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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE
Szanowni Mieszkañcy i Goœcie Jaworza
Nie tak dawno zdawa³oby
siê sk³adaliœmy sobie ¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne, teraz stajemy na progu
Anno Domini 2012. Mija rok
od czasu wyborów samorz¹dowych i ukonstytuowania
siê nowej Rady Gminy, tak¿e i dla mnie z woli wyborców – jest to trzecia kadencja na stanowisku wójta
Gminy Jaworze. Nie by³ to
rok ³atwy, chocia¿by dlatego,
¿e realizujemy inwestycje ze
œrodków unijnych, a wieœci
dotycz¹ce strefy euro nie pozwalaj¹ bez troski spogl¹daæ
w przysz³oœæ.
Jednak mijaj¹cy rok, to te¿ dwudziestolecie istnienia samodzielnej odrodzonej Gminy Jaworze. To czas, kiedy tylko mogê powtórzyæ wielokrotnie wypowiadane ju¿ s³owa uznania i podziêkowañ
pod adresem moich poprzedników – wójtów Paw³a Mularza i Czes³awa Wierzbickiego, jak i wszystkich radnych poszczególnych
kadencji Rady Gminy Jaworze.
Koniec roku i pocz¹tek nowego, to dla ka¿dego z nas czas refleksji, podsumowania, robienia swego rodzaju bilansu – zysków i strat,
sukcesów i pora¿ek. Tak czynimy w naszych rodzinach, takie te¿
zestawienia przygotowuj¹ finansiœci, ludzie biznesu oraz politycy.
Jesteœmy w trakcie realizowania du¿ej inwestycji, jak¹ jest budowa kanalizacji w Gminie Jaworze. Chcia³bym, aby to zadanie zakoñczy³o siê sukcesem, a mam na myœli nie tylko jej zakoñczenie
zgodnie z wytyczonym harmonogramem, ale i ostateczne pod³¹czenie do sieci wszystkich gospodarstw domowych w Jaworzu. Z
nadziej¹ i pewnym niepokojem patrzê na nadchodz¹cy 2012 rok,
mam na myœli realizacjê zobowi¹zañ narzuconych nam przez rz¹d,
dotycz¹cych miêdzy innymi oœwiaty oraz tzw. ustawy œmieciowej,
która mo¿e boleœnie dotkn¹æ mieszkañców – i to nie tylko w naszej
gminie. Jednak to nie jest pomys³ naszego urzêdu czy radnych, ale
odgórnych decyzji podejmowanych w Warszawie i Brukseli, których
koszt jak zwykle spada na samorz¹d. Na plus bêdzie jednak mo¿na
zaliczyæ to, ¿e nikomu ju¿ nie bêdzie op³aca³o siê „podrzucaæ” œmieci do rowów, lasu, na przystanki czy s¹siadowi.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t i Nowego Roku 2012 chcia³bym z³o¿yæ ¿yczenia Czytelnikom Echa Jaworza i Mieszkañcom. Jednak po-

Flesz wydarzeñ gminnych
Róbmy swoje,
Pewne jest to jedno, ¿e
Róbmy swoje,
Póki jeszcze ciut siê chce, ...
W. M³ynarski
Z pewnoœci¹ w Gminie Jaworze chce siê i to bynajmniej nie
ciut, ale nieco wiêcej. Dowodem na to s¹ coroczne rankingi samorz¹dów, publikowane w Rzeczpospolitej. W zesz³ym roku Jaworze by³o w czo³ówce gmin wiejskich, obecnie gmina ponownie
znalaz³a siê w pierwszej dwudziestce najlepiej kategoryzowanych
gmin wiejskich w Polsce. Oceniaj¹c gminê bierze siê pod uwagê

zwol¹ Pañstwo, ¿e nie bêd¹ to sztampowe ¿yczenia czyli takie, które
wielokrotnie s³yszymy zewsz¹d i jesteœmy wrêcz na nie „uodpornieni”.
Wpierw chcia³bym ¿yczyæ sobie i wszystkim radnym naszej
gminy wzajemnej wyrozumia³oœci i tolerancji, maj¹c na uwadze,
¿e nikt z nas nie jest ani doskona³y, ani te¿ nieomylny, jednak
wzajemna konstruktywna krytyka mo¿e budowaæ przysz³oœæ i
pozwoli na unikniêcie wielu zagro¿eñ. ¯yczê wiêc nam wszystkim takiej wspó³pracy jak dotychczas. Dziêkujê w tym miejscu
radnym, którzy poprzez m¹dre i roztropne wskazówki oraz opinie
pozwolili na w³aœciwe zaplanowanie i wdro¿enie podejmowanych
wspólnie dzia³añ inwestycyjnych. To, ¿e Jaworze wygl¹da coraz
piêkniej, jest nasz¹ wspóln¹ zas³ug¹, w tym ca³ej Rady Gminy, a
tak¿e wielu inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w naszej miejscowoœci.
Zaœ Mieszkañcom ¿yczê spokojnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
w rodzinnej atmosferze, bez nieporozumieñ, zawiœci, k³ótni. W tym
miejscu ¿yczê równie¿ nadziei, jak¹ daje duchowe prze¿ywanie œwi¹t
tak¿e tym, którzy do wieczerzy wigilijnej nie zasi¹d¹ w komplecie...
Zawsze pozostaje uczucie pustki i bólu po stracie bliskiej osoby, a
wielu z jaworzan w mijaj¹cym roku musia³o po¿egnaæ zmar³ych cz³onków swoich rodzin.
¯yczê równie¿, aby jak najmniej by³o wœród nas osób wykluczonych spo³ecznie z powodu d³ugotrwa³ego bezrobocia, aby wszyscy mogli w swoich domach zasi¹œæ do sto³ów wigilijnych, a najm³odsi mogli otrzymaæ chocia¿ skromny œwi¹teczny podarunek.
Na koniec ¿yczê nam wszystkim, by kryzys jaki coraz bardziej
dotyka kraje Unii Europejskiej, omin¹³ nasz¹ Ojczyznê. Na razie
jesteœmy ewenementem w Europie, ale wa¿ne, aby nic siê w tej
materii w Polsce nie zmieni³o, by nasze rodziny nie zubo¿a³y, by
bezrobocie sta³o siê problemem marginalnym, by nie brakowa³o
pieniêdzy na wyp³aty za œwiadczon¹ pracê i by wszyscy niezale¿nie od statusu spo³ecznego mieli równy dostêp do s³u¿by zdrowia,
a gminne inwestycje nie stanê³y pod wielkim znakiem zapytania…
I wreszcie, by nazwa „zdrój” zosta³a na powrót przypisana Jaworzu, gdy¿ to wi¹za³oby siê z wiêkszymi ni¿ dot¹d dotacjami dla
naszej gminy oraz znacz¹cym wzrostem jej marki wœród turystów
i inwestorów. Jednoczeœnie uzyskanie takiego statusu by³oby ukoronowaniem dzia³añ moich i spo³eczników – mi³oœników Jaworza tak¿e tych z czasów Rady So³eckiej z lat 80-tych XX wieku. Tym
bardziej, ¿e ju¿ w przysz³ym roku przypada 150. rocznica uzyskania przez Jaworze (g³ównie za spraw¹ siedz¹cego u wrót Parku
Zdrojowego hrabiego Maurycego Saint Genois d’Anneaucourt) praw
uzdrowiskowych.
Zdzis³aw Bylok
Wójt Gminy Jaworze
Jaworze – grudzieñ 2011 r.
m.in. efektywnoœæ pozyskiwania œrodków unijnych i realizacjê
inwestycji wspó³finansowanych z funduszy europejskich, sposób
zarz¹dzania gmin¹ - w tym umiejêtnoœæ wykorzystania œrodków
bud¿etowych, sposób wprowadzania systemów zarz¹dzania np.
takich, jak ISO czy szkolenia urzêdników.
Presti¿owo czujemy siê bardzo docenieni, b¹dŸ co b¹dŸ, jako
gmina zostaliœmy dostrze¿eni w Warszawie i to przez gazetê ciesz¹ca siê znakomit¹ reputacj¹, jak¹ z pewnoœci¹ jest Rzeczpospolita, powiedzia³ Rados³aw G. Osta³kiewicz – zastêpca wójta
Gminy Jaworze. Jednak, pamiêtaj¹c o s³owach W. M³ynarskiego,
po prostu „robimy swoje” i to jest dla nas najwa¿niejsze. Nie podejmujemy dzia³añ w gminie po to, by zostaæ nagrodzonymi, ale
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po to, by zrealizowaæ jak najlepiej zadania, które s¹ nam jako gminie
przypisane. Jeœli przy okazji ktoœ to docenia, jesteœmy dumni i
mamy potwierdzenie, ¿e obrany przez nas kierunek jest dobry.
Szkolne Muzeum Fauny i Flory Morskiej

Zespó³ Architektów „Studio A”, kierownik: Krzysztof £aszczyk
Szkolne Muzeum Fauny i Flory Morskiej dzia³aj¹ce przy Gimnazjum im gen S.Maczka w Jaworzu ma w ci¹gu dwóch kolejnych
lat nie tylko zmieniæ oblicze, ale i otrzymaæ now¹ siedzibê. Ju¿
wkrótce w bezpoœrednim s¹siedztwie naszego Gimnazjum powstanie nowe Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Œródl¹dowej. Wiêcej o
tym projekcie napiszemy w styczniowym wydaniu Echa Jaworza.
Œwiêto Niepodleg³oœci w Jaworzu

11 listopada przypada³a 93 rocznica odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci, a 1918 rok jest dat¹ prze³omow¹ dla naszego
kraju. To tak¿e wa¿na data dla mieszkañców Œl¹ska Cieszyñskiego, który przez kilka wieków nale¿a³ do Korony Czeskiej, a
potem wchodzi³ w sk³ad Monarchii Austro-Wêgierskiej i dopiero
w 1918 roku powróci³ do Macierzy.
Patriotyczne uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta w koœciele katolickim z udzia³em przedstawicieli w³adz samorz¹dowych Jaworza,
którzy po jej zakoñczeniu wraz z pocztem sztandarowym Zwi¹zku
Kombatantów przeszli pod pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
oraz Pomnik Ofiar Faszyzmu, gdzie mia³ miejsce uroczysty apel
oraz z³o¿enie wi¹zanek i kwiatów. Wœród zebranych nie zabrak³o
wójta Zdzis³awa Byloka i przewodnicz¹cego jaworzañskich radnych
Andrzeja Œliwki, a obecni byli tak¿e reprezentanci wszystkich organizacji pozarz¹dowych i stowarzyszeñ, policji, stra¿y po¿arnej, placówek oœwiatowych i lokalnych instytucji. Wart podkreœlenia jest
fakt, ¿e w tym roku w uroczystoœciach patriotycznych udzia³ wziê³o
wielu mieszkañców gminy. Honorowe warty przed pomnikami pamiêci zaci¹gnê³y zuchy ze szko³y podstawowej. Przebieg uroczystoœci nie zosta³ zak³ócony, z godnoœci¹ i powag¹ uczczono œwiêto
pañstwowe. Czasami to chyba lepiej, ¿e jesteœmy daleko od Warszawy, politykierstwa i partyjniactwa, w czym ju¿ za ¿ycia olbrzymie
zagro¿enie dla Polski widzia³ sam marsza³ek Józef Pi³sudski.
Wójt Zdzis³aw Bylok, zwracaj¹c siê do przyby³ych mieszkañców, nawi¹za³ do wydarzeñ sprzed 93 lat i atmosfery, jaka wówczas towarzyszy³a wszystkim Polakom, niezale¿nie od ich statu-
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su spo³ecznego. Z kolei Andrzej Œliwka po zakoñczeniu uroczystoœci przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu podziêkowa³ wszystkim
za udzia³ w œwiêcie niepodleg³oœci, podkreœlaj¹c znaczenie wolnoœci dla ka¿dego Polaka.
Zaplecze nieodzowne
Rzecz bêdzie o kompleksie sportowym przy ulicy Koralowej,
który zosta³ oddany do u¿ytku na pocz¹tku czerwca tego roku, a
powsta³ dziêki funduszom unijnym. Przypomnijmy, ¿e to pierwszy taki obiekt w gminie – po raz pierwszy w historii Jaworza do
u¿ytku mieszkañców oddano pe³nowymiarowe boisko do pi³ki
no¿nej, kort tenisowy, a tak¿e boisko do pi³ki siatkowej. Oczywiœcie przy tego typu kompleksie nie mo¿e zabrakn¹æ zaplecza
socjalno-sanitarnego czyli budynku gospodarczego. Zgodnie z
wymogami funduszy unijnych nie mo¿na by³o w ramach otrzymanej dotacji wybudowaæ zaplecza, poniewa¿ warunki programowe tyczy³y wy³¹cznie infrastruktury sportowej – t³umaczy Rados³aw G. Osta³kiewicz – z tego powodu gmina musia³a znaleŸæ
œrodki we w³asnym bud¿ecie na budowê budynku. Dziêki staraniom wójta uda³o siê potrzebne pieni¹dze wygospodarowaæ. W
po³owie czerwca zosta³ zorganizowany przetarg, wy³oniono firmê, która realizuje to zadanie. Budowa zostanie ukoñczona ju¿
niebawem, a w³aœciwie budynek ju¿ stoi, obecnie s¹ prowadzone
prace wewn¹trz obiektu, wiosn¹ inwestycja zostanie oddana do
u¿ytku – zapewnia Osta³kiewicz. Mieœciæ siê tu bêd¹ przede
wszystkim szatnie dla sportowców – obiekt budowany jest bowiem g³ównie pod k¹tem potrzeb jaworzañskiego klubu, który
bêdzie gra³, jak i przyjmowa³ goœci w rozgrywkach organizowanych przez Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Przy budowie, jak i
wyposa¿aniu s¹ brane pod uwagê wymogi federacji, zatem bêd¹
szatnie dla dru¿yny gospodarzy, dru¿yny goœci, pokój sêdziów,
magazynek i pokój dla gospodarza obiektu. Bêdzie równie¿ miejsce do przechowywania sprzêtu, m.in. nieodzownej kosiarki czy
urz¹dzenia do kreœlenia linii na boisku. Koszt inwestycji to ponad
600 tys. z³.

Zaplecze boiska sportowego ul. Koralowa - stan na listopad 2011
80 m2 dla biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu ma now¹ siedzibê. W
budynku „Pod Goruszk¹” warunki s¹ bardzo dobre, by nie rzec –
perfekcyjne w porównaniu z miejscem poprzednim, które liczy³o
ok 40 m2. W³adze gminy by³y œwiadome tego jakie s¹ potrzeby,
dlatego te¿ m.in. problemy lokalowe biblioteki sta³y siê przyczynkiem do wydzier¿awienia budynku Pod Goruszk¹. Przypomnijmy, ¿e jaworzañski ksiêgozbiór by³ rekordzist¹ w powiecie bielskim, jeœli chodzi o najmniejsz¹ powierzchniê u¿ytkow¹. By³y to
warunki wrêcz ur¹gaj¹ce potrzebom tego typu instytucji – Rados³aw G. Osta³kiewicz nie ma w¹tpliwoœci – dziêki przeniesieniu
biblioteka zyska³a dodatkowe 40 m2 powierzchni, co razem daje
80 m2. Od 14 listopada instytucja dzia³a w nowym lokum. Koszt
tej inwestycji to ok. 200 tys. I jak mówi³ podczas ostatniej konfe-
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Na koniec zestawienie przychodów i wydatków na oœwiatê w
Gminie Jaworze:
Subwencja oœwiatowa na rok 2012 - 4 227 232 z³
Subwencja oœwiatowa na rok 2011 - 4 157 639 z³
Wzrost w stosunku do 2011 roku- 1,7%
Wzrost w kraju - 4,8%
W subwencji uwzglêdniono wzrost wynagrodzeñ od 01.09.2011
roku o 7 % oraz wzrost wynagrodzeñ od 01.09.2012 roku o kolejne 3,8%, a tak¿e skutki finansowe wynikaj¹ce z awansów zawodowych oraz skutki wzrostu liczby uczniów w zwi¹zku z objêciem
dzieci 6 letnich obowi¹zkiem szkolnym.

Otwarcie nowej siedziby GBP
rencji zorganizowanej przez Oœrodek Promocji Gminy Jaworze,
dyrektor Ksi¹¿nicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek - mo¿liwe, ¿e dziêki temu ju¿ w przysz³ym roku w jaworzañskiej bibliotece odbêdzie siê fina³ przegl¹du bibliotek powiatowych.
Oœwiatowe przepychanki
Z roku na rok coraz bardziej wzrastaj¹ koszty utrzymania placówek oœwiatowych, jak i wydatki dotycz¹ce edukacji. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e sprawy zwi¹zane ze szkolnictwem, nie s¹ wprost
zadaniami w³asnymi samorz¹du, ale zleconymi z zakresu administracji rz¹dowej. Na tym te¿ opiera siê ca³y system zwi¹zany z
subwencj¹ oœwiatow¹, któr¹ z roku na rok ka¿da gmina w Polsce
otrzymuje. Jednak w ostatnich latach wydatki, jak i koszty zwi¹zane ze szkolnictwem to nie tylko utrzymanie infrastruktury oœwiatowej, ale koszty zwi¹zane z wynagrodzeniami nauczycieli – to
wszystko jest finansowane poœrednio przez rz¹d, przy pomocy
samorz¹du. W ostatnich latach nauczyciele otrzymali zas³u¿one
podwy¿ki, takie podwy¿ki s¹ wskazane i tu nie mamy najmniejszych w¹tpliwoœci – twierdzi Rados³aw G. Osta³kiewicz – niemniej jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e o ile rz¹d decyduje o podniesieniu pensji nauczycielskich, o tyle koszty ponosi g³ównie bud¿et gminy Jaworze. Subwencja oœwiatowa w naszej gminie to w
2011 roku 4 227 232 z³, natomiast ³¹cznie wydatki na oœwiatê w
gminie – bez wydatków na przedszkola- to 5 496 753,00 z³. Zatem koszty w znacznej mierze pokrywamy z bud¿etu gminy, poza
œrodkami otrzymanymi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to ma bezpoœredni wp³yw na inne gminne
wydatki. Subwencja nie pokrywa kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem przedszkoli, te placówki w 100% s¹ finansowane przez
gminê. Niedobór na oœwiatê w 2012 roku bêdzie wynosi³ ponad
1mln 700 tys. z³, w zwi¹zku z czym inne wydatki musia³y zostaæ o
tê kwotê pomniejszone. Poniewa¿ rz¹d nie wywi¹zuje siê w tym
zakresie ze swoich zobowi¹zañ, gmina musi radziæ sobie sama.
Jeœli do tego jeszcze do³o¿yæ ni¿ demograficzny, który w ostatnim czasie dotkn¹³ wszystkie gminy, sytuacja jest daleka od
optymistycznej, bowiem po ostatnich reformach mamy do czynienia z zasad¹ - kiedy pieni¹dz idzie za uczniem. St¹d te¿ mniejsza
subwencja oœwiatowa przekazywana na konto samorz¹dów – podkreœla Osta³kiewicz. Istot¹ problemu jest fakt, ¿e rz¹d obiecuje i
przyznaje podwy¿ki nauczycielom, ale te wydatki pokrywa nie ze
swojej kieszeni, ale samorz¹dowej. Teraz trzeba znaleŸæ œrodki,
aby podwy¿ki owe wprowadziæ w ¿ycie. W³aœciwie sam ich koszt
jest szacowany na ok 700 tys. z³ w 2012 roku, niestety subwencja
na ten cel zosta³a zwiêkszona jedynie o nieco ponad 70 tys. z³. w
porównaniu z rokiem 2011. Zatem maj¹c obowi¹zek podniesienia
wynagrodzeñ, trzeba by³o zmniejszyæ wydatki na inne cele.

Wykres 1. £¹czne planowane wydatki na Szko³ê Podstawow¹
i Gimnazjum w Jaworzu w latach 2011-2012 (wzrost o blisko 400
tys. z³, tj. prawie 7%)

Wykres 2. £¹czne planowane wydatki na Przedszkole Nr 1 i
Przedszkole Nr 2 w Jaworzu w latach 2011-2012 (wzrost o ponad 30 tys. z³, tj. blisko 2%)

Wykres 3. £¹czne wydatki na oœwiatê w Jaworzu w latach 20112012 (wzrost o ponad 400 tys. z³, tj. 5,5%)

Wykres 4. „Dziura oœwiatowa” – kwota dop³at ponoszonych
przez gminê Jaworze do oœwiaty szkolnej (dziura spowodowana
za ma³¹ subwencj¹ rz¹dow¹) w latach 2011-2012 “(wzrost o ponad 300 tys. z³, tj. 23%)
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Wykres 5. Udzia³ œrodków w³asnych gminy Jaworze w finansowianiu ca³ej oœwiaty – “bez œrodków bud¿etu pañstwa (wzrost o
ponad 300 tys. z³, tj. 10%)
Dyplomy i medale
Dzia³aczy spo³ecznych powinno siê wyró¿niaæ i stawiaæ za
wzór, szczególnie m³odym pokoleniom. Jeœli jeszcze mamy
do czynienia z nagrodami znanymi w regionie tym bardziej
nale¿y uhonorowaæ dane osoby. Tak by³o podczas ostatniej
sesji Rady Gminy Jaworze, na któr¹ zaproszone zosta³y Ja-

Jadwiga Roik

Dyplom Rzeczpospolitej
Wójt Z.Bylok sk³ada gratulacje
Ma³gorzacie Kobieli-Gryczce
dwiga Roik – nominowana do nagrody im. Ks. J. Londzina
oraz Ma³gorzata Kobiela-Gryczka - laureatka Srebrnej Cieszynianki. To wyj¹tkowe wyró¿nienia, zatem w³adze gminy
pragnê³y szczególnie uhonorowaæ obie Panie. To forma podziêkowania i uznanie zas³ug na niwie rozwoju gminy oraz
pielêgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Jaworza – powiedzia³ Rados³aw G. Osta³kiewicz zastêpca wójta. Jadwiga Roik nie mog³a uczestniczyæ w uroczystej sesji
Rady Gminy 2 wrzeœnia, zwi¹zanej z obchodami 20-lecia
odzyskania samorz¹dnoœci przez gminê Jaworze, zatem podczas listopadowych obrad wrêczono kronikarce medal pami¹tkowy za niezaprzeczalny i historyczny wk³ad w odzyskanie
samorz¹dnoœci przez Jaworze. Równie¿ Ma³gorzata KobielaGryczka, laureatka Srebrnej Cieszynianki, zosta³a uhonorowana pami¹tkowym medalem, bowiem jej zas³ugi jeœli chodzi o rozwój samorz¹dnoœci na przestrzeni 20 lat s¹ tak¿e
oczywiste.
Ambitne plany, pozytywne myœlenie
Podobnie, jak w Bielsku-Bia³ej, wiêkszoœæ dawnych fabryk zniknê³a z wizytówki przemys³owej miasta, a dziœ w tych miejscach

Dawna Fabryka Mebli Giêtych
s¹ kluby m³odzie¿owe, galerie, kina, sklepy, równie¿ przed kilku
laty dawny Larisch czyli zak³ad Fabryki Mebli Giêtych w Jaworzu
zosta³ zlikwidowany. Przez d³u¿szy czas jedyn¹ jego czêœci¹ zarabiaj¹ca na siebie by³… komin, który choæ ju¿ nie dymi stanowi
doskona³e miejsce dla monta¿u anten i przekazu sygna³ów sieci
komórkowej, b¹dŸ internetu. W ostatnim czasie widaæ, ¿e na terenie dawnego zak³adu zaczynaj¹ lokowaæ siê ma³e firmy. G³ówna hala fabryczna, jak i przylegaj¹cy doñ budynek administracyjny, zaczê³y popadaæ w ruinê. Od pewnego czasu w³aœcicielem
ca³ego kompleksu odkupionego od firmy Paged Meble jest Adam
Mitrêga w³aœciciel firmy Admit z Górek Wielkich. W ostatnich
dniach listopada obiekt dawnej hali fabrycznej „zyska³’ jeszcze
bardziej przygnêbiaj¹cy widok - bez okien, co tylko podkreœli³o
jego ma³o estetyczny stan i wygl¹d. Po rozmowie z w³aœcicielem
dawnej FMG - Adamem Mitrêg¹, znana jest przyczyna tego zjawiska. Po pierwsze w obiekcie ju¿ czêœciowo osuszono fundamenty, które wrêcz ch³onê³y wodê. To jest widoczne bez wchodzenia na teren dawnej fabryki od strony wschodniej. Teraz czas
na gruntowny remont wnêtrza hal - remont sufitów, no i wymiana
okien- powiedzia³ Mitrêga. Kolejna sprawa to remont placu fabrycznego, po którym teraz trudno przejechaæ wózkiem wid³owym bez ryzyka wywrotki lub zahaczenia o kolejn¹ nierównoœæ.
Kolejne z planowanych prac to: termomodernizacja obiektu,
wymiana instalacji CO i elektrycznej na now¹ – bezpieczn¹. Stan
techniczny obiektu by³ zatrwa¿aj¹cy, wiele wysi³ku poch³onê³o
uprz¹tniêcie piêter – w tym usuniêcie kolejnych warstw ³atwopalnych zaschniêtych farb znajduj¹cych siê na pod³ogach i œcianach - podkreœla Adam Mitrêga.
Oczywiœcie cel tej inwestycji to bynajmniej nie przejaw filantropii, a konkretne plany inwestycyjne. W³aœciciel firmy Admit planuje przeniesienie do Jaworza, w³aœnie do by³ej FMG swojej firmy produkuj¹cej znicze, wk³ady do zniczy, lampiony kolorowe,
zapachowe œwiece, stroiki itp. Planowane zatrudnienie w przysz³oœci znajdzie oko³o 300 osób. Zapewne dziêki temu czêœæ
mieszkañców Jaworza i Jasienicy bêdzie mog³a liczyæ na znalezienie nowego miejsca pracy.
W dobie kryzysu taka zapowiedŸ dodaje optymizmu i nadziei
choæ, jak mówi przedsiêbiorca z pewn¹ doz¹ niepokoju spogl¹da w przysz³oœæ – a chodzi o ewentualny kryzys europejskiego
sektora bankowego – o ile zawirusowa³by banki w Polsce. Pozostaje tylko ¿yczyæ nowemu w³aœcicielowi dawnej FMG i nam
wszystkim, aby plany inwestora z Górek Wielkich niczym nie
zosta³y zak³ócone.
Przygotowali: Piotr Filipkowski i Agata Jêdrysko
Foto: Piotr Filipkowski i Leszek Baron
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X SESJA RADY GMINY JAWORZE
W dniu 17 listopada br. odby³a siê X sesja Rady Gminy, której
obrady otworzy³ przewodnicz¹cy Andrzej Œliwka. W obradach uczestniczy³o 14 radnych (jeden radny w zwi¹zku z wyjazdem na targi
rolnicze by³ nieobecny). Tym razem sesja rozpoczê³a siê nietypowo,
a mianowicie od z³o¿enia przez wójta i radnych gratulacji dwóm
paniom – nominowanej do Nagrody Starosty Bielskiego im ks. J.
Londzina – Jadwidze Roik oraz tegorocznej laureatce Lauru Srebrnej Cieszynianki – Ma³gorzacie Kobieli-Gryczce. Przewodnicz¹cy
Andrzej Œliwka oraz wójt Zdzis³aw Bylok docenili obie panie, wrêczaj¹c im w imieniu w³adz samorz¹dowych kwiaty i pami¹tkowe
medale z okazji 20-lecia odzyskania samorz¹dnoœci przez Gminê
Jaworze. Zabieraj¹c g³os, Ma³gorzata Kobiela-Gryczka podziêkowa³a radzie i mieszkañcom za nominowanie do nagrody Lauru Srebrnej Cieszynianki oraz jednoczeœnie zaprosi³a na wszystkie kolejne
organizowane przez Towarzystwo Mi³oœników Jaworza posiady.
W dalszej kolejnoœci Rada zatwierdzi³a protokó³ z poprzedniej sesji
(13 – za, 1 wstrzymuj¹cy, 1 nieobecny) oraz przyjê³a zaproponowany przez przewodnicz¹cego porz¹dek obrad. Po tym radni przyst¹pili do debaty nad zg³oszonymi projektami uchwa³ w sprawie:
1. zmian w bud¿ecie gminy na rok 2011,
2. zmiany uchwa³y o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata 2011-2022,
Punkty „1” i „2” zosta³y omówione przez Skarbnik Gminy Zofiê
Gruszczyk. Na pytania radnych odpowiedzi udziela³ zastêpca
wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz. Opinie do projektów obu uchwa³
przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Roman
Kruczek, który zwróci³ uwagê, ¿e zmiany w bud¿ecie i WPF nie
wzbudzi³y zastrze¿eñ cz³onków komisji. Szczegó³owe zapisy zmian
znajduj¹ siê w protokole z sesji. Obie uchwa³y Rada podjê³a
znaczn¹ wiêkszoœci¹ oddanych g³osów,
3. okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci,
Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk omówi³a problematykê oraz
strukturê wp³ywów do bud¿etu z tytu³u podatku od nieruchomoœci
na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nastêpnie rozpoczê³a siê dyskusja i wyjaœnienia w tym przedmiocie. Komisja Bud¿etu i Finansów
wiêkszoœci¹ g³osów zaopiniowa³a pozytywnie proponowany projekt uchwa³y. Szczegó³y znajduj¹ siê w protokole z sesji oraz na
tablicy og³oszeñ budynku Urzêdu Gminy Jaworze (uchwa³a zosta³a przyjêta 13 g³osami za, 1 nieobecny, 1 przeciwny,
4. zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci
(uchwa³a zosta³a przyjêta 14 g³osami za, 1 nieobecny),
5. okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
(uchwa³a zosta³a przyjêta 14 g³osami za, 1 nieobecny),
6. op³aty od posiadania psów
Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk zaproponowa³a pozostawienie op³aty na dotychczasowym poziomie 30,00 z³ od jednego psa.
Dyskusja radnych dotyczy³a œci¹galnoœci op³at za posiadanie psa.
Radna Danuta Mynarska zaproponowa³a, aby w Echu Jaworza
zwróciæ siê z apelem do mieszkañców o wnoszenie op³at za ka¿dego posiadanego psa (uchwa³a zosta³a przyjêta 13 g³osami za,
1 nieobecny,1 wstrzymuj¹cy),
7. op³aty targowej (50,00 z³ za m2 – uchwa³a zosta³a przyjêta
13 g³osami za, 1 nieobecny, 1 wstrzymuj¹cy).
8. przyjêcia „Programu wspó³pracy gminy Jaworze z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2012”
Temat omówi³ zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz, który
zwróci³ uwagê, ¿e zasady wspierania dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych dotycz¹cych m.in. kultury, sportu i zdrowia pozostaj¹
utrzymane w analogicznych ramach, jak by³o to w latach poprzednich (uchwa³a zosta³a przyjêta 14 g³osami za, 1 nieobecny),
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9.upowa¿nienia Kierownika Gminnego Zespo³u Oœwiaty w Jaworze do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Temat omówi³a kierowniczka Gminnego Zespo³u Oœwiaty Maria £epecka – poruszone w uchwale kwestie dotycz¹ m.in. stypendiów socjalnych (uchwa³a zosta³a przyjêta 14 g³osami za, 1
nieobecny)
Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Jaworze w okresie miêdzysesyjnym.
Wójt Zdzis³aw Bylok poinformowa³ radnych m.in. o uczestnictwie w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego w
Czechowicach-Dziedzicach, podczas którego w³odarze gmin spotkali siê z nowo wybranymi pos³ami i senatorami. Rozmowy z
parlamentarzystami dotyczy³y g³ównie zagro¿eñ dla gminnych
bud¿etów p³yn¹cych chocia¿by ze zmiany ustawy oœwiatowej.
Bielscy samorz¹dowcy postulowali, by reformy finansowania
edukacji sz³y w kierunku przekazania na barki gmin kosztów utrzymania infrastruktury (budynków i wyposa¿enia), pozostawiaj¹c
koszty zwi¹zane z p³acami nauczycielskimi w gestii Warszawy.
Zapytania radnych.
Zapytania kierowane przez radnych dotyczy³y m.in.:
- sprawnej organizacji zimowego utrzymania dróg (szczegó³y
podane s¹ w tym numerze Echa Jaworza w komunikacie UG)
oraz problemu ustawiania p³otków antyœniegowych w okreœlonych miejscach,
- wykorzystania pomieszczeñ zajmowanych dot¹d przez OPG
przy ul. Zdrojowej (nad Galeri¹ OPGJ), sposobu rozprowadzania widokówek wydanych przez UG Jaworze, opracowanych ze
œrodków Gminy Jaworze przez TMJ,
- zaci¹gniêcia przez Gminê Jaworze kredytu na p³ace dla nauczycieli (wiêcej we fleszu),
- radny Jerzy Ryrych z kolei poruszy³ kwestiê tzw. ustawy œmieciowej (szczegó³owe informacje na temat czekaj¹cych nas zmian
znajduj¹ siê równie¿ w niniejszym numerze Echa),
- radny Zbigniew Lisowski nawi¹za³ do apelu zg³aszanego przez
mieszkañców, dotycz¹cego jakoœci przystanków PKS i ich uszkodzeñ, wskazuj¹c jako niechlubny przyk³ad przystanek naprzeciw
pawilonu Corient (dawny K³os) – jak poinformowali pracownicy
UG, przystanek ten stoi na terenie gminy Jasienicy i zarz¹dzaj¹cym nim jest wójt Janusz Pierzyna – w tej sprawie skierowano
ju¿ do Jasienicy oficjalne pismo w sprawie remontu przystanku,
- spraw organizacyjnych Rady Gminy i oœwiadczeñ maj¹tkowych radnych.
W dalszej czêœci radny Jerzy Ryrych z³o¿y³ w imieniu radnej
Danuty Mynarskiej na rêce przewodnicz¹cego A. Œliwki pisemne
wnioski, które ten nastêpnie zgodnie ze zmienionym statutem
skieruje do odpowiedniej komisji lub do wójta. Andrzej Œliwka
przyj¹³ z³o¿one wnioski i zapowiedzia³, ¿e na wszystkie zostanie
udzielona odpowiedŸ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami. Po
tym podziêkowa³ radnym za obecnoœæ i udzia³ w sesji oraz zakoñczy³ obrady Rady Gminy Jaworze.
Opracowa³: P.Filipkowski
Zatwierdzi³ do druku Andrzej Œliwka

Komunikat:
Osoby maj¹ce problemy z dostêpem do wody pitnej oraz
do celów gospodarczych, celem uzyskania szczegó³owych informacji co do mo¿liwoœci uzupe³nienia niedoborów wody - prosimy o kontakt z Urzêdem Gminy Jaworze przy ul. Zdrojowej 82 (sekretariat) tel. 33 817 21 95
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KOMUNIKAT
Urz¹d Gminy Jaworze informuje, ¿e odpowiedzialnymi za odœnie¿anie i posypywanie dróg w sezonie zimowym 2011/2012
r. bêd¹ nastêpuj¹ce firmy :
I. Odœnie¿anie dróg.
1. ROLTRANS Szymon Cholewik, tel. kom. 509 295 863, 43384 Jaworze, ul. Jod³owa 12
REJON I - Jaworze Na³ê¿e, [tj. Myœliwska, Wrzosowa, Zaciszna wraz z przyleg³ymi]
2. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "ERGO"- Penkala, 43-384
Jaworze, ul. Krokusowa 213, tel. kom. 784 503 827
REJON II - Jaworze Górne, [tj. Turystyczna, W¹wóz, Panoramiczna, górny odcinek Zdrojowej wraz z przyleg³ymi]
3. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym, tel. kom. 692624607 Andrzej
Szklorz, 43-384 Jaworze, ul. Œrednia 13
REJON III - Jaworze Œrednie, [tj. Po³udniowa, Podgórska, Pagórkowa, Kolonia Górna, Kolonia Dolna, Œrednia wraz z przyleg³ymi]

REJON IV - Jaworze Dolne, [tj. centrum Jaworza, oraz boczne
drogi od ul. Zdrojowej, Bielskie i Cieszyñskiej]
II. Posypywanie dróg.
1. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym, tel. kom. 604 895 980, Janusz Wieja, 43 - 385 Jasienica 138
III. Odpowiedzialny za odœnie¿anie dróg powiatowych :
Cisowa, Zdrojowa, Wapienicka, S³oneczna, Bielska, Cieszyñska.
Zarz¹d Dróg Powiatowych, 43 - 382 Bielsko - Bia³a, ul. Regera
81, tel. (33) 8184 033; 8183 066, tel/fax (33) 8183 474, dy¿urny akcji zimowej tel. kom. 500 159 100
Wykonawca zimowego utrzymania dróg:
Firma EUROVIA Polska z siedzib¹ w Miêdzyrzecze Górne 83,
tel. kom. 602 815 002
Nadzór nad pracami od strony gminy pe³ni:
Jan Kuœ - pracownik Urzêdu Gminy Jaworze
tel. kom. 0501 675 813

4. P.P.U.H. Józef Karch, tel. kom. 662988850 43-384 Jaworze, ul. Kryszta³owa 80

UWAGA:
WIELKA REWOLUCJA ŒMIECIOWA ZA PASEM
Latem tego roku Prezydent RP Bronis³aw Komorowski podpisa³ uchwalon¹ przez poprzedni Sejm na wniosek Ministerstwa
Œrodowiska nowelizacjê ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, która radykalnie zmieni rzeczywistoœæ „œmieciow¹”
w Polsce – w tym w Jaworzu. Najwa¿niejsze zmiany czekaj¹ nas
wszystkich co prawda dopiero w 2013 r., ale ju¿ dzisiaj musimy
siê do nich powoli przygotowaæ, a przede wszystkim poinformowaæ mieszkañców, których zmiany te dotycz¹ w pierwszym rzêdzie. Inna sprawa, ¿e szczególnie sporo pracy czeka Urz¹d Gminy Jaworze.
Zgodnie z nowymi regulacjami odpowiedzialnoœæ za ca³okszta³t
gospodarki œmieciowej we wszystkich miejscowoœciach ponosiæ
bêdzie w³aœnie jaworzañski samorz¹d, który m.in. bêdzie wykonywaæ takie zadania, jak:
1) budowa wspólnych z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (to ju¿ zreszt¹ ma miejsce dziêki
zaanga¿owaniu siê naszej gminy w realizacjê wspólnego m.in. z
miastem Bielskiem-Bia³¹ projektu pn. „Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami”),
2) stworzenie obejmuj¹cego wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
3) nadzór nad gospodark¹ odpadami komunalnymi, w tym koordynacja odbiorów odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci,
4) organizacja odbioru papieru, metalu, tworzywa sztucznego,
szk³a i opakowañ wielomateria³owych oraz odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
W tym zakresie nasza gmina bêdzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru od ka¿dego mieszkañca m.in. nastêpuj¹cych
odpadów komunalnych:

Co to tak naprawdê oznacza? Myli³by siê ten, kto by powiedzia³, ¿e koszty tych zmian poniesie tylko gmina. Otó¿ Sejm w
podjêtej ustawie przewidzia³, ¿e obci¹¿eni nimi zostan¹ w pierwszym rzêdzie mieszkañcy wszystkich polskich miejscowoœci, którzy bêd¹ ponosiæ tzw. op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Z ww. op³aty gmina bêdzie musia³a pokryæ wszelkie (wcale niema³e) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obs³ugi administracyjnej tego systemu.
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Ponadto nowe przepisy przewiduj¹ szereg obowi¹zków, jakie
na³o¿one zosta³y na urzêdy gmin oraz mieszkañców – w sposób
pogl¹dowy przedstawia je poni¿sza tabela.

• okreœlenie szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia
us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania

OBOWI¥ZKI MIESZKAÑCÓW
• miesiêczne uiszczanie op³aty œmieciowej poprzedzone z³o¿eniem jednorazowej deklaracji do Urzêdu
OBOWI¥ZKI URZÊDU GMINY JAWORZE
• organizacja przetargu na odbiór odpadów komunalnych
• zawieranie umów na odbiór odpadów z przedsiêbiorc¹, który
wygra przetarg
• ustalanie w drodze decyzji wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkañców, którzy deklaracji we w³asnym zakresie nie z³o¿¹
• pobieranie op³at za wywóz odpadów
• egzekwowanie op³at w trybie odrêbnych przepisów na zasadach analogicznych jak w przypadku podatków i op³at lokalnych
• prowadzenie rejestru dzia³alnoœci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
• prowadzenie dzia³alnoœci sprawozdawczej w zakresie gospodarki œmieciowej
• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przy
pomocy Policji
• zatrudnienie dodatkowych osób zajmuj¹cych siê gospodark¹
œmieciow¹ (ok. 2 etaty – w zakresie merytorycznym i ksiêgowym)
• naliczanie kar pieniê¿nych
• prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej i promocyjnej
OBOWI¥ZKI RADY GMINY JAWORZE
• zabezpieczenie œrodków w bud¿ecie gminy œrodków pieniê¿nych na gospodarkê œmieciow¹
• uchwalenie regulaminu utrzymania porz¹dku i czystoœci na
terenie gminy
• uchwalenie uchwa³y o odbieraniu odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy,
a powstaj¹ odpady komunalne
• okreœlenie wysokoœci op³aty za odbiór odpadów (œmieci)
• okreœlenie terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
• ustalanie wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowany harmonogram zmian. Zgodnie z decyzj¹ Sejmu
nowe zasady funkcjonowania gospodarki œmieciowej w gminie
wchodz¹ w ¿ycie 1 lipca 2013 roku, z tym ¿e Rada Gminy Jaworze bêdzie musia³a podj¹æ stosowne uchwa³y – w tym dotycz¹ce
op³at œmieciowych oraz zasad prowadzenia gospodarki odpadami – do 31 grudnia 2012 roku. Tym samym przed nami bardzo
intensywny czas prac wdro¿eniowych i legislacyjnych, który nie
tylko ca³kowicie zmieni krajobraz œmieciowy w naszej gminie, ale
zarazem bezpoœrednio dotknie nasze kieszenie.

Dla porz¹dku nale¿y podkreœliæ, ¿e zmiany wprowadzone przez
Sejm maj¹ zapobiec obci¹¿eniu gmin (w tym naszej) wielomilionowymi karami, jakimi te mog³yby byæ obci¹¿one na rzecz Brukseli z tytu³u niedostosowania przez Polskê prawa krajowego
do przewidzianych traktatem wymogów unijnych, a w szczególnoœci dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycz¹cej
oczyszczania œcieków komunalnych, dyrektywy Rady 1999/31/
WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk³adowania odpadów
oraz dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.
Rados³aw G. Osta³kiewicz
Zastêpca Wójta

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu kontynuuj¹c realizacjê projektu systemowego pn. „Program
aktywnej integracji w gminie Jaworze” jesieni¹ przeprowadza kolejne kursy zawodowe dla uczestników projektu, w
trakcie których zdobyte nowe kwalifikacje zaowocuj¹ zdobyciem pracy, co pozwoli na dalszy rozwój osobisty podopiecznych oraz poprawi ich sytuacjê rodzinn¹, spo³eczn¹ jak i zawodow¹. Wszystkie dzia³ania zawarte w projekcie,
zosta³y zaprojektowanie i zrealizowane przez uczestników wedle ich indywidualnych œcie¿ek, co daje realn¹ szansê na
zdobycie przez nich pracy.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem œwi¹tecznym
pragniemy ¿yczyæ pogodnych i radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym 2012 Roku.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworze
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
zaprasza do nowej siedziby
mieszcz¹cej siê w Jaworzu przy ul. Szkolnej 97
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek
10.00 - 18.00
wtorek
10.00 - 18.00
œroda
10.00 - 18.00
pi¹tek
7.00 - 15.00
Spotkanie z legend¹
Biblioteka wznowi³a swoja dzia³alnoœæ po kilkutygodniowej przerwie zwi¹zanej z przeprowadzk¹. Nowe miejsce, nowe wyposa¿enie
i nowe mo¿liwoœci z których nale¿y korzystaæ, tak wiêc pierwsza
lekcja biblioteczna odby³a siê ju¿ w nowym otoczeniu. Tematem spotkania by³y polskie
legendy i baœnie,
jak¿e obszerny i bogaty to dzia³ zarówno w literaturze jak i
w naszej bibliotece.
Szczególnie teraz, kiedy nasi najm³odsi czytelnicy
doczekali siê swojego specjalnego
miejsca, czyli dzia³u dzieciêcego, nareszcie mo¿na wyeksponowaæ ca³¹ kolekcjê bajek, baœni i legend
któr¹ dysponuje biblioteka. Uczniowie z zainteresowaniem wys³uchali informacji o ró¿nicach miêdzy bajka, baœni¹, legend¹, o
postaciach bajkowych, fantastycznych, zjawiskach nadprzyrodzo-

*****
Jak obyczaj stary ka¿e,
wed³ug ojców naszej wiary,
chcemy z³o¿yæ Wam ¿yczenia
w dzieñ Bo¿ego Narodzenia.
¯yczymy Wam
... nadziei,
...w³asnego skrawka nieba,
...zadumy nad p³omieniem œwiecy,
...fili¿anki dobrej, pachn¹cej kawy,
...piêkna, poezji, muzyki,
...cichej modlitwy,
...odpoczynku, oddechu, nabrania dystansu
do tego, co wokó³,
... chwil roziskrzonych kolêd¹, radoœci¹,
ciep³em i wspomnieniami.
B³ogos³awionych Œwi¹t!
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaworzu
nych, gdzie ka¿dy nowy w¹tek rozbudza³ wiêksze zainteresowanie. Œwiat baœni i legend potrafi zwabiæ swym czarem ka¿dego,
niezale¿nie od wieku, zachêcamy Pañstwa do zajrzenia w ten
œwiat, a przy okazji do Biblioteki.

Z ¿ycia Zespo³u Regionalnego „JAWORZE”
W ramach wsparcia lokalnych zespo³ów regionalnych, szerzenia kultury i tradycji Œl¹ska Cieszyñskiego Oœrodek Promocji
Gminy Jaworze wspó³finansowa³ wyjazd Zespo³u Regionalnego
„Jaworze” na XVII Regionalny Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych
OSP w Opatowie w dniach 20-21.11.2011 roku.
Zespó³ Regionalny „Jaworze”, który jest cz³onkiem wspieraj¹cym OSP
Jaworze, wzi¹³ udzia³ w przegl¹dzie
zespo³ów artystycznych w Opatowie.
By³ to przegl¹d regionalny, a takich
przegl¹dów co dwa lata odbywa siê
kilka na terenie ca³ej Polski. W Opatowie zaprezentowa³o siê 17 zespo³ów z woj. œwiêtokrzyskiego, ³ódzkiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i œl¹skiego. Najlepsi wykonawcy
z poszczególnych regionów, zapraszani s¹ na koncert ogólnopolski.
Zespó³ Jaworze pierwszy raz w tym przegl¹dzie uczestniczy³ w
roku 2009, niestety bez mo¿liwoœci uczestniczenia w przegl¹dzie
ogólnopolskim. W tym roku przygotowany program oraz jego wykonanie spotka³o siê z wielkim uznaniem jury oraz stra¿y powiatowej w Opatowie.

Zosta³y wrêczone tylko dwa wyró¿nienia - jedno dla Chóru „Cantus” z Po³czyna - Zdroju, a drugie otrzyma³ Zespó³ Regionalny
„Jaworze”. O koñcowej klasyfikacji zadecyduje jury - Komisja Historyczna dzia³aj¹ca przy ZG OSP RP w Warszawie na grudniowym spotkaniu.
Ustna ocena wystêpu zespo³u z
Jaworza, dha Mariana Chmielewskiego - przewodnicz¹cego jury
przegl¹du by³a bardzo dobra „...jesteœcie œwietni, macie u nas wysokie notowania...”
Otrzymane wyró¿nienie cieszy i
liczymy na zaproszenie na przegl¹d
ogólnopolski.
Najwa¿niejszym jednak naszym
sukcesem by³a mo¿liwoœæ zaprezentowania swojego dorobku artystycznego szerszej publicznoœci,
poza miejscem zamieszkania.
ZnaleŸliœmy potwierdzenie na to , ¿e nasze dzia³ania maj¹ sens
i s³u¿¹ dobremu celowi, a jeszcze lepiej je¿eli towarzyszy temu
promocja Œl¹ska Cieszyñskiego, gminy i jednostki jaworzañskiej
stra¿y.
Tekst i zdjêcia: Danuta Pawlus
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XIII EDYCJA NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO
IM KS. PRA£ATA JÓZEFA LONDZINA
Uroczysta gala wrêczenia presti¿owego wyró¿nienia mia³a miejsce 3 listopada w Bielskim Centrum Kultury w BielskuBia³ej. Jak podkreœli³ Starosta Bielski Andrzej
P³onka - w naszym powiecie jest wielu ludzi,
którzy niejednokrotnie
swoj¹ spo³ecznikowsk¹
pasjê i dzia³alnoœæ prowadz¹ w zaciszu swoich
domów. Prowadz¹ kroniki, dokumentuj¹ gwarê,
obyczaje, historiê i dzieñ
dzisiejszy swoich ma³ych
ojczyzn. Nagroda Starosty Bielskiego przyznawana jest od 1999 roku, zaœ
samych kandydatów do tej presti¿owej nagrody nominuj¹ samorz¹dy gmin powiatu bielskiego.
W tym roku nominowan¹ do nagrody z Gminy Jaworze by³a
Jadwiga Roik, której zas³ugi dla Jaworza s¹ niepodwa¿alne. Od 1963 roku gromadzi materia³y i dokumenty historyczne dotycz¹ce naszej miejscowoœci. Dziêki jej inicjatywie
odrestaurowano wiele zabytków w Jaworzu. Jest autork¹ tekstów historycznych i artyku³ów o historii Jaworza. W 2000
roku nawi¹za³a kontakty z Archiwum Pañstwowym i Muzeum
Portretów, a tak¿e Bibliotek¹ Narodow¹ w Wiedniu. Ponadto
nawi¹za³a „wspó³pracê” z Rollettmuseum w Baden ko³o Wiednia i Archiwum Pañstwowym w Opawie (Czechy). Uda³o siê
jej tak¿e dotrzeæ do potomków dawnych w³aœcicieli Jaworza. To wszystko przyczyni³o siê do opracowania i wydania
ksi¹¿ki faktograficznej „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”. W tym miejscu nale¿y szczególnie podkreœliæ jej zaanga¿owanie w dotarcie do archiwalnych dokumentów dawnych
w³aœcicieli Jaworza i zarazem twórców jego uzdrowiskowej
œwietnoœci, a tak¿e pozyskanie tych dokumentów, które znalaz³y godne miejsce w Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego. To tak¿e mozolna i trudna praca w zgromadzeniu unikatowych wrêcz
opracowañ, materia³ów Ÿród³owych miêdzy innymi na temat
rodziny Saint Genois d’Anneaucourt, ich przet³umaczenie na
jêzyk polski. Jadwiga Roik od 1947 roku pracowa³a w Urzêdzie Gminy, a tak¿e kierowa³a Gminn¹ Bibliotek¹. Przez
dwie kadencje pe³ni³a funkcjê sekretarza w Towarzystwie Mi³oœników Jaworza.
Niestety stan zdrowia, nie pozwoli³ pani Jadwidze na osobisty
udzia³ w tej uroczystoœci. W jej imieniu kwiaty i gratulacje przyjê³a bratanica Aurelia Rak.
Laureatk¹ trzynastej edycji Nagrody Starosty Bielskiego im.
Ksiêdza Józefa Londzina zosta³a Honorata Mynarska ze Starej
Wsi (gmina Wilamowice). W Jaworzu znani ze swego ogromnego zaanga¿owania nie tylko w swoich miejscowoœciach, ale chyba
na skalê ca³ego regionu byli jeszcze inni nominowani do tej nagrody, a mianowicie wspomniany w poprzednim Echu - Edward
Szpoczek – katecheta, dzia³acz Ligi Morskiej i Rzecznej oraz ewan-

gelicki duchowny ks. Jerzy Byrt ze Szczyrku –
znany spo³ecznik, zaanga¿owany w pracê charytatywn¹ dla potrzebuj¹cych i niepe³nosprawnych, orêdownik ekumenicznej wspó³pracy miêdzy koœcio³ami - realizowanej konkretnymi czynami, inicjator wielu niekonwencjonalnych
akcji
ewangelizacyjnych.
Gratulacje laureatce i
nominowanym z³o¿y³ Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko - ¯ywieckiej
ks.Tadeusz Rakoczy. W
uroczystej gali uczestniczy³ równie¿ zwierzchnik
Diecezji Cieszyñskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ks.
bp Pawe³ Anweiler. Ponadto w ceremoni uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych poszczególnych gmin, pos³owie
na Sejm RP, w³adze miasta i Powiatu Bielskiego. Ca³oœæ uroczystoœci zakoñczy³ owacyjnie przyjêty wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca ŒL¥SK.
* * *
Pani Jadwiga Roik ze wzglêdu na stan zdrowia nie mog³a uczestniczyæ we wrzeœniowej sesji Rady Gminy Jaworze z okazji dwudziestolecia samodzielnoœci Gminy Jaworze, po³¹czonej z ods³oniêciem w centrum Jaworza ³awki z postaci¹ Maurycego hrabiego
Saint-Genois d’Anneaucourt, za³o¿yciela w Jaworzu w 1862 r. pierwszego na Œl¹sku Cieszyñskim uzdrowiska. Tym razem tak¿e konieczna hospitalizacja uniemo¿liwi³a, jej udzia³ w gali XIII edycji
Nagrody Starosty Bielskiego im ks. J.Londzina. Na ok³adce Echa
nie mo¿emy jak to by³o dawnym zwyczajem – zamieœciæ zdjêcia
osoby nominowanej do tej nagrody i jednoczeœnie przyjmuj¹cej
gratulacje. Z przeprowadzonej z Pani¹ Jadwig¹ rozmowy wynoto-
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wa³em sobie niektóre fragmenty z jej ¿ycia i za jej zgod¹ zamieszczam je w niniejszym artykule.
Oto krótki rys rodzinny na podstawie portretów znajduj¹cych siê w
tle zdjêcia Jadwigi Roik, wykonanego w dniu 2 wrzeœnia przez obecnego na uroczystoœci pierwszego wójta reaktywowanej przed 20 laty
gminy Jaworze, Paw³a Mularza, mieszkaj¹cego od wielu lat w Krakowie, który przy tej okazji odwiedzi³ Jadwigê Roik. Potrety te s¹ dokumentem czêœci przebytego, nielekkiego ¿ycia i upamiêtniaj¹: z lewej
strony matkê Gertrudê Ficek z Czardybonów - zas³u¿onych powstañców œl¹skich, która w wieku 76 lat zginê³a tragicznie wraz z wnuczk¹
Olg¹ Roik w wyniku wybuchu 2 grudnia 1973 r. butli gazowej w
cudzym mieszkaniu, ojca Konrada Ficka, który okres okupacji spêdzi³ na robotach przymusowych w Zak³adach Zbrojeniowych Göringa
w niemieckim mieœcie Wattenstatt. Po powrocie jedynym jego dokumentem by³o zwolnienie z obozu pracy. Kontrolowany przez ¿o³nierzy
radzieckich uznany zosta³ za szpiega, gdy¿ na tym dokumencie by³a
niemiecka pieczêæ ze swastyk¹. 11 marca 1945 r. zabrano go do
wyjaœnienia sprawy i nie wiadomo, co siê z nim dalej sta³o. Kilkuletnie

2011 ROK

poszukiwania nie da³y ¿adnych rezultatów. Interwencja w s¹dzie w
sprawie bli¿szego poznania miejsca i przyczyn œmierci niczego nie
wyjaœni³a. Jak siê okaza³o, w podobnych przypadkach data œmierci
jest orzekana na koniec miesi¹ca zaginiêcia. Mia³ 47 lat. Œrodkowy
portret to tragicznie zmar³a 2 grudnia 1973 r. niespe³na osiemnastoletnia córka Olga. Z prawej strony u góry jest zmar³y nagle 13 stycznia 1973 r. w wieku 52 lat m¹¿ Józef Roik, wspominany do dziœ, jako
¿e wraz ze swoj¹ orkiestr¹ salonow¹ przez kilkanaœcie lat uœwietnia³
uroczystoœci rodzinne, weselne i dansingi na terenie Jaworza i okolicy. U do³u najm³odszy brat, który zmar³ w wieku 60 lat w Istebnej,
osierociwszy dwoje nieletnich dzieci. Niezbadane s¹ losy ludzkie.
Na koniec chcia³bym przytoczyæ sentencjê wynikaj¹c¹ ze spotkania z Pani¹ Jadzi¹:
„Wszystko siê koñczy, wszystko przeminie i sen siê przerwie,
s³odkie marzenie. Lecz coœ jest w duszy, co nigdy nie minie i
wci¹¿ trwaæ bêdzie, a tym jest wspomnienie”.
Piotr Filipkowski
Zdjêcia: Pawe³ Mularz i Ryszard Stanclik

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
Jaworzañska dzia³aczka nagrodzona
Rozdawane od
14 lat s¹ niezwyk³ym wyró¿nieniem
dla spo³eczników
poœwiêcaj¹cych
swoje ¿ycie dla
gmin i lokalnych
spo³ecznoœci- Z³ota
i Srebrne Cieszynianki. 11 listopada
podczas uroczystej
Sesji Rad Samorz¹dów Ziemi Cieszyñskiej laury zosta³y rozdane. Podnios³¹ atmosferê celebry z pewnoœci¹ podkreœla³o miejsce - Teatr im A. Mickiewicza. Poœród wyró¿nionych nie
zabrak³o reprezentantki Jaworza - Ma³gorzaty Kobiela-Gryczka,
której kandydaturê zg³osi³ TMJ w Jaworzu. Pani Ma³gorzata od
wielu lat zaanga¿owana jest w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. W latach
1986-1990 pracowa³a w komisji kultury lokalnej Rady So³eckiej.
W zwi¹zku z jubileuszem 700-lecia istnienia Jaworza zajê³a siê
popularyzacj¹ wszechstronnej wiedzy o Jaworzu na tle ca³ego
regionu poprzez: wspó³pracê z redakcj¹ Kalendarza Beskidzkiego, udzia³ w organizacji czasowych wystaw tematycznych (w tym
w Muzeum Okrêgowym w Bielsku-Bia³ej), wspó³redagowa³a w
latach 1986-1987 okolicznoœciowe informatory kulturalne na poziomie popularnonaukowym. Co godne uwagi aktywnie dzia³a³a
w zespole, d¹¿¹cym do odzyskania przez Jaworze samodzielnoœci administracyjnej. Równie¿ przewodniczy³a zespo³owi redakcyjnemu lokalnego miesiêcznika Echo Jaworza w okresie powstawania i kszta³towania siê profilu tego czasopisma (listopad 1991-grudzieñ 1992).
Aktywnie anga¿owa³a siê i anga¿uje w dzia³alnoœæ na rzecz
Towarzystwa Mi³oœników Jaworza: pracowa³a w zespole redakcyjnym wydawnictwa tego¿ Towarzystwa pt. Nasz G³os, jest wspó³organizatork¹ oko³o 80 spoœród spotkañ i wernisa¿y w Galerii
pod Groniem (placówce uwzglêdnianej w kalendarzu imprez Œl¹ska Cieszyñskiego) - od 2002 r. spotkania nosz¹ regionaln¹ nazwê „posiad’’, a tak¿e prowadzi³a i prowadzi posiady.

Nagrodzona:
Za wyró¿niaj¹c¹ siê pracê zawodow¹ :
Odznaka: Za zas³ugi dla Województwa Bielskiego (1977r.)
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1983r.)
Za pracê spo³eczn¹ :
Medal: Zas³u¿ony w Rozwoju Jaworza (1996r.)
Odznaka honorowa: Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej (2009r.)
W tym roku czêœæ artystyczn¹ przygotowa³a Gmina Skoczów.
Zatem podczas uroczystoœci w Teatrze im. A.Mickiewicza mo¿na
by³o pos³uchaæ chóru Gloria pod dyrekcj¹ Boles³awa Nogi oraz
obejrzeæ wystêp Zespo³u Folklorystycznego skoczowskich szkó³.
Statuetkê Cieszynianki zaprojektowa³ cieszyñski plastyk Henryk Jasiñski. Przedstawia ona rzadki ¿ó³ty kwiat, z zielonymi liœæmi przypominaj¹cymi p³atki. Ów unikalny i piêkny kwiat mo¿na
spotkaæ m.in. w Alpach, na terenie S³oweni i Boœni oraz w okolicach Cieszyna.
Od 1997 roku statuetkê Srebrnej Cieszynianki otrzyma³o 201
osób.
Opracowa³a: Agata Jêdrysko
Foto: Ryszard Stanclik
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ŻYCZENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
* * *
* * *
Wspania³ych, spokojnych, pe³nych rodzinnego ciep³a i nadziei
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci,
osi¹gniêcia sukcesów w realizacji planów i zamierzeñ
i dalszej wspó³pracy w nadchodz¹cym 2012 roku
cz³onkom organizacji wspó³pracuj¹cych, w³adzom Gminy
oraz czytelnikom Echa Jaworza
¿ycz¹
cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”
* * *
* * *

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Godowych
i Nowego Roku 2012
¿yczymy wszystkim Czytelnikom Echa Jaworza
zdrowia, pogody ducha, spe³nienia wszystkich marzeñ,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Towarzystwo Mi³oœników Jaworza
* * *
* * *

Nie zapominaj¹c o tych, którzy potrzebuj¹ naszej pomocy,
¿yczymy wszystkim mieszkañcom Jaworza i Czytelnikom "Echa"
spêdzenia w gronie najbli¿szych, radosnych, szczêœliwych i
b³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Powitajmy Nowy Rok w szampañskim nastroju a kolejne jego dni, mimo
zapowiadanych trudnoœci, prze¿yjmy pracowicie i godnie i b¹dŸmy dumni,

Z okazji Œwi¹t Godowych i Nowego Roku
¯yczymy wszystkim jaworzanom i czytelnikom Echa
Aby ten bia³y op³atek niczym ok³ad,
zabliŸni³ rany na naszej duszy,

¿e jesteœmy mieszkañcami naszej piêknej miejscowoœci.

a nasze serca niech wype³ni radoœæ,
zaœ œpiew kolêdy niech wyciszy troski i zmartwienia,
abyœmy w Nowy Rok weszli z now¹ nadziej¹ i wiar¹
Stowarzyszenie Mi³oœników Sztuki

Zarz¹d Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
Oddzia³ w Jaworzu
* * *

* * *
Aby przy œwi¹tecznym stole nie zabrak³o œwiat³a jakim jest
Zbawiciel, oraz ciep³a rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok
2012 niós³ ze sob¹ szczêœcie, zdrowie i pomyœlnoœæ

* * *
* * *
Najlepsze ¿yczenia z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku,
aby przyjœcie na œwiat Chrystusa
przynios³o ze sob¹ radoœæ,
pokój, nadziejê i mi³oœæ .
¯yczy Ko³o Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Jaworzu
* * *

* * *
Œwi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹

¯yczy Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej
* * *

radosnych, przepe³nionych spokojem,
mi³oœci¹ i rodzinnym ciep³em,
pe³nych niespodziewanych prezentów
oraz pasma sukcesów i pomyœlnoœci
w nadchodz¹cym Nowym Roku
wszystkim mieszkañcom i w³adzom Gminy
¿ycz¹
cz³onkinie KGW nr 1 i KGW nr 2
* * *

* * *
¯yczenia zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
spêdzonych w gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyœlnoœci na nowy 2012 rok
wszystkim mieszkañcom Jaworza
sk³ada Zarz¹d Klubu Honorowych Dawców
Krwi PCK przy OSP w Jaworzu.
* * *
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Œwiêta u bli¿szych i dalszych s¹siadów
O tradycjach bo¿onarodzeniowych na Œl¹sku Cieszyñskim oraz
w innych regionach Polski pisaliœmy wielokrotnie. Zapewne temat ten powróci w kolejnym numerze Echa Jaworza chocia¿by
za spraw¹ grudniowych posiad TMJ, na których bêdzie mowa
miêdzy innymi o naszych regionalnych zwyczajach œwi¹tecznych.
Teraz czas przybli¿yæ tradycje œwi¹teczne w wybranych krajach
europejskich, w tym tak¿e tych, z którymi nasza gmina wspó³pracuje, b¹dŸ niegdyœ utrzymywa³a bliskie kontakty, jak np. z
Holandi¹. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e podane ni¿ej informacje
stanowi¹ ogólny pogl¹d na tradycje œwi¹teczne poszczególnych
pañstw. Wiadomo, ¿e tak jak w Polsce - inne tradycje króluj¹ na
Œl¹sku, inne na Pomorzu, a jeszcze inne w Wielkopolsce- podobnie w poszczególnych pañstwach mamy do czynienia z pewnymi regionalnymi tradycjami.
Œwiêta na S³owacji
Kolacjê wigilijn¹ rozpoczyna siê i koñczy od modlitw¹, skropienia sto³u œwiêcon¹ wod¹ i podzielenia siê waflem z miodem i
orzechami. Jest tak¿e op³atek z czosnkiem. Miód symbolizuje
dobroæ i mi³oœæ przez ca³y rok, a czosnek - zdrowie.
Na stole nie powinno zabrakn¹æ orzechów. Ka¿dy wybiera sobie jeden - jeœli trafi na dobry, to bêdzie mia³ szczêœcie przez ca³y
rok. Inny wigilijny zwyczaj kultywowany na S³owacji to krojenie
jab³ka na pó³ - je¿eli oka¿e siê zdrowe, z wszystkimi pestkami, to
wszyscy domownicy spotkaj¹ siê przy stole za rok. Obowi¹zkow¹
potraw¹ wigilijn¹ jest kapustnica, czyli zupa z kiszonej kapusty z
grzybami, bez miêsa czy kie³basy. W zale¿noœci od regionu jada
siê równie¿ s³odk¹ zupê z suszonych jab³ek lub zupê z grochem i
z soczewic¹. Na s³owackim stole wigilijnym tak¿e nie brakuje
karpia z sa³atk¹ ziemniaczan¹ i majonezem. Popularne s¹ równie¿ opiekañce - rodzaj ciasteczek z makiem, twarogiem lub d¿emem. We wschodniej S³owacji nazywaj¹ je „bobalkami” i dodaj¹
do nich maku i mleka. Wigilijn¹ specjalnoœci¹ wschodniej S³owacji jest te¿ sa³atka ukraiñska - ugotowana marchew, buraki i
ziemniaki, to wszystko krojone w kostkê. Do tego dodaje siê groszek, kiszone ogórki, cebulê, a do smaku olej, sól i przyprawy.
I jeszcze jedno, aby za rok wszyscy spotkali siê znów przy tym
samym stole, opasuje siê go symbolicznym ³añcuchem.
Na podstawie: http://swietabozegonarodzenia.pl/?page_id=55

* * *
U wêgierskich bratanków
Na co dzieñ Wêgrzy nie oblegaj¹ koœcio³ów, jednak w Bo¿e
Narodzenie jest zupe³nie inaczej. Wówczas licznie bior¹ udzia³
w œwi¹tecznych nabo¿eñstwach. Wêgrzy twierdz¹, ¿e obchodz¹
Bo¿e Narodzenie dwukrotnie: 6 i 25 grudnia. „Pierwsze” œwiêto
zdecydowanie nale¿y do dzieci, które wysy³aj¹ listy do Dzieci¹tka Jezus. Nastêpnie uk³adaj¹ zapisane ¿yczenia na parapetach,
by anio³ki dostarczy³y je do Nieba. Dawniej przebrana za biskupa Miko³aja postaæ wraz z towarzysz¹cym jej czartem puka³a
do drzwi domów, rozdaj¹c dzieciom paczki ze s³odyczami i owocami.
„W³aœciwe” Bo¿e Narodzenie przypada na 25 grudnia. Tygodnie je poprzedzaj¹ce nazywane s¹ zgodnie z wag¹ ich znaczenia. S¹ to kolejno: tydzieñ papierowy, br¹zowy, srebrny, a niedziela przed Wigili¹ - z³ota. W³aœnie w niedzielê nale¿y zrobiæ
œwi¹teczne porz¹dki, zrobiæ zakupy, a tak¿e wybraæ choinkê. Na
Wêgrzech niezwykle popularne s¹ wieñce adwentowe, które znajduj¹ siê nie tylko w ka¿dym domu, ale tak¿e w miejscach u¿ytecznoœci publicznej. Wieñce najczêœciej zawieraj¹ cztery œwiece, które palone s¹ co tydzieñ, a¿ do Bo¿ego Narodzenia.
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13 grudnia czyli Dzieñ œw. £ucji to pora wykonywania magicznych zabiegów, które m.in. maj¹ uchroniæ gospodarstwo domowe przed z³ymi urokami. Tego dnia zakazywano wykonywania
typowo kobiecych prac, z wyj¹tkiem ³uskania fasoli lub skubania
pierza (czynnoœæ ta u³atwiæ ma kurom niesienie jaj). Kobiety wk³ada³y równie¿ ga³¹zki do wody oraz ziarna pszenicy do kie³kowania. Równie¿ tego dnia panny zapisuj¹ na karteczkach mêskie
imiona. Przez kolejne dni pal¹ je pojedynczo, by na ostatniej poznaæ imiê przysz³ego mê¿a. Wed³ug tradycji okres pomiêdzy 13,
a 25 grudnia zapowiada przysz³oroczn¹ pogodê.
Na Wêgrzech wigilia jest niezwykle wa¿nym dniem. Nazywana
jest "Szent-Este", co oznacza Œwiêty Wieczór. Niegdyœ w wigiliê
lub kilka dni przed ni¹ kolejne domy odwiedzali pasterze z pêkami witek, wrêczaj¹c gospodyniom po jednej. Te ch³osta³y nimi
nogi ch³opców, by wypasane przez nich byd³o by³o skoczne oraz
wrêcza³y im prezenty. Na wiosnê te same witki u¿ywane by³y do
pêdzenia byd³a na pastwiska. Podobnie, jak w Polsce pod wigilijnym obrusem umieszczano zbo¿e, nasiona, siano i s³omê, które
mia³y przynieœæ urodzaj w nadchodz¹cym roku. Po œwiêtach s³u¿y³y m.in. do wypiekania chleba. Zanurzany w miodzie czosnek,
orzechy i jab³ka mia³y zapewniaæ zdrowie domownikom. Roœlinom str¹czkowym, rybom, kluskom z makiem przypisywano moc
mno¿enia pieniêdzy. Równie¿ okruszki z wigilijnego sto³u mia³y
magiczne znaczenie i posiada³y moce lecznicze. Niezbêdnym
smako³ykiem na œwi¹tecznym stole jest „szaloncukor” czyli pralinki z mas¹ waniliow¹, orzechow¹, marcepanow¹ lub z galaretk¹. Innym tradycyjnym przysmakiem s¹ strucle z makiem i
orzechami. Ka¿da gospodyni powinna upiec ich tyle, by poczêstowaæ nimi najbli¿szych i s¹siadów i pochwaliæ siê zdolnoœciami kulinarnymi. Na wigilijnym stole obowi¹zkowo znaleŸæ siê musi
pieczony karp, zupa rybna z ró¿nych gatunków ryb oraz ch³odnik
z wiœni. Podobnie, jak w naszym kraju, tak i u naszych bratanków pierwszego dnia Œwi¹t Wêgrzy odwiedzaj¹ rodzinê, wymieniaj¹ siê prezentami i ¿yczeniami. Tego dnia ka¿da gospodyni
domowa powinna poczêstowaæ wszystkich cz³onków rodziny
wspomnian¹ ju¿ strucl¹ orzechow¹ lub makowcem.
Na podstawie : http://www.twojaeuropa.pl/1179/boze-narodzenie-na-wegrzech

* * *
Tradycje bo¿onarodzeniowe w Czechach
Tutaj musimy pamiêtaæ, ¿e nasza gmina aktywnie wspó³pracuje z czeskimi gminami znajduj¹cymi siê na tzw Zaolziu czyli
Œl¹sku Cieszyñskim, zamieszkiwanym do dziœ przez liczn¹
mniejszoœæ polsk¹. Tak wiêc i tradycje tego regionu niewiele
odbiegaj¹ od tych naszych cieszyñskich, ale egzystuj¹cych po
polskiej stronie granicy. Poni¿ej opisane tradycje dotycz¹ Czech,
ale w ogólnym zarysie, bez rozgraniczania na Czechy, Morawy i
Œl¹sk.
Tak jak i w Polsce, w Czechach istniej¹ s³odkoœci tradycyjnie
zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem. Typowo czeskie s¹ tzw. cukroví
czyli ró¿nego rodzaju ciasteczka, których wiele rodzajów ka¿da
pani domu ma obowi¹zek przygotowaæ na œwiêta i okres poœwi¹teczny. Owe ciasteczka w ka¿dej rodzinie mog¹ byæ inne. Tymczasem istnieje prócz tego ciasto, które ju¿ w samej swej nazwie
odwo³uje siê do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, tzw. vánoèka (czes.
„Vánoce“ to polskie Bo¿e Narodzenie), które chyba w ka¿dym
domu wygl¹da i smakuje niemal identycznie. Vánoèka to po prostu ciasto dro¿d¿owe zaplatane z 9 pasków (4 splecione u podstawy, 3 splecione poœrodku i 2 – na samej górze), do którego
dodaje siê rodzynki, migda³y, rum.
Sk¹d siê wziê³a vánoèka?
Ten œwi¹teczny smako³yk ma ju¿ doœæ d³ug¹ historiê. Na pocz¹tku by³o to wprawdzie ciasto pod³u¿ne, jak i dziœ, nie by³o
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jednak zaplatane. Nazywa³o siê je calta. Znana ona by³a ju¿ w
XIV w., a jej pierwotny wygl¹d stopniowo zacz¹³ siê zmieniaæ w
kszta³t warkocza, plecionki – czyli zbli¿ony do dzisiejszej vánoèki.
Owe plecionki mia³y przypominaæ Dzieci¹tko narodzone w Betlejem i owiniête w ko³derkê. Gospodynie wyrabia³y wówczas ciasta
ró¿nej wielkoœci – bywa³y nawet vánoèki metrowe.
Pierwsza wzmianka o vánoèce, jako takiej, pochodzi z XVI w.
Mówiono na ni¹ wówczas húska b¹dŸ calta (drugiej nazwy do
dziœ u¿ywa siê na przyk³ad w okolicach Tøebonia); w Austrii istnieje ciasto zwane calta, nie jest to jednak ciasto zaplatane
(dro¿d¿ow¹ vánoèkê nazywaj¹ Austriacy striezel lub zopf).
Vánoèka w ró¿nych regionach Czech i Moraw miewa te¿ takie
tradycyjne nazwy, jak: Ÿemle, cepík, štrucla, pletenice, pletánka,
štìdrovnice, štìdroveèernice.
Owe calty bywa³y bardzo popularnym podarunkiem dla zwierzchników; piekarze obdarowywali nimi swych sta³ych klientów.
Na wsi tak¿e by³ to rozpowszechniony prezent. Ka¿dy cz³onek
rodziny czy parobek zatrudniony w gospodarstwie dostawa³ specjalnie dla niego upieczon¹ ma³¹ vánoèkê. Wszak¿e pierwsz¹
upieczon¹ vánoèkê dostawa³ obowi¹zkowo gospodarz, by w nadchodz¹cym roku na jego polu obrodzi³o. Zaœ jedn¹ ogromn¹
vánoèkê przygotowywano dla wszystkich zgromadzonych przy
wigilijnym stole; po wieczerzy wigilijnej niedojedzone ciasto zostawiano na stole, wierzono bowiem,¿e tej nocy wracaj¹ na ziemiê duszê zmar³ych i posilaj¹ siê tym, co im ¿ywi pozostawili.
Jednym ze œwi¹tecznych symboli w Czechach jest karp wigilijny. Przed œwiêtami sprzedaje siê je na ulicach miast, wprost z
wielkich kadzi. Zgodnie z czesk¹ tradycj¹, zamiast na stó³, karp
mo¿e trafiæ z powrotem na wolnoœæ. U nas w Polsce bior¹c pod
uwagê cenê tej ryby, jest raczej ma³o prawdopodobne, aby ktoœ
chcia³ j¹ odnieœæ do stawu i darowaæ ¿ycie.
Na stó³ pod obrus k³adzie siê pieni¹dze, aby ich nie zabrak³o w
nadchodz¹cym roku. Po wieczerzy rodzina gromadzi siê wokó³
przystrojonej choinki, obdarowuje prezentami. Dzieciom w Czechach prezenty przynosi ma³y Jezus (JeŸíšek). Tak przynajmniej
napisano w artykule zamieszczonym w ni¿ej podanym Ÿródle.
Na podstawie http://www.pk.org.pl/artykul.php?id=352

* * *
A jak jest w innych krajach?
W Wielkiej Brytanii wigilijny posi³ek zaczyna siê w po³udnie,
w œcis³ym gronie rodzinnym. Zamiast wieczerzy, jest to œwi¹teczny obiad, który sk³ada siê z pieczonego indyka i " p³on¹cego puddingu". Wieczorem w Wigiliê angielskie dzieci wywieszaj¹ swoje
poñczochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleŸæ je wype³nione
prezentami. Tu narodzi³ siê zwyczaj poca³unków pod jemio³¹ wisz¹c¹ u sufitu. Taki poca³unek przynosi szczêœcie i spe³nienie
¿yczeñ. Londyn jest ojczyzn¹ pierwszych kartek z ¿yczeniami.
W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektowa³ pierwsz¹ kartkê
œwi¹teczn¹ z napisem "Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i
szczêœliwego Nowego Roku".
* * *
We wspó³czesnej Rosji bardziej uroczyœcie, ni¿ Bo¿e Narodzenie, œwiêtowana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas
prezentów, które w Rosji przynosz¹ Dziadek Mróz i jego wnuczka
Œnie¿ynka. Bo¿e Narodzenie zgodnie z kalendarzem juliañskim,
obchodzone jest po naszych œwiêtach i Nowym Roku - 7 stycznia. To œwiêto bardzo radosne, wiele osób udaje siê wtedy do
cerkwi, wszyscy sk³adaj¹ sobie ¿yczenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja czyli Wigilia. Przygotowuje siê postne danie z ziaren pszenicy, miodu i kaszy, które s¹ zmieszane z mig-
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da³owym lub makowym mlekiem. Do kaszy dodaje siê orzechy
lub mak. Takim daniem rozpoczyna siê Wigilia. Na rosyjskim
œwi¹tecznym stole obowi¹zkowo powinno znaleŸæ siê 12 dañ zgodnie z liczb¹ aposto³ów - m.in. ryba i miêsa w galarecie, pieczyste i pierniki miodowe. Wieczerzê wigilijn¹ poprzedza œcis³y
post, który przestrzegany jest, a¿ do pojawienia siê pierwszej
gwiazdki, symbolizuj¹cej Gwiazdê Betlejemsk¹.
Na podstawie: http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/62/index.php

* * *
W³ochy - dalekie i bliskie. Wielu W³ochów za spraw¹ prywatyzacji FSM znalaz³o u nas swoj¹ drug¹ ojczyznê. W mojej pamiêci sprzed wielu lat pozostaj¹ spotkania przedœwi¹teczne w Fiat
Auto Poland z w³osk¹ dyrekcj¹ spó³ki. Dla nich czymœ nowym by³
nasz op³atek, dla nas ich „panettone”, ale chyba szybko uda³o siê
ku obopólnej radoœci po³¹czyæ polsko-w³osk¹ tradycjê…
Okres œwi¹teczny we W³oszech rozpoczyna siê 24 grudnia,
a koñczy siê 6 stycznia. Sk³ada siê z 4 dni œwi¹tecznych: 24.12
la Vigilia (Wigilia), 25.12 il Natale (Bo¿e Narodzenie), 26.12
Santo Stefano (œw. Szczepana w Polsce) oraz 06.01 l'Epifania
(3 króli) i Befana (brak odpowiednika w Polsce). „La Befana” to wró¿ka o wygl¹dzie wiedŸmy, dosyæ z³oœliwa, która w tradycji w³oskiej przynosi dzieciom prezenty w zwi¹zku z Bo¿ym
Narodzeniem. Pe³ni tê sam¹ rolê, co u nas œwiêty Miko³aj. Dzieci
oczekuj¹ prezentów od Befany w noc z 5 na 6 stycznia, w Œwiêto
Trzech Króli. Sposób obchodzenia œwi¹t nie odbiega jakoœ
bardzo drastycznie od zwyczajów polskich, jednak istniej¹ elementy ró¿ni¹ce, wynikaj¹ce ze specyfiki kraju oraz ró¿norodnoœci tradycji w ka¿dym regionie W³och. We W³oszech kolacja wigilijna sk³ada siê z 13 dañ, o jedno wiêcej ni¿ w Polsce.
S¹ one oparte na bazie rybnej i jak to wiadomo we W³oszech
po³¹czone z makaronami pod ró¿nymi postaciami. Ka¿dy region W³och wyró¿nia siê swoj¹ typow¹ kuchni¹ lokaln¹ i w
zale¿noœci od regionu mog¹ to byæ spaghetti, lasagne, tortellini, ravioli, gnocchi i innego rodzaju kluski przyrz¹dzone z rybami, a tak¿e owocami morza, do tego podawane z sosami,
serami typu parmezan. W drugi dzieñ na obiad czêsto bywa
podawany rosó³ oraz indyk. We W³oszech, tak jak prawdopodobnie i w innych krajach po³udnia Europy do posi³ków pije siê
wino, w okresie œwi¹t powinno byæ jak najlepsze, wznosi siê
toasty szampanem, a tak¿e w niektórych przypadkach pija siê
wino grzane z przyprawami. Podczas œwi¹t nie mo¿e zabrakn¹æ s³odyczy - które uwielbiaj¹ nie tylko dzieci - czyli ró¿nego
rodzaju ciasta, najbardziej znane to Panettoni (dostêpne tak¿e w Jaworzu i wielu sklepach Bielska-Bia³ej) i Pandoro (typowe babki w kszta³cie walca, z bakaliami, podobne do naszych
wielkanocnych), Panpepato (pierniki), Torrone (nugaty z okolicy Wenecji, nadziewane migda³ami, jak równie¿ czekolad¹
lub orzechami), marcepany oraz czekoladki i cukierki.
Natale, czyli Bo¿e Narodzenie, œwiêto religijne oznacza narodziny Jezusa, ale tak¿e zes³anie na œwiat pokoju. Bo¿e Narodzenie, jakie znamy obecnie datuje siê dopiero od IV wieku
naszej ery, kiedy to papie¿ Juliusz I zdecydowa³ po³¹czyæ datê
obchodów pogañskiego œwiêta koñca roku, ze œwiêtem chrzeœcijañskim i uzna³ 25 grudnia za oficjaln¹ datê obchodzenia
tego œwiêta. Niektóre z obrzêdów np. obdarowywanie siê prezentami, choinka czy szopka maj¹ pochodzenie pogañskie i
by³y œwiêtowane zanim narodzi³ siê Jezus. W czasach antycznych œwiêtowa³o siê koniec roku oraz nadejœcie nowego
okresu spokoju i dobrobytu, natomiast w chrzeœcijañstwie nie
œwiêtuje siê koñca roku, tylko narodziny Jezusa i nadejœcie
okresu pokoju.
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Symbole œwi¹t
Jednym z najwiêkszych i najwa¿niejszych symboli œciœle zwi¹zanych ze Œwiêtami Bo¿ego narodzenia jest choinka. Zwyczaj
ów istnieje on dopiero od XIX wieku i zosta³ przywieziony z Niemiec, to ¿ona króla Umberto I po raz pierwszy ubra³a choinkê w
Rzymie na Kwinyrale. Choinka w wierzeniach pogañskich symbolizowa³a d³ugie ¿ycie. We W³oszech podobnie, jak w Polsce w
zale¿noœci od upodobañ kupuje siê zarówno ¿ywe, jak i sztuczne
drzewka, które nastêpnie ozdabia siê piêknymi, kolorowymi ozdobami gotowymi kupionymi w sklepie lub na targach przedœwi¹tecznych, jak i rêcznie wykonywanymi przez dzieci. We W³oszech
nieco inaczej ni¿ w Polsce choinkê ubiera siê 8 grudnia, a rozbiera 6 stycznia - czyli od Niepokalanego poczêcia NMP do 3 króli.
Oprócz ozdób typowo choinkowych s¹ innego rodzaju elementy
dekoracyjne, którymi przyozdabia siê na ten okres niemal ca³y
dom, s¹ to np. girlandy, wieñce, dekoracje z szyszek, œwieczek,
jak równie¿ figurki œw. Miko³aja, czy anio³ków, a nawet mini szopki. Oprócz choinki dom dekoruje sie równie¿ jemio³¹.
Najbardziej charakterystycznym aspektem œwi¹t Bo¿ego Narodzenia we W³oszech s¹ bezsprzecznie szopki. S¹ one sta³ym i
niezbêdnym elementem wystroju, szczególnie koœcio³ów. Tradycja szopek pochodzi w³aœnie z W³och, rozwija³a siê pomiêdzy
wiekiem XVII, a XVIII szczególnie w Rzymie, Neapolu, Genui i
na Sycylii. Pierwsz¹ szopkê stworzy³ œw. Franciszek z Asy¿u w
roku 1223 w miejscowoœci Greccio. Potem rozpowszechni³ siê
ten zwyczaj tworzenia mniejszych lub wiêkszych imitacji miejsca
narodzin Jezusa. Szopki sk³adaj¹ siê z postaci wykonywanych z
drewna, kamienia, gipsu lub terrakoty itp. Tradycj¹ typowo w³osk¹
s¹ ¿ywe szopki, w³aœnie st¹d bior¹ swój pocz¹tek, z których najs³ynniejsza jest inscenizowana na Placu Hiszpañskim w Rzymie.
Tak jak w Polsce najwa¿niejszym miastem dla szopek jest Kraków, gdzie co roku organizowany jest konkurs szopek, tak we
W³oszech stolic¹ szopek jest Neapol, gdzie równie¿ odbywaj¹
siê konkursy. Jednak pochodzenie szopek równie¿ datuje siê od
czasów antycznych, Etrusków i wczesnych Rzymian, 20 grudnia
statu³y by³y wystawiane na ma³ych o³tarzach, wokó³ których zbiera³a siê ca³a rodzina i modli³a siê.
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Tradycja targów czyli straganów rozstawianych na placach
miast w okresie przedœwi¹tecznym, na których mo¿na kupiæ ozdoby, dekoracje i prezenty jest stosunkowo m³od¹ tradycj¹ i rozpowszechnion¹ g³ównie na pó³nocy W³och, w rejonach bliskich geograficznie i kulturalnie Niemcom i Austrii, chocia¿ stopiono zaczyna byæ popularna tak¿e i w innych bardziej po³udniowych rejonach W³och. Bodaj¿e najpiêkniejszym jej przyk³adem s¹ targi
przedœwi¹teczne na Piazza Navona, jednym z najznamienitszych
placów Rzymu. Mo¿na tam kupiæ zabawki dla dzieci, s³odycze,
miniaturki szopek, jak równie¿ ró¿nego rodzaju dekoracje œwi¹teczne. Przede wszystkim jednak s¹ to produkty i wyroby rêczne,
rêkodzielnicze, jak równie¿ gastronomiczne smako³yki.
W okresie œwi¹t we W³oszech zewsz¹d rozbrzmiewa muzyka,
organizowane jest mnóstwo koncertów na placach, w koœcio³ach,
a tak¿e ró¿nego rodzaju przedstawienia, wszystko o tematyce
œwi¹tecznej, zapraszane s¹ wielkie s³awy, zacni goœcie- tak¿e
zagraniczni. Nie zapominajmy, ¿e W³ochy to kraj kultury, tam
mo¿na zawsze uczestniczyæ w wystêpach najwiêkszych s³aw.
Szczególne atrakcje czekaj¹ tych, którzy wybior¹ siê np. do Rzymu, Mediolanu, Wenecji, Florencji, Sieny, ale równie¿ innych miast
Toskanii czy Umbrii, w tym do Asy¿u i Perugii.
Na podstawie: http://www.wlochy.edu.pl/Wlochy,Boze-Narodzenie-powlosku-czyli-obrzedy-i-tradycje-obchodzone-we-Wloszech,762.html

* * *
W Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, ani prezentów pod choink¹. Bo œw. Miko³aj obdarowa³ ju¿ szczodrze dzieci
5 grudnia. Za to Holendrzy pielêgnuj¹ tradycjê pasterki. Ten jeden raz w roku koœcio³y s¹ przepe³nione wiernymi œpiewaj¹cymi
pe³n¹ piersi¹ kolêdy nie tylko holenderskie, ale i niemieckie, angielskie. Holandia to kraj umiaru. Œwiêta nie stoj¹ pod znakiem
suto zastawionych sto³ów, nie ma specjalnych potraw œwi¹tecznych czy wypieków. Za to Holendrzy pokazuj¹ zamo¿noœæ na
zewn¹trz - drzewka przed domkami obwieszone s¹ sznurami
migoc¹cych lampek, a okna ton¹ w czerwonych wst¹¿kach i kartkach œwi¹tecznych, bo dni przedœwi¹teczne Holendrzy spêdzaj¹
nie na gotowaniu, ale na pisaniu kartek…
Na podstawie :http://swietabozegonarodzenia.pl/?page_id=53
Opracowa³: Piotr Filipkowski

Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
AKCJA KATOLICKA
Niedziela Chrystusa Króla – œwiêtem Akcji Katolickiej
Akcja Katolicka wrêczy³a medale „Za Uœwiêcanie Œwiata”.
Wœród tegorocznych laureatów nagród „Pro Consecratione
Mundi”, przyznawanych przez Akcjê Katolick¹ diecezji bielsko¿ywieckiej znaleŸli siê: za³o¿ycielka Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Bia³ej, dyrektor Ksi¹¿nicy Beskidzkiej, prezes
diecezjalnej Akcji Katolickiej i szefowa parafialnego oddzia³u
tego stowarzyszenia w Brzezince. Medale, które s¹ wyró¿nieniem dla ludzi, którzy poprzez pracê zawodow¹ i s³u¿bê publiczn¹ maj¹ odwagê dawaæ œwiadectwo wiary chrzeœcijañskiej
wrêczono 20 listopada w Bielsku-Bia³ej. Spoœród nominowanych kapitu³a nagrody przyzna³a medal Bogdanowi Kocurkowi
– dyrektorowi najwiêkszej biblioteki publicznej na Podbeskidziu, pomys³odawcy Ekumenicznego Maratonu Biblijnego oraz
elektronicznego opracowania bazy danych poœwiêconej Janowi Paw³owi II, oraz Janinie Królikowskiej – za³o¿ycielce bielskiego KIK-u, by³ej pracownicy Biskupiego Komitetu Pomocy
WiêŸniom i Internowanym, organizatorce Tygodnia Kultury

Chrzeœcijañskiej, wyró¿nionej medalem papieskim „Pro Ecclesia et
Pontifice”. Zwieñczeniem
œwiêta patronalnego Akcji
Katolickiej 20 listopada
by³a msza œw. pod przewodnictwem ordynariusza bielsko-¿ywieckiego
bp Tadeusza Rakoczego
odprawiona w bielskim
koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Akcja Katolicka w diecezji bielsko-¿ywieckiej
zosta³a erygowana przez
bp. Tadeusza Rakoczego w listopadzie 1996 roku. Obecnie w diecezji istnieje 78
parafialnych oddzia³ów tego stowarzyszenia, skupiaj¹cych
³¹cznie oko³o 1,5 tys. osób. Tak¿e w naszej parafii w pi¹tek
poprzedzaj¹cy niedzielne uroczystoœci odby³o siê okoliczno-
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œciowe spotkanie cz³onków Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej wraz z naszymi ksiê¿mi – ks Adamem Gramatyk¹ i
ks Piotrem Liptakiem.
Opracowanie POAK na podstawie: http://www.diecezja.bielsko.pl

* * *
Mo¿e na koniec warto przytoczyæ fragmenty wypowiedzi Haliny Szyde³ko z okazji 15-lecia istnienia Akcji Katolickiej w naszej
diecezji.
[…] Czy Akcja Katolicka jest potrzebna? By³a potrzebna kiedy
pojawi³y siê nowe pr¹dy myœlowe, bêd¹ce podstaw¹ dwóch systemów: liberalizmu – kapitalistycznego oraz materializmu – komunistycznego. Czy te zagro¿enia minê³y? Z ca³¹ pewnoœci¹ nie.
Ktoœ powie, s¹ przecie¿ kap³ani, to oni maj¹ troszczyæ siê o Koœció³. Czy tylko oni? My wszyscy tworzymy Koœció³ i my wszyscy
jesteœmy za niego odpowiedzialni.[…]
Halina Szyde³ko - Prezes Akcji Katolickiej w Polsce
Bielsko-Bia³a, 10 wrzesieñ 2011r
¯ród³o:http://www.ak.org.pl
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=437:15-lat-akcji-katolickiej-na-podbeskidziu&catid=64:wiadomoci&Itemid=1
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ZAPROSZENIE
Polskie Towarzystwo Ewangelickie
i Parafia Ewangelicka w Jaworzu
zapraszaj¹
w dniu 8 stycznia 2012 roku,
godz. 17.00
do Koœcio³a Ewangelickiego na

Wieczór Kolêd
wyst¹pi¹ dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej,
Gimnazjum i M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego
w Jaworzu a tak¿e zespo³y œpiewacze dzia³aj¹ce
przy parafii ewangelickiej.
Organizatorzy

Z ¯YCIA TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW JAWORZA
Na posiadach - o naszej architekturze
Jak w historiê polskiej architektury wpisuj¹ siê dwie szko³y i
niektóre wille wybudowane w Jaworzu w dwudziestoleciu miêdzywojennym? OdpowiedŸ na to i wiele innych pytañ us³yszeli
uczestnicy kolejnych posiad zorganizowanych przez Towarzystwo
Mi³oœników Jaworza 13 listopada br.
M³ody historyk sztuki – Dominik Konarzewski, wywodz¹cy siê
ze znanej artystycznej rodziny (wnuk Ludwika Konarzewskiego –
twórcy m.in. wystroju koœcio³a w Istebnej ) zaprezentowa³ zebranym projekt zatytu³owany „Modernizm i góry. O miêdzywojennej
architekturze miejscowoœci wypoczynkowych Œl¹ska Cieszyñskiego’’. Prelegent (jeœli mo¿na u¿yæ takiego niemodnego ostatnio
okreœlenia) mówi³ o architekturze miêdzywojnia na szerokim tle
historycznym, wspominaj¹c zarówno wczeœniejsze habsburskie
budownictwo drewniane na naszym terenie (g³ównie leœniczówki
i zameczki myœliwskie), jak i budownictwo rozpoczête i lansowane przez „odkrywcê‘’ Wis³y - Bogumi³a Hoffa oraz jego syna Bogdana, które to kojarzy siê ze stylem zakopiañskim Stanis³awa
Witkiewicza.
Dwudziestolecie miêdzywojenne, przy³¹czenie Œl¹ska po kilku
wiekach do Polski, ³¹czy³o siê z nowymi tendencjami w architekturze. Nowe trendy w tej dziedzinie pojawi³y siê wówczas w
ca³ej odrodzonej po niewoli Polsce. Wkroczy³ do przestrzeni publicznej modernizm – z równoczesnym poszukiwaniem w³asnej
to¿samoœci i rodzinnych korzeni (np. pewne elementy stylu „dworkowego’’, polskiego renesansu). Dominik Konarzewski bogato ilustrowa³ te ogólne stwierdzenia przyk³adami budowli, k³ad¹c szczególny nacisk na: nowoczesnoœæ, czasem wrêcz awangardowoœæ
rozwi¹zañ architektonicznych, kompleksowe traktowanie budowli
– ze wszystkimi elementami ich wnêtrza oraz na równoczesne
drobiazgowe planowanie otoczenia, przestrzeni wokó³ danego
obiektu.
Dlaczego zaœ nast¹pi³ gwa³towny rozwój budownictwa o
charakterze uzdrowiskowym, zw³aszcza w miejscowoœciach,
które takiej infrastruktury nie mia³y, tj. w Wiœle, Ustroniu, Istebnej (Jaworze; XIX – wieczne uzdrowisko j¹ mia³o, dlatego o
wiele mniej skorzysta³o z tych tendencji)? Ówczesnym w³adzom zale¿a³o na tym, by mieszkañcy Górnego Œl¹ska i in-

nych terenów Polski jeŸdzili wypoczywaæ do polskich, po³o¿onych na
Œl¹sku Cieszyñskim uzdrowisk.
W³adze te, a szczególnie „rz¹dz¹cy’’ Œl¹skiem od 1926 roku wojewoda Micha³ Gra¿yñski, d¹¿y³y do
godzenia ówczesnej autonomii
Œl¹ska z jego zespoleniem z reszt¹
Polski. Dominik Konarzewski
poda³ jako klasyczny przyk³ad tej
tendencji fakt wybudowania w Wiœle zameczku dla prezydenta
Rzeczpospolitej, w którym zreszt¹ Ignacy Moœcicki w latach
trzydziestych chêtnie i czêsto przebywa³. Prelegent zwróci³
te¿ uwagê na pewien znamienny element architektoniczny nad
wejœciem do zameczku: orze³ Piastów dolnoœl¹skich ma koronê umieszczon¹ powy¿ej, a jest to korona kojarz¹ca siê z
Jagiellonami i Polsk¹.
Dwudziestolecie miêdzywojenne na Œl¹sku Cieszyñskim to
tak¿e inwestowanie w szko³y; dwie; modernistyczne z ducha,
powsta³y w Jaworzu: w centrum i w Na³ê¿u. Powstawa³y wówczas równie¿ liczne budowle o charakterze willowym. I tu wymieniæ nale¿y m.in. wille: by³ego ministra i premiera Janusza
Jêdrzejewicza (rozebran¹ po wojnie) oraz wojewody wo³yñskiego Henryka Józewskiego (obecnie, po przeróbkach, jest to willa
Relax). Wiele budynków willowych powsta³o szczególnie w Wiœle. W jej centrum wybudowano Dom Zdrojowy, harmonizuj¹cy z nim budynek poczty oraz liczne wille w pobli¿u tych obiektów.
Wszystkie uzdrowiska obowi¹zkowo posiada³y baseny, tworzone z wykorzystaniem górskich potoków. (Ilu mieszkañców
Jaworza pamiêta jeszcze nasz basen przy obecnej ulicy S³onecznej?) Powsta³y tak wa¿ne sk³adniki infrastruktury jak: drogi (na Równicê, na Kubalonkê), stacje benzynowe (sieæ „Karpaty’’), rozbudowywano kolej (linia Ustroñ Polana – Wis³a
G³êbce); zaprezentowana uczestnikom posiad mapa po³¹czeñ
kolejowych Wis³y z ca³¹ ówczesn¹ Polsk¹ jest imponuj¹ca,
podobnie jak legendarna wrêcz punktualnoœæ ówczesnych
kolei.
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Szczególne zainteresowanie wzbudzi³a relacja i prezentacja
wizualna szpitala dzieciêcego na Kubalonce: niezwykle nowoczesnych rozwi¹zañ architektonicznych zarówno z zewn¹trz jak i
we wnêtrzu budynku oraz zaplanowania, po raz pierwszy w dziejach tego typu obiektów, szko³y w obrêbie kompleksu szpitalnego.
Dominik Konarzewski zakoñczy³ sw¹ opowieœæ o tak wa¿nym
dla naszego terenu okresie w architekturze prezentacj¹ ró¿nych
stylowych obiektów – zarówno modernistycznych (tych, które

Zamki i pa³ace Œl¹ska Cieszyñskiego
Pod koniec paŸdziernika br. Towarzystwo Mi³oœników Jaworza zorganizowa³o wycieczkê szlakiem zamków i pa³aców Œl¹ska Cieszyñskiego. Tym razem trasa wycieczki wiod³a przez daw-

2011 ROK

zachowa³y pierwotny kszta³t i tych po przeróbkach), jak i budowli
nawi¹zuj¹cych do tradycyjnej architektury drewnianej terenów
górskich.
W niniejszej krótkiej notatce trudno zawrzeæ wszystkie interesuj¹ce w¹tki relacjonowanej tu opowieœci o szeroko rozumianej
architekturze. Tote¿ zainteresowanych tematem odsy³amy do artyku³ów i ksi¹¿ek Dominika Konarzewskiego; ostatnia z wydanych dotyczy Wis³y.
Ma³gorzata Kobiela-Gryczka

ne szlacheckie dwory i pa³ace znajduj¹ce siê po polskiej stronie
Œl¹ska Cieszyñskiego. W wycieczce uczestniczy³ kustosz Muzuem Œl¹ska Cieszyñskiego Mariusz Makowski, który przybli¿y³
uczestnikom wyjazdu dzieje poszczególnych dworów i pa³aców.

Foto: R. Stanclik

Towarzystwo Mi³oœników Jaworza informuje,
¿e podczas publicznej zbiórki pieniêdzy przeznaczonych na renowacjê zabytkowych obiektów
uzyskano nastêpuj¹ce kwoty:
3124,80 z³ na cmentarzu katolickim
4062,60 z³ na cmentarzu ewangelickim
³¹cznie zebran¹ kwotê: 7187,40 z³ s³ownie: siedem tysiêcy sto osiemdziesi¹t siedem z³otych czterdzieœci groszy
Zbiórka zosta³a przeprowadzona w dniu 01.11.2011r., ze zbiórki sporz¹dzone zosta³y stosowne protoko³y. Przeprowadzaj¹cy
zbiórkê nie pobierali wynagrodzenia, a ca³a zebrana kwota zosta³a przekazana na konto Towarzystwa Mi³oœników Jaworza i jest
do dyspozycji Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków z przeznaczeniem na renowacjê zabytków cmentarnych.
Organizatorzy dziêkuj¹ kwestuj¹cym za poœwiêcony czas i zaanga¿owanie, dziêkujemy równie¿ dyrekcji i m³odzie¿y gimnazjum
im. Gen. Maczka w Jaworzu za pomoc podczas kwesty.

Z ¿ycia Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego
W niedzielê 27 listopada w koœciele Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu mia³ miejsce wieczór poezji zatytu³owany „Bóg
oczyma polskich poetów”. Program zosta³ przygotowany przez
m³odzie¿ miejscowego zboru oraz zespó³ Genezaret dzia³aj¹cy
przy tutejszym koœciele.
W programie mogliœmy us³yszeæ utwory odwo³uj¹ce siê do
Boga takich polskich poetów, jak: Jan Kochanowski, Leopold
Staff, Franciszek Karpiñski, Juliusz S³owacki, Adam Mickiewicz i
wielu innych. Odpowiedni nastrój wieczoru poetyckiego podkreœla³ wystrój koœcio³a i odpowiednio dobrany podk³ad muzyczny.
PF
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GALERIA NA ZDROJOWEJ
Spotkanie z poezj¹ w Galerii na Zdrojowej
W czwartek 24 listopada z
inicjatywy Stowarzyszenia
Nasze Jaworze, przy wspó³pracy z Oœrodkiem Promocji
Gminy zosta³ zorganizowany
wieczór poetycki, zatytu³owany „Jaworze w poezji” z udzia³em jaworzañskich poetek Krystyny Gutan i Gabrieli Œliwki.
W imieniu stowarzyszenia
przyby³ych na to spotkanie poetów, przedstawicieli Rady
Gminy i goœci powita³a El¿bieta Zagu³a, wprowadzaj¹c równoczeœnie zebranych w tematykê wieczoru. W jego pierwszej czêœci
zaprezentowane wiersze nawi¹zywa³y do czasookresu w jakim
byliœmy w listopadzie, kojarzonego z przemijaniem i pamiêci¹ o
zmar³ych i do jakiego zmierzaliœmy - poprzez adwent do œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. W drugiej czêœci, poetki uraczy³y s³uchaczy
wierszami bêd¹cymi poetyckim przewodnikiem po piêknych zak¹tkach Jaworza, ale i takich dotykaj¹cych problemów wspó³czesnego spo³eczeñstwa.
Poetki przygotowa³y równie¿ wspania³¹ niespodziankê- czyli nowe
utwory nawi¹zuj¹ce do zmian, jakie w ostatnim czasie zasz³y w
Jaworzu i zaprosi³y uczestników spotkania na „wspólny spacer z
hrabi¹ Maurycym” po uroczych alejkach Parku Zdrojowego.
Jeden z wierszy autorstwa Krystyny Gutan zadedykowany zosta³ Jadwidze Roik, niejako w podziêce z jej mi³oœæ do Jaworza

przejawiaj¹c¹ siê miêdzy innymi w fotograficznym dokumentowaniu wydarzeñ z ¿ycia gminy, jak i odkrywaniu zapomnianej
historii naszej miejscowoœci. Refleksyjne wiersze, niektóre humorystyczne, dotykaj¹ce problemów wspó³czesnego spo³eczeñstwa, ale i te nawi¹zuj¹ce do œwi¹t Bo¿e Narodzenia zaprezentowa³a Gabriela Œliwka.
Koñcz¹c poetycki wieczór Zygmunt Podkówka i Danuta Mynarska w imieniu Stowarzyszenia Nasze Jaworze oraz Oœrodka Promocji Gminy podziêkowali poetkom nie tylko za przyjêcie zaproszenia i udzia³ w wieczorze autorskim, ale za ca³¹ twórczoœæ,promowanie Jaworza, ¿ycz¹c jednoczeœnie dalszych owocnych twórczych uniesieñ. Obok prezentujemy jeden z wierszy autorstwa Krystyny Gutan. Wiersz Gabrieli Œliwki zgodnie z propozycj¹ poetki
zamieœcimy w innym wydaniu Echa Jaworza.
Przygotowa³; P.Filipkowski
Foto: Dorota Gogler

Pani Jadzi Roik
Spacer po jaworzañskim parku.
Jak¿e urocze to nasze Jaworze!
Po prostu per³a czasu, gór uœciskiem zamkniêta,
wype³niona histori¹ niezwyk³¹, która mo¿e
uczyæ nas o przesz³oœci: dobrze j¹ pamiêta!
Teraz piêkne œcie¿ki, jak znaki magiczne
nowy jaworzañski krajobraz kreœl¹,
prowadz¹c nas w miejsca ciekawe, tak liczne,
staj¹c siê w tej przestrzeni jakby now¹ pieœni¹.
Na ³aweczce, hrabia Maurycy, dawny Gospodarz,
który wszystkich do piêknego parku zaprasza:
wita goœci, mieszkañców i jak dobry w³odarz,
niezwyk³oœæ tego miejsca z radoœci¹ og³asza.
Jakby dopiero co wyszed³ z Pa³acu,
przysiad³ na chwilê, by oczy nacieszyæ
s³oñca zachodem i piêknem wieczoru;
widaæ, nie ma zamiaru siê œpieszyæ!
Nie sposób odmówiæ temu zaproszeniu,
to niezwykle ciep³y goœcinnoœci gest;
wiêc piêkn¹ alej¹ do Œwi¹tyni, w zamyœleniu,
idziemy, by pok³oniæ siê Temu, Który Jest.
Tu m¹droœci¹ mówi¹ do nas cmentarne mogi³y,
milczeniem przywo³uj¹c inny czas i œwiat;
s¹ wype³nieniem losu, co czasem zawi³y…
Jak¿e trudno uwierzyæ, ¿e to tyle lat…

Tak¿e nad kwater¹ hrabiowsk¹ przystan¹æ trzeba,
wieczne odpoczywanie szepn¹æ, dodaæ zamyœlenie;
wielkiej wdziêcznoœci s³owa wys³aæ do nieba,
za to, ¿e znamy naszego dzisiaj korzenie.
Dalszy spacer nad staw prowadzi: jest nie do poznania!
Wiekowe drzewa przegl¹daj¹ siê w lustrze wody,
aby nie mieæ w¹tpliwoœci co do przekonania,
¿e z mijaj¹cym czasem nie straci³y nic ze swej urody.
Wysepka, na œrodku stawu, na goœci wci¹¿ czeka,
zakochana para na ³awce siê droczy;
œwiat³a w wodzie odbite, widoczne z daleka
uœmiechaj¹ siê do fontanny, która cieszy oczy.
Przed nami Amfiteatr w wieczornej godzinie.
Dzisiaj tutaj spokojnie, cicho, ¿ywej duszy, ale…
w ci¹gu roku, kiedy jaworzañska zima przeminie,
niez³e siê tutaj wyprawiaj¹ bale!
Czas powracaæ, wieczór ju¿ nadchodzi,
na zakrêcie ¿egna nas solankowa fontanna;
przy niej, w trzy twarze zapatrzeni, i starzy i m³odzi,
chc¹ odgadn¹æ, jaka bêdzie pogoda poranna?
A na ³aweczce nasz Gospodarz niestrudzenie czeka,
d³oñ na roz³o¿onej ksi¹¿ce trzyma,
wydaje siê, jakby myœlami wraca³ sk¹dœ z daleka,
nowe piêkno ch³onie rozradowanymi oczyma…
Krystyna Gutan
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Fina³ wystawy Ko³a Zainteresowañ
w Galerii na Zdrojowej
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” przy wspó³udziale OPG
zorganizowa³o 9 listopada w Galerii na Zdrojowej otwarte
spotkanie z cz³onkami Ko³a Zainteresowañ dzia³aj¹cego
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Spotkanie stanowi³o podsumowanie cyklu zorganizowanych przez
Stowarzyszenie wystaw prac Pañ z Ko³a Zainteresowañ, a
g³ównie tej ostatniej, o której pisaliœmy w listopadowym
numerze Echa Jaworza. Celem tego spotkania by³o bli¿sze zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹ Ko³a, przedstawienie
osób wykonuj¹cych „szyde³kowe cuda” jak równie¿ podziêkowanie za dotychczasowy wniesiony wk³ad w promowanie Jaworza.
Spotkanie przebieg³o we wspania³ej atmosferze i sta³o siê
niejako autoprezentacj¹ poszczególnych organizacji pozarz¹dowych w nim uczestnicz¹cych.
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” pokrótce
przedstawi³ przewodnicz¹cy Zygmunt Podkówka oraz jego
cz³onkini, a zarazem radna Danuta Mynarska. Ko³o Zainteresowañ zaprezentowa³a pastorowa Anna Wantulok, zaœ
o dzia³alnoœci niedawno powsta³ego w Jaworzu Stowarzyszenia Mi³oœników Sztuki, krótko poinformowa³a Wioletta Kuœ
Przyby³ych goœci i panie z Ko³a Zainteresowañ powita³ przewodnicz¹cy Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” Zygmunt Podkówka, który w imieniu swojej organizacji, jak i Oœrodka Promocji
Gminy podziêkowa³ Annie Wantulok, za przygotowanie wystawy oraz ca³oroczn¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ, udzia³ w gminnych imprezach, a tym samym za promowanie Jaworza równie¿ w innych miejscowoœciach.

Ko³o Zainteresowañ, pomimo ¿e dzia³a przy parafii ewangelickiej, jest znane wiêkszoœci jaworzan, w³aœnie dziêki swoim barwnym wystawom widocznym podczas ró¿nych imprez,
odbywaj¹cych siê w naszej gminie. Organizacja liczy w sumie
kilkanaœcie osób, spotykamy siê oficjalnie 2 razy w miesi¹cu,
ale jeœli mamy w najbli¿szym planie wyjazd na pokaz lub udzia³
w jakimœ spotkaniu, wówczas czêstotliwoœæ naszych spotkañ
wzrasta - mówi³a Anna Wantulok.
Obecnie panie „pracuj¹” g³ównie szyde³kiem, kilka osób haftuje. Oprócz ozdób wykonujemy równie¿ prace – nazwijmy
je u¿yteczne - skarpetki z owczej we³ny, szaliki, czapki itd.

Naszym g³ównym celem jest spotykanie siê, bycie razem, a
mo¿emy przy tym wiele od siebie siê nauczyæ. Cieszy nas,
gdy komuœ podoba siê to co robimy, ³¹czymy aktywne spêdzanie czasu w gronie znajomych z praktycyzmem. Oprócz
wystaw i pokazów w Jaworzu, po raz pi¹ty pojedziemy ze
swoimi pracami do Czech na Jarmark Miko³ajowy w Trzyñcu.
Od kilku lat wyje¿d¿amy na jarmarki œwi¹teczne (adwentowe
i wielkanocne), które organizowane s¹ na Górnym Œl¹sku.
W tym roku planujemy wyjazd do Orzesza. Czêsto nasze eskapady wi¹¿¹ siê ze zwiedzaniem koœcio³ów w tych miejscowoœciach, a tak¿e nawi¹zaniem kontaktu z innymi grupami
„zainteresowañ” dzia³aj¹cymi np. przy tamtejszych parafiach
– kontynuowa³a Anna Wantulok.
Opiekunka Ko³a Zainteresowañ podkreœli³a tak¿e znaczenie imprez, które odbywaj¹ siê w samym Jaworzu, jak chocia¿by wydarzenie kulturalne sprzed dwóch miesiêcy „Dzia³anie na polanie” u pp. Steklów, organizowane przez Stowarzyszenie Mi³oœników Sztuki przy wspó³pracy z LGD Ziemia
Bielska, ale i imprezê zorganizowan¹ przez Stowarzyszenie
„Nasze Jaworze” w Skansenie. Wówczas, jak wyjaœni³a
A.Wantulok - udzia³ Ko³a Zainteresowañ w pokazie tradycji
regionalnych w Skansenie, pozwoli³ na pokazanie tej grupy
osób i ich dorobku tak¿e innym ludziom zainteresowanym
sztuk¹ i tradycjami ludowymi – tak¿e spoza Jaworza. Poza
tym spotkanie to da³o szansê na pokazanie m³odszemu pokoleniu, ale i wielu ludziom jak kiedyœ wyrabia³o siê mas³o,
piek³o chleb czy szatkowa³o kapustê itp. a przy tym œwietnie
wszyscy siê bawili.
Na koniec warto przedstawiæ genezê nazwy „ko³a zainteresowañ”, jakie zaprezentowa³a pastorowa Anna Wantulok. W
chwili obecnej w orbicie zainteresowañ cz³onkiñ ko³a s¹ trzy
obszary aktywnoœci: robótki rêczne, kulinaria- gotowanie i pieczenie oraz wycieczki czyli turystyka. To jest spektrum zainteresowañ pañ z ko³a na dzieñ dzisiejszy, ale jak mówi A.Wantulok – nie zamykamy siê tylko w tych obszarach, byæ mo¿e
znajdzie siê grupa osób o innych hobby czy preferencjach
artystycznych i wówczas nasza dzia³alnoœæ automatycznie poszerzy siê – dodaje opiekunka ko³a.
Na zakoñczenie przewodnicz¹cy Stowarzyszenia, dziêkuj¹c zaprosi³ Ko³o Zainteresowañ do dalszej wspó³pracy w roku
2012 oraz ¿yczy³ dalszego tworzenie wspania³ych „cudeniek”,
które cieszy³yby oczy i serca ogl¹daj¹cych, a zarazem promowa³y nasz¹ gminê, pokazuj¹c dorobek artystyczny jej
mieszkañców.
P.Filipkowski
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯
Z ¯YCIA MOW
W styczniu 2012 roku przypadaæ bêdzie druga rocznica po¿aru pa³acu. Wiadomo, ¿e nie jest to powód do „œwiêtowania”,
wszak¿e wci¹¿ odczuwamy wielk¹ stratê.
Pa³ac to nie tylko zabytek architektury, ale i miejsce, które poprzez dawnych w³aœcicieli po dzieñ dzisiejszy wywiera
wp³yw na rozwój naszej miejscowoœci. Mowa tu o tradycjach
uzdrowiskowych, jak i przebudowie przez obecnych w³odarzy gminy, centrum Jaworza oraz Parku Zdrojowego na wzór
dawnego uzdrowiska, choæ zmodernizowanego pod k¹tem
XXI wieku.
O odbudowie pa³acu i koryta potoku biegn¹cego przez jego dziedziniec pisaliœmy w paŸdziernikowym wydaniu Echa Jaworza. W
po³owie listopada dziêki uprzejmoœci dyrektora M³odzie¿owego
Oœrodka Wychowawczego Bohdana Klimaszewskiego mogliœmy
zobaczyæ, jak postêpuj¹ prace zarówno wokó³ budynku, jak i w
jego wnêtrzu.
Obecnie trwaj¹ koñcowe prace przy brukowaniu dziedziñca pa³acowego – oczywiœcie pod okiem Konserwatora Zabytków. Tak
wiêc do historii przechodzi pochodz¹ca z czasów PRL asfaltowa wylewka przed pa³acem. Tak¿e koryto Potoku Wysoki - jak

zapewnia dyrektor
B.Klimaszewski zosta³o wykonane z
myœl¹ o kolejnych
pokoleniach jaworzan... i ewentualnych
powodziach. Zatem
solidnie, zgodnie z
wymogami prawa
budowlanego, a jednoczeœnie koryto potoku zyska³o nowe
wzmocnione brzegi,
które oprócz waloru
estetycznego, zapewni¹ wiêksze bezpieczeñstwo obiektowi.
Równie¿ wewn¹trz
obiektu trwaj¹ prace
zwi¹zane z odbudow¹
stropów. Na za³¹czonych zdjêciach widaæ
jeszcze miejsca po
po¿arze, ale i pokoje z betonow¹ wylewk¹. Dodatkowo
przy okazji odbudowy, ca³kowicie wymieniona bêdzie instalacja CO i elektryczna.
Widaæ
ogrom zniszczeñ,
prac jakie ju¿ wykonano oraz to, co
jeszcze trzeba zrobiæ. Najwa¿niejsze
jest to, ¿e prace posuwaj¹ siê naprzód
i wypada mieæ nadzieje, ¿e naszego
kraju nie dotknie
kryzys, jaki sta³ siê
udzia³em innych
pañstw Unii Europejskiej i tym samym odbudowa pa³acu nie bêdzie zagro¿ona.
P. Filipkowski

Z ¯YCIA GIMNAZJUM
Wycieczka naukowa gimnazjalistów z „Maczka”
W sobotê 26 listopada br. odby³a siê wycieczka do Instytutu
Fizyki i Planetarium w Katowicach. Gimnazjaliœci z Jaworza przyjêci zostali jako eksperci z fizyki na wyk³ad o przewodach œwietlnych i polimerach. Wiktor Niedzicki wci¹gn¹³ uczniów w œwiat

tworzyw sztucznych i mo¿liwoœci jakie one daj¹. Ciekawsze przedmioty, które zosta³y zaprezentowane to np. graj¹cy krawat, roboty, które mog¹ za nied³ugo s³u¿yæ nam jako pomoc w codziennym ¿yciu czy t³umik do samochodu stworzony za pomoc¹ wi¹zki œwiat³a.
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W planetarium uczniowie obserwowali ruch gwiazd po niebosk³onie i nauczyli siê orientowaæ w œwiecie za pomoc¹ miejsca po³o¿enia gwiazdy polarnej i pasa Oriona na po³udniku. W
tym celu wykonali wêdrówkê od pó³nocy na po³udnie. Po seansie nasi gimnazjaliœci odwiedzili obserwatorium,
poznali ró¿nicê miêdzy teleskopem i
lunet¹ oraz dowiedzieli siê ró¿nych ciekawostek ze œwiata astronomii o soczewkach i zwierciad³ach.
Wyjazd odby³ siê w ramach projektu
„Edukacja Przysz³oœci¹ Jaworza” pod
kierunkiem pañ: Jadwigi Spodzieji i
Marzeny Wajdy-Parzyk, gdzie wszyscy
mi³o i z zaanga¿owaniem spêdzili czas.
Magdalena Wolny

Dni Jêzyków Obcych
W dniach 17-18 listopada 2011 w naszym Gimnazjum odby³y siê Dni Jêzyków Obcych. W piêciu konkursach z jêzyka
angielskiego i niemieckiego wziê³o udzia³ ponad 50 uczniów.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs na potrawê polegaj¹cy na przygotowaniu i zaprezentowaniu dania
typowego dla jednego z krajów anglojêzycznych i niemieckojêzycznych. Prezentacja zosta³a po³¹czona z degustacj¹. Zwyciêzcami zostali uczniowie klasy 1a: Weronika Pastuszka,
Wiktoria Sêkowska i Kamil Wata. Kolejny konkurs polega³
na przygotowaniu pracy plastyczno-technicznej. Niepokonanym w tej konkurencji by³ uczeñ klasy 1a Konrad Smuczek,
który wykona³ makietê z zapa³ek przedstawiaj¹c¹ Big Ben’a.
Uczniowie mieli równie¿ mo¿liwoœæ wykazania siê umiejêtnoœciami informatycznymi w konkursie na wykonanie prezen-

tacji multimedialnej pt.: „ Dlaczego warto uczyæ siê jêzyków
obcych?”. Zwyciêzcami zostali” uczniowie klasy 1b £ukasz
Gañczarczyk i Norbert Zipser. Nastêpny konkurs dotyczy³
wiedzy z zakresu znajomoœci historii i kultury Stanów Zjednoczonych i Niemiec, w którym najlepszymi okazali siê Patryk Romaniak klasa 2c, Pawe³ Hañderek 3a i Marcelina Gr¹bkowska 3a. Przeprowadzono równie¿ IV edycjê konkursu angielsko-niemieckiego: „Speak German! Sprich Englisch” w
którym najwiêcej punktów zdoby³a uczennica klasy 3 a Marcelina Gr¹bkowska. Sporym zainteresowaniem cieszy³o siê
równie¿ spotkanie z native speaker’em.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.
Bo¿ena Wieroñska
Anna Wiœniewska

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1
ZBIERAMY – POMAGAMY!!!
Zachêcamy wszystkich do udzia³u w nowej, ca³orocznej akcji
organizowanej przez Miros³awê Hawe³ek i Samorz¹d Uczniowski naszej szko³y. Chcemy zorganizowaæ pomoc dla ciê¿ko
chorego dziecka. Czteroletni Filip choruje na mukowiscydozê. D³ugo szukano przyczyn choroby… obecnie ju¿ wiadomo
co jest przyczyn¹ jego powa¿nych problemów ze zdrowiem,
ale leczenie jest trudne i bardzo kosztowne. Chcemy pomóc
Filipowi i jego rodzicom, wiêc zbieramy plastikowe zakrêtki z
pustych, niepotrzebnych opakowañ np. po napojach, œrod-

kach czystoœci, kosmetykach, ¿ywnoœci, lekach. Niech nie
wêdruj¹ do kosza, ani na wysypiska œmieci, ani do domowych pieców. Zakrêtki wszystkich kolorów i rozmiarów, wrzucamy je do przygotowanego przy wejœciu do szko³y pojemnika. Wszystkie zgromadzone zakrêtki zostan¹ przeznaczone
do recyklingu , a zebrane w ten sposób pieni¹dze przekazane na leki dla Filipa. Prosimy o pomoc wszystkich uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników szko³y! ZBIERAMY, BO
POMAGAMY!!!
Miros³awa Hawe³ek
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OŒRODEK PROMOCJI GMINY

Projekt „Wspó³praca bez granic” Oœrodka Promocji Gminy Jaworze
W pi¹tek 25 listopada Oœrodek Promocji Gminy Jaworze zorganizowa³ konferencjê która mia³a na celu podsumowaæ wspó³pracê w roku 2011 oraz okreœliæ cele i projekty na rok 2012.
W konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele gmin partnerskich
gminy Jaworze, a mianowicie:
• z Republiki Czeskiej zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Stonavki: Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Øeka, Smilovice;
• ze S³owacji zrzeszonych w Stowarzyszeniu Terchowskiej Doliny: Dolná TiŸina, Kotrèiná Lúèka, Nezbudská Lúèka, Stráòavy,
Streèno, Zázriva;
Oprócz przedstawicieli Urzêdu naszej gminy obecni byli równie¿
przedstawiciele lokalnych instytucji dzia³aj¹cych na terenie gminy
Jaworze maj¹ce doœwiadczenie lub chc¹cych je mieæ we wspó³pracy zagranicznej: Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”, Gimnazjum nr 1
im. Gen. Stanis³awa Maczka w Jaworzu, M³odzie¿owy Oœrodek
Wychowawczy w Jaworzu, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Jaworzu.
Ka¿dy z obecnych mia³ okazjê przedstawiæ swoje osi¹gniêcia
w roku 2011 oraz propozycje dzia³añ w roku 2012. Goœcie z Republiki Czeskiej, jak równie¿ ze S³owacji zaprosili do wspólnego
udzia³u w wybranych imprezach na terenie swoich gmin. Obie
strony zawnioskowa³y równie¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci realizowania w latach nastêpnych trójstronnych projektów maj¹cych na
celu przybli¿enie kultury zarówno czeskiej, jak i s³owackiej na

PODZIÊKOWANIA
W zwi¹zku z faktem, i¿ rok 2011 dobiega koñca, Oœrodek
Promocji Gminy Jaworze, jako instytucja kultury, pragnie serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê i zaanga¿owanie siê “w
realizacjê wspólnych przedsiêwziêciach kulturalnych organizowanych dla mieszkañców naszego Jaworza i okolic:
• sponsorom:
- CERAMIKA PILCH
- ZPH „LODEK”
- VILLA BARBARA CENTRUM ZDROWIA I REHABILITAJI
- OKMAR-PLASTIK
- AUTO CZÊŒCI SOSULSKI
- HOTEL SPA JAWOR
- APTEKA W JAWORZU ul. Bielska
- INNA S.C.
- LAS-TECH Bielsko-Bia³a
- BUDWAK Sp. z o.o.
- WTÓRBET
- NADLEŒNICTWO BIELSKO
- NADLEŒNICTWO USTROÑ
• organizacjom:
- OSP JAWORZE
- KO£O GOSPODYÑ WIEJSKICH NR 1
- KO£O GOSPODYÑ WIEJSKICH NR 2

terenie Jaworza, jak równie¿ i kultury naszego regionu po stronie
partnerów zagranicznych.
Spotkanie to uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ równie¿ Kierownik
Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Bia³ej Bogdan Kocurek, jak równie¿ Kierownik Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia
Bielska wraz ze specjalist¹ ds. obs³ugi projektów, szkoleñ i doradztwa, a tak¿e Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, którzy mieli okazjê przedstawiæ mo¿liwoœci pozyskania œrodków finansowych na tego rodzaju przedsiêwziêcia.
Podczas programu konferencji podsumowano projekt „Wspó³praca
bez granic” w ramach którego zosta³ zrealizowany program 2 imprez w Jaworzu: Majówki oraz Jaworzañskiego Wrzeœnia. W ramach projektu, przypomnijmy zosta³o zorganizowanych równie¿ 7
zagranicznych wyjazdów na imprezy plenerowe w gminach partnerskich. W ramach niego zapewniono tak¿e 7 rodzajów ró¿nych materia³ów promocyjnych, m.in.: broszurkê kulinarn¹ z Pierwszego
Festiwalu w Jaworzu, zawiera liczne przepisy dañ jednogarnkowych.
Planowana wartoœæ projektu to 35.236 EUR, gdzie 85% pozyskano ze œrodków Unii Europejskiej – EFRR, Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz 10% z bud¿etu pañstwa za poœrednictwem Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski. Oœrodek Promocji
Gminy Jaworze ma zapewnion¹ refundacjê 95% prawid³owo rozliczonych kosztów projektu.

- KO£O EMERYTÓW RENCISTOW I INWALIDÓW NR 8
- TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW JAWORZA
- STOWARZYSZENIE „NASZE JAWORZE”
- STOWARZYSZENIE MI£OŒNIKÓW SZTUKI
- ZESPÓ£ REGIONALNY „JAWORZE”
- ORKIESTRA DÊTA „GLORIETA”
- PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W JAWORZU
- CHÓR PRZY PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ
W JAWORZU
- PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W JAWORZU
- PARAFIA NMP W POGÓRZU
- WSPÓ£ORGANIZATOROM KOROWODU DO¯YNKOWEGO
I DO¯YNEK, RADNYM, OCHRONIE SPARTAN, ROLNIKOM
I TWÓRCOM SCENEK RODZAJOWYCH, ZWI¥ZKOWI
HODOWCÓW PTACTWA OZDOBNEGO, SZKO£OM I M£ODZIE¯Y
Pomoc, któr¹ Pañstwo nam zaoferowali jest bezcenna. Dziêki
uprzejmoœci Pañstwa mo¿liwy jest dalszy rozwój a w niektórych przypadkach realizacja nowych przedsiêwziêæ.
Prosimy ze s³owami podziêkowania za wspó³pracê przyj¹æ ¿yczenia dobrego zdrowia, wiele szczêœcia, pogody ducha i spe³nienia
marzeñ zarówno w ¿yciu zawodowym jak równie¿ prywatnym.
Jednoczeœnie z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku ¿yczymy wszystkim naszym Darczyñcom, Organizacjom oraz Mieszkañcom Jaworza wszystkiego najlepszego.
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¯yczenia ze Streèna
Wraz ze zbli¿aj¹cymi siê czasem Bo¿ego Narodzenia, ¿yczê wszystkim mieszkañcom Jaworza Weso³ych Œwi¹t
prze¿ytych w gronie rodzinnym, Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, zdrowia i spe³nienia wszystkich ¿yczeñ w 2012 roku
Dušan Štadáni, Starosta Streèno
Prianie zo Streèna
S prichádzajúcim èasom Vianoc prajem všetkým obyvate¾om Jaworza príjemné preŸitie sviatkov v kruhu rodiny, boŸie poŸehnanie, zdravie a splnenie všetkých prianí v roku 2012
Dušan Štadáni, starosta obce Streèno

VáŸení obèané,
je mi velikou ctí, abych Vám jménem Mikroregionu povodí Stonávky podìkoval za
dlouholetou spolupráci s Vámi. Spolupráce, která pevnì vìøím obohacuje obì strany.
Pøi pøíleŸitostí Vánoèních a Novoroèních svátkù mi dovolte abych Vám jménem našeho
mikroregionu popøál hodnì štìstí, zdraví a hlavnì vánoèní a novoroèní pohody.
Pøedseda Mikroregionu povodí Stonávky
Ing.Petr Martiòák
Szanowni obywatele Jaworza,
Mam ten zaszczyt, aby w imieniu Mikroregionu Gmin Dorzecza Stonawki podziêkowaæ Wam za d³ugoletni¹ wspó³pracê. Wspó³pracê, która, jak wierzê, wzbogaca nas
wszystkich. Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku pozwólcie mi z³o¿yæ Wam ¿yczenia szczêœcia, zdrowia, a przede wszystkim pogodnej gwiazdki
i noworocznej mi³ej atmosfery.
Przewodnicz¹cy Mikroregionu Gmin Dorzecza Stonawki
Ing. Petr Martiòák

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
X10
£ucznicze podsumowania
W zawrotnym tempie znikaj¹ ostatnie kartki w kalendarzu, tak wiêc schowani w ciep³ych mieszkaniach sk³aniamy siê do wszelkiego rodzaju podsumowañ i refleksji nad
tym, co dzia³o siê w tym mijaj¹cym ju¿ roku. Dlatego i ja
pozwolê sobie podsumowaæ to, co organizowaliœmy w Jaworzu za spraw¹ £uczniczego Klubu X-10 Jaworze. Zacznê od
tego, ¿e dziêki wsparciu i pomocy ze strony naszego Urzêdu
Gminy uda³o siê pozyskaæ œrodki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Wspó³pracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika S³owacka 2007-2013, na organizacjê dwóch rund turniejów pod tytu³em „Polsko-S³owackie Zawody £ucznictwa Terenowego 3D”.
W tym¿e projekcie oprócz zawodników polskich, aktywnie
uczestniczyli ³ucznicy s³owaccy z zaprzyjaŸnionej gminy Varin
pod Ma³¹ Fart¹. Okaza³o siê równie¿, ¿e wieœci o walorach
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jaworzañskiej przyrody, o wysokim poziomie organizacyjnym
oraz atrakcyjnoœci tras rozgrywki dotar³y do ³uczników z Czech,
Wêgier, Bia³orusi, a nawet do Rosjan z obwodu Kaliningradzkiego. Ze wszystkich wymienionych krajów goœciliœmy silne
ekipy naœladowców Robin Hooda, a ich wyniki w zawodach
nierzadko by³y imponuj¹ce.
W sumie odby³y siê cztery rundy turniejów £uczniczych „3D” po
dwie w Polsce i na S³owacji, w ka¿dej z rund bra³o udzia³ oko³o stu
zawodników.
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Kategorii wiekowych i sprzêtowych jest wiele i nie sposób wymieniæ wszystkich zwyciêzców w poszczególnych rundach, ale
chcia³bym przytoczyæ s³owa Prezesa Klubu z Varina, które wypowiedzia³ przy rozpoczêciu ostatnich PaŸdziernikowych zawodów:
„Wszyscy uczestnicy s¹ zwyciêzcami ju¿ w momencie wpisania
na listê startow¹, gdy¿ wygrywaj¹ zdrowie i mo¿liwoœæ spêdzenia czasu w gronie znajomych o tej samej pasji.” Niech te s³owa
pos³u¿¹, jako podsumowanie wspó³pracy Polsko-S³owackich
³uczników.
Uda³o siê równie¿ w tym roku doprowadziæ do wydarzenia,
które ju¿ na zawsze zostanie zapisane na kartach historii Polskiego £ucznictwa. Dziêki zaanga¿owaniu Lucjana Sochy, a
przy wielkim wsparciu ze strony UG i OPG zosta³y przeprowadzone i rozegrane w Jaworzu Na³ê¿u I Mistrzostwa Polski w
£ucznictwie Terenowym 3D pod patronatem Polskiego Zwi¹zku £uczniczego. Pozwala to zawodnikom otrzymaæ oficjalne
potwierdzenia swoich wyników - rekordów i tym samym ubiegaæ siê o stypendia itp. Mamy nadziejê, ¿e przetarcie tej œcie¿ki
pozwoli nam na rozwiniecie szerszej wspó³pracy z PZ£ucz. w
przysz³oœci.
Przed nami sezon halowy i zbieranie si³ na podjêcie wyzwañ w
roku 2012.
Prezes X-Dziesiêæ Jaworze
Adam Bisok

SEZON £UCZNICZY 2011 ZAKOÑCZONY
Udzia³em w IV rundzie Pucharu Polski Kadetów ³ucznicy z UKS
"Dziesi¹tka" zakoñczyli zmagania w 2011 roku, który by³ bardzo
bogatym w iloœæ startów i zwi¹zanych z nimi wydatkami. Czas
na krótkie podsumowanie naszych wyników.
M³odzicy rozpoczêli swe zmagania Halowymi Mistrzostwami Polski, na których zdobyli dwa br¹zowe medale w mikstach i srebro wœród ch³opców. W maju sprawdzili swe umiejêtnoœci na zorganizowanych w Jaworzu Miêdzynarodowych
Zawodach "Eurobeskidy-2011", zdobywaj¹c srebro i z³oto
wœród ch³opców. We wrzeœniu startowali w Mistrzostwach
Polski M³odzików w Œcinawce ,na których Szymon Kubala
wywalczy³ br¹zowy medal. Swoje mo¿liwoœci potwierdzili na
Mistrzostwach Makroregionu zwanymi Mistrzostwami Œl¹ska, zajmuj¹c drugie miejsce wœród m³odzików oraz 5-te i
6-te miejsce wœród m³odziczek. Wyró¿niaj¹cymi siê m³odzikami s¹: Szymon Kubala, Przemys³aw G³uszek, Gabriela
Mroszczyk, Zuzanna Grzymek i Martyna Kruczek. Wœród
kadetów wyró¿nia³ siê pracowitoœci¹ i zapa³em Aleksander
Grzymek, który po zwyciêstwie w Miêdzynarodowym Memo-

riale M. Nowakowskiego rozegranym w Warszawie i zajêciu
drugiego miejsca w I rundzie Pucharu Polski zosta³ powo³any do kadry narodowej na Puchar Europy w Armenii. Zaj¹³
tam z dru¿yn¹ trzecie miejsce. Trzecie miejsce w II rundzie
Pucharu Polski, zdobycie tytu³u II wicemistrza Polski oraz
jeszcze dwa br¹zowe medale zdobyte na Olimpiadzie M³odzie¿y spowodowa³y powo³anie Aleksandra na Mistrzostwa
Œwiata Kadetów, na których zaj¹³ z reprezentacj¹ pi¹te miejsce. Sezon zakoñczy³ udanie broni¹c trzeciego miejsca w
klasyfikacji koñcowej Pucharu Polski Kadetów . Nowy rok
rozpocznie z pierwszej pozycji na liœcie powo³anych do kadry kadetów na 2012 rok.
Sukcesy te by³y mo¿liwe dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu
Gminy Jaworze, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Bia³ej, sponsorom oraz nie wymierzalnej pracy spo³ecznej cz³onków klubu i
Rodziców. Mamy w Jaworzu utalentowan¹ sportowo m³odzie¿.
Dla zapewnienia ich dalszego rozwoju, nie zmarnowania ich zapa³u i talentu zapraszamy serdecznie do wspó³pracy i sponsorowania naszych dzia³añ statutowych.
Stanis³aw Hoczek

KICKBOXING
Beskid-Dragon
W sobotê 19.11.2011 w Krynicy-Zdroju odby³ siê Miêdzynarodowy turniej w kickboxingu w formu³ach semi-contact, light-contact i kick-light.
Oto wyniki zawodników Beskid-Dragon:
forma Kick-light
- Klaudia Dobies - 65 kg z³oto puchar najlepsza walka turnieju
forma light-contact
- Sylwia Szymala - 60 kg z³oto
- Kacper Kufel - 42 kg z³oto
- Faustyna Czakon - 60 kg srebro

- Daniel Trojok - 35 kg br¹z
- Kuba Januszek - 50 kg braz
forma semi-contact
- Oliwia Dobies - 55 kg z³oto
- Natalia Lemañska - 33 kg z³oto
- Miko³aj Pietrzyk - 55 kg z³oto
- Kacper Kufel - 42 kg z³oto
- Oliwia Czarnecka - 55 kg srebro
- Konrad Trojok - 30 kg srebro
- Natalia Lemañska - 40 kg srebro
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POMOC DOMOWA
Podejmê pracê jako pomoc domowa w Jaworzu lub okolicy.
Oferujê: • mycie okien • mycie pod³óg • prasowanie • odkurzanie itp.

tel. 660 580 204

Proszê o kontakt rodziców/opiekunów
celem wspólnego zorganizowania
zajêæ terapeutycznych dla dzieci-m³odzie¿y
z zespo³em FAS i ADHD
g³ównie z gmin powiatu bielskiego.
Kontakt: adhdfasd@interia.pl
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BAL SYLWESTROWY
W VILLI BARBARA
MUZYKA - DJ
SZALON¥ ZABAWÊ
POPROWADZI WODZIREJ

249 z³/ osoba
NAUKA TAÑCA CELTYCKIEGO

2011 ROK

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561
e-mail: sworntran@interia.pl

poleca us³ugi w zakresie:

WYŒMIENITE MENU!
RABAT 10%
- przy rezerwacji - od 8 osób
Zapraszamy serdecznie!
Organizujemy równie¿
spotkania op³atkowe, imprezy okolicznoœciowe,
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

• t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów
ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych,
prawnych itd.);
• indywidualnych lekcji jêzykowych;
• konsultacji metodyczno-jêzykowych;
• doradztwa merytorycznego podczas pisania
prac naukowych (licencjat, praca magisterska);

kontakt: 796 295 912

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹:
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33
8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl; internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jêdrysko – Zastêpca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektê. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spó³ka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Bia³a. Redakcja nie
zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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OPGJ organizuje warsztaty taneczne w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu
Tañcz¹c piêkno
Jive, Foxtrot, Rumba, Rock n' Roll - to oczywiœcie poszczególne rodzaje tañca towarzyskiego. Nazwy kojarzymy wszyscy, jak i wiemy mniej wiêcej, jakie s¹ kroki. M³odzie¿ z Gimnazjum im. gen St. Maczka w Jaworzu pozna tajniki tañca
towarzyskiego, ten jak wiadomo rozwija plastycznoœæ ruchu,
uwra¿liwia cz³owieka na muzykê i piêkno. Takie zajêcia od 8
listopada rozpocz¹³ Oœrodek Promocji Gminy Jaworze. Pierwsze warsztaty taneczne odby³y siê z udzia³em Barbary Szermañskiej dyrektor gimnazjum oraz Andrzej Œliwki Przewodnicz¹cego Rady Gminy Jaworze, którzy zdecydowanie wspieraj¹ tego typu dzia³alnoœæ pozalekcyjn¹ .
Warsztaty taneczne odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek i czwartek od godziny 16.00 na sali gimnastycznej. Zajêcia prowadzi Szymon Bo¿ek, który tañczy od 8 roku ¿ycia, a który swoj¹
przygodê z tañcem rozpocz¹³ w klubie tanecznym „Step Ja-

worze”. Obecnie Szymon Bo¿ek jest piêtnastokrotnym Mistrzem Czech w 10-ciu tañcach standardowych, latynoamerykañskich oraz dwukrotnym Finalist¹ Mistrzostw Œwiata,
zaœ od 3 lat prowadzi zajêcia z tañca sportowego (tj. taniec
towarzyski, tango Argentino). W ramach warsztatów w gimnazjum, m³odzie¿ nabywa umiejêtnoœci tak¿e w stylu dance-hall, gdzie instruktor jest wspierany przez Martê Gancarz,
tañcz¹c¹ od ponad 10 lat, która sw¹ karierê rozpoczê³a w
zespole ludowym. Po trzech latach poœwiêci³a siê jazzowi
oraz tañcowi wspó³czesnemu. Od ponad szeœciu lat tañczy
w zespole „Libra” w Domu Kultury W³ókniarzy.
Celem tego rodzaju warsztatów jest utworzenie przez Oœrodek Promocji Gminy Jaworze sta³ej grupy, która poprzez wypracowane uk³ady choreograficzne bêdzie mog³a reprezentowaæ gminê podczas wystêpów na ró¿nego rodzaju imprezach
w kraju, a tak¿e w partnerskich gminach Jaworza.

