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Zakończenie konkursu 
plastycznego pod nazwą: 

„W Gminie Jaworze 
czysto będzie,  

gdy kanalizacja  
         wszędzie będzie”.

Podziękowania dla Skarbnik Gminy  Zofii Gruszczyk 
                                                                                                    więcej na stronie 3
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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

NOWY ROK 2012 – PLANY I ZAMIERZENIA ORAZ PODSUMOWANIE ROKU 2011 
W ROZMOWIE Z PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY ANDRZEJEM ŚLIWKĄ

EJ: Mija rok pracy Rady Gminy nowej kadencji, a jednocześnie 
dobiegł końca rok 2011 i stajemy u progu Anno Domini 2012. Jak 
ocenia Pan miniony rok i czy z takim samym optymizmem, jak 
politycy w Warszawie spogląda Pan w przyszłość?

A.Śliwka: Trudno mi odnosić się tylko do minionych 12 miesięcy. 
Przewodniczącym Rady Gminy byłem w czasie minionej V kadencji 
rady i zostałem rok temu wybrany na tę funkcję po raz drugi już  
w ramach Rady Gminy VI kadencji. Z większością radnych dane 
było mi już współpracować, ponadto wielu rajców piastuje ten spo-
łeczny mandat zaufania przez większą liczbę kadencji odrodzonej 
Gminy Jaworze. W obecnym składzie rady jest kilka nowych osób, 
ale uważam, że po pierwszych tygodniach na początku 2011 roku 
wszyscy „dotarliśmy się” jako samorządowcy. 

Tak więc nie mówię tego bynajmniej z jakiejś 
kurtuazji, ale uważam, że współpraca radnych 
układa się bardzo dobrze. W radzie działają 
dwa kluby – największy skupiony wokół wójta 
Z. Byloka „Jaworze górą” i drugi wywodzący się z 
listy TMJ „O przyszłość Jaworza”. Radni w wielu 
kwestiach różnią się, ale konstruktywna krytyka 
czy dyskusje wokół odmiennych racji mają swoje 
plusy. Pozwalają w porę dostrzec zagrożenia, 
jakie mogą wyniknąć z realizacji tego czy innego 
programu i często na pierwszym etapie jakiegoś 
działania można jeszcze dokonać zmiany i coś 
poprawić. Osobiście uważam, że wśród rajców 
z obu klubów jest wielu praktyków zarówno ze 
sfery gospodarczej i ekonomicznej, jak i szeroko 
rozumianej promocji i kultury. 

Wracając do drugiej części pytania myślę, że 
większość sztandarowych inwestycji była reali-
zowana lub została rozpoczęta jeszcze w czasie 
prac rady V kadencji. Miniony rok to głównie czas 
finalizowania rozpoczętych wówczas działań, jak np. remont bu-
dynku „Pod Goruszką”, w której swą siedzibę znalazła jaworzańska 
biblioteka, a także już wkrótce udzielony zostanie pierwszy ślub, 
budowa kompleksu sportowego przy ul. Koralowej wraz z zaple-
czem czy modernizacja Parku Zdrojowego wraz z amfiteatrem. 
Jednak to również kontynuacja rozpoczętej największej w dziejach 
naszej gminy inwestycji czyli budowy kanalizacji w Jaworzu. Zdaję 
sobie sprawę, że wszyscy będziemy musieli czuwać nad pełną re-
alizacją tej inwestycji. To ogromne zadanie pod każdym względem, 
zaś jego pomyślne sfinalizowanie pozwoli nam, jako gminie stanąć 
do audytu uzdrowiskowego, co miałoby niebagatelne znaczenie 
dla rozwoju Jaworza. Tak więc nie przewiduję abyśmy, jako rada 
w tej kadencji, podejmowali ryzyko realizowania nowy dużych  
inwestycji lecz raczej skupimy się na kontynuowaniu rozpoczętych, 
korzystając jeszcze w miarę możliwości ze środków unijnych. 

Instytucje centralne w Warszawie łatwiej sobie „radzą” z trudno-
ściami finansowymi, przerzucając ciężar pewnych zadań - np.  
w zakresie oświaty – na samorządy, nie dając przy tym środków na 
ich realizację. Nie jestem z natury pesymistą, jednak uważam , że 
należy racjonalnie podejmować decyzje, bez posuwania się do tzw. 
ułańskiej fantazji. Uważam, że nasz kraj nie jest oazą dobrobytu, 
a kryzys dotknął już wielu silnych gospodarczo -jak wydawać się 
mogło -krajów europejskich i niekoniecznie musi ominąć Polskę. 
Życzyłbym sobie i nam wszystkim, aby nasz kraj z tego światowe-
go kryzysu wyszedł obronną ręką, ale nasze pobożne życzenia, 
a finansowe mechanizmy i realia to często dwa różne światy…

EJ: Na stronie internetowej Gminy Jaworze znalazły się wizuali-
zacje przedstawiające nowe muzeum w Jaworzu. Jak ocenia Pan 
możliwości budowy tej placówki przy gimnazjum?

A.Śliwka: Sądzę, że muzeum to dzię-
ki wielu społecznikom, zaangażowaniu 
nauczycieli, wielu dyrektorów – zarówno 
jeszcze Szkoły Podstawowej nr 3, a obecnie 
gimnazjum, pozwoliło wychować kolejne 
pokolenia młodzieży „zarażając” ich – w po-
zytywnym znaczeniu tego słowa – tematyka 
morską. To muzeum było i pozostaje ewe-
nementem na południu Polski. Dzięki temu 
„morskiemu bakcylowi” zaszczepionemu 
nam przez bosmana E. Pasternego mamy 
od wielu lat prężnie działające Szkolne Koło 
Ligii Morskiej i Rzecznej, które każdego roku 
zdobywa dla Jaworza i samej szkoły kolejne 
puchary. Poniekąd właśnie dzięki temu za-
równo gimnazjum, jak i gmina otrzymały naj-
wyższe odznaczenia Ligi Morskiej i Rzecznej 
– Pierścień Hallera i Krzyż Pro Mari Nostro. 
Ponadto szkoła od wielu lat współpracuje  
z Katedrą Biologii Uniwersytetu Pedagogicz-

nego w Krakowie, korzystając z pomocy pracowników naukowych 
i studentów tej uczelni przy zabezpieczaniu unikatowych zbiorów 
muzeum. Mam nadzieję, że nawiązana współpraca z Muzeum 
Morskim w Gdyni w przyszłości przyniesie kolejne owoce. Tak 
więc budowa nowej siedziby Muzeum Fauny i Flory Morskiej przy 
gimnazjum na pewno podniesie prestiż szkoły, samego muzeum, 
jak i całej gminy.

EJ: Kolejna kwestia dotyczy działającego od wielu miesięcy 
w ograniczonym zakresie monitoringu w Gminie Jaworze i zmian 
w budynku Urzędu Gminy?

A.Śliwka: Mogę zapewnić, że monitoring zostanie na powrót 
w pełni uruchomiony, a nawet rozbudowany. Przebudowa centrum 
Jaworza oraz skutki zamontowania w centrum nowego masztu 
telefonii komórkowej spowodowały konieczność jego częściowe-
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go wyłączenia, ale jest to sytuacja tymczasowa. Sprawę załatwi 
przeniesienie centrum monitoringu do budynku „Pod Goruszką”. Co 
do budynku Urzędu Gminy, wiem, że urząd ma przejść swego ro-
dzaju wewnętrzną przebudowę i restrukturyzację. Do pomieszczeń 
zwolnionych po bibliotece i sali ślubów mają zostać przeniesione 
te wydziały UG, z którymi najczęściej kontaktują się interesanci 
– między innymi na parterze powstanie centrum obsługi klienta 
(głównie ze względu na brak windy w budynku).

EJ: Jak Pan i radni jesteście przygotowani do zmierzenia się 
z „ustawą śmieciową”?

A.Śliwka: To jest bardzo trudny temat i chcemy, aby był jak 
najmniej dotkliwy dla naszych mieszkańców. Zatem wpierw 
musimy podejrzeć, jak robią to w tych gminach, które już mają 
tzw. podatek śmieciowy, by nie powielać błędów, ale znaleźć jak 
najbardziej korzystne rozwiązanie. Poza tym wciąż czekamy na 
akty wykonawcze do uchwalonej ustawy. Ten temat z pewnością 
będzie priorytetem w 2012 roku, ponieważ w 2013 roku musimy 
już być gotowi do wprowadzenia tego systemu. Wiem na pewno, 
że będzie jeden duży plus tego działania: nikomu nie będzie opła-
cało się podrzucać śmieci do lasu czy na przystanki, gdyż każdy  
z nas i tak będzie płacił za ich wywóz. Naszym zadaniem jest tylko 
ustalenie tej opłaty na jak najbardziej dogodnym i sprawiedliwym 
dla nas wszystkim poziomie.

EJ: W 2011 roku powstała Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze. 
Czy nie obawia się Pan w przyszłości „konkurencji” ze strony 
młodzieży?

A.Śliwka: Sam projekt powołania w Jaworzu Młodzieżowej Rady 
Gminy znalazł się między innymi w programie wyborczym wójta 
i naszego komitetu. Zdecydowaliśmy się na ten swego rodzaju 
eksperyment, na ile nasza młodzież jest zainteresowana losem 
swojej miejscowości. Poza tym nie ukrywam, że rzeczywiście 
mamy sami nadzieję, że wielu młodych ludzi wciągnie praca 
samorządowca na tyle, że w przyszłości zdecydują się startować 
w wyborach do lokalnego samorządu. Poza tym czas już chyba, 
patrząc na wielu z nas, przygotować następców na stanowiska 
radnych, wójtów itd. Młodzi ludzie z nowym zapałem mogą wiele 
dobrego wnieść do rady. Rutyna i doświadczenie czasem jest 
pożądane, ale bywa, że wręcz utrudnia działanie. Zobaczymy, jak 
sprawdzi się Młodzieżowa Rada Gminy w praktyce. Opiekunem 
młodych samorządowców została radna Krystyna Szczypka – 
pedagog, była dyrektor szkoły i doświadczony samorządowiec. 
Poza tym wierzę w naszą młodzież i dobrą współpracę pomiędzy 
Młodzieżową Radą Gminy i tą „dorosłą”.

Na koniec chciałbym złożyć naszym Mieszkańcom, bez względu 
na poglądy czy wyznanie, najserdeczniejsze życzenia, aby ten 
Nowy Rok 2012 był owocny dla każdego z nas, abyśmy mieli jak 
najmniej trosk i kłopotów, aby nikomu nie brakowało przysłowio-
wego chleba. Jednym słowem – dużo zdrowia i spełnienia marzeń, 
jakie każdy z nas nosi w swoim sercu. Tego życzę w imieniu swoim 
i Rady Gminy Jaworze

Z Andrzejem Śliwką – przewodniczącym Rady Gminy 
Jaworze rozmawiał Piotr Filipkowski

Jaworze, styczeń 2012

  Zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy Jaworze

W dniu 29 grudnia 2011 r. Rada Gminy Jaworze po ponad ośmiu 
latach pracy na wniosek wójta gminy odwołała dotychczasową 
skarbnik gminy Jaworze Zofię Gruszczyk, która zdecydowała 
się przejść na emeryturę. Jednocześnie na zwolnione przez nią 
stanowisko jednogłośnie powołała - również na wniosek wójta - jej 
zastępcę, a poprzednio także zastępcę skarbnika gminy Łodygo-
wice Krzysztofa Śliwę.

Zofia Gruszczyk - skarbnik gminy Jaworze od 16 paździer-
nika 2003 r. do 31 grudnia 2011 r.
• pracowała z wójtem Zdzisławem 

Bylokiem, wicewójtami: Romanem 
Greniem (2003-2006) i Radosławem 
G. Ostałkiewiczem (od XI 2007)

• współpracowała z trzema Radami Gmi-
ny Jaworze (IV kadencji - 2002-2006, 
V kadencji - 2006-2010 i VI kadencji 
- od 2010 r.), dwoma przewodniczą-
cymi Rady Gminy Jaworze - Piotrem 
Krzemieniem (2002-2006) i Andrzejem 
Śliwką (2006-2010 i ponownie od 2010 
r.), czterema wiceprzewodniczącymi 
Rady - Zdzisławem Niemczykiem (2002-2006), Zbigniewem Put-
kiem (2006-2010 i ponownie od 2010 r.), Zygmuntem Podkówką 
(2006-2010) oraz Joanną Buzderewicz (od 2010 r.)

• współdziałała w sprawach dotyczących budżetu i finansów przede 
wszystkim z dwiema komisjami - Komisją Budżetu i Finansów 
kierowaną przez E. Koeniga (2002-2006), R. Lorka (2006-2010)  
i R. Kruczka (od 2010 r.) oraz Komisją Rewizyjną kierowaną 
przez R. Lorka (2002-2006) i Z. Lisowskiego (2006-2010 i od 
2010 r.)

• zrealizowała 10 budżetów gminy o łącznej wartości dochodów 
- 188 mln zł, wydatków - 217 mln zł oraz inwestycji - 90 mln zł

• była autorem 9 budżetów gminy 
• wspólnie z wójtem uzyskała 9 absolutoriów z wykonania budżetu; 

absolutorium za 2011 r. wciąż jeszcze 
przed nią

• była sprawozdawcą ponad 150 uchwał 
budżetowych i podatkowych oraz 
współsprawozdawcą kilkudziesięciu 
kolejnych dotyczących inwestycji  
i programów rozwoju

• współodpowiadała za wdrożenie kil-
kudziesięciu projektów współfinanso-
wanych ze środków UE oraz źródeł 
krajowych o wartości blisko 50 mln 
złotych
Krzysztof Śliwa - skarbnik gminy 

Jaworze od 1 stycznia 2012 r. Krzysztof 
Śliwa urodzony w Bielsku-Białej , żonaty, dwoje dzieci, posiada 
wyższe  wykształcenie kierunkowe, 13 lat doświadczenia w księ-
gowości.

Informacja i foto na  podstawie www.jaworze.pl
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XI sesja Rady Gminy Jaworze 

Sesja wyjazdowa miała miejsce w dniu 15  grudnia 2011 roku  
w Gimnazjum im gen. Maczka w Jaworzu.  W programie sesji 
znalazły się także akcenty świąteczne – przedstawienie jasełkowe  
w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2 w Jaworzu Średnim oraz  
przedstawienie  członków nowo wybranej Młodzieżowej Rady 
Gminy.

Relacje z tej sesji jak i następnych zamieścimy w lutowym wy-
daniu Echa Jaworza.

Redakcja.
Foto: L. Baron

  Skład Młodzieżowej Rady Gminy

  I Kadencja (2011-2013)
Lp.  Imię i nazwisko   Szkoła/Klasa

1.  Patrycja LEŚ   Szkoła Podstawowa/Klasa VI

2.  Michał PASTERNY  Szkoła Podstawowa/Klasa VI

3.  Mateusz WASZEK  Szkoła Podstawowa/Klasa VI

4.  Łukasz GAŃCZARCZYK  Gimnazjum/Klasa I

5.  Wiktoria SĘKOWSKA  Gimnazjum/Klasa I 

Szkolne Muzeum Fauny i Flory Morskiej w Jaworzu ma w ciągu 
najbliższych lat nie tylko zmienić oblicze, ale i otrzymać nową 
siedzibę. Obiekt powstanie obok miej-
scowego gimnazjum, gdzie już od kilku 
lat można podziwiać niezwykłe morskie 
okazy. Dzięki współpracy z Uniwersytetem 
Pedagogicznym w Krakowie zarówno 
młodzież jaworzańskiego gimnazjum, jak 
i krakowscy studenci zabezpieczają zbiory 
niecodziennej morskiej ekspozycji, która 
znalazła swoje miejsce …w górach. 

Bez wątpienia istnienie od wielu lat 
tego muzeum w Jaworzu przyczynia się 
do popularyzacji wiedzy o morzu wśród uczniów gimnazjum, co  
z kolei przekłada się na wysoką pozycję naszego Międzynarodo-
wego Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej wśród tego typu 
placówek na terenie kraju. W tym miejscu możemy wspomnieć, iż 
przed kilku laty gościliśmy u nas honorowego prezesa Ligi Morskiej 
i Rzecznej w RP - Bronisława Komorowskiego. 

Przypomnijmy skąd wzięło się takie, a nie inne muzeum w naszej 
gminie. 

Setki morskich eksponatów swojej byłej 
szkole przekazał bosman i podróżnik 
Erwin Pasterny. Dzięki temu uczniowie 
na własne oczy mogą zobaczyć m.in. 
spreparowane okazy rekinów, żółwi  
i ośmiornic, które niedługo ze szkol-
nych gablot zostaną przeniesione do 
nowoczesnego muzeum. Dotychcza-
sowa wystawa ma powiększyć się 
również o nowe obiekty, bo Jaworze 
ściśle współpracuje z Muzeum Morskim  

w Gdyni. Gabloty i akwaria pomieszczą się w jednokondygna-
cyjnym, przeszklonym budynku. Muzeum będzie zachwycało 
nie tylko pomysłową architekturą i eksponatami, chcemy by było 
to miejsce nowoczesne, interaktywne. Przyjazne dla uczniów. 
Wizyta w takim miejscu powinna być niezapomnianą lek-
cją biologii - przekonuje Zdzisław Bylok, wójt Jaworza, który  

  JAWORZE BLIŻEJ MORZA...

6.  Piotr SIERSZECKI  Gimnazjum/Klasa I 

7.  wakat     Gimnazjum/Klasa I 

8.  Łukasz LABZA   Gimnazjum/Klasa II

9.  Agnieszka KUKLA  Gimnazjum/Klasa II

10.  Kamil KANIA   Gimnazjum/Klasa II

11.  Patryk ROMANIAK  Gimnazjum/Klasa II

12.  Marcelina POMPER  Gimnazjum/Klasa II

13.  Martyna KRUCZEK  Gimnazjum/Klasa III

14.  Paulina PANEWKA  Gimnazjum/Klasa III

15.  Paweł ZONTEK   Gimnazjum/Klasa III
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„Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”

Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 września 
2007r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII 
- Promocja integracji społecznej obejmujący działania z zakresu 
polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie 
równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, za-
grożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym 
na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego  
i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na 
rynek pracy. W tym Priorytecie zawiera się Działanie 7.1 – Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji i Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji, które to jest realizowane 
od 2009 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ja-
worzu. Cały projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty projektu 
przeznaczane na pomoc podopiecznym tut. ośrodka są znaczące, 
ważne. Oni sami nie byliby w stanie ponieść takich wydatków 
na rozwój osobisty, poprawę sytuacji rodzinnej, społecznej czy 
zawodowej. Wszystkie działania, jakie zostały zaprojektowane  
i zrealizowane przez uczestników projektu dają realną szansę na 
zdobycie przez nich pracy. 

A wszystko po to, by przywrócić naszym podopiecznym wiarę  
w siebie; uświadomić im, jak wiele zależy od każdego z nich. 

Serdeczne podziękowania od Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaworzu dla Restauracji „Zdrojowa” w Jaworzu 
za bezpłatne zorganizowanie spotkania podsumowującego 
dla uczestników tegorocznego projektu oraz za przekazanie 
słodyczy dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy.

Od Redakcji Echa Jaworza:
Zakończenie powyższego projektu wraz z wręczeniem jego 

uczestnikom certyfikatów potwierdzających nie tylko udział  
w szkoleniach, ale przede wszystkim uzyskanie nowych kwali-
fikacji, miało miejsce w 14 grudnia 2011 roku. Jak zgodnie pod-
kreślali uczestnicy projektu, takie szkolenia i warsztaty są wręcz 
niezbędne. Przede wszystkim poprzez pracę grupową oraz indy-
widualną z pedagogami i psychologiem, osoby często pozostające 
długo bez pracy, są w stanie powrócić na rynek pracy, uwierzyć  
w siebie i swoje możliwości. Wiadomo przecież, że każdy czło-
wiek jest inny, ma inne zainteresowania i predyspozycje. Dzięki 
treningom między innymi z autoprezentacji, zrozumienia tego 

czym jest tzw. mowa ciała, każdy mógł odkryć swoje mocne  
i słabe strony, zaś poznanie własnych cech pozwala łatwiej od-
naleźć się na rynku pracy, zaprezentować siebie w kontaktach  
z potencjalnymi pracodawcami. Zajęcia te oczywiście nie miałyby 
większego znaczenia bez szkoleń zawodowych. I tutaj tradycyjnie 
GOPS w Jaworzu realizując „Program aktywnej integracji…” wziął 
pod uwagę indywidualne oczekiwania i możliwości uczestników. 
Tak więc kursanci uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wycinki 
drzew, obsługi koparki, komputera, opieki nad dzieckiem czy pro-
fesjonalnego sprzątania. Jak zaznaczyła Dorota Sacher-Wejster 
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, 
analizując efektywność takich szkoleń z ostatnich lat, pomimo 
wysokiego bezrobocia - pozwalają one prawie 70% uczestników 
na znalezienie pracy mimo, że często kilka ostatnich lat nie mogli 
znaleźć zatrudnienia. Ponadto – jak w przypadku tego typu szkoleń 
podnoszących kwalifikacje- wszyscy uczestnicy podkreślają wręcz 
z entuzjazmem kilka istotnych społecznych aspektów szkoleń - 
integrację, możliwość wyjścia z domu, poznanie nowych ludzi, 
a czasem nawiązanie szerszych relacji społecznych, nabycie 
nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, jak i tych 
zawodowych. Jeśli chodzi o o to czy tego typu przedsięwzięcia są 
potrzebne, chyba nikt nie ma wątpliwości, a szczególnie Ci, któ-
rym było dane w nich uczestniczyć. Koordynatorem projektu była 
Karolina Nikiel - pracownik socjalny GOPS, która podsumowując 
projekt zwróciła uwagę na widoczne efekty, jakie można dostrzec 
w mentalności i zachowaniu kursantów. W ramach tegoż projektu 
w szkoleniach uczestniczyło 10 osób z Jaworza, w różnym wieku, 
korzystających z pomocy GOPS-u. 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy 
Jaworze, zaś władze Urzędu Gminy reprezentowali Radosław 
G.Ostałkiewicz – zastępca wójta i Anna Skotnicka-Nędzka – se-
kretarz gminy.

Natomiast jeśli chodzi o udział w kolejnych projektach realizo-
wanych już w roku 2012, można uzyskać informacje bezpośrednio 
w siedzibie GOPS w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 85 w godzinach 
pracy urzędu.

Opracował: P. Filipkowski

z wykształcenia jest nawigatorem morskim i ichtiologiem. Budowa 
obiektu ma się rozpocząć w przyszłym roku, zaś oddanie do użyt-
ku rok później. Koszt to około 1 mln zł, na szczęście gminie udało 
się pozyskać na ten cel unijne dofinansowanie. Władze Jaworza 
wierzą, że powstanie nowego muzeum przełoży się nie tylko na 
większe zainteresowanie nauką wśród 
młodzieży. Gmina, która ma uzdro-
wiskowe aspiracje, liczy też na to, że 
muzeum wodnej fauny i flory stanie 
się istotną atrakcją turystyczną regio-
nu. - Takie miejsca powstają zwykle  
w miastach nadmorskich, to będzie 
pierwszą placówką w południowej Pol-
sce - podkreśla wójt Jaworza.

W nowym Muzeum Fauny i Flory Mor-
skiej i Śródlądowej będzie mieścić się:

• sala wystawiennicza dostępna z holu wejściowego,
• sala wykładowa,
• pomieszczenie biurowe,
• zaplecze sanitarne.
W sali wystawienniczej umieszczone będzie akwarium, które 

powinno być dobrze widoczne przez 
główne przeszklenie elewacji fronto-
wej. Przed budynkiem zlokalizowany 
zostanie płytki zbiornik wodny oraz 
chodniki wykończone tak, jak drew-
niane pomosty na wodzie. Nie za-
braknie tu także tzw. wysokiej zieleni, 
małej architektury oraz oświetlenia 
zewnętrznego.

Opracował P. Filipkowski
Źródło: www.jaworze.pl
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„Edukacja Przyszłością Jaworza” - to tytuł projektu, który był re-
alizowany z inicjatywy Gminy Jaworze w Gimnazjum nr 1 im. gen. 
Stanisława Maczka i Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrow-
skiej w Jaworzu. Projekt ten współfinansowany był ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecz-
nego, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionie”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduka-
cji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Łącz-
na wartość przedsięwzięcia to 1.041.074,00 zł bez udziału środ-
ków własnych, zaś wszystkie zajęcia były bezpłatne.

Projekt współfinasowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZłOWIEK - NAJLEPSZA INWEStYCJA

Głównym celem projektu było nie tylko wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów, ale zmniejszanie dysproporcji w ich 
osiągnięciach edukacyjnych, jak i podnoszenie jakości procesu 
kształcenia w celu zmniejszania różnic w jakości usług eduka-
cyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi i małymi gminami 
wiejskimi, poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół  
z terenu wiejskiego Gminy Jaworze.

W ramach projektu realizowane były bezpłatne zajęcia poza-
lekcyjne w zakresie:

- dydaktyczno-wyrównawczym,
- doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej,
- różnorodnych kół zainteresowań,
- doradztwa zawodowego.

W dniu 6 grudnia 2011 r. został zakończony zorganizowany dla 
dzieci i młodzieży konkurs plastyczny pod nazwą: „W Gminie Ja-
worze czysto będzie, gdy kanalizacja wszędzie będzie”. Ce-
lem zorganizowanej przez Wójta Gminy Jaworze wraz z Jednost-
ką Realizującą Projekt akcji promocyjnej projektu pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko, było uświadamienie dzie-
ciom i młodzieży z Gminy Jaworze, jaki wpływ na stan środowi-
ska „dzisiaj i jutro” ma budowa kanalizacji sanitarnej oraz ochro-
na lokalnego środowiska naturalnego.

Technika wykonania prac była dowolna. Rozstrzygnięcie konkur-
su przewidziano  na 31 października 2011 r., jednakże wręczenie 
nagród zostało przesunięte na dzień 06 grudnia 2011r. Rozdanie 
nagród nastąpiło w budynku „Pod Gruszką”. Do konkursu zo-

Konkurs został zrealizowany w ramach promocji Projektu PN „Budowa Kanalizacji Sanitarnej   
w  Gminie Jaworze” współfinasowanego przez Unię  Europejską z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

stało zgłoszonych 8 prac. Wszystkie prace zostały nagrodzone  
i umieszczone na stronie internetowej www.kanalizacja-jaworze.pl. 

Poniżej podajemy wyniki konkursu ekologicznego:
- Kamila Wełniak
SP nr  1  -  Op iekun  
M. Hawełek
- Nadia Załoga
- Tymoteusz Piaskowski
- Karolina Wójcik
- Karolina Ptak
- Klaudia Boczek
- Małgorzata Chmiała
- Wiktoria Szeląg

KONKURS PLASTYCZNY
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Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (korekcyjno-kompensacyj-
ne, rewalidacyjne, wyrównawcze I-III, logopedyczne, gimnastyka 
korekcyjna 

Wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, ma te-
matyki, przyrody, informatyki, biologii i chemii, geografii,  
a także j. niemieckiego,

Podczas trwania projektu zrealizowano 4869 godzin zajęć dy-
daktyczno-wyrównawczych.

W ramach doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej 
odbyły się zajęcia : 

• Spójrz inaczej - 360 godz. 
• Kurs szybkiego czytania i czytania ze zrozumieniem -140 godz. 
• Dam Radę - 420 godz.
Organizowano wycieczki integracyjno-diagnozujące do Kamesz-

nicy i wyjazdy do centrum wspinaczkowego TOTEM w Bielska-
Białej. W atmosferze zabawy, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa  
i zaufania uczestnicy pozna-
wali własne emocje, sposób 
komunikowania się, cele życio-
we oraz trenowali umiejętność 
odmawiania, radzenia sobie z 
presją grupy, asertywność wobec 
agresji, pokonywanie trudności, 
a co istotne podnosili poczucie 
własnej wartości .

W ramach zajęć pozasz-
kolnych i pozalekcyjnych 
uczniowie rozwijali pasje, za-
interesowania i kompetencje 
kluczowe. Działały koła wokalno-
instrumentalne, rękodzielnicze, 
teatralne, taneczne, plastyczne, filmowe, dziennikarskie, Moja Mała 
Ojczyzna, łucznicze, informatyczne, j. angielskiego, j. rosyjskiego, 
matematyczne.

Nie zabrakło także zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-
przyrodniczo-matematycznych, przyrodniczo-matematycznych, 
warsztatów ekologicznych oraz kursu j. angielskiego.

Młodzi ludzie w ramach zajęć koła filmowego regularnie wy-
jeżdżali do kina w Bielsku-Białej, ponadto oprócz niezbędnej 
dawki teorii oraz historii filmu, miłośnicy X muzy poznali klasykę 
kina polskiego i światowego, a także sami filmowali wydarzenia 
szkolne, montowali obrazy przy pomocy różnych programów 
komputerowych, tak by w ostateczności nakręcić własną etiudę 
filmową. Wynikiem pracy grupy jest film o szkole, który spotkał się 
z bardzo pozytywnym odbiorem szerokiego gremium.

W ciągu ostatnich dwóch lat zespół wokalno-instrumentalny 
dwukrotnie zdobył I miejsce w Przeglądzie Amatorskich Grup Ar-
tystycznych SAGA, organizowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Bielsku- Białej.

Koło plastyczne ze Szkoły Podstawowej nr 1 odniosło szereg 
sukcesów:
-  w latach 2010 i 2011 podczas pleneru malarskiego w Czechach 

- cztery pierwsze miejsca i jedno trzecie. W konkursie „Czło-
wiek a Środowisko” organizowanym przez Starostwo Powiatowe  
w Bielsku-Białej dla szkół powiatu bielskiego - pierwsze miejsce.

-  zdobycie czołowego miejsca w konkursie międzypowiatowym 
organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- 
Białej. „Moja bożonarodzeniowa szopka” znalazła uznanie  
w oczach jury - znanego artysty Michała Klisia oraz etnografów  
z Krakowa i Katowic. Szkoła w tym konkursie otrzymała wyróż-
nienie za wysoki poziom nadesłanych prac. 

-  udział w konkursach organizowanych przez Punkt Informa-
cyjny Europe Direct w Książnicy Beskidzkiej. Również i tutaj 
szkoła zdobyła 3 miejsce i została wyróżniona dyplomami 
i nagrodami, 

-  uhonorowanie przez Bibliotekę Gminną dyplomami i nagrodami 
książkowymi za prace przedstawiające strój regionalny Śląska 
Cieszyńskiego.

Wyjątkową atrakcją dla uczniów Gimnazjum, którzy nie 
mają na co dzień możliwości ćwiczenia na pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej, były wyjazdy na mecze sparingowe, któ-
re odbywały się w jasienickiej hali sportowej oraz na basen  
w Skoczowie. Ponadto nasze Gimnazjum znane jest z osiągnięć  
w łucznictwie na najwyższym poziomie, a udział w projekcie 
pozwolił na sfinansowanie wyjazdu na zawody w ramach Ligi 
Międzyszkolnej w Suchej Beskidzkiej czy zakup nowych strzał 
treningowych. Uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami  
w Turnieju Nadziei Olimpijskich we Lwowie i Międzynarodowych 
Mistrzostwach Krakowa oraz Mistrzostwach Polski Młodzików. 
Tym samym zawodnicy uczyli się współzawodnictwa na poziomie 
Polskiego Związku Łucznictwa w Mistrzostwach Polski.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdowe warsztaty 
ekologiczne w okolice Jeziora Żywieckiego. Były to niezapomniane 
lekcje w terenie, prowadzone przez pracowników dydaktycznych 

Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie.

Uczestnicy koła „Moja mała oj-
czyzna” zwiedzili z przewodnikami 
Kraków i obóz zagłady w Oświę-
cimiu, mieli także niepowtarzalną 
możliwość pracy z cennymi doku-
mentami szkolnymi. Owocem tych 
działań jest folder przygotowany na 
100-lecie szkoły polskiej w Jaworzu.

Uczniowie Szkoły  Podsta-
wowej wyjeżdżali na przeglądy 
artystyczne do Cieszyna, Często-
chowy i do Bielska, brali udział  
w eskapadach do Pszczyny i Ochab.

Łącznie zrealizowano 10.870 godzin zajęć.
Z pewnością ciekawe i pożyteczne dla młodych ludzi były 

zajęcia z poradnictwa edukacyjuno- zawodowego (420 h), czy 
moduł Chemia inaczej w ramach doradztwa zawodowego (140 h). 
Zorganizowano wyjazd do zakładów w Żywcu oraz do Zakładu 
Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Łącznie w projekcie od lutego 2010 roku do grudnia 2011 roku 
wzięło udział ponad 600 uczniów, zrealizowano 17.219 godzin 
różnorodnych zajęć.

Wszystkie zajęcia były bezpłatne, ponieważ zostały dofi-
nansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W ramach projektu 
zakupiono niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne na łączną 
wartość 42.854,47 zł oraz materiały, książki i słowniki dla Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Dzięki realizacji projektu 
„Edukacja przyszłością Jaworza” placówki pozyskały bardzo duże 
środki na doposażenie. Uczniowie mieli możliwość nieodpłatnego 
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wyrównujących ich szanse 
w dalszej edukacji lub rozwijających zainteresowania. Nauczy-
ciele obu szkół angażując się w realizację projektu, zdobyli nowe 
doświadczenia. 

2 grudnia 2011r. w budynku „Pod Goruszką” odbyła się konfe-
rencja podsumowująca projekt i promująca działania, jak i osią-
gnięte rezultaty. 
Podczas spotka-
nia można było 
oglądać wystawę 
prac wykonanych  
w czasie działań 
p ro jek towych , 
uczniowie przed-
s t a w i l i  t a k ż e 
umiejętności, któ-
re zdobyli dzięki 
edukacy jnemu 
przedsięwzięciu.
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Od redakcji:
2 grudnia 2011 roku uroczyście zakończono projekt - Eduka-

cja Przyszłością Jaworza. Konferencję podsumowującą przed-
sięwzięcia otworzyły: Maria Lepecka – Kierownik Gminnego 
Zespołu Oświaty, wraz z Barbara Kuzdrowską – koordynatorem 
projektu i dyrektorami jaworzańskich szkół: Barbarą Szer-
mańską – dyrektorem gimnazjum i Ewą Cholewik- dyrektorem 
szkoły podstawowej. W uroczystości uczestniczyli również 
przedstawiciele władz gminy: wójt Zdzisław Bylok, radni wraz  
z Andrzejem Śliwka Przewodniczącym Rady Gminy Jaworze.

Maria Łepecka podziękowała władzom Urzędu Gmi-
ny i Rady Gminy za wsparcie projektu, zaś przedstawi-
cielom lokalnych mediów za promowanie edukacyjnych 

działań. Konferencja miała na celu nie tylko pokazanie tego, 
co działo się w projekcie czyli ilości przepracowanych godzin  
i rezultatów, ale nade wszystko - i to było z pewnością najważ-
niejsze- zaprezentowanie konkretnych dokonań i umiejętności,  
w jakie w czasie projektowych działań młodzież jaworzańskich 
szkół została wyposażona. Wyjątkowo barwnie, dynamicz-

nie, bez tremy- swoje osiągnięcia zaprezentowały dzieci ze 
szkoły podstawowej. Z kolei młodzież gimnazjalna, profesjo-
nalnie opowiedziała o konkretnych działaniach realizowanych  
w tym projekcie. Całość była wzbogacona prezentacją multime-
dialną i filmem zrealizowanym przez szkołę z udziałem jej uczniów.

Oto kilka informacji statystycznych dotyczących projektu, pre-
zentowanych podczas konferencji -dane udostępniła Barbara 
Kuzdrowska- koordynator projektu:
• Projekt realizowany był od 1 lutego 2010 roku do 31 grudnia 

2011 roku.
• Całkowita wartość projektu: 1 041 074,00 zł 
   w tym: 
   Europejski Fundusz Społeczny 884 912,90 zł

   Budżet państwa 156 161,10 zł
• Zadanie 5: Realizacja zajęć pozaszkolnych 
i pozalekcyjnych rozwijających pasje, zainte-
resowania i kompetencje kluczowe

- koło wokalno – instrumentalne 420 godz. 
- koło rękodzieła 280 godz. 
- koło teatralne 140 godz. 
- koło taneczne 280 godz. 
- koło plastyczne 350 godz. 
- koło filmowe 140 godz. 
- koło dziennikarskie 140 godz. 
- Moja Mała Ojczyzna 210 godz. 
- koło łucznicze 175 godz. 

- zajęcia sportowo-rekreacyjne 560 godz.
Osiągnięte rezultaty:
Objęcie 150 uczniów dodatkowymi zajęciami dydaktyczno-wy-

równawczymi i specjalistycznymi – 340 uczniów = 226,7%
Objęcie 480 uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną – 

483 uczniów = 100,6%
Udział 350 uczniów 

w dodatkowych za-
jęciach pozalekcyj-
nych – 472 uczniów = 
134,9%

Liczba uczniów wy-
kazujących problemy 
dydaktyczno-wycho-
wawcze objętych do-
radztwem - 110 – 177 
uczniów = 160,9%

Przygotował:  
P. Filipkowski

Miesiące grudzień i styczeń to czas tradycyjnych spotkań opłatko-
wych, aranżowanych przez  organizacje pozarządowe, jak KGW, Koło 
Emerytów i Rencistów, placówki oświatowe. Niektóre mają charakter 
bardziej kameralny, zaś na inne zapraszani są  przedstawiciele władz 
samorządowych. Generalnie myślą przewodnią wszystkich tego typu 
spotkań są życzenia, winszujemy sobie wspaniałości, tym samym 
stajemy się bliżsi sobie, zanikają spory i kłótnie, na drugiego człowieka 
patrzymy łaskawszym- niż zazwyczaj- okiem.... 

Pozostaje  tylko mieć nadzieję, że  zarówno  życzenia spełnią się,  jak 
i nasz stosunek  do innych  będzie odświętny przez kolejne miesiące, 
aż do następnych życzeń. Od kilku lat świątecznym elementem, który 

  Spotkania opłatkowe
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zapisał się na stałe w Jaworzański krajobraz za 
sprawą zuchów i i harcerzy jest Betlejemskie 
Światełko Pokoju. 

13 grudnia 2011 roku zuchy pod wo-
dzą hm Joanny Buzderewicz (zarazem 
wiceprzewodniczącej  Rady Gminy) przeka-
zały  na ręce wójta Zdzisława Byloka  lampion  
z Betlejemskim Światełkiem Pokoju. Wcze-
śniej musiało ono dotrzeć z Betlejem na nasz 
kontynent. Zapalone w Grocie Narodze-
nia Pańskiego rozpoczęło swoją wędrówkę,  
a jednocześnie niezwykłą misję pokojową   
w Europie 10 grudnia w Wiedniu, by w nie-
dzielę 11 grudnia dotrzeć do Polski. W trakcie 
uroczystości, które rozpoczęły się o godz. 
10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej na Krzeptówkach w Zakopanem, skau-
ci słowaccy przekazali polskim harcerzom Betlejemskie 
Światło Pokoju. Jest ono symbolem wzajemnego zrozumienia ludzi  
i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów  
i waśni. My harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju 
i przekazując go poza granice Polski, pełnimy służbę, staramy się 
ulepszać świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej 
okolicy, niesiemy pokój oraz ideę braterstwa- napisał w komuni-

kacie prasowym ZHP phm. Karol Gzyl kierownik 
Wydziału Promocji Głównej Kwatery Związku 
Harcerstwa Polskiego.

13 grudnia zuchy i harcerze przekazali Betle-
jemskie Światełko Pokoju  wraz z życzeniami 
świątecznymi i noworocznymi na ręce wójta  
i przybyłych radnych.

Kilka dni później 16 grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 1 miała miejsce gwiazdka zuchowa. 
Pod okiem drużynowej 10 Wesołej Gromady 
Kubusia Puchatka Joanny Buzderewicz, milu-
sińscy przygotowali  krótką inscenizację teatral-
ną, opartą  na  kanwie wydarzeń związanych  
z narodzinami Chrystusa w Betlejem.  Potem 
był czas na wspólne życzenia  i choinkę…   
W spotkaniu tym  uczestniczyli: zastępca wójta 
Radosław G.Ostałkiewicz, przewodniczący  

Rady Gminy Andrzej Śliwka, przewodnicząca Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji Krystyna Szczypka,  dyrektor Ośrodka Promocji 
Gminy  Leszek Baron oraz Komendant Beskidzkiego Hufca ZHP 
– hm Zdzisław Konecki z małżonką.  

Tradycyjnym już elementem ekumenicznych kontaktów 
jaworzańskich kościołów są wspólne spotkania opłatkowe, 
organizowane w grudniu lub styczniu danego roku – raz 

przez Parafię Ewangelicko-Augsburską, a raz przez 
Rzymskokatolicką Parafię pw. Opatrzności Bożej.  
W tym roku 6 stycznia (święto Trzech Króli, zarazem Ob-
jawienia Pańskiego lub inaczej zwane Świętem Epifanii) 
spotkanie takie organizowała parafia katolicka razem  
z przedstawicielami Akcji Katolickiej. Przy świąteczno-no-
worocznym stole usiedli przedstawiciele Polskiego Towa-
rzystwa Ewangelickiego, Akcji Katolickiej oraz duchowni 
obu wyznań. Spotkanie to wzbogaciło przedstawienie 
jasełkowe w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego.

Zaś w niedziele 8 stycznia w kościele ewangelickim miał 
miejsce koncert kolęd w wykonaniu chóru kościelnego, 
zespołów działających przy parafii oraz dzieci i młodzieży 
z jaworzańskich placówek oświatowych.

Piotr Filipkowski

U progu Nowego 2012  Roku   
Dyrekcja Przedszkola – Jolanta Bajorek  

oraz całe Grono Pedagogiczne  
 życzy Władzom Gminy  

i wszystkim mieszkańcom Jaworza  
wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości.

NASZE DZIECI, NASZA MłODZIEŻ

  Z ŻYCIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W JAWORZU

Grudniowe zajęcia obfitowały w wiele niespodzianek. Mikołajki to czas 
prezentów. 

W dzień 5 grudnia 2011 r. jegomość w czerwonym płaszczu i białą brodą 
odwiedził jaworzyńskie przedszkolaki. Przyniósł czystą radość obdarowywa-
nia i otrzymywania upominków. 

Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczyna się coraz 
wcześniej. W oczekiwani na te niezwykłe i wymarzone 
chwile, nasze dzieci pomagały porządkować i dekorować 
sale, rozmawiały o tym, w jaki sposób w ich domach spę-
dza się święta, a w szczególności wigilię. Choć zimowa 
aura ostatnio bywa kapryśna, to przedszkolaki mogły 

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA I NOWY 2012 ROK
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dzo ładnie i starannie wykonane dlatego 
też  serdecznie podziękowania należą się 
osobom, które chętnie zaangażowały się 
i włożyły wiele serca, aby przedsięwzię-
cie powiodło się. W szczególny sposób 
należy podziękować Pani Alinie, która 
poświęciła swój czas sprzedając ozdoby 
oraz jej mamie (babci Oli z grupy malusz-
ków) za wykonanie na szydełku pięknych 
serwetek i aniołków świątecznych, Pani 
Kasi za upieczenie pysznych piernicz-
ków jak również piernikowych chatek, 
Pani Ani za wyrób przepięknych ozdób 
i szklanej biżuterii, Pani Joli za unikato-
we wyroby ceramiczne, Pani Natalii za 
przygotowanie ciekawych stroików, Pani Uli która uszyła przepiękne stroje 
dla dzieci, oraz tym wszystkim osobom, które włożyły wiele trudu i pracy w 
przygotowanie tego kiermaszu. Cały dochód uzyskany podczas kiermaszu 
Rada Rodziców przeznaczy na doposażenie przedszkolnego placu zabaw. 
W tym gorącym okresie nie zapomniano o tych, którzy są najważniejsi, 
czyli o naszych małych wychowankach. Specjalnie dla nich w dniu 7 grud-
nia przybył do przedszkola Mikołaj wraz z prezentami i przedstawieniem 

teatralnym. Po  zakończonej 
bajce każde dziecko otrzymało 
prezent od św. Mikołaja.  Spotka-
nie przysporzyło dzieciom wiele 
radości co zostało uwiecznione 
na pamiątkowych zdjęciach, 
które w trakcie spotkania wyko-
nywała Pani Kasia (mama Igora 
z grupy średniaków). Wielką nie-
spodziankę sprawił nam również 
Pan Wójt Gminy Jaworze, który 
odwiedził naszą placówkę i ob-
darował dzieci wieloma koloro-
wymi zabawkami, doposażając 
nasze sale zabaw. W imieniu 
wszystkich dzieci serdecznie 
Panu Wójtowi dziękujemy. Mamy 
nadzieję, że dzieci będą jeszcze 
długo i ciepło wspominały mi-

nione wydarzenia. Natomiast  my dorośli, biorąc przykład z najmłodszych, 
postarajmy się  o jak najwięcej gestów miłości i otwartości wobec drugiego 
człowieka w tym szczególnym czasie jakim jest Boże Narodzenie.

nauczycielka  Magdalena Grabda-Pełka

Okres Bożego Narodzenia niewątpliwie każdemu 
kojarzy się z oczekiwaniem, ogromną radością, kul-
tywowaniem  tradycji  i spotkaniem  z  rodziną przy 
wigilijnym stole. Jednak zdajemy sobie także sprawę 
z tego, iż wymaga  od nas podejmowania trudu, starań  
aby wszystko się powiodło, było wykonane w odpo-

wiednim czasie i by wszyscy byli zadowoleni. Przełom 
listopada i grudnia jest w naszym przedszkolu czasem  
ogromnego zaangażowania ze strony pracowników  
wspomaganych również przez 
rodziców  uczęszczających dzieci. 
Podejmujemy w tym czasie wiele 
inicjatyw, stających się powoli 
tradycją naszej placówki. Jedną z 
nich  jest corocznie organizowany 
kiermasz świąteczny, na którym 
można zakupić różnorakie ak-
cesoria bezpośrednio związane 
z Bożym Narodzeniem,  o tyle 
cenniejsze, że wykonane własno-
ręcznie przez wspomnianych już 
wcześniej pracowników przed-
szkola       i rodziców. Kiermasz 
cieszył się ogromną popularnością  
społeczności przedszkolnej. Za-
interesowani mogli zakupić wiele 
ciekawych i pięknie wykonanych 
ozdób świątecznych ze szkła, ceramiki, papieru. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się szklane świeczniki, 
serwetki robione na szydełku, pyszne pierniki, biżuteria 
szklana, stroiki, kartki świąteczne. Wszystko było bar-

OKRES PRZEDŚWIĄTECZNY W PRZEDSZKOLU NR 2 W JAWORZU

  Z ŻYCIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

przywołać na okna prawdziwe śnieżne zimy. Przecież śnieg i mróz to 
atrybuty przełomu roku.

Przedszkolaki potrzebują rodzinnej atmosfery, dlatego też zorganizo-
wano spotkania z rodzicami na terenia naszego przedszkola. Starszaki 
zaprezentowały się w programie artystycznym „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. Do świątecznych życzeń dzieci dołączyły własnoręcznie 
wykonane i udekorowane słodkie  ciasteczka. 

Dzieci młodsze wystąpiły w inscenizacji zatytułowanej „Humory Zimy”. 
Najmłodsza grupa dzieci spotkała się z rodzicami podczas zajęcia 
otwartego. Maluszki wykonywały kartki  z życzeniami świątecznymi. 
Wszystkie te spotkania przepełniała radość, miłość i życzliwość. 

              Krystyna Ejtel

Aby wszystkie dni w Nowym 2012 Roku były 
piękne i szczęśliwe, 

jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Wasze twarze i twarze Waszych  

najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech,  
a gwiazda betlejemska prowadziła  

Was  ku dobremu.  
Tego życzą z okazji Nowego Roku  

wszystkim czytelnikom „Echa Jaworza”  
Dyrekcja i personel   

Publicznego Przedszkola Samorządowego  
nr 2 w Jaworzu
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  Z ŻYCIA SZKOłY PODSTAWOWEJ NR 1

8 grudnia 2011 roku mieliśmy przyjemność po raz kolejny uczest-
niczyć w duchowej uczcie za sprawą wykonawców jedenastej 
edycji „Giełdy Talentów”. Jak zawsze występy charakteryzowały 
się różnorodną  formą przekazu, repertuarem  i przekrojem wie-
kowym wykonawców. 

W tym roku 
mogliśmy po-
dziwiać popi-
sy muzyków, 
piosenkarzy, 
recytatorów i 
tancerzy od 
malucha do 
nastolatka. W 
kategorii mu-
zyków instru-
mentalistów  
najliczniej za-
prezentowali 
się pianiści. 

Paweł Pytlowany z kl.4 wykonał „Poloneza młodzieńczego g-moll” 
Fryderyka

Chopina, a jego siostra Jagoda z kl.2 „Walczyka tyrolskiego”. 
Marcin Dawidowicz z kl.3 również wybrał   utwór na 3/4, a jego 
siostra, Ola Dawidowicz z kl.6  kolędę „Przybieżeli do Betlejem” 
i hymn Johna Newtona  „Amazing Grace”. Jako multiinstrumenta-
listka wystąpiła natomiast Ola Pałka z kl.5, wykonując na pianinie 
utwór Richarda Claydermana „Ballade pour Adeline” oraz akorde-
onie- „Wełtawę” Bedricha Smetany. Na gitarach  akompaniowali 
sobie Nadia Załoga z kl.3 w superprzeboju Shakiry „Waka Waka” 
i Marcin Binkiewicz z kl.6 w piosence „Gdybym miał gitarę”. 

Liczną grupę stanowiły też rozśpiewane wokalistki. Karolina 
Ptak i Zuzia Petlic z kl.4 oraz Julia Łagowska z kl.2 przypo-
mniały przeboje naszej krajanki z Zaolzia - Ewy Farny  „Poznasz 
mnie, bo to ja” i „Cicho”. Do repertuaru żywczanki Moniki Brodki 
sięgnęła natomiast Zuzia Buzderewicz  z kl.4, wykonując utwór 
„Granda”. O „Małych rzeczach” Sylwii Grzeszczak zaśpiewała 
Oliwia Kopczyńska z kl.2,a z bluesem Ryszarda Riedla „Dzień, 
w którym pękło niebo” zmierzyła się Zuzia Czader z kl.6. Stylistykę 
country wybrała Patrycja Kolber z kl.6, występując z piosenką „Hej, 
Zuzanno”. Do tematyki bożonarodzeniowej nawiązała Iza Kurcjus 
z kl.6 w polskiej wersji piosenki Irvinga Berlina „White Christmas”.

Dodatkową atrakcją imprezy były  występy grupy tanecznej Julii 
Garbas i Patrycji Kulpy z kl.3 oraz Natalii Kulpy - gościnnie, 
w układach dancehall  i hip-hop. Pozamuzyczne umiejętności za-
prezentowali natomiast Julia Koc z kl.1 i Krzysiek Dudek z kl.2,

w uroczych recytacjach wierszy Aleksandra Fredry „Paweł  
i Gaweł” i Jana Brzechwy „Na straganie”.

Wyrazy uznania należą się również organizatorkom tego-
rocznej „Giełdy Talentów” - paniom Teresie Adamus i Monice 
Foks oraz prowadzącym 
konferansjerkę- Martynie 
Cholewik i Zuzi Czader z 
kl. 6. Na zakończenie warto 
wspomnieć, że podczas wy-
stępów odbywał się kiermasz 
ozdób świątecznych wykona-
nych przez uczniów koła pla-
stycznego i utalentowanych 
nauczycieli naszej szkoły, z 
którego dochód znacznie zasi-
lił konto Samorządu Uczniow-
skiego.

„Wall Street Talentów”
„Kto czyta, nie błądzi”
Druga połowa grudnia również sprzyjała odkrywaniu talentów- 

tym razem czytelniczych. W Bibliotece Multimedialnej miała bo-
wiem miejsce inauguracja pierwszego Konkursu Czytelniczego. 
Wzięło w nimudział 55 uczniów z klas II-VI, których zadaniem 
była piękna, głosowa interpretacja wybranego fragmentu książki.  
W jury zasiedli bibliotekarze (Dorota Krzykowska i Teresa Adamus) 
oraz poloniści (Edyta Cwajna-Małek i Tomasz Zdunek), oceniający 
płynność czytania, dykcję, interpunkcję,modulację oraz ogólne 
wrażenie artystyczne. Spośród młodszych uczestników laur Mistrza 
Głośnego Czytania zdobyła Kinga Chłodek z klasy IIa,  wiernie 
wcielając się w bohaterkę „Karolci” Marii Kruger. 

Natomiast wśród starszych uczniów Mistrzem Głośnego Czyta-
nia została Natalia Lach z klasy IVb, która ożywiła głosem postacie 
„Opowiadań Muminków” Tove Janson.

          polonista Tomasz Zdunek 

„Jaworzańska jedynka wygrywa w powiecie”
Już od kilku lat, co roku nasza szkoła uczestniczy w konkursie 

przyrodniczo-ekologicznym organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej pod tytułem „Człowiek a środowi-
sko”. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach : prace 
plastyczne, fotograficzne i literackie. Uczestniczą w nim  szkoły  
podstawowe i gimnazja. 

Nasi uczniowie jak zawsze nie zawiedli, wykazali się po-
mysłowością i prawdziwie „artystycznym okiem„. W ka-
tegorii prace plastyczne uczniów szkół podstawowych  
I  miejsce w powiecie zajął  Daniel Sikora z kl .  Va . 
W dziedzinie fotografi i ,  umiejętnością podpatrywania  
i utrwalania piękna przyrody zachwyciła jurorów  Katarzyna Prze-
rada z kl. VIc , która zajęła III miejsce w powiecie. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

                  Mirosława  Hawełek 
                                                     
„Słówek, słóweczek uroki wszelkie...”
Ortograficzne zmagania najmłodszych jaworzan ze SP nr1 od lat 

budzą spore zainteresowanie. Nie bez powodu przecież otrzymuje 
się tytuł Mistrza Ortografii Polskiej, tym bardziej, że poprzeczka już 
dawno została wysoko postawiona.  Oprócz bezbłędnej umiejęt-
ności pisania, nasi uczniowie muszą znać zasady pisowni polskiej 
oraz interpunkcji.

W tym roku do konkursu przystąpiło ok. 30 uczniów z klas IV-VI. 
I tak, po dwuetapowych zmaganiach jury wyłoniło zwycięzców. 

Tytuł Mistrza Ortografii Polskiej na rok 2011/2012 w naszej 
szkole zdobyła ubiegłoroczna wicemistrzyni - Martyna Chole-
wik z klasy 6c, pierwszym wicemistrzem został Kamil Krzem-
pek - klasa 6b, a na trzecim miejscu uplasowały się uczennice: 

Monika Ryrych z klasy 6a oraz Patrycja Leś z klasy 6b.
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych ortogra-

ficznych sukcesów.
Marzena Grygierczyk
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• przegląd zespołów  
 muzycznych

4. Lato pełne sztuki

Heppeningi organizowane w popołu-
dniowe niedziele w amfiteatrze

• techniki obróbki papieru  
 czerpanego

• karaoke

1. Kalendarz na 2013 rok (konkurs fotograficzny „Moje miejsce na 
ziemi” Trwający od Stycznia do Grudnia 2012

2. Piknikowe plenery malarskie (maj 2012) oraz (wrzesień –paź-
dziernik 2012)

3. Maraton sztuki w Jaworzu(22,23,24 czerwiec,2012)

• warsztaty rękodzieła

• wystawy rękodzielników

• przegląd teatrów amatorskich

Kalendarz imprez na rok 2012

Z ŻYCIA StOWARZYSZENIA MIłOŚNIKÓW SZtUKI

Z ŻYCIA I DZIAłALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCh

Z ŻYCIA tOWARZYStWA MIłOŚNIKÓW JAWORZA

Tak brzmiał temat kolejnych, grudniowych posiad, organizo-
wanych przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Galerii pod  
Groniem. Licznie zgromadzeni słuchacze spotkali się tym razem  
z Grzegorzem Studnickim – pracownikiem naukowym Uniwersytetu 
Śląskiego i Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Gościł on w Galerii nie 
po raz pierwszy, a swą interesującą opowieść ilustrował reproduk-
cjami zdjęć: od końca wieku XIX aż po lata osiemdziesiąte wieku 
XX, co stanowi najlepszy dowód, iż część dawnej obrzędowości 
naszej małej ojczyzny nadal jest obecna (lub jeszcze niedawno 
była) w życiu jej mieszkańców.

   Grzegorz Studnicki przypomniał swą opowieścią, że obrzędy, 
a właściwie należałoby powiedzieć – czynności i zachowania 
wkraczające w sferę magiczną, łączące świat  doczesny  z nad-
przyrodzonym , towarzyszyły całemu życiu człowieka, od poczęcia 
do śmierci. Szeregiem nakazów i zakazów obwarowane było już 

zachowanie kobiety w ciąży, postępowanie przy narodzinach,  
w okresie połogu, w czasie chrztu dziecka, obchodzenia pierwszej 
rocznicy jego narodzin. Ścisłymi regułami objęte było również 
wchodzenie dziewcząt i chłopców w dojrzałość, zawieranie znajo-
mości prowadzących do związków małżeńskich, zrękowiny, ślub, 
wesele z oczepinami. Zwyczaje i obrzędy dotyczyły też starości, 
śmierci i pochówku.

   Wszystko, co składało się na los człowieka od poczęcia do 
zakończenia życia ujęte było w pewne normy, ramy, podporząd-
kowane zasadom przekazywanym z pokolenia na pokolenie.  
I choć liczne przypominane przez prelegenta szczegóły są oczy-
wiście anachroniczne i wydawać się mogą naiwne bądź po prostu 
nielogiczne, to jednak trudno oprzeć się  myśli,    że ten miniony 
„magicznie uporządkowany’’ świat pomagał ludziom radzić sobie 
w różnych, nieraz trudnych, okolicznościach życiowych.

Małgorzata Kobiela-Gryczka

Obrzędowość rodzinna na Śląsku Cieszyńskim

POSIADY 2012

STYCZEŃ – MARZEC:
wystawa – Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuki Jaworze

4 marca: Jerzy Sikora – Korzystanie 
ze znajomości własnych biorytmów dla 
zdrowego życia.

1 kwietnia: Danuta Szczypka – Emi-
gracja zarobkowa mieszkańców z terenu Śląska 
Cieszyńskiego.

Wystawa - Ubiory  Śląska Cieszyńskiego w dawnej fotografii.

29 kwietnia: Wiktor Pieczonka - Filigrany Śląska Cieszyńskiego.
27 maja:       Jarosław Gryczka – „Alpinizm to jedna z najpięk-

niejszych i najczystszych ludzkich namiętności.’’ 
- opowieść o swoich górskich wspinaczkach.

                     Wystawa fotograficzna związana z w/w tematem.
17 czerwca: Daniel Kadłubiec – O Janie Szczepańskim słów  

 kilka.

22 lipca:  Małgorzata Kiereś –  Wartości archiwaliów  
odzwierciedlających kulturę Śląska Cieszyń-
skiego.

              Wystawa prac Mieczysława Grenia.

12 sierpnia:  Józef Niesyt – Spotkanie z gawędziarzem.    

16 września: Józef  Szymeczek – Polacy na Zaolziu.

14 października: Urszula Korzonek – Poezja i proza.

                      Wernisaż twórczości Ewy i Krzysztofa Czadrów.

II połowa października: Jerzy Ryrych – Ścieżki dydaktyczne 

  w Jaworzu – podsumowanie konkursu.

             Wystawa nagrodzonych prac konkursowych.   

18 listopada:  Halina Szotek – Życie społeczno-kulturalne 
na Śląsku Cieszyńskim                                         

          Od Wiosny Ludów do I wojny światowej.

 9 grudnia:  Jerzy Burzyk – Samarkanda i Taszkient

          Wystawa fotograficzna.
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Stowarzyszenie Miłośników  Sztuki  w Jaworzu zaprasza  
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z ŻYCIA JAWORZAńSKIEJ OChOtNICZEJ StRAŻY POŻARNEJ

W służbie  społecznej

Nie pierwszy  i zapewne nie po raz ostatni  możemy 
się przekonać o tym, że Ochotnicza Straż Pożarna 
jest potrzebna. Tym razem ochotnicy zmagali się  

z silnymi wichurami, które  dały się we znaki nie tylko jaworzanom, 
ale wielu mieszkańcom gmin powiatów bielskiego, cieszyńskiego 
i żywieckiego.  Noc z 16 na 17 grudnia  była  bardzo trudna, wiatr 
uszkodził dachy, zrywał anteny, a na drogi  spadały nie tylko ga-
łęzie , ale i całe drzewa  czy słupy oświetleniowe.  Były miejsca, 
gdzie nie było prądu i połączeń telefonicznych nawet kilka dni.  
Tak więc w akcjach zabezpieczających  domy, drogi brali udział 
nasi druhowie z OSP, ale także policjanci, którzy wyznaczali i ko-

ordynowali tymczasowe objazdy, również w terenie nie zabrakło 
służb energetycznych.

Jak wylicza Czesław Malchar z jaworzańskiej OSP, nasi stra-
żacy  uczestniczyli w 12 większych akcjach na terenie Jaworza: 
m.in. usuwanie powalonego konaru drzewa przy ul. Bielskiej, 
usuwanie zwalonych drzew przy ul Cisowej (w tym jedno spadło 
na  samochód osobowy, w  którym na szczęście nikogo nie było), 
przy ul. Wapienickiej koło parkingu zwalone drzewo zatarasowało 
drogę. Inne interwencje dotyczyły ulic: Cieszyńskiej, Dzwonkowej, 
Spadzistej, Polnej (zerwana część dachu), ul. Potok, Morwowej, 
Zdrojowej, Kaczeńcowej i Alei Kościelnej.

Opracował: P.Filipkowski

• pokaz sztuki walki capoeiro

• magia filcowania

• wspólne malowanie

• pokaz tańca zumba

• sztuka tworzenia graffiti

5. Warsztaty tworzenia kart świątecznych (listopad)

6. Kiermasz „Pychotkowych cudów z piernika” (listopad/grudzień)

7. Jasełka (grudzień)

8. Święty Mikołaj w Galerii (6, 7grudzień) Święty Mikołaj odwiedza 
chore dzieci (8, 9 grudzień)

Zapraszamy również do Galerii na wystawy i warsztaty  
rękodzieła,informacje dotyczące warsztatów i wystaw będą 

ogłaszane w lokalnej prasie i w samej Galerii oraz na stronie  
www.sms-jaworze.pl)

A więc nie zwlekaj tylko przyślij swoje zdjęcia!
To ważne! na konkurs możesz wysłać jedynie 3 fotografie 

w ciągu jednego miesiąca na adres sms.jaworze@vp.pl lub 
prosimy o przyniesienie do „Galerii na Zdrojowej”

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 do 15 dnia każdego miesiąca. 
Wybieramy 5 fotografii na które, przez kolejne 10 dni można 

głosować w Internecie  
(Facebook na naszej stronie Miłośników Sztuki w Jaworzu). 

Tą drogą zostanie wyłonione 12 najlepszych zdjęć.
W kalendarzu mogą zostać opublikowane maksymalnie  

2 zdjęcia jednego użytkownika.
Fotografie z największą ilością głosów zostaną  

opublikowane w kalendarzu na rok 2013.
Dodatkowo spośród czołówki zostaną wybrane  

3 najlepsze fotografie,  
które zostaną uhonorowane nagrodami.

„Jaworze – moje miejsce na ziemi”

Regulamin Konkursu dostępny na blogu stowarzyszenia http://smsjaworze.blogspot.com/.
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Tradycyjny jaworzański stół wigilijny zaprezentowano na wystawie Bożona-
rodzeniowej (26-27 listopada 2011 r.) w Ligotce Kameralnej. Blisko 1200 osób 
zwiedzających wystawę oceniało i smakowało świąteczne przysmaki, zaś pieczę 
nad przygotowaniem ekspozycji objęła Danuta Pawlus. Oceniano wszystko, co na 
wigilijnym stole wedle tradycji znaleźć się powinno.- w zależności od regionu i za-
możności gospodarza- królowała różnorodność potraw, jak i ubierania stołu. Pośród 
dań można było znaleźć płody rolne, owoce, ryby pod różnymi postaciami, kołacze 
oraz inne słodkie rarytasy. Oczywiście nie brakowało życzeń, a co najważniejsze 
nie zapomniano o Słowie Bożym- istocie grudniowego świętowania- dlatego na 
każdym ze stołów znaleźć można było książeczkę modlitewną czy Biblię.

Nieomal każda potrawa, owoc czy element wigilijnego stołu miał symboliczne 
znaczenie: jabłko gwarantowało płodność i dobre samopoczucie, orzech wzmac-

niał rozum i dodawał mądro-
ści, łańcuch oplatający nogi 
stołu wszystkich łączył, a 
siekiera pod stołem sprzyjała 
szczęśliwym powrotom na 
dziedzinę każdemu, kto na 
nią nadepnął.

Jaworzańskie stanowisko 
cieszyło się zainteresowa-
niem zwiedzających, wśród 
których nie zabrakło dzien-
nikarzy z czeskiej telewizji 
regionalnej oraz prasy. 

Warto wspomnieć, że w 
czasie trwania wystawy Bożonarodzeniowej, w tym samym budynku zorganizowano 
ekspozycję, w ramach projektu „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny 

Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upamięt-
nienie dziedzictwa historycznego południowej 
części województwa śląskiego”. I tu również nie 
brakowało zwiedzających, bowiem prezentowane 
dokumenty historyczne są interesujące nie tylko 
dla miłośników wieków dawnych. Można było tu 
poznać ciekawe, zaskakujące i ważne dla miesz-
kańców Ligotki Kameralnej fakty. Mało kto bowiem 
wie, że zarówno czeska gmina, jak i Jaworze w 
1822 roku były wystawione przez wspólnego 
właściciela na loterii w Wiedniu 

Opracowanie na podstawie informacji OPGJ 
Agata Jędrysko

zdjęcia: OPGJ Jaworze

Wigilijnie i historycznie za południową granicą

OŚRODEK PROMOCJI GMINY

PLAN IMPREZ NA ROK 2012
STYCZEŃ:
-  S Y L W E S T E R  -  
   AMFITEATR
- KONCERT NOWOROCZ-
NY KOLĘD – WSPÓŁ-
UDZIAŁ Z KOŚCIOŁEM 
EWANGELICKO-AUGS-
BURSKIM

KWIECIEŃ: 
- IV FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ – AMFITEATR
- WYSTAWA WIELKANOCNA – REPUBLIKA CZESKA - KO-

MORNI LHOTKA
- OTWARCIE VAHU – SPŁYW TRATWĄ PO VÁHU – SŁOWA-

CJA - STREČNO

MAJ:
-1 MAJ -  ŚWIĘTO PSTRĄGA GÓRSKIEGO - AMFITEATR
- 5, 6 MAJ – JAWORZAŃSKA MAJÓWKA  (RAJD ROWERO-

WY,PLENER) – AMFITEATR
- FESTIWAL MALOWANIA – REPUBLIKA CZESKA - KOMORNI 

LHOTKA

CZERWIEC: 
- 3 CZERWIEC: KONCERT ORKIESTR DĘTYCH „ZŁOTA TRĄB-

KA” – WILLA BARBARA
- 24 CZERWIEC – MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW 

EWANGELICKICH  - AMFITEATR
- TURNIEJ „Old boys” – REPUBLIKA CZESKA – HORNI TO-

SANOVICE
- TURNIEJ LEKKOATLETYCZNY – REPUBLIKA CZESKA – 

HORNI TOSANOVICE
- 26 CZERWIEC – MISTRZOSTWA GOTOWANIA I JEDZENIA 

BRYNDZOWYCH  PALUSZEK – SŁOWACJA - ZÁZRIVÁ

LIPIEC:
- RAJD STARYCH SAMOCHODÓW – HOTEL JAWOR, AMFI-

TEATR
- LIGOCKI JARMARK – REPUBLIKA CZESKA - KOMORNI 

LHOTKA
- 24 LIPIEC - DNI BELI (Belskaá púť ) – SŁOWACJA  - BELÁ
- DNI JASZSZENTANDRAS – WĘGRY

LIPIEC/WRZESIEŃ  - JANOSIKOWE DNIW GMINIE TERCHO-
WEJ – SŁOWACJA -TERCHOVÁ

WRZESIEŃ: 
- 1, 2 XXVI JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ –DOŻYNKI – AMFI-

TEATR, 
- DOŻYNKI – REPUBLIKA CZESKA – TRANOVICE
- DOŻYNKI – REPUBLIKA CZESKA – HORNI TOSANOVICE

PAŹDZIERNIK:
- RAJD ZNP – AMFITEATR

GALERIA: WYSTAWY, SPOTKANIA AUTORSKIE, 

WARSZTATY:  TANECZNE – praca z dziećmi i młodzieżą przy 
wykorzystaniu środków finansowych Pełnomocnika Wójta 
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania narkomanii 

ORKIESTRA DĘTA „GLORIETTA” – przygotowanie orkiestry 
dętej programu wykorzystywanego podczas imprez.

Szczegóły dotyczące imprez tj. dokładne daty, godziny oraz 
terminy i tematy wystaw w Galerii będą podawane na stronie 
internetowej www.opgj.pl oraz w osobnych ogłoszeniach w Echa 
Jaworza i na afiszach.
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Zabawę zwieńczył pokaz sztucznych ogni, z roku na rok barw-
niejszy, stanowiący z pewnością nie lada atrakcję plenerowej im-
prezy. Organizatorzy żartują, że zapewnili nawet odrobinę śniegu 
na ten wyjątkowy wieczór, choć tegoroczna zima nie rozpieszcza 
białym puchem.

Na koniec mała statystyka- według wstępnych szacunków,  
w amfiteatrze w Jaworzu Nowy rok witało ponad 200 osób.

Przygotowała Agata Jędrysko
na podstawie materiałów przygotowanych przez OPGJ

 
Ośrodek Promocji Gminy 

dziękuje
 firmie Spartan i Policji za pomoc  

w zabezpieczeniu imprezy, 
a wszystkim uczestnikom za kulturalną i dobrą zabawę!

Wszystko zaczęło się od niespełnionej, złej przepowiedni  
o końcu świata. W 999 roku, za panowania papieża Sylwestra II, 
według proroctwa Sybilli, świat miał się skończyć. Kiedy okazało 
się, że wszystko trwa nadal, ludzie z wielkiej radości zaczęli hucznie 
świętować. Tak zaczęła się historia dzisiejszego sylwestrowego 
szaleństwa. 

Prawdopodobnie nie ma zakątka na ziemi, gdzie Nowy Rok nie 
byłby witany szampańską zabawą i wystrzałowym toastem. Rów-
nież w Jaworzu po raz ósmy Ośrodek Promocji Gminy zorganizował 
powitanie Anno Domini 2012. Sympatycznego oseska witali miesz-

kańcy gminy 
oraz goście, 
w  s t r o j u 
dowolnym, 
a l e  o b o -
wiązkowo z 
humorem i 
uśmiechem 
oraz zapa-
łem do za-
bawy. Wśród 
balowiczów 
ś w i ę t u j ą -
cych w am-

fiteatrze nie brakowało także przedstawicieli samorządu, zatem 
przed północą wójt Zdzisław Bylok, przewodniczący RG Jaworze 
Andrzej Śliwka oraz jego zastępczyni Joanna Buzderewicz ży-
czyli wszystkim pomyślności. Zbigniew Putek, również zastępca 
przewodniczącego  jaworzańskich rajców, oprócz winszowania 
znakomicie spełniał się w roli sylwestrowego wodzireja.

  A świat wciąż istnieje…

Informacja Wydawcy – Urzędu Gminy Jaworze dotycząca  
cennika reklam w miesięczniku „Echo Jaworza”

 Informujemy, że od lutego 2012 roku cena za 1 moduł ogłoszeniowy będzie wynosiła 
40 zł netto, tj. 49,20 zł brutto. 

Wielkość modułu ogłoszeniowego nie ulega zmianie. Jednocześnie informujemy,  
że reklamy zamieszczane są tylko wewnątrz Echa Jaworza  

(nie na okładkach zewnętrznych) i tylko w kolorze czarno-białym. 
Przypominamy też, że za reklamy w Echu Jaworza odpowiedzialny jest Janusz Kos:  

Urząd Gminy Jaworze ul. Zdrojowa 82,  
pok. 111 (I piętro), tel. 33 81 72 195 wew. 111, email: jkos@jaworze.pl. 

Ogłoszenia zamieszczane przez stowarzyszenia i fundacje  
posiadające status organizacji pożytku publicznego,  

a dotyczące ich działalności statutowej, zamieszczamy nieodpłatnie  
(max. 4 moduły ogłoszeniowe na kwartał).

Urząd Gminy Jaworze

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
informuje o sprzedaży wznowionej, poprawionej i poszerzonej książki faktograficznej autorstwa Jadwigi Roik –

„Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”
Koszt egzemplarza - 60 zł.

Zakupu można dokonać w biurze OPG Jaworze (budynek zaplecza na amfiteatrze)  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00.

Serdecznie zapraszamy.
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

W dniach 2-3.12 2011 w Kobyłce koło Warszawy odbył się Pu-
char Polski seniorów w kickboxingu w formule kick-light. Startowalo 
sześciu zawodników klubu:

• Marta Waliczek 1 miejsce Puchar Polski kat - 65 kg 
• Magda Jablońska udany debiut 2 miejsce kat plus 70 kg

Kickboxing 
• Gabriela Pezda - 70 kg 2 miejsce
• Marek Domagała udany debiut 2 miejsce kat plus 94 kg
• Szymon Batelt bez medalu
• Robert Swierkosz bez medalu
Startowało ponad 150 zawodników z całej Polski .

SENIORZY
STRZELCY BRAMEK
1.  ZAGÓRSKI WOJCIECH 6 
2. KUŚ PRZEMYSŁAW  4 

3. GWÓŹDŹ TOMASZ  3 
3. SOSNA TOMASZ  3 
3. SZYMALA SŁAWOMIR 3 
4. HANDZEL BARTŁOMIEJ 1 

ŻÓŁTE KARTKI
1. HANDZEL BARTŁOMIEJ 4 
2. WACŁAWSKI MARIUSZ  3 
3. FILIMOWSKI WOJCIECH 2 
3. SZYMALA SŁAWOMIR  2 
3. TUREK DARIUSZ  2 
4. GUCWA JANUSZ  1 
4. GWÓŹDŹ TOMASZ  1 
4. JANAS DARIUSZ  1 
4. MOŁEK PAWEŁ  1 
4. PASZEK DAWID  1 
4. PAWLUK-JASZCZUK ANDRZEJ 1 
4. ROIK ROBERT   1 
4. RYBARSKI TOMASZ  1 
4. SOSNA TOMASZ  1 
4. STRZELCZYK DAMIAN  1 
4. ZAGÓRSKI WOJCIECH  1 
4. ZDOLSKI MIROSŁAW  1 
 
CZERWONE KARTKI
1. FILIMOWSKI WOJCIECH 1 (2*Ż) 
1. SZYMALA SŁAWOMIR   1 (2*Ż) 
1. WACŁAWSKI MARIUSZ  1 (2*Ż) 

JUNIORZY
STRZELCY BRAMEK
1. JANAS DARIUSZ  7 
2. KLIMCZAK PATRYK  3 
3. BULA BARTOSZ  2 
3. CADER DAWID  2 
4. LAPCZYK TOMASZ  1 
4. TRYBAŁA SZYMON  1

ŻÓŁTE KARTKI
1. TRYBAŁA SZYMON  4 
2. DYMEK DAMIAN  1 
2. ROJ SYLWESTER  1 
2. SZARY PRZEMYSŁAW  1

Klub UKS Dziesiątka

tABELA WYNIKÓW LIGI „C-1” JUNIORÓW – JESIEń 2011

„Słowian” Łodygowice oraz „Żar” Międzybrodzie Bialskie 
wycofały się z rozgrywek ligowych.

tABELA WYNIKÓW KLASY „A” SENIORÓW – JESIEń 2011

Więcej informacji  o działalności Klubu  
Sportowego Czarni Jaworze -  

wyniki, plany, wywiady, sponsorzy itd.   
na stronie klubu  

http://www.czarnijaworze.pl
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ZNACZENIE WYRAZÓW
Poziomo
 1. Reżyser sztuki „Kurort. Sekrety dawnego 
     Jaworza” 
 7. Święta Księga Islamu  
11. Beznadzieja, wielki smutek 
12. Lamus, rupieciarnia 
13. Według mitologii greckiej władca wiatrów 
14. Duże drzwi, wrota 
15. Hormon wytwarzany w sytuacjach stresowych
17. Jednostka strumienia świetlnego 
20. Niespodziewana napaść, inwazja  
23. Pasza dla bydła z zakiszonych warzyw 
25. Najdłuższy równoleżnik 
26. Może być harcerski lub kondycyjny 
27. Sportowiec stojący na podium 
29. Dawna miara długości  
31. Kończą udany występ 
34. Niewielki szkic do artykułu 
36. Egzotyczny budulec, przysmak pandy 
38. Błotnisty, grząski teren 
39. Czynność rolnika 
42. Bywa zasnute chmurami 
43. Poprzednik homo sapiens  
44. Był nim Ulrich von Jungingen  
45. Komfortowy pokój w hotelu

Pionowo
 1. Rodzaj metalowej zapinki 
 2. Powściągliwość, brak serdeczności 
 3. Czeski pisarz, autor „Pociągu pod 
     specjalnym nadzorem” 
 4. Miejsce zbiorów eksponatów  
 5. Sól kwasu węglowego 
 6. Państwo Ewa i Krzysztof – twórcy sztuki 
     w Jaworzu 
 8. Zawsze po nocach 
 9. Najsłynniejszy wodospad 
10. Film Polańskiego o Władysławie Szpilmanie 
16. Król Sparty – bohater, który poległ 
      w obronie Termopil  
18. Łobuz, ancymonek 
19. Grupa wybrana, wyróżniająca się 
21. Biblijna góra w Izraelu  
22. Jest nim agrest, porzeczka i bez  
24. Miauczący malec 
27. Planeta sąsiadująca z Ziemią 
28. Doglądanie czyjejś pracy 
30. Przedmiot ułatwiający haftowanie  
31. Mały instrument perkusyjny 
32. Mityczny właściciel zaniedbanych stajni 
33. Dawna forma walki na morzu 

35. Obrońca oskarżonego  
37. Przygotowanie ziemi do siewu 
39. Pospolite drzewo z podmokłych gleb 
40. Klamra spinająca mury 
41. Zimowy odpoczynek od nauki

Autorem krzyżówki jest pani Aniela 
Mieszczak. Od stycznia rozwiązania 
można nadsyłać mailem na adres  
biuro@opgj.pl, ale również pocztą na 
adres  Ośrodka Promocji Gminy ul. 
Zdrojowa 82, lub osobiście na kartach 
pocztowych (dodatkowo należy podać 
na kartach numer telefonu  lub adres 
email), które można  przynosić do  
miejsca urzędowania OPG czyli  do  
budynku zaplecza amfiteatru  ul. Wa-
pienicka, lub do Galerii na Zdrojowej 
ul. Zdrojowa 111. Losowanie 3 nagród 
spośród prawidłowo nadesłanych  roz-
wiązań będzie miało miejsce w Galerii 
na Zdrojowej  w dniu 26  stycznia br. 
o godzinie 17.00.
Nagrody ufundowali: Ośrodek Pro-
mocji  Gminy, Centrum Zdrowia  
i Rehabilitacji VILLA BARBARA oraz 
REDAKCJA Echa Jaworza.
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Apel do mieszkańców Gminy Jaworze
Urząd Gminy Jaworze przypomina mieszkańcom, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 

Nr XXXIX/314/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy (Załącznik nr 1, Rozdział 1, pkt 1, ust. b), na terenie Gminy 
Jaworze obowiązuje całkowity zakaz składowania popiołu na: drogach dojazdowych, 
poboczach dróg, rowach przydrożnych, skarpach potoków i cieków wodnych,  
w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego i w miejscach nienależących  
do właścicieli nieruchomości. 

 Składowanie popiołu powinno odbywać się na terenie posesji w wydzielonym miejscu właściwie 
zabezpieczonym (przed wymyciem pyleniem, skażeniem lub zanieczyszczeniem gleby, wód powierzch-
niowych) a następnie powinien on być przekazany firmie zajmującej się odbieraniem odpadów.

*****

„Z dbałością o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie” 

NOWO OTWARTE CENTRUM FITNESS 

„Emfit” oferuje:

- Siłownia i Cardio Firmy Technogym - sprzęt najwyższej jakości,  
zapewniamy opiekę instruktora,

- Sala fitness, na  100m.kw proponujemy różnorodne zajęcia, TBC  Aerobic, 
Step, Pilates, Fitness Yoga, Mental Body, Fitness Senior i inne,

- Profesjonalna obsługa i kadra dyplomowanych, doświadczonych  
instruktorów, personalnych trenerów.

ZAPRASZAMY 

NA DRZWI OTWARTE  
07. 01 oraz 28. 01. 2012

(wstęp i udział w proponowanych zajęciach wolny)

 Jaworze ul. Bielska 84 (koło Biedronki)  tel. 607 241 452, www.emfit.pl

W związku z powtarzającym się procederem spalania odpadów w piecach i domowych kotłowniach, 
kolejny raz zwracam się z apelem o zaprzestanie tego rodzaju praktyk. Spalanie plastikowych butelek, 
folii, różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz śmieci niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. 

Spalanie odpadów to ulatnianie się do atmosfery chorobotwórczych gazów i pyłów,  
w tym dwutlenku węgla i metali ciężkich. Substancje te przez pewien czas krążą w powie-
trzu, skąd je wszyscy wdychamy, następnie opadają do gleby, przechodzą do roślin i znów  
do naszych organizmów – w myśl zasady, że „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”. Najbar-
dziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które w ten 
sposób pozbywają się odpadów oraz ich sąsiedzi. Uświadomienie sobie jak bardzo szkodliwe  
jest  wprowadzanie do atmosfery  substancj i  pochodzących ze spalania  odpadów  
w nie przystosowanych do tego urządzeniach, może nas wszystkich uchronić przed najgorszym - zacho-
rowaniem na nieuleczalną chorobę. 

Proceder spalania tworzyw sztucznych może przyczynić się także do powstania poża-
rów w budynkach mieszkalnych, ponieważ w wyniku ich spalania w piecach zatykane  
są sukcesywnie przewody kominowe, co grozi ich rozerwaniem. 

Za złamanie zakazu spalania odpadów w piecach i domowych kotłowniach ustawa przewiduje sankcje 
karne.

Szanowni Państwo, nie trujmy, zatem siebie i bliskich paląc śmieci w domo-
wych piecach, pozbywajmy się śmieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które  
to zakazują spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. 

Wójt Gminy Jaworze  
Zdzisław Bylok

Szczegóły na www.emfit.pl     Zapraszamy!
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DLA ZDROWIA I URODY

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

REHABILITACJA (NZOZ) –SZEROKA GAMA ZABIEGÓW

FIZYKOTERAPIA  KINEZYTERAPIA  HYDROTERAPIA  
MASAŻE SOLANKI  BICZE SZKOCKIE

SALON SPA: SAUNA SUCHA, PAROWA, 
PROMIENIOWA, JACUZZI

BASEN

RESTAURACJA – PYSZNA KUCHNIA DOMOWA  
I WYKWINTNE DANIA

KAWIARNIA- AROMATYCZNA KAWA I WŁASNE WYPIEKI

WESELA

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

FERIE
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„Edukacja Przyszłością Jaworza”- to 
tytuł projektu, który był realizowany  

z inicjatywy Gminy Jaworze  
w Gimnazjum nr 1  

im. gen. Stanisława Maczka  
i Szkole Podstawowej nr 1  

im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu.
                         Więcej na stronach 6-8

Projekt współfinasowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W tym Priorytecie zawiera się 
Działanie 7.1 – Rozwój  

i upowszechnienie aktywnej  
integracji i Poddziałanie  

7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie  
aktywnej integracji, które to  

jest realizowane od 2009 roku  
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Jaworzu.  
Cały projekt jest współfinansowany  

przez Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu  

Społecznego. 

Więcej na stronie 5

„Program aktywnej integracji  
w gminie Jaworze”


