morzem. 
Uznając wielki wkład Okręgu w realizację 
idei „Polski Morskiej” Zarząd Główny Ligi 
przyznał najwyższe odznaczenia Ligi 

Morskiej i Rzecznej - „Pierścień Hallera” Gminie Jaworze, którą 
reprezentował wójt Zdzisław Bylok oraz „Krzyż Pro Mari Nostro” 
kpt. ż.w. Jerzemu Ryrychowi - radnemu Gminy Jaworze.

Przypomnijmy - już od kilku lat dzięki prężnie działającemu  szkol-
nemu kołu Ligi Morskiej i Rzecznej przy Gimnazjum nr 1, zaszczytne 
odznaczenia otrzymała między innymi szkoła, nauczyciele jak An-
drzej Stąsiek, wójt Zdzisław Bylok, Gmina Jaworze, Gmina Jasieni-
ca, Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od lat 
współpracujący z Gimnazjum nr 1). Młodzież jaworzańska corocznie 
uczestniczy w Zlocie Jungów, Flisie Odrzańskim, Festiwalu Piosenki 
Szantowej, zajmuje czołowe lokaty w ogólnopolskich konkursach 
organizowanych przez Zarząd Główny LMiR. 

Tym razem – jak podkreśla wójt Zdzisław Bylok, docenione  także 
zostało zaangażowanie całej gminy Jaworze w dofinansowanie 

wielu wyjazdów młodzieży na  imprezy ligowe (rejsy bałtyckie, 
flisy rzeczne, konkursy marynistyczne itp.)  Jednak  jak mówi wójt- 
patriotyzmu nie przelicza się na pieniądze, a działalność ligi to 
patriotyzm, jak i marynistyka bliska wójtowi, ale i radnemu Jerzemu 
Ryrychowi (obaj panowie są kapitanami żeglugi wielkiej - przyp. 
red). W uroczystościach uczestniczyli; wójt Zdzisław  Bylok, radny 
Jerzy Ryrych, Andrzej Stąsiek-  były nauczyciel z Gimnazjum nr 1 
i  dyrektor gimnazjum w Jaworzu – Barbara Szermańska.

Krzyż „Pro Mari Nostro” jest drugim – po „Pierścieniu Hallera” - ho-
norowym odznaczeniem przyznawanym przez Ligę Morską i Rzecz-
ną. Jego początki sięgają okresu międzywojennego.  W 1935 roku 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udzieliło ówczesnej Lidze Morskiej 
i Kolonialnej pozwolenia na ustanowienie i użytkowanie odznaki, a w 
dwa lata później wybrano w drodze konkursu projekt odznaczenia.

Zaś Pierścień  Hallera jest najwyższym odznaczeniem LMiR. 
W listopadzie 1994 roku narodziła się idea ustanowienia Pier-

ścienia Hallera, jako najwyższego wyróżnienia - nadawanego przez 
Ligę Morską osobom i instytucjom - za wybitne zasługi położone 
dla budowy i rozwoju Polski Morskiej. Pomysł ten zgłosił oficjalnie 
Sekretarz Generalny LM Zbigniew Kowalewski na odbywającym 
się w Gdyni XV Zjeździe organizacji. Dotychczas to zaszczytne 
najwyższe odznaczenie posiadają m.in. byli prezydenci RP, szkoły 
morskie zasłużone dla popularyzacji wiedzy o morzu, miasta i 
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gminy w szczególny sposób 
promujące tematykę  morską 
i rzeczną. W naszym powie-
cie są  to : Gmina Czernichów 
i Edward Szpoczek- Prezes 
Okręgu Ligi Morskiej i Rzecz-
nej w Bielsku Białej.

Więcej o tym wydarze-
niu pisze w swoim artykule 
Edward Szpoczek.
• Rocznica wyzwolenia 
Jaworza

15 lutego  minęła 66 rocznica 
wyzwolenia Jaworza   przez 
Armię  Czerwoną. 

Dzisiejsze obszary połu-
dniowej części województwa 
śląskiego „wyzwalały” dwie ra-
dzieckie armie: 1 Armia Gwardii 
pod dowództwem gen. Andrieja 
Greczki i 38 Armia pod dowódz-
twem gen. Kiryła Moskalenki. 
W dniach 28-29 stycznia zo-
stały zajęte miejscowości po-
łożone w pobliżu Bielska-Białej: 
Kęty, Wilamowice, Czaniec, 
Kobiernice, Bujaków, Porąbka 
i Kozy. Dalszy szybki pochód 
Armii Czerwonej został zdecy-
dowanie powstrzymany przez silną i dobrze zorganizowaną niemiecką 
obronę. Prace przy budowie umocnień rozpoczęto już w sierpniu 
1944 r., a wykonywała je Organizacja Todt zmuszając do nie-
wolniczej pracy miejscową ludność. Wykorzystano przy tym linie 
bunkrów zbudowanych przed wojną przez polskie wojska. Odcinka 
strategicznego broniły elitarne niemieckie jednostki wzmocnione 
59 i 11 korpusem SS 17 armii oraz 8 i 20 dywizję pancerną. 31 
stycznia 38 armia otrzymała rozkaz zdobycia Bielska. Jednocze-
śnie postanowiono nie bombardować miasta artylerią, ani przez 
lotnictwo ze względu na fakt, że miasto było ważnym ośrodkiem 
przemysłowym. Decydujące natarcie rozpoczęło się 1 lutego: 
Oddziały 121 Dywizji Piechoty natarły na miasto od wschodu 
zajmującą peryferyjną dzielnicę Lipnik Górny, której broniło 140 
czołgów i dział szturmowych. Wskutek zaciekłej obrony front w 
dniach 1–10 lutego posunął się tylko o 12 km. 10 lutego miasto 
zostało zajęte przez Armię Radziecką, a w kolejnych dniach udało 
się zająć Jaworze, jednak tu front się zatrzymał, a walki pozycyjne 
trwały do kwietnia 1945 r. Podczas walk w naszym regionie zginęło 

15 340 żołnierzy radzieckich. W większości są oni pochowani na, 
istniejącym od 1948 r. Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Bielsku-
Białej. Jaworze nie zostało „wyzwolone” jednego dnia. Przykładowo 
Jaworze Nałęże  przez kolejne tygodnie pozostawało w rękach 
niemieckich. Stąd dzień 15 lutego uznaje  się symbolicznie za datę 
wyzwolenia Jaworza. Nie wdając się w polityczne dywagacje na temat 
wyzwolenia spod faszyzmu na rzecz komunizmu- jedno pozostaje 
faktem. Za wyzwolenie spod niemieckiej okupacji na naszej ziemi 
zginęli prości radzieccy żołnierze, którzy zapewne marzyli o powrocie 
do swoich domów i bliskich czekających na nich w Rosji. Spoczęli na 
naszej ziemi. Za nimi szły oddziały NKWD. Ich „dokonania i pojęcie 
wolności ” - pozostają w pamięci starszego pokolenia jaworzan ( i nie 
tylko). Ale to także „zasługa” naszych zachodnich „sojuszników”…

W uroczystym złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu  zniczy  
przed pomnikami poległych za wolność w centrum Jaworza i przed 
pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Pałacowej  uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych 
oraz dzieci i młodzieży.

• Zima, a stan dróg gminnych  
Początek zimy – jak podkreśla wójt Zdzisław Bylok- był tragiczny. 

Obfite opady śniegu, zamiecie – to wszystko  stawiało nasze służ-
by w gotowości praktycznie przez całą dobę. Jak wiadomo – taka 
sytuacja pociąga za sobą koszty. Ostatnie tygodnie  i aura były dla 
nas łaskawsze. Z mrozem damy sobie  radę- mówi wójt, ale i tak 
przewidziane w budżecie środki na zimowe utrzymanie dróg nie 
skłaniają nas do optymizmu. Poza tym już dziś widzimy ile po zimie 
pojawiło się i na pewno pojawi jeszcze nowych dziur w drogach. 
Z nastaniem wiosny  trzeba będzie jak najszybciej przystąpić do  
ich łatania. To oczywiście oznacza dla gminy także wydatki. Drogi 
powiatowe będą naprawiane ze środków powiatu bielskiego.

• Lokalna Grupa Rybacka – nowe szanse nie tylko dla gminy
Lokalna Grupa Rybacka pozyskała 24 mln zł w skali kraju. Z tego 

może także skorzystać Gmina Jaworze, na obszarze której działa np. 

gospodarstwo rybackie. Tak jest też w przypadku Jaworza.  Jednak 
– jak zapewnia wójt  Z.Bylok, pieniądze z tego programu nie są by-
najmniej przeznaczone na działalność stricte rybacką… Zgodnie  z 
założeniami projektu z dofinansowania może korzystać także osoba 
fizyczna, chcąca założyć działalność gospodarczą,  wesprzeć finanso-
wo już prowadzoną działalność gospodarczą, mogą także korzystać  
gminy. Więcej informacji można uzyskać w biurze LGR, które mieści  
się w Bielsku-Białej (Wapienicy) przy ul. Regera, w budynku  Zarządu 
Dróg Powiatowych. Ponadto podczas jaworzańskiej majówki 2011 
na terenie amfiteatru będzie stoisko informacyjne dla wszystkich 
chcących dowiedzieć się czegoś więcej o LGR, jak i możliwościach 
dofinansowania do działalności gospodarczej/rozpoczęcia działalno-
ści i skorzystania z subwencji LGR. We wrześniu br będą ogłaszane 
pierwsze konkursy związane z pozyskiwaniem środków.
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• Targi Grüne Woche w Berlinie 
„Zielony Tydzień”( 24-28 stycznia 2011)  należy do jednych z 

największych na świecie imprez tego typu. Polska pełni w tym roku 
prestiżową rolę Kraju Partnerskiego. Nasze wystąpienie odbywało  
się pod hasłem „Polska …schmeckt!” – Polska smakuje. W 2011 
Polska jest krajem partnerskim, współorganizującym Targi Grüne 
Woche. To już 76 edycja Międzynarodowych targów rolno-spożyw-
czych „Zielony Tydzień”. W imprezie uczestniczył wójt Zdzisław 
Bylok reprezentując Gminę Jaworze i zarazem Lokalną Grupę 
Rybacką „Bielska Kraina” między innymi w konferencji „Fundusze 
europejskie dla sektora rybackiego w Polsce – doświadczenia i 
perspektywy”. W trakcie sesji plenarnej dyskutowano m.in. na 
temat rozwoju obszarów zależnych od rybactwa (w tym również 
śródlądowego), trybu i warunków przyznawania pomocy w ramach 

osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 –2013, a także roli i miejscu 
lokalnych Grup Rybackich w procesach aktywizacji środowiska 
rybackiego oraz miejscowości korzystających ze wsparcia Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego. Podczas Targów odbyły się także 
m.in.: 8. Międzynarodowy Kongres Biopaliw, forum nt. przyszłości 
rozwoju obszarów wiejskich, Globalne Forum Rolnicze pod hasłem 
„globalnie – regionalnie – lokalnie” z udziałem ministrów rolnictwa 
wielu krajów. Więcej na temat Programu Operacyjnego Ryby 2007-
2013 na stronie www.rybactwo.info oraz www.bielskakraina.pl. 

Opracował P.Filipkowski
Wykorzystano: informacje uzyskane od wójta Zdzisława Byloka, za-

stępcy wójta Radosława G. Ostałkiewicza, Komunikat i zdjęcia Ośrodka  
Promocji Gminy Jaworze oraz informacje uzyskane z : http://agroplony.
pl/baza-wiedzy/targi-i-wystawy/1554-miedzynarodowe-targi-zielony-tyd 
, http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Bielska-Bialej,  http://www.lmir.pl/

Co dalej z numeracją budynków?
Jak nie pogubić się wśród tysiąca różnych numerów do-

mów na jednej ulicy?
Dokąd dostarczyć przesyłkę?

Czy pogotowie na pewno trafi?

życiu. Co tu dużo mówić, w naszej gminie z roku na rok narasta 
coraz większy CHAOS ADRESOWY. Przy stale wzrastającej licz-
bie domów (dzisiaj jest już 2089 adresów!) powoduje to poważne 
utrudnienie z odnalezieniem budynku przez: 

• służby ratunkowe (pogotowie, straż, Policja)
• listonoszy, doręczycieli przesyłek i pracowników firm kurierskich
• osoby prywatne – np. członków rodziny, znajomych, turystów 

i przyjezdnych
POZA TYM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA TAM, GDZIE 
FUNKCJONUJĄ NAZWY ULIC, WINNA FUNKCJONO-
WAĆ NUMERACJA PORZĄDKOWA BUDYNKÓW. 

Dlatego też, wsłuchując się w głosy Państwa oraz Waszych 
radnych, proponujemy wprowadzenie tych zmian już w tym roku. 
To najlepszy moment, bo można będzie to załatwić przy najbliższej 
wymianie dowodu osobistego.

Część pracy już za nami. Najpierw w 2000 r. zaczęto – w miejsce 
czterech odrębnych numeracji – stosować jednolity system dla ca-
łego Jaworza. Następnie, kilka lat później – dla nowych budynków 
oraz w przypadkach sprzedaży domów – rozpoczęto wprowadza-
nie odrębnej porządkowej numeracji dla poszczególnych ulic. I tak 
dzisiaj już prawie 1/5 budynków w Jaworzu posiada prawidłowy 
numer. Zostało jeszcze 80% do zrobienia

KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie wprowadzenia jednolitej numeracji porządkowej w Jaworzu

POWIEDZ NAM, CO MYŚLISZ
CZEKAMY NA OPINIE DO 15 KWIETNIA 2011 ROKU 

TWOJE ZDANIE JEST DLA NAS WAŻNE!
Wszyscy dobrze wiemy, że w Jaworzu od lat istnieje sporo 

bałaganu z numeracją budynków. Problem ten zgłaszało nam już 
wielu mieszkańców, kurierów, doręczycieli pizz, listonoszy, a nawet 
kierowców karetek pogotowia. Po prostu mimo funkcjonowania 
nazw ulic nie sposób się czasem odnaleźć w gąszczu przypadko-
wych numerów domów, które pamiętają jeszcze sołectwo Jaworze.

Dzisiaj w przeddzień dwudziestej rocznicy odzyskania samodziel-
ności administracyjnej przez Jaworze oraz w związku z czekającą 
nas wszystkich od 1 lipca 2011 roku wymianą dowodów osobistych 
pojawiła się możliwość regulacji tej tzw. NUMERYCZNEJ WOLNEJ 
AMERYKANKI. W związku z tym proponujemy ten moment wykorzy-
stać na ostateczne wprowadzenie numeracji porządkowej w Jaworzu.

Obecnie funkcjonują u nas aż CZTERY NUMERACJE budynków. 
Pamiętają one czasy, gdy w adresie funkcjonowały nazwy Jaworze 
Dolne, Jaworze Średnie, Jaworze Górne i Jaworze Nałęże. Wtedy 
budynki numerowano nie według lokalizacji przy danej ulicy, ale w ko-
lejności oddawania domu do użytku – i dzisiaj rzeczą naturalną jest to, 
że na jednej ulicy np. obok numeru 52 funkcjonuje numer 654 czy 187.

Nikt jednak wtedy nie przewidywał, że nastąpi tak wielki rozwój 
budownictwa mieszkaniowego i ten prosty system numeracji 
budynków nie będzie już więcej zdawał egzaminu w codziennym 

TO PRZEDSIĘWZIĘCIE NIEŁATWE I SKOMPLIKOWANE – TAK DLA 
URZĘDU GMINY, JAK I DLA PAŃSTWA. KIEDYŚ I TAK BĘDZIEMY 
MUSIELI TO ZROBIĆ. PYTANIE TYLKO – TERAZ CZY ZA KILKA LAT? 

Już teraz jednak chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak to 
wszystko będzie wyglądać:

• cała akcja rozpocznie się od powiadomienia Państwa o zmia-
nie numeru adresowego na numer porządkowy przy danej ulicy. 
Stosowne pismo z Urzędu Gminy Jaworze rozesłane zostanie do 
wszystkich właścicieli budynków, których zmiana dotyczy.     

• po otrzymaniu pisma w terminie do 3 miesięcy należy dokonać 
zmiany meldunku oraz wymiany dowodu osobistego wszystkim 
domownikom. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.
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• wymiana dowodu osobistego łączyć się też będzie z wymianą 
innych dokumentów, np. prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjne-
go. Tutaj Rada Powiatu Bielskiego może (ale nie musi) zwolnić 
od opłaty za zmianę dokumentów. Chcemy o tym rozmawiać ze 
Starostą oraz radnymi powiatowymi dla Jaworza i Jasienicy.

Zmiana numeracji jest niezwykle poważnym i delikatnym przed-
sięwzięciem. Skutki zmiany numerów budynków to dla mieszkań-
ców i działających firm dodatkowe koszty związane z:

• wymianą licznych dokumentów, 
• uaktualnieniem wpisów, 
• zmianą szyldów reklamowych, pieczątek, druków itp. 

WÓJT GMINY JAWORZE UWAŻA, ŻE TEGO TYPU ZMIANY 
MUSZĄ BYĆ PRZEMYŚLANE I ODPOWIEDNIO ROZWAŻONE, 
A NIE WYNIKAĆ Z DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I WIDZI-
MISIĘ URZĘDU.

Dlatego też pragniemy poznać zdanie samych mieszkańców 
o tym pomyśle i rozpoczynamy KONSULTACJE SPOŁECZNE, 
które potrwają do 15 kwietnia 2011 roku. 

PYTANIE DO MIESZKAŃCÓW JAWORZA
CZY JESTEŚ ZA WPROWADZENIEM W JAWORZU 
JEDNOLITEJ NUMERACJI PORZĄDKOWEJ?

TAK

NIE

• ODETNIJ I ODEŚLIJ NA ADRES URZĘDU
Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
• PRZEŚLIJ SWĄ OPINIĘ NA ADRES E-MAIL: sekretariat@jaworze.pl 
• WRZUĆ DO URNY W SEKRETARIACIE URZĘDU

Na wniosek radnego Jerzego Ryrycha zamieszczamy poniżej 
pełny tekst wypowiedzi, jaka znajduje się w protokole z sesji 
(przed głosowaniem), który został nam udostępniony w dniu 
25 lutego przez radnego Jerzego Ryrycha. Tekst ten został 
zaakceptowany (fragment dotyczący spornej kwestii wypowie-
dzi) przez Jerzego Ryrycha i dlatego publikujemy go poniżej.

Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że korzy-
stając z nagrania mp3 z III sesji RG Jaworze, zarówno sformułowane 
pytanie przez radnego jak i odpowiedź udzielona mu przez zastępcę 
wójta Radosława. G. Ostałkiewicza różnią się  pod względem stylistycz-
nym jak i merytorycznym zarówno od opracowania redakcyjnego w 
lutowym numerze Echa Jaworza, jak i od poniższego tekstu wyjętego 
z protokołu – przed jego zatwierdzeniem przez wysoką Radę. 

Ad.10 „Radny Jerzy Ryrych zapytał, jak wygląda sprawa wyda-
nia  dodatkowego nakładu książki „Dzieje Jaworza na przestrzeni 

wieków” pani Jadwigi Roik. Poinformował, iż zostało to obiecane  
przed przyjęciem budżetu. Zastępca wójta Radosław G. Ostał-
kiewicz poinformował, iż w budżecie gminy uchwalonym, przez 
radę nie zostały zagwarantowane środki na ten cel. Wyjaśnił, 
iż koszty wydania tej pozycji  to około 60 zł w związku z czym  
przy ewentualnym wznowieniu wydania warto byłoby pomyśleć 
o obniżeniu kosztów (zmniejszenie, miękka oprawa, mniejsza 
ilość zdjęć, druk czarno-biały). Przedstawił inne pozycje książ-
kowe pani Jadwigi Roik wydane przez Urząd Gminy. Stwierdził 
jednak, iż jeśli będą w budżecie pieniądze to pozycja ta może 
zostać wydana przez Ośrodek Promocji Gminy gdyż urząd nie 
prowadzi działalności gospodarczej. Dodatkowo poinformował, 
iż pozycja  ta  dostępna jest  w dwóch wersjach językowych  na 
stronie internetowej jaworze.pl .”             

Redakcja Echa Jaworza

Sprostowanie – poszerzenie wypowiedzi dot. zapytania radnego Jerzego Ryrycha podczas 
III sesji Rady Gminy Jaworze w dniu 30 grudnia 2010 roku 

(Echo Jaworza luty 2011/ nr  225  str. 3)

POWIATOWY URZĄD PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 496-51-72, Urząd Pracy tel./fax  496-51-51

Zasady szkoleń zawodowych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej zamieścił na stronie inter-
netowej www.pup-bielsko.pl informację dotyczącą zasad korzystania 
i finansowania usług szkoleniowych, realizowanych przez urząd. By 
dowiedzieć się więcej należy otworzyć zakładkę (załącznik do zarzą-
dzenia nr 7 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej 
z dnia 18.02.2011 r). W wymienionym dokumencie nadesłanym do 
redakcji przez Izabelę Dziergas-Jaśkowiec – Kierownika Referatu 
Poradnictwa i Szkoleń, zamieszczono niezbędne informacje na 
temat możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jak wynika z treści komunikatów w tym roku urząd będzie miał 
do dyspozycji o wiele mniejsze środki aniżeli w ubiegłym roku, 
co za tym idzie i szkolenia będą dotowane w mniejszym stopniu. 
Szczegółowe warunki dotyczące szkoleń w zakresie;
- kosztów egzaminów, uprawnień zawodowych i licencji zawodowych
- finansowania studiów podyplomowych
- finansowania szkoleń indywidualnych

Można znaleźć na stronie internetowej PUP podanej wcześniej 
lub pytając bezpośrednio urzędzie.

Dofinansowanie PUP do własnej działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż na podstawie art. 46 ust 1 pkt 2 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. Nr 
69 poz. 415 z 2008r. z późn. zmian.), urząd może przyznać osobie bez-
robotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w 
umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie (…) przyznawania bezrobot-
nemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
62 poz. 512 z 2009r. z późn. zmian.), jednorazowe środki mogą 
zostać przyznane tylko osobie bezrobotnej, która nie prowadziła 
działalności gospodarczej oraz nie posiadała wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o dotację. Przyznane środki są bezzwrotne pod 
warunkiem prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż wnioski dotyczące 
przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, stosowny regulamin w sprawie przyznawania bezro-
botnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form 

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY - SZKOLENIA I DOFINANSOWANIA
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zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, a także jednolite 
kryteria oceny wniosków zostały udostępnione na stronie interneto-
wej, tj. www.pup-bielsko.pl oraz w siedzibie Urzędu w Bielsku-Białej 
pok. C-7. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć na 
dzienniku podawczym w Urzędzie Pracy – poinformowała Sylwia 
Wyroba  Kierownik Działu Rozliczeń Aktywnych Form

Jednocześnie Urząd informuje, iż środki przyznane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w roku 2011r. mają 
stanowić wysokość 1/3 limitu roku 2010r., wobec powyższe-

go ograniczona zostanie liczba rozpatrzonych wniosków. 
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje na stronie 
internetowej, iż do dnia 21.02.2011r. wpłynęło ok. 259 wniosków 
o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących w/w 
formy aktywizacji prosimy dzwonić do PUP w Bielsku-Białej : 
(033)4965168, (033)4965184.

Zebrał informacje na podstawie danych PUP w Bielsku-Białej: 
P.Filipkowski

Szanowni Czytelnicy
Po wspólnych uzgodnieniach z wydawcą gminnego mie-

sięcznika Echo Jaworza - czyli Urzędem Gminy Jaworze 
reprezentowanym przez Wójta Gminy Jaworze, pragniemy 
od miesiąca kwietnia 2011 roku udostępnić BEZPŁATNIE 
dział ogłoszeń dla osób poszukujących pracy, chcących 
dać pracę, pragnących przekazać BEZPŁATNIE meble w 
dobrym stanie, sprawny sprzęt komputerowy/AGD/RTV 
osobom  będącym w potrzebie.

Ponadto  takie bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać 
także instytucje, firmy szkoleniowe, które mogą i chcą bez-
płatnie przeprowadzić szkolenie zawodowe lub podnoszące 
kwalifikacje  dla osób w wieku czynnym zawodowo.

INFORMUJEMY, że wielkość takiego ogłoszenia może 
wynosić od 1/2 dotychczasowego modułu - do całego mo-
dułu. Zależnie od ilości znaków w tekście.

Komunikat Redakcji Echa Jaworza Redakcja ECHA JAWORZA i Wydawca URZĄD GMINY JA-
WORZE Nie biorą odpowiedzialności za treść nadsyłanych 
ofert bezinteresownej pomocy. W Echu będą zamieszczane 
tylko ogłoszenia zawierające dane kontaktowe czyli adres, 
lub adres email lub tylko nr telefonu. Ani Redakcja, ani 
Urząd Gminy nie będą pośredniczyli w przekazywaniu dóbr 
ofiarowanych innym osobom, ani też w realizowaniu umów 
szkoleniowych - kursów.

Ponadto od kwietnia br można będzie bezpłatnie przesyłać  
życzenia urodzinowe /inne jubileuszowe np. z okazji ślubu/ kon-
dolencje w wymiarach 1/2 dotychczasowego modułu. Życzenia i 
w/w ogłoszenia można wysyłać do 20 dnia każdego miesiąca 
na kolejny miesiąc na adres: jkos@jaworze.pl i echo@jaworze.pl

Ogłoszenia reklamowe – cennik, jak i wymiary moduło-
we pozostają bez zmian. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie 
Gminy Jaworze za przyjmowanie płatnych ogłoszeń/reklam 
jest Janusz Kos nr tel. 33 817-21-95 wew. 111 lub adres email: 
jkos@jaworze.pl

Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” w Gminie Jaworze, zostali odznaczeni:

Nazwisko i imię   Data zmiany stanu cywilnego

Przybyła Krystyna  1960-02-06

Przybyła Stanisław  1960-02-06
Wojsyk Dorota Joanna  1960-03-04
Wojsyk Henryk Ignacy  1960-03-04
Zamarska Helena   1960-06-04
Zamarski Jan   1960-06-04
Krzywoń Henryk   1960-08-03
Krzywoń Marta   1960-08-03
Chrapek Franciszek Józef  1960-08-27
Chrapek Gertruda Alojzja  1960-08-27
Mikler Jan Walerian  1960-09-01
Mikler Marta   1960-09-01
Kukla Gustaw   1960-09-17
Kukla Marta   1960-09-17
Wiśniewska Stefania  1960-10-27
Wiśniewski  Marceli  1960-10-27
Bylok Jadwiga   1960-11-18
Bylok Zbigniew Stanisław  1960-11-18
Żebrowska Maria   1960-12-10
Żebrowski  Benedykt  1960-12-10

   Jubileusz Złotych Godów w Jaworzu

W tym roku Złote Gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego  świę-
towało dziesięć par małżeńskich. Sama uroczystość miała miejsce 
w nowym obiekcie Amfiteatru w dniu 17 lutego 2011 roku.  Termin 
uroczystości był wyjątkowo opóźniony ze względu na to, że Kan-
celaria Prezydenta RP przyznaje medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie dopiero w momencie, gdy ostatnia para małżeńska z 
danej gminy mogła świętować swój piękny jubileusz, co w przypadku 
Gminy Jaworze miało miejsce w grudniu 2010 roku. Medale „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”  są  polskim cywilnym  odznaczeniem 
państwowym przyznawanym przez Prezydenta RP.

Na Złote Gody

Drodzy państwo niech każdy z radości zaszlocha
ile sporów po których na lody chodzi się osobno
rumianków na dobranoc morałów nad ranem
bo żona wciąż za mało teściowa za dużo
ile min gdy się wstawało jak kogut do boju
to co niby na niby ale trochę dalej
to co zaraz a wtedy o wiele za bardzo
i to co nie do końca jak życie w ogóle
wszystko potem jak nogi krzywe ale swoje
małpa z małpą się kłóci jeśli małpę kocha

Jan Twardowski



ECHO JAWORZA STR. 7MARZEC 2011 ROK

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono, jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. To  zaszczytne wyróżnienie ustanowiono ustawą z dnia 17 
lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączono do obecnego 
systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 
o orderach i odznaczeniach. Nadawany jest przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim (do 1989 roku 
przez Radę Państwa). Tyle o samym medalu.

Jednak bez wątpienia najważniejsi w tym wszystkim są Małżonko-
wie, którym dane było przeżyć wspólnie 50 lat. Jest to w części ich 
wielka zasługa, że potrafili dochować wierności przysięgi małżeń-
skiej, jaką sobie uroczyście złożyli  50 lat temu. Tacy  Małżonkowie 
mogą być prawdziwym wzorem dla młodszego pokolenia. Dziś w 
wielu mediach „na topie” są gwiazdy mass mediów, które częstokroć 
potrafią „zabłysnąć” nie tyle swoją osobowością, co kolejnym rozwo-
dem czy nowym małżeństwem. Patrząc na Dostojnych Jubilatów  
trudno oprzeć się wrażeniu, że małżeństwo im naprawdę „służy”. 
Pełni entuzjazmu, radości, może i czasami z jakimiś dolegliwościami 
chorobowymi, ale praktycznie niewidocznymi. Oto dowód na to, że 

prawdziwa nadzieja, radość daje siłę do życia i mimo upływu 50 lat 
nie osłabiła miłości cementującej związki Jubilatów od pół wieku. 
Wypada tylko życzyć kolejnych pięknych rocznic, zdrowia, miłości i 
tego „bycia świadectwem” dla współczesnych pokoleń.

Pamiętajmy jednak i o tych, którym nie było i nie będzie dane 
zasiąść do wspólnego zdjęcia, przeżyć tej uroczystej chwili… A 
nieraz także te małżeństwa mogą być dla ich bliskich prawdzi-
wym wzorcem. To ci, którym śmierć przerwała wspólną nić życia 
małżeńskiego, nieraz u progu samego jubileuszu, czasami  nawet  
tego „srebnego” czyli 25 lat pożycia małżeńskiego. 

Tak więc, nasi Złoci Jubilaci mają szczególną okazję i powód 
do dziękowania. Redakcja Echa Jaworza dołącza się do tych ży-
czeń, jakie w tym dniu małżonkom składali: reprezentujący Urząd 
Gminy - wójt Zdzisław Bylok, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Aleksandra Zagórska, Sekretarz Gminy Anna Skotnicka-Nędzka , 
a  Radę Gminy – przewodniczący Andrzej Śliwka i jego zastępca  
Joanna Buzderewicz.

Przygotował; Piotr Filipkowski
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Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 

Adres korespondencyjny: 
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 
43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 81 
tel. 694 495 396 /tymczasowy/, fax. - 
e-mail: biuro@bielskakraina.pl, www.bielskakraina.pl 

Bielsko-Biała, dn. 17 lutego 2011r. 

Komunikat prasowy 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (LGR 
Bielska Kraina), które powstało 15 października 2009 roku, z ini-
cjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego (Bestwina, Jaworze, Jasie-
nica, Czechowice-Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa powia-
towego w Bielsku-Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska 
oraz mieszkańców obszaru związanych z działalnością rybacką 
informuje, iż za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki 
z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi 4 Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY). 

LGR Bielska Kraina będzie prowadzić nabór wniosków o dofi-
nansowanie operacji w ramach czterech działań: 
1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa; 
2) Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej i 

dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza sektorem; 

3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na 
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa; 

4) Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, 
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 

Beneficjentami mogą zostać podmioty z obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Bielska Kraina 
tj. 5 gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Czechowice-
Dziedzice, Bestwina, Wilamowice. 

Kto może ubiegać się o wsparcie: 
• przedstawiciele sektora publicznego: gminy, powiat, uczelnie 

publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samo-
rządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe oso-
by prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu 
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców; 

• przedstawiciele sektora społecznego: osoby fizyczne, związki 
zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje (w tym organizacje 
zrzeszające rybaków) działającym na obszarze objętym LSROR; 

• przedstawiciele sektora gospodarczego: przedsiębiorcy i osoby 
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie zakresie rybactwa 
śródlądowego. 

Poziom dofinansowania: 
1) „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa” - maksymalny poziom dofi-
nansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych i nie więcej 
niż 1 000 000 zł. 
Wsparcie mogą uzyskać: sektor publiczny, gospodarczy i 
społeczny.   

2) „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej i 
dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza sektorem” - maksymalny poziom dofinansowania 
wynosi 60% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 300 000 zł. 
Wsparcie mogą uzyskać: sektor gospodarczy i społeczny. 

3) „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług 
na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa” - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60% 
kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 200 000 zł. 
Wsparcie mogą uzyskać: sektor gospodarczy i społeczny. 

4) „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obsza-
rach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyj-
ności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski ży-
wiołowej” - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% 
kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 1 000 000 zł. 

Wsparcie mogą uzyskać: sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. 

Przewidywane terminy szkoleń dla potencjalnych benefi-
cjentów: 

• 30 czerwca 2011 roku; zasady i dokumenty aplikacyjne dzia-
łania „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej 
oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną 
z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem”; 

• 2 września 2011 roku; zasady i dokumenty aplikacyjne działa-
nia „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na 
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”; 

• 6 września 2011 roku, zasady i dokumenty aplikacyjne dzia-
łania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa. 

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe będą 
dostępne na stronie internetowej www.bielskakraina.pl oraz 
bezpośrednio w biurze stowarzyszenia ul. Regera 81, 43-382 
Bielsko-Biała /tel. 666 095 781, 694 495 396, e-mail: biuro@
bielskakraina.pl/. 

 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i 

odwiedzania naszej strony internetowej. 

Kontakt dla mediów: 
Mateusz Pindel – specjalista ds. promocji i współpracy LGR 

Bielska Kraina, tel. 694 495 396, 784 095 468, e-mail: mpindel@
bielskakraina.pl.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków 
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą 

inwestycje w zrównoważone rybactwo
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Z ŻYCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZU

OGŁOSZENIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu

organizuje ZBIÓRKĘ MAKULATURY 

W dniu 14.04.2011 r. /czwartek/, w godzinach 7.00- 19.00
będzie ustawiony specjalny kontener na parkingu przy ul. 
Wapienickiej /przy parku koło cmentarza katolickiego/.

Uprzejmie prosimy o oddawanie segregowanej makulatury - 
gazety, książki i tektury bez folii i innych tworzyw sztucznych 
/z wyłączeniem kartonów po sokach i mleku !/

Akcja przeprowadzona będzie w ramach kampanii "Sprząta-
nia świata", która jest częścią Programu Publicznej Edukacji 
Ekologicznej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce 
i z góry dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przyłą-

czyć się do tej akcji.

QUIZ 
Biblioteka zaprasza czytelników Echa Jaworza do zaba-

wy. Co miesiąc będziemy publikować kilka pytań dotyczą-
cych Jaworza, literatury i regionu śląskiego.

Quiz nr 2.
Pytania quizowe;
1. W którym roku Jaworze uzyskało prawa uzdrowiska?
2. Podaj autora i tytuł powieści, która częściowo powstała w Jaworzu.
3. Jaka figura zdobi cieszyński rynek ?

Prawidłowe odpowiedzi prosimy nadsyłać mailem na adres; 
biblioteka-jaworze@wp.pl

Na odpowiedzi czekamy nie wcześniej niż 02.04.2011 r. /sobota/ 
od godziny 12.00.
Pierwsza osoba, która prześle prawidłową odpowiedź na 3 
pytania zostanie nagrodzona upominkiem książkowym (do 
odbioru w Bibliotece). Zwycięzcy poszczególnych edycji quizu 
będą ogłaszani w kolejnych numerach Echa Jaworza.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tej prostej zabawie!

10 lutego  2011 tłumy mieszkańców Pucka i okolicznych miej-
scowości kaszubskich świętowały po raz 91 Zaślubiny Polski z Mo-
rzem. Od Bałtyku po gór szczyty, gnane sztormowym wiatrem miały 
dotrzeć do serc i umysłów Polaków słowa o historii ich związków z 
morzem, by uświadomili sobie jak ważną rzeczą dla narodowego 
bytu jest dziś mądra uprawa polskiego morza. Wypowiadali je 
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz w imieniu Prezydenta 
RP minister Sławomir Nowak. Sprawy polskiego morza oraz ludzi 
bezpośrednio z nim związanych były też przedmiotem modlitwy 
i homilii podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Krajowego 
Duszpasterza Ludzi Morza ks. bp Ryszarda Kasynę. W uroczy-
stościach tych uczestniczyła liczna delegacja Okręgu Bielskiego 
LMiR z Prezesem Edwardem Szpoczkiem. 

Uznając wielki wkład Okręgu w realizację idei Polski Mor-
skiej Zarząd Główny Ligi przyznał najwyższe odznaczenia 
LMiR: „Pierścień Hallera” Gminie Jaworze, którą reprezento-
wał wójt Zdzisław Bylok oraz „Krzyż Pro Mari Nostro” kpt. żw. 
Jerzemu Ryrychowi, radnemu Gminy Jaworze.

Dowódca Marynarki Wojennej RP adm. floty Tomasz Mathea 
przyznał i wręczył mgr Janinie Kuli, opiekunowi SK LMiR w LO nr 
IV w Bielsku Białej oraz dr Markowi Guzikowi z Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie, od lat współpracującemu z Okręgiem, 
„Odznakę Pamiątkową Marynarki Wojennej” za propagowanie 
tradycji i teraźniejszości Polskiej Marynarki Wojennej.

Tegoroczne Okręgowe obchody rocznicy Zaślubin odbyły się 
11.02.2011 r. w auli LO nr IV w Bielsku-Białej. Poprzez prezentację 
multimedialną oraz recytację, ok. 300 uczniów z Bielska-Białej, 
Jasienicy, Jaworza, Drogomyśla i Hnojnika w Republice Czeskiej 
zapoznało się z tymi wydarzeniami sprzed lat. Najważniejszy jed-
nak był przekaz słowno - muzyczny dokonany przez 19 zespołów 
i kilku solistów uczestniczących w V Międzyszkolnym Konkursie 
Piosenki Żeglarskiej. Zwycięzcami zostali: 

1 miejsceGimnazjum w Drogomyślu.
2 miejsceLO nr V w Bielsku – Białej.
3 miejsceGimnazjum w Jaworzu.
Wśród solistów zwyciężyła Dorota Tarnawa z LO nr IV w Biel-

sku-Białej.
Gośćmi uroczystości byli: Ryszard Ra-

dwan – Naczelnik Wydziału Kultury Fizycz-
nej i Turystyki UM w Bielsku – Białej, Ewa 
Szymanek – Płaska – Inspektor Miejskiego 
Zarządu Oświaty, Grzegorz Puda – przed-
stawiciel Rady Miejskiej w Bielsku – Białej. 

Akademię i konkurs przygotowali ucznio-
wie i nauczyciele pod kierownictwem 
mgr Janiny Kuli przy wsparciu Dyrektora 
LO nr IV w Bielsku – Białej mgr Mirosława 
Sapety.

Edward Szpoczek

Odznaczenia LMiR
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KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2011

I.IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE

DATA IMPREZY   NAZWA IMPREZY    MIEJSCE
14.04.2011   TURNIEJ 3D – PUCHAR POLSKI        JAWORZE NAŁĘŻE
16.04.2011   FESTIWAL PIOSENKI ZUCHOWEJ   AMFITEATR UL. WAPIENICKA
1-3.05.2011   MAJÓWKA 2011     AMFITEATR UL. WAPIENICKA
    BIEG PRZELAJOWY DLA DZIECI  AMFITEATR UL. WAPIENICKA LUB BOISKO UL. FOLWARCZNA

11-12.06.2011   V MIĘDZYNARODOWY RAJD SAMOCHODOWY VILLA BARBARA
12.06.2011   PIKNIK NA POWITANIE WAKACJI 2011  VILLA BARBARA
25.06.2011   FESTIWAL CHÓRÓW EWANGELICKICH 
    ZIEMI CIESZYŃSKIEJ    AMFITEATR UL. WAPIENICKA
V-VII.2011   KONCERT KAMERALNY    KOŚCIÓŁ PARAFII EWANGELICKOAUGSBURSKIEJ  
          LUB KOŚCIÓŁ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

VII-VIII.2011   PLENER ARTYSTYCZNY X 2   WIATA JAWORZE NAŁĘŻE
3-4.09.2011   XXV JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ   AMFITEATR UL. WAPIENICKA
04.10.2011   RAJD ZNP     AMFITEATR UL. WAPIENICKA
09.10.2011   TURNIEJ 3D – MISTRZOSTWA POLSKI  JAWORZE NAŁĘŻE
31.12.2011   NOWOROCZNE WINSZOWANIE – SYLWESTER 2011 AMFITEATR UL. WAPIENICKA

II.WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

DATA IMPREZY   NAZWA IMPREZY    MIEJSCE
09.04.2011   VIELKANOCNI VYSTAVA    KOMORNI LHOTKA – CZECHY
06.05.2011   FESTIVAL KRESLENI – KRAJINA KOLEM NAS KOMORNI LHOTKA – CZECHY
14.05.2011   MAJOVA VESELICE    REKA – CZECHY
04.06.2011   TURNIEJ STARYCH GARD   HORNI TOSANOVICE – CZECHY
08.06.2011   ATLETICKY TROJBOJ ZS    DOLNI TOSANOVICE – CZECHY
11.06.2011   HASICSKA SOUTEZ    HNOJNIK – CZECHY
02.07.2011   TURNAJ HASICU    REKA – CZECHY
23.07.2011 LUB 24.07.2011  DNI BELI     BELA – SŁOWACJA
28.07.2011   JANOSIKOWE DNI    TERCHOVA - SŁOWACJA
30.07.2011   LIGOTSKY JARMARK    KOMORNI LHOTKA – CZECHY
06.08.2011   POLENINSKE OHNE    HORNI TOSANOVICE – CZECHY
03.09.2011   SUSOVSKE DOZINKY    TRANOVICE – CZECHY
10.09.2011   DOZINKY     HORNI TOSANOVICE – CZECHY
03-04.12.2011   VANOCNI VYSTAVA    KOMORNI LHOTKA - CZECHY

PONADTO W „GALERII NA ZDROJOWEJ” ORGANIZOWANE SĄ LICZNE WYSTAWY 
– SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.OPGJ.PL W ZAKLADCE GALERIA!

OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE

GALERIA NA ZDROJOWEJ

Ziomy w... Jaworzu
Hip hop, rap – w Jaworzu??? 

Jedni powiedzą nareszcie, Jaworze XXI wieku  to przecież  nie 
skansen XIX wieku, ale połączenie zacnej historii i współcze-
sności. Dla innych - tradycjonalistów, to pewnie apokaliptyczne 
bluźnierstwo.

A gdzie jest obiektywna prawda? Pewnie jak zwykle pośrodku.  
Zanim powiem kilka słów o artystycznym hip hopowym wydarzeniu 
z 19 lutego br…

Dla wielu nie znających dokładnie tematu  hip hop / rap kojarzony 
jest z wulgaryzmami w kółko powtarzanymi przez rapera w rytm 
jakiejś dziwnej muzy… I chyba w tym miejscu trzeba powiedzieć 
stanowcze NIE. Fakt, że ten styl muzyki nieco szokuje, jednak  trze-
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ba wsłuchać się w słowa. Są oczywiście różni artyści hip hopowi. 
Dla jednych, jedynym wyznacznikiem w tekście jest ilość wulga-
ryzmów. I tu rzeczywiście trudno mówić o jakimkolwiek artyźmie.

Na obronę tezy, że hip hop to nie muzyka dla „młodzieżowego 
marginesu”, jak się nieraz  uogólnia, podam jeden przykład. Propo-
nuję wysłuchać chrześcijańskiego hip hopu „Stworzeni  do walki”.  
Patronat medialny nad tą płytą objęło wydawnictwo Paganini z 
Krakowa (w ofercie ma głównie katolickie - chrześcijańskie, chyba 
wszystkie gatunki muzyczne). 

Ponadto coś wyjątkowego dodatkowo poleciła redakcyjna kole-
żanka - Agata Jędrysko: Grammatic „Nigdy więcej” i Hemp Gru 
„63 dni chwały”. Te „kawałki „ bez trudu można znaleźć na „necie” 
wrzucając w wyszukiwarkę tytuły. Warto wsłuchać się w słowa.  Po-
tem - ale dopiero potem - można  zabawić się w krytyka muzycznego.

Wracając do pierwszego publicznego występu jaworzańskich 
raperów. Impreza odbyła się w kameralnej atmosferze w so-
botę 19 lutego w Galerii na Zdrojowej. Tutaj słowa uznania za 
odwagę należą się organizatorom koncertu – Dorocie Gogler 
i Wioletcie Kuś z OPGJ. Jak długo chodzę na przeróżne im-
prezy do Galerii na Zdrojowej, tak wielu młodych ludzi jeszcze 
tutaj nigdy nie było. Mówiąc   krótko - wolnych – pustych miejsc  
nie było.  Wbrew może obawom niektórych ludzi, nie było  też  
żadnej „zadymy”. Swoje umiejętności i repertuar prezentowali: 
Ziemas (ZPJ)  i PawełłeK.  Grupa ta marzy o wydaniu wła-
snej płyty. Póki co młodzi artyści korzystają z szans jakie daje 
współczesna technika i Internet. Tak więc można ich posłuchać 
wchodząc na stronę: http://www.myspace.com/pawellekbielsko 
i http://www.myspace.com/560866141

A oto garść informacji o hip hopie z wikipedii i stron internetowych  
polskiego hip hopu.

Hip-hop – ruch kulturowy i gatunek muzyczny powstały w 
Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych we wczesnych latach 
70. XX wieku, zainicjowany przez Afroamerykanów i Latynosów. 
Od momentu powstania w nowojorskiej dzielnicy Bronx-  hip-
hop rozprzestrzenił się na cały świat. Cztery główne elementy 
hip-hopu to rapowanie, graffiti, taniec breakdance i DJing. 
Pozostałe elementy to moda i slang hip-hopowy oraz beatbox. 
Rap lub rapowanie - rodzaj ekspresji wokalnej polegający na 
rytmicznym wypowiadaniu słów i ich rymowaniu. Element kultury 
hip-hopowej. Rap często zamiennie z wyrażeniem hip-hop.

Muzyka hip-hopowa w Polsce na szerszą skalę pojawiła się 
w latach 90. XX wieku, z kilkuletnim, w stosunku do zachodniej 
Europy, opóźnieniem (choć w latach 80. pojedyncze utwory rapo-
we, z udziałem samplera tworzyli Deuter, Kult, czy Dezerter). Na 
początku lat 90. pojawił się zespół Salem z płytą Skate, następnie 
zespół Bad Master C. Jednak pierwszą bardziej znaną produkcją 
okazała się wydana w 1995 płyta Wzgórza Ya-Pa-3. Niedługo 
potem (1995) zaczął się prawdziwy boom wraz z pojawieniem się 
płyty Alboom Liroya z Kielc, okrzykniętego twórcą polskiej odmiany 
gangsta rapu. Płyta ta osiągnęła do dziś rekordowy półmilionowy 
nakład. W 1996 z własną płytą zadebiutował Kaliber 44 z Katowic. 
W tym samym roku album-składankę wydała S.P. Records – mała 
wytwórnia, znana z płyt Kultu i Kazika, który ze swoim zespołem 
już w 1989 roku nagrał hiphopowy utwór „45-89”, a w latach 90. 
Spalam się, Spalaj się! i Oddalenie – pierwsze polskie płyty rapowe.

• • • 
W imieniu organizatorów koncertu, a więc Galerii na Zdrojowej  zapraszamy wszystkich młodych (także duchem), którzy 

być może póki co grają w piwnicach solistów, ale i nieformalne kapele młodzieżowe, do kontaktu z  Dorotą Gogler  i / lub Wioletą 
Kuś.  Być może drzemią w jaworzańskich piwnicach ukryte talenty, przyszłe gwiazdy estrady? Może warto wyjść do publiczności, nawet 

jeśli w drodze do koncertu w Sali Kongresowej, wpierw trzeba będzie zaliczyć „skromną” galerię w Jaworzu? 
Póki co gratulujemy organizatorom, jak i raperom występu!!!!

Przygotował: P.R.Filipkowski

NAsZE DZIECI, NAsZA MłODZIEż

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W JAWORZU

KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW 
W PRZEDSZKOLU NR 2

Karnawał to miła tradycja pełna zabaw, tańców i śmiechu. W 
czasie karnawału bawią się nie tylko dorośli ale także dzieci. Dla-
tego tuż po zimowych feriach aktywnie spędzonych przez naszych 
przedszkolaków 3.02 2011 r. czekała na dzieci jeszcze jedna miła 
niespodzianka a mianowicie wielki karnawałowy Bal przebierańców.

Starym zwyczajem ważnym atrybutem tej imprezy był ciekawy 
strój wszystkich uczestników. Tego dnia cale przedszkole zmieniło 
się w świat bajkowych postaci: tygrysków, księżniczek, wróżek, 
rycerzy, spidermanów i piratów.

Przedszkolaki z wielką frajdą na kilka godzin mogły wcielić się w 
role swoich ulubionych postaci. Podczas balu nie zabrakło prezentacji 
poszczególnych grup i konkursów ze słodkimi nagrodami. Dzieci do 
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zabawy zachęcał wodzirej- muszkieter wraz ze swym pomocnikiem 
skrzatem, a taniec przy rytmach wesołej muzyki, popularnych melodii z 
różnych stron świata na stałę został uwieczniony ciekawymi fotografiami.

Przedszkolaki bawiły się wspaniale, zabawa dostarczyła im dużo 
radości, była doskonalym sposobem integracji grup rówieśniczych 

oraz stworzyła warunki do twórczej inspiracji artystycznej, której 
wyrazem były wykonane stroje karnawałowe. Bal to niepowtarzalne 
emocje, wrażenia i przeżycia, dlatego przedszkolaki jeszcze tego 
samego dnia pytały o następny wspaniały bal.

Renata Urban

„AKTYWNA ZIMA” W PRZEDSZKOLU NR 2

Ferie minęły bardzo szybko – jak wszystko, co dobre. Niektóre 
dzieci wyjechały na zimowy wypoczynek z rodzicami lub spędziły 
czas z babcią, dziadkiem czy też innymi bliskimi krewnymi. (Sama 
mile wspominam czas dzieciństwa i ferie spędzane u rodzinki. Były 
to wspaniałe chwile.) Jednak wiele dzieci pozostało w domach i 
spędziło ferie w przedszkolu. 

Oferta zajęć dla nich na czas ferii była na tyle urozmaicona, że 
na pewno się nie nudziły. Prócz zajęć przedszkolnych i popołu-
dniowych zajęć unijnych odbywających się przez cały rok szkol-
ny, zorganizowane zostały również zajęcia „AKTYWNA ZIMA”, 
prowadzone w ramach projektu unijnego „Efektywna edukacja 
przedszkolna w Jaworzu”. Podczas tych zajęć dzieci spędzały 
czas wykazując swą aktywność ruchową, muzyczną, taneczną, 
plastyczną. Gdy tylko aura pozwalała, zażywały świeżego powie-
trza podczas spacerów i zabaw na dworze. Uczestniczyły też w 
zajęciach sportowych na Sali gimnastycznej w gimnazjum, poznały nowe piosenki, pląsy, zabawy, wykonywały ciekawe prace plastycz-

ne. Największą atrakcją był jednak kulig, na który dzieci pojechały 
wraz ze swoimi kolegami z przedszkola nr 1 do Gospodarstwa 
Agroturystycznego państwa Stekla. Na dużych saniach zaprzężo-
nych w pary koni przedszkolaki odbyły przejażdżkę po urokliwych 
zakątkach Jaworza. Było wiele radości i śmiechu, szczególnie 
podczas szybkiej jazdy. Po powrocie na rozbawione dzieciaki w 
chacie gospodarstwa czekała już gorąca herbata i ciepłe kiełbaski. 
Po zimowej sannie, wszystko smakowało wyśmienicie. 

Myślę, że dzieci były zadowolone z ferii spędzonych w przed-
szkolu i na długo zapamiętają tę „aktywną zimę” oraz prowa-
dzących zajęcia nauczycieli, których serdecznie pozdrawiam i 
dziękuję za ich zaangażowanie, nowe pomysły, życzliwą, ciepłą i 
otwartą postawę wobec dzieci.

Teresa Ślezińska

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W tanecznych pląsach

8 lutego  nasza szkoła  dołączyła do ogólnopolskiej akcji kar-
nawałowej. Uczniowie bawili się w specjalnie przystrojonej do 
tego celu sali, imitującej afrykańską dżunglę. Z sufitu zwisały 
zielono-żółte liany i baloniki, ze ścian spoglądały na wszystkich 
papierowe drapieżniki- lwy, tygrysy i lamparty. Na kartonowych 
palmach kołysały się wesołe małpki i papużki. 

Zabawę rozpoczęły pokazy par tanecznych ze szkoły pani 
Eweliny Czechowskiej. Jako pierwsi zaprezentowali się mistrzowie 
-Malwina Czechowska z partnerem Radkiem Jachaczem, wyko-
nując tańce latynoamerykańskie. Następnie

mogliśmy podziwiać młodych tancerzy z naszej szkoły w me-
lancholijnym królu salonów- walcu angielskim, gorącej sambie ze 
stolicy karnawału oraz kubańskiej rytmicznej cza-czy. Po rozgrza-
niu atmosfery na parkiet wkroczyli spragnieni

pląsów pozostali uczniowie. Wśród nich można było zauważyć 
sobowtóry Indiany Jonesa oraz rdzennych mieszkańców czarnego 
lądu. Do tańca przygrywała wszystkim klasa 6c, a pani Mirosława 
Hawełek wymyślała wesołe konkursy. 

Po dwóch godzinach zabawy wyczerpanym miłośnikom Terpsy-
chory zaproponowano dozwolone dopalacze- pizzę,  batoniki oraz 

soczki. Pochłonięte w mgnieniu oka, dodały tancerzom energii na 
pozostałą część karnawałowej dyskoteki.

Żywa lekcja historii

16 lutego na zaproszenie pani Jolanty Gabryś do naszej szkoły 
dotarli znad morza dwaj zacni rycerze- wielki mistrz  Zakonu NMP 
Henryk von Braun oraz polski chorąży Marcin z Gdańska. Dzięki 
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ich opowieściom wszyscy uczniowie  zebrani w sali gimnastycz-
nej przenieśli się w czasy średniowiecza. Chłopcy poczuli się 
prawdziwymi rycerzami, przymierzając ciężkie kolczugi i zbroje 
oraz ważąc w dłoniach miecze i topory. Dziewczęta, po ubraniu 
długich sukien, stawały się pełnymi gracji dworkami. W dalszej 
części spektaklu uczniowie poznawali święte przymioty rycerza:  
czystość w miłości i prawdzie, honor oraz sprawność oręża ku 
obronie słabych i przestrodze niesprawiedliwych.  

Na zakończenie ogłoszono turniej rycerski- uczniowie w asyście 
giermków przekłuwali mieczem groźne balonikowe bestie. Historia 
w wersji interaktywnej bardzo spodobała się naszej młodzieży. 
Dlatego często spogląda na północ i z utęsknieniem wypatruje 
dwójki dzielnych rycerzy.

 polonista Tomasz Zdunek

Z ŻYCIA GIMNAZJUM NR 1

V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żeglarskiej

W dniu 11 lutego br. reprezentanci MSKLMiR oraz członkowie ze-
społu wokalno-instrumentalnego wzięli udział w V Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Żeglarskiej zorganizowanym przez opiekunkę 
SKLMiR  Janinę Kulę i członków tego koła z IV LO w Bielsku Białej.

Grupa Jaworzańskich gimnazjalistów przygotowanych pod ką-
tem muzycznym przez  Małgorzatę Barutowicz i choreograficznym 
przez Klaudię Kowal zaprezentowali szantę „10 w skali Beauforta”. 
Bardzo ciekawa aranżacja i starania uczniów przyczyniły się do 
zajęcia III miejsca.  Grupie wokalnej na instrumentach przygrywali: 
Jonasz Czyż (perkusja), Mateusz Rak (gitara klasyczna), Dawid 
Pasterny (gitara basowa, Marta Szermańska (flet poprzeczny), 
mgr Małgorzata Barutowicz (organy Yamaha).

W konkursie piosenki udział wzięło 19 zespołów ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurencja była znaczna, 
startowały jedynie dwa gimnazja (Drogomyśl i Jaworze), jedna szkoła 
podstawowa (Jasienica) oraz zespoły z IV, V oraz VIII LO (Bielsko-Biała).

Lista zdobywców III miejsca: Natalia Kulpa, Agnieszka Kukla, 
Angelika Tobias, Patrycja Tobias, Magdalena Czuj, Aleksandra 
Kania, Aleksander Przeczek, Jonasz Czyż, Klaudia Kania, Sandra 
Kwaśniowska, Dawid Pasterny, Filip Świątalski, Piotr Poręba, 
Kacper Bożek, Mateusz Rak, Dariusz Słowik, Paweł Mroczko.

Usatysfakcjonowani z zajęcia wysokiej lokaty, zdobytej wiedzy 
związanej z tematyką marynistyczną oraz otrzymaną nagrodą w 
postaci pamiątkowego dyplomu, pięknego pucharu oraz słodkości 

wrócili pełni pozytywnych emocji i chęci do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji konkursu.  Foto: http://www.gimmaczekjaworze.pl/

Iwona Kominek
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Z żYCIA I DZIAłALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZąDOWYCh

Z ŻYCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO ODDZIAŁ W JAWORZU

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W JAWORZU

Zaprasza Mieszkańców i Gości
Na cykl wykładów „Objawienie nadzieii”
5 wykładów biblijnych prowadzi pastor Zenon Samborski
13 marca – Największe apokaliptyczne  znaki czasów końca
19 marca – Apokaliptyczny przepis na pokój umysłu
20 marca - Apokalipsa a źródło  duchowej mocy
26 marca - Ostatnie wydarzenia w Apokalipsie
27 marca - Odpowiedź  Apokalipsy na kryzys moralny w społeczeństwie
Jeżeli poszukujesz odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości - ten program jest dla  Ciebie.
Miejsce: Jaworze, ul. Dębowa 125; Miejsce: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Kiedy: w każdą  sobotę i niedzielę o godzinie 18.00.           Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszamy!

Jan Broda - nauczyciel, etnograf, publicy-
sta - wspomnienie w 100 rocznicę urodzin.

Jan Broda zapisał się w dziejach Ziemi Cieszyńskiej, jako 
wytrawny zbieracz i badacz folkloru i bibliofil. Mimo, iż w 
Jaworzu nie mieszkał, często naszą miejscowość odwiedzał, 
zbierał tu materiały etnograficzne, historyczne, dotyczące 
kultury, a niektóre jego opracowania znajdują się do dziś w 
biblioteczkach domowych Jaworzan. Urodził się w Drogomyślu 
30 stycznia 1911 roku w rodzinie robotniczej. Do szkoły ludowej 
i wydziałowej uczęszczał w Cieszynie, by następnie podjąć 
naukę w Seminarium Nauczycielskim w pod cieszyńskim Bo-
brku. Seminarium ukończył w wielkopolskim Ostrzeszowie w 
1931 roku i na tamtym terenie rozpoczął prace nauczycielską, 
marząc, by powrócić na ukochaną Ziemię Cieszyńską. Udało 
mu się to w 1938 roku, uzyskał posadę nauczyciela w Gutach 
/Zaolzie/ gdzie pracował do wybuchu wojny. Lata wojny przeżył 
jako zwykły robotnik w Hucie Żelaza w Trzyńcu. Po wojnie 
rozpoczął pracę nauczycielską w Pruchnej. Od 1951 roku do 
emerytury pracował w szkole w Górkach Wielkich. Zmarł    6 
stycznia 2007 roku w Skoczowie.

Swoje zainteresowania folklorem, muzyką, historią zaczął 
już od słuchania opowiadań i przyśpiewek swojej babki pod-
czas pasienia krów w Drogomyślu. Ukształtowali je w nim 
nauczyciele w Seminarium Nauczycielskim - Karol Hławiczka 
- muzyk i Alojzy Milata - geograf. Z kolegami z ławy szkolnej z 
Cieszyna, Janem Taciną późniejszym muzykiem i folklorystą, 
Janem Sztwiertnią - kompozytorem, i Ludwikiem Brożkiem 
późniejszym bibliofilem i kustoszem Muzeum Cieszyńskie-
go łączyły go do końca ich życia więzy przyjaźni i owocnej 
współpracy. Wspólnie z Janem Taciną po wojnie przemierzyli 
całą część polską Śląska Cieszyńskiego spisując ponad 
2500 pieśni ludowych, które opracowane przekazywali  do 
instytutu muzyki w Katowicach. Jan Broda spisał podczas 
swoich wędrówek również około 3000 przysłów, powiedzeń 
i facecji gwarowych przesyłanych później prof. Julianowi 
Krzyżanowskiemu do Krakowa, wydanych w Nowej Księdze 
Przysłów. Zebrane słowa i powiedzenia gwarowe dały począ-
tek opracowywanemu słownikowi gwarowemu. Był odkrywcą 
kolejnych „zapiśników” - zeszytów, w których chłopi cieszyńscy 
zapisywali historię regionu, powinszowania, pieśni okoliczno-
ściowe, porady rolnicze, recepty na różne dolegliwości, wróżby 

związane z pogodą, kazania itp. Spisywał notki biograficzne 
nauczycieli i duchownych. Opublikował około 900 artykułów 
i dłuższych opracowań w stu różnych czasopismach i kalen-
darzach z historii, kultury, etnografii, krajoznawstwa, oświaty 
oraz życiorysów postaci związanych z Ziemią Cieszyńską. 
Jako ceniony prelegent często był zapraszany z odczytami na 
różne tematy regionalne. Jego biblioteka domowa w Skoczo-
wie gromadziła nie tylko publikacje książkowe ale oprawione 
przez niego skrypty, foliały ze zgromadzonymi tematami, 
monogramy miejscowości, przepisane pamiętniki, biogramy 
duchownych i nauczycieli, liczne listy znanych osób i tysiące 
karteczek - fiszek dotyczące przeróżnych tematów, wszystko 
uporządkowane i posegregowane stanowiło źródłowy materiał 
dla niejednego magistranta i doktoranta.

Jan Broda za swoje dokonania i dorobek naukowy został uho-
norowany w 2001 roku Doktoratem Honoris Causa przez Chrze-
ścijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.

Jakie były jego związki z Jaworzem? Otóż w 1938 roku za-
raz po zawarciu związku małżeńskiego 22 lipca przyjechał do 
Jaworza kolasą na tygodniowy „miesiąc miodowy”. Po wojnie  
przyjeżdżał często na rowerze, odwiedzał Andrzeja Fonioka, 
Józefa Kobielę, Jana Krzyszpienia, Rudolfa Dominika, Jadwigę 
Roik, rodzinę Królów i pastorostwo Janików. Zebrał w Jaworzu 
272 pieśni ludowe wydane w specjalnym zbiorku. Z okazji 700 
lecia Jaworza przekazał do Biblioteki Gminnej opracowaną 
monografię naszej miejscowości. Przepisał i utrwalił pamiętniki 
wójtów Andrzeja Ryrycha /1903-1916/ i Józefa Kobieli /1965-
1970/. Spisał historię szkolnictwa w Jaworzu Dolnym, Średnim 
i Nałężu. Do stworzonej przez siebie grupy przyjaciół zwanej 
„Akordem”-1928 roku, skupiającej kolegów nauczycieli, grupy 
która stawiała sobie za cel podejmowanie tematów badaw-
czych, zbieranie materiałów i ich opracowywanie zbierającej 
się doraźnie kilka razy w roku, z Jaworza należeli przed woj-
ną Jan Kula, a po wojnie Rudolf Dominik, Bolesław Wojnar i 
Halina Król - Kubik.

Jan Broda, nieprzeciętny człowiek - nauczyciel, który nie koń-
czył swoich zajęć równo z dzwonkiem, zostawił po sobie bogaty 
dorobek etnograficzny i naukowy. Jego postać w 100 rocznicę 
urodzin była prezentowana na lutowym spotkaniu Oddziału PTEw 
w Jaworzu przez inż. Władysława Sosnę z Cieszyna w obecności 
córki z rodziną i synowej jubilata.

Leopold Kłoda
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet inaczej

Standardowo 8 marca panie dostają kwiaty, czasami zdarza 
się, że do kwiecia dołączony jest prezent, jednak jak mówią same 
zainteresowane, panom brakuje nieco wyobraźni. Być może za-
miast sztampowych życzeń czy kwiatów warto ukochaną zaprosić 
na romantyczną kolację, wieczorny spacer, spektakl czy ciekawy 
koncert. Jednak nie tylko panowie w tym dniu winni mieć ostatnie 
słowo, coraz częściej zdarza się, że marcowe święto staje się 
znakomitą okazją do kobiecych spotkań- wszakże panie najlepiej 
wiedzą, jak chcą czcić swój dzień.

My także odchodzimy od stereotypów i w prezencie wszystkim 
niewiastom chcemy ofiarować kilka wiosennych porad, jak w pełni 
blasku powitać tę bodaj najpiękniejszą porę roku. 

Na początek przepis prosty, ale bardzo skuteczny. Sałatka 
piękności, która dostarcza cennych witamin i minerałów, których 
w zimie mogło nam zabraknąć. Odzyskujemy zdrowy wygląd skóry, 
a i na co dzień czujemy się pełni energii. 

Składniki: (porcja dla jednej osoby)
3 łyżki płatków owsianych
1 łyżka miodu
5 łyżek jogurtu lub homogenizowanego ( smak dowolny)
1 jabłko
garść orzechów włoskich
sok z ½ cytryny
Płatki owsiane zalać 4 łyżkami wody i namoczyć – najlepiej 

wieczorem. Rano do płatków dodać miód, jogurt bądź serek, starte 
jabłko oraz posiekane orzechy włoskie. Do tego dodać sok z cy-
tryny i całość wymieszać. Można wedle uznania dołożyć jeszcze 
rodzynki, morele lub suszone śliwki. Pyszne i zdrowe.

Zdarza się, że w czasie zimy przybywa nam nieco kilogramów, 
które nie wpływają na naszą psychikę najlepiej, tym bardziej, że 
w perspektywie mamy coraz lżejsze ubrania. Warto w sposób 
naturalny pozbyć się niechcianych zimowych „wspomnień”. W 
tym przypadku sprawdzonym sposobem jest zupa kapuściana. 
Oto przepis:

Składniki:
główka kapusty
6 cebul, najlepiej ze szczypiorem
2 zielone papryki
6-12 pomidorów lub dwie puszki pomidorów
pęczek selera naciowego

przyprawy: pieprz, pietruszka, curry, koper, oraz według uznania 
np bazylia, czosnek, estragon

Pokrojone warzywa- pomidory obrać ze skórki- i zalać gotowaną 
wodą. Gotować do, aż jarzyny będą miękkie. 

Uwaga: 
Nie można zupy solić, dodawać soli, tłuszczu czy bulionu.

Taka ilość zupy wystarcza na około tydzień, można ją jeść w 
dowolnych ilościach i porach. Najlepiej przechowywać ją w lodówce 
i odgrzewać małe porcje. Działa znakomicie, a jeśli ktoś zechce 
może zastosować siedmiodniową kurację odchudzającą, po której 
naturalnie i zdrowo można stracić zbędne kilogramy. 

Na koniec jeszcze słów kilka o owocach, które doskonale 
oczyszczają nasz organizm z toksyn i także pomagają w odchu-
dzaniu.

Kiwi
Zawierają enzymy niezbędne do „rozbijania” białka, a tym sa-

mym łatwiejszego przyswajania. Dziennie wystarczy zjeść jeden 
owoc po posiłku, by nie tylko ułatwić metabolizm, ale odżywić 
cały organizm.

Mango
Opóźnia procesy starzenia się skóry, wzmaga spalenie tłuszczu 

i zawiera sporo witamin. Warto raz w tygodniu zjeść słodki owoc 
zamiast kolacji.

Ananas
Pomaga oszukać głód, zamiast podjadać niekoniecznie zdrowe 

rzeczy należy skusić się na gruby plaster, na godzinę przed posił-
kiem. Najlepiej spożywać świeże owoce, te z puszki mają więcej 
kalorii i konserwantów.

Grejpfrut
Pomaga oczyścić organizm z toksyn, spala tłuszcz i jest bogaty 

w witaminy. Przez tydzień przed każdym posiłkiem warto zjadać 
połowę owocu,  a na efekty nie trzeba będzie długo czekać.

Jabłko
Pektyny ułatwiają trawienie i oczyszczają organizm,dwa owoce 

dziennie- najlepiej zamiast śniadania- dodadzą nam energii i wi-
talności. Nie powinno się obierać jabłek ze skórki, gdyż ta zawiera 
niezbędne dla naszego organizmu minerały.

Drogie Panie, zatem do dzieła, niechaj 8 marca stanie się po-
czątkiem dobrych i zdrowych zmian. To będzie najlepszy- tak się 
wydaje – prezent na Dzień Kobiet.

Zebrała i opracowała
Agata Jędrysko

Wyjaśnienie dla Szanownych Radnych, 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 

Mieszkańców oraz Czytelników

Pełne zapisy – relacje z poszczególnych sesji są zamieszczane w protokołach przyjmowanych na kolejnych sesjach 
przez rajców i poddawanych głosowaniu na początku sesji. Takie dokumenty są dostępne w biurze Rady Gminy i na 
wniosek każdego mieszkańca gminy, na miejscu tj w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze mogą zostać udostępnione zain-
teresowanym osobom.

Natomiast w Echu Jaworza nie praktykowano dotąd - obecny zespół redakcyjny nie widzi potrzeby zmieniania tej 
„tradycji” - drukowania kilkunastostronicowych stenogramów z posiedzeń rady. Szczegóły dotyczące wystąpień gości  
i radnych podczas sesji, można znaleźć we wspomnianych protokołach. 

Mieszkańcy Jaworza mogą, jako goście uczestniczyć w każdej sesji oraz posiedzeniu komisji Rady Gminy. 
Redakcja 
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Eko znaleziska

Zimową porą gdy tylko pogoda temu sprzyja , wybieramy  się 
na spacery. Tym bardziej, że  Jaworze  rzeczywiście jest piękne 
o każdej porze roku. Niestety gdy śnieg stopnieje,  na szczę-
ście rzadko, ale jednak - można zobaczyć taki oto widoczek.  

Nie świadczy to dobrze – nawet o póki co „anonimowym” 
sknerusie, który zamiast zapłacić kilka złotych za wywóz 
śmieci wolał poświęcić czas i energię, aby zużyte opony, dość 
dobrze zapakowane szmaty, plastikowe opakowania po pły-
nach samochodowych, ale i coś „swojskiego”, jak butelka po 
„Luksusowej” itp. tak po prostu wyrzucić w dość ładnym miej-
scu – mianowicie przy ul. Folwarcznej – centralnie naprzeciw 
wzgórza Goruszka.  Wytłumaczeniem tutaj nie jest ani bieda, ani 
bezrobocie - patrząc na zawartość porzuconych opakowań. W 
tym wypadku jedynym wyjaśnieniem, jest bezmyślność, lenistwo 
i brak poczucia estetyki. W tym miejscu wielu jaworzan i nie 
tylko, korzysta z nowej ścieżki rowerowej i chodnika w celach 
rekreacyjnych. Taki widok na tle gór ….? Może tylko jednostkom 
sprawia przyjemność.

Innym tematem głównie weekendowym, w dalszym ciągu pozo-
stają kosze na śmieci przy przystankach autobusowych.  Być może 
kolejne kamery z monitoringiem pozwolą na szybkie  namierzenie 
tych, którym wydaje się, że kupując  samochód wart  kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, teraz  warto i trzeba zaoszczędzić na wywozie 
śmieci…                           PF

EKOLOGIA

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w celu wyeliminowania odpadów w postaci pustych szklanych butelek oraz pozosta-
łych opakowań szklanych ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, na terenie Gminy Jaworze w wyznaczonych 
miejscach zostaną utworzone bezpieczne dla środowiska, bezpłatne punkty zbiórki ww. odpadów

Segregując odpady uczestniczymy w walce z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. 
Nasz codzienny wkład ma ogromne znaczenie dla starań o czyste środowisko w przyszłości. 

Do pojemników (kolor zielony) wrzucamy:   Do pojemników (kolor zielony) nie wolno wrzucać:
- szklane butelki      - zakrętek, kapsli, korków
- inne opakowania ze szkła     - porcelany

        - szkła okiennego
        - luster i szkła zbrojonego
        - świetlówek, żarówek, innych źródeł światła
        - szkła łączonego z innymi materiałami
        - szyb samochodowych

Aktualny wykaz miejsc na terenie gminy Jaworze, gdzie znajdują się 
oraz będą ustawione pojemniki na puste szklane butelki oraz inne opakowania ze szkła:

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ SZKLANYCH

1. skrzyżowanie ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
2. ul. Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym,
3. parking na przeciwko Skansenu przy ul. Cyprysowej,
4. parking przy ul. Leczniczej,

5. na skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Zdrojową (centrum),
6. ul. Wapienicka koło Gimnazjum,
7. parking ul. Bielska 233 (przed Pubem Rewolta),
8. na skrzyżowaniu ul. Kolonia Górna z ul. Ukrytą.

SZANOWNI MIESZKAŃCY !
Wrzucajmy do pojemników (a nie obok nich) tylko te odpady, które powinny się tam znaleźć. Nieprawidłowy sposób 

postępowania z odpadami doprowadzi do likwidacji punktów zbiórek segregowanych odpadów. 
Wójt Gminy Jaworze

Zdzisław Bylok

Problem jakim są wyprodukowane śmieci, odpady oraz 
ścieki w naszych gospodarstwach domowych jest problemem 
który bezpośrednio dotyczy nas wszystkich. Łatwo zauważyć 
wyrzucone/podrzucone śmieci czy ścieki, które „dzikimi” wy-
lotami płyną do strumieni, potoków czy przydrożnych rowów. 
Powtarzającym zjawiskiem jest palenie w piecach odpadów 

powstających w naszych domach oraz wysypywanie popiołu 
w różnych miejscach.

Ale przecież nie musi tak być. Przecież każdy z nas ma wpływ 
na prawidłową, nieszkodliwą środowisku gospodarkę odpadami. 
Zastanówmy się przez chwilę przed wyrzuceniem śmieci, pale-
niem śmieci w piecu, wypuszczaniem ścieków czy aby dobrze  

Odpady – obowiązki właścicieli nieruchomości.
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i prawidłowo z nimi postępujemy? Nie żyjmy  z przekonaniem że 
każdy tak robi, bądźmy inni, postępujmy prawidłowo z odpadami 
a z całą pewnością przedłoży się to na stan  środowiska i zdrowia 
naszego oraz naszych dzieci. Miejmy świadomość że palenie 
śmieci, wyrzucanie odpadów do środowiska zanieczyszcza po-
wietrze, wody, glebę czyli wszystkie te elementy które wpływają 
bezpośrednio na organizm ludzki powodując min. różne choroby.  

W wyznaczonych miejscach na terenie naszej gminy możemy 
oddać przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, opakowania plastikowe (typu PET) oraz 
opakowania szklane. 

Ponownie apelujemy - wrzucajmy do pojemników tylko 
te odpady, które powinny się tam znaleźć. Nie wrzucajmy 
do pojemników i nie pozostawiajmy obok ich pozostałych 
odpadów! Takie postępowanie nie wpływa pozytywnie na walory 
estetyczne naszej Gminy i nie ma nic wspólnego z odpowie-
dzialną i świadomą gospodarką odpadami a może doprowadzić  
do likwidacji punktów zbiórek segregowanych odpadów. 

Przypominamy, że zgodnie z ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości 
zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpa-
dów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w 
regulaminie (Uchwała Nr XXXIX/314/06 Rady Gminy Jaworze 
z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy),

4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bez-
odpływowych.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek udokumentowania, 
w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za 
takie usługi.

Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych powin-
no odbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy  
i przepisami odrębnymi (Rozdział 3 załącznika nr 1 do 
Uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 
sierpnia 2006r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy). 

Brak podpisanej umowy, dowodów płacenia za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych jest wykroczeniem i  podlega karze grzywny 
lub pozbawieniu wolności. 

Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami na te-
renie gminy Jaworze można uzyskać pod numerem tel.: 33 817 
21 95 wew.: 112, lub wysyłając email: mbednarek@jaworze.pl

Marcin Bednarek

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r., 
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) informujemy wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaworze  
o obowiązku zawarcia umów na wywóz odpadów komunal-
nych i nieczystości ciekłych z przewoźnikiem, który posiada 
zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Jaworze.

Lista przewoźników posiadających zezwolenie na wywóz 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaworze:

1. Zakład Oczyszczania Miasta „TROS-EKO” Sp. z o. o., 
43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17, tel.: 33 854 29 75, email: 
troseko@poczta.streamcn.pl  

2. KONTRANS II s.c., 43-430 Skoczów, Pogórze 253,  tel.: 
33 853 04 57; email: kontrans-skoczow@wp.pl

3. Zakład Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-
Biała, ul. Gazownicza 38, tel.: 33 499 20 19, email: bok-bb@
sitapolska.com.pl 

4. P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Cyniarska 36, tel.: 33 816 84 82, email: biuro@operatus.pl  

5. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o./A.S.A Bielsko-Biała, 41-800 
/43-382, Zabrze/Bielsko-Biała, ul. Lecha 10/ul. Regera 93, 
tel.: 33 818 43 29, email: bielsko-biala@asa-pl.pl   

6. SANIT-TRANS Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383, 
tel.: 33 815 79 74, email: biuro@sanittrans.pl  

7. EKOM P.U.H. Janota Zdzisław, 43-246 Zabłocie, ul. Tuli-
panów 3, tel.: 33 855 80 79, 0607 598 973, email: ekom_ja-
nota@o2.pl 

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 41-700 
Ruda Śląska, ul. Kokotek 33, tel.: 32 248 10 81 do 83, email: 
puk@toensmeier.pl

9. Strach i Synowie Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Bór 
137, tel.: 34 365 91 17, email: biuro@braciastrach.com.pl

Lista przewoźników posiadających zezwolenie na wywóz 
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jaworze:

1. Wywóz ścieków TRANS–ECO, Bożena Gruszka, 43-384 
Jaworze, ul. Bielska 354, tel.: 33 817 28 52

2. Zakład Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-
Biała, ul. Gazownicza 38, tel.: 33 499 20 19, email: bok-bb@
sitapolska.com.pl

3. Wywóz ścieków - Janusz Giźlar, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 
Siemiradzkiego 21/18; tel.: 33 817 23 34

4. Usługi Rolniczo – Transportowe, Henryka Kuś, 43-385 
Jasienica 974, tel.: 33 815 23 80;

5. WC SERWIS Bańska, Kucharski Spółka Jawna, 41-808 
Zabrze, ul. Pod Borem 10, tel.: 032 278 45 31, email: biuro@
wcserwis.pl 

6. Alpha Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Spółka komandytowa/Zakład Atarex, 30-149/43-384, Kraków/
Jaworze, ul. Balicka 182/ul. Średnia 253, tel.: 33 817 32 66,

7. SANIT-TRANS Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383, 
tel.: 33 815 79 74, email: biuro@sanittrans.pl
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Autorem  kolejnej krzyżówki  nr 5 jest pani  
Aniela Mieszczak  z Jaworza. Rozwiąza-
nie krzyżówki – samo hasło  po wpisaniu 
w oznaczone pola pod krzyżówką można 
nadsyłać mailem na adres Ośrodka Promo-
cji Gminy Jaworze, e-mail: biuro@opgj.pl
Ze względu na fakt, że Echo Jaworza 
nie  dociera do wszystkich mieszkańców  
w jednakowym czasie, rozwiązania krzy-
żówki można przesyłać na wyżej po-
dany adres NIE WCZEŚNIEJ niż 31 
MARCA br. Dla pierwszych trzech osób, 
które prześlą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, Ośrodek Promocji Gminy 
przygotował skromne upominki. Po od-
biór nagrody należy zgłaszać się do 
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze wraz 
ze stroną Echa zawierającą krzyżówkę  
i jej rozwiązania.
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POZIOMO
1.Gmina sąsiadująca z Jaworzem
6.Klasztor benedyktynów  lub cystersów
10.Czarny… czyli Afryka
11.Zakład produkujący sól poprzez odparowanie
12.Mistrz np. w grze na skrzypcach czy forte-
pianie
13.Drobny wytwórca, rękodzielnik
19.Występuje obok „igreka”
21.Miarowy odgłos np.  jadącego pociągu
23.Obniżka ceny, upust
24.Popularna maść stosowana w zmianach 
skórnych
26.Rasa niewielkich, silnych koni tatarskich
30.Potoczna nazwa  kolekcjonerskich prepara-
tów zawierających substancje psychotropowe, 
których sprzedaży zakazano
34.Pisarka lub mała szklaneczka
35.Służy do noszenia małego dziecka
36.Atak samolotów z powietrza
37.Rodzaj fletu z wypalonej gliny
38.Gaz szlachetny używany do  wypełniania 
żarówek o dużej mocy
39.Naleśnik z mięsem  lub kapustą  podawany 
z barszczem

PIONOWO
1.Drzewo związane z nazwą naszej miejsco-
wości
2.Centralny narząd krwioobiegu

3.Gwiazda estrady greckiego pochodzenia, 
występowała w Jaworzu
4.Mały Ignacy
5.Imię francuskiego amanta  filmowego Delona
6.Leczenie, któremu  poddaje się osoba  uzależ-
niona  od alkoholu lub narkotyków
7.Kolczasty krzew owocowy w naszych ogrodach
8.Przyrząd do tłumienia dźwięków
9.Kłamca, hochsztapler
14.Przeciwieństwo dobra
15.Żyje w klasztorze
16.Grupa ludzi uprzywilejowanych
17.Oplatają drzewa w dżungli
18.Przyrząd do mocowania przedmiotów w 
czasie ich obróbki
20.Łóżko marynarza na statku
21.Ssak leśny występujący również w Jaworzu
22.Porozumienie stron ustne lub pisemne
23.Starożytne państwo kojarzone z Hammu-
rabim
25.Stan odczuwany, gdy czegoś jest za mało
27.Specjalista badający budowę i czynności 
komórek
28.Bieg na najdłuższym dystansie (42 km)
29.Roślina występująca nad brzegami jezior, 
także tytuł filmu A.Wajdy
30.Dawniej  modniś, elegant
31.W ustach po zjedzeniu czegoś
32.Człowiek bezwartościowy, nicpoń
33.Tytuł powieści Wł. Reymonta nagrodzonej  
Noblem
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USŁUGI ZWYŻKĄ
 Montaż dekoracji i reklam  WYSIĘG 12 M! 
Przycinanie drzew  Czyszczenie rynien

 Malowanie konstrukcji
 Mycie okien, odśnieżanie dachów
 Usuwanie sopli nawisów śnieżnych
 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego

intercom.bielsko@wp.pl 
TEL. 692 741 741,  692 580 570

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; 
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;   
internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego i odpo-
wiedzialna za korektę. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz 
zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Agencja Usług Językowych 
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. 33 817 25 68, tel. kom. 602 574 561

e-mail: sworntran@interia.pl

poleca usługi w zakresie:
• tłumaczeń przysięgłych (jęz. angielski) tekstów 

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

• indywidualnych lekcji językowych;
• konsultacji metodyczno-językowych;
• doradztwa merytorycznego podczas pisania 

prac naukowych (licencjat, praca magisterska)

Nowatorskie Wykończenia Wnętrz
malowanie, tapetowanie,

sztukateria gipsowa, stiuk, remonty

Firma Wizner
tel. 606 350 714

www.wizner.com.pl

F.H.U.  KOMPLEX
BOgdan SKrzydELSKi

INSTALATORSTWO  ELEKTRYCZNE, WOD-KAN,  C.O.,   
PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE, USŁUGI KOPARKĄ, 

pozostałe Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Montaż agregatów prądotwórczych

Doradztwo i serwis awaryjny
tel. 33 817 29 90, tel.  kom. 664 383 369

VILLA Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze, tel: 33/ 817 23 00,  

e-mail: info@villabarbara.pl, www.villabarbara.pl

Zajęcia dla:

• dzieci;

• młodzieży;

• dorosłych;

• dorosłych 40+;

• narzeczonych;

Tel.kom.:

796 295 912, 505 537 386

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej
BAZY REHABILITACYJNEJ
• fizykoterapia   • kinezyterapia   • hydroterapia   • masaże

KĄPIELE SOLANKOWE
• jodowo-bromowe   • algowo-termalne

SOLARIUM – NOWE LAMPY

ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI I KAWIARNI
w godzinach 7.00-22.00

ORGANIZUJEMY:
WESELA, PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, PIKNIKI FIRMOWE
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Gala Sportu z udziałem 
kadry narodowej z UKS 
„Dziesiątka”

8 lutego 2011 odbyła się Gala Spotu Powiatu Bielskiego 
na którą zaproszono wyróżniających się osiągnięciami w 
roku 2010 sportowców , działaczy i trenerów. Z Jaworza 
zaproszeni zostali przedstawiciele UKS "Dziesiątka" Na-
talia Szczypka - srebrna i brązowa medalistka Olimpiady 
Młodzieży -2010 i Aleksander Grzymek – brąz i złoto na 
Mistrzostwach Polski Młodzików oraz mistrz Śląska. Oboje 
są  powołani  do kadry narodowej na 2011 r. 

Na zdjęciu Natalia Szczypka i Aleksander Grzymek z 
gospodarzami spotkania - starostą Andrzejem Płonką i 
Przewodniczącym Rady Powiatu Romanem Migdałem         

St. Hoczek

Festiwal Piosenki Żeglarskiej

91 rocznica Zaślubin 
Polski z Morzem

więcej na stronie 13

więcej na stronie 9




