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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

śp. Rudolfa Galocza

- samorządowca, jaworzanina, kolegę i przyjaciela.
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca i wyjątkowej kultury osobistej,
człowiek niespożytej energii i niepospolitych zasług dla naszej gminy, życia publicznego i społecznego.
W tych bolesnych i trudnych chwilach łączymy się z najbliższą Rodziną.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jego działalność,
stosunek do drugiego człowieka oraz oddanie sprawom Gminy Jaworze.
Pogrążeni w smutku
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok
Zastępca Wójta Gminy Radosław G. Ostałkiewicz
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka
wraz ze swymi zastępcami i radnymi Rady Gminy Jaworze
oraz Pracownicy Urzędu Gminy Jaworze i Redakcja Echa Jaworza
Cześć Jego Pamięci!

Rudolf Galocz (4.04.1943-5.12.2012)
Dnia 5 grudnia 2012 r. po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od
nas w wieku 69 lat Rudolf Galocz – były zastępca wójta gminy
Jaworze (1997-2002), radny Rady Gminy Jaworze (1994-2002),
były radny Rady Powiatu Bielskiego (2002-2006) oraz wieloletni
kierownik Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej.
Zostawił żonę Aleksandrę, trzy córki – Izabelę, Adrianę i Barbarę,
dwóch zięciów – Jo i Andrzeja oraz półtoraroczną wnuczkę Natalię.
Jego prawdziwą pasją była praca, działanie na rzecz drugiego
człowieka oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i społecznym. Poza licznymi funkcjami politycznymi oraz samorządowymi niezwykle szeroko angażował się w działalność lokalną
w Jaworzu i Jasienicy. Od 1986 r. zasiadał w radzie nadzorczej
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (ob. Spółdzielnia
„Samopomoc” Jasienica-Jaworze), a w latach 2001-2005 pełnił
funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu. Jego
osoba nieodłącznie związana jest również z rozwojem spółdzielczości bankowej w Jasienicy – od 1977 r. był członkiem Banku
Spółdzielczego w Jasienicy, następnie w latach 1994-1995 zasiadał
w jego radzie nadzorczej, a w latach 1995-1999 i 2003-2007 pełnił
funkcję członka jego zarządu.
Jego największym hobby, któremu oddawał całego siebie była
hodowla drobnego inwentarza – wspomina córka Barbara. Lubił
poświęcać temu swój wolny czas, organizować wystawy i uczestniczyć w nich. Sprawiało mu to ogromną radość i odciągało od
problemów i trosk codziennego życia. Przez wiele lat oddawał się
też drugiej pasji, jakim było myślistwo. Przez wiele lat angażował
się m.in. w działania Regionalnej Ligii Hodowli Ptaków i Drobnego
Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach.
Każdy kto znał śp. Rudolfa Galocza mógłby dodać coś od siebie.
Jak określił go w swej homilii ks. Krzysztof Ryszka – Rudolf Galocz
był człowiekiem czynu. I to jest niezaprzeczalnym faktem. Bez wątpienia śp. Rudolf Galocz był człowiekiem silnym i odważnym, jak

wspomniał w kazaniu podczas mszy pogrzebowej ks. K. Ryszka,
czego osobiście doświadczył w czasie stanu wojennego, gdy obowiązywał całkowity zakaz zgromadzeń publicznych, a do Jaworza
miały przyjechać na rekolekcje grupy oazowiczów. To wówczas
Rudolf Galocz, ryzykując swoją pozycją zawodową, pomógł uzyskać zgodę ówczesnych władz na organizację rekolekcji.
Zgodnie zresztą z ostatnią wolą Zmarłego Msza św. pogrzebowa
w intencji śp. Rudolfa Galocza była celebrowana 8 grudnia 2012
przez ks. prałata Krzysztofa Ryszkę (kuzyna Zmarłego) – proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Nad
trumną śp. Rudolfa Galocza w imieniu władz samorządowych głos
zabrał obecny zastępca wójta gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz, który powiedział m.in., że w zmarłym straciliśmy nadzwyczajnego człowieka i dobrego przyjaciela. Jego mocną i niepokorną
osobowość cechowało niezwykłe poczucie odpowiedzialności, a za
pozornym dystansem kryła się wyjątkowo ciepła natura i wielkie
serce. Wszyscy, których uważał za swoich przyjaciół i serdecznych
znajomych, ufaliśmy mu głęboko i zawsze mogliśmy liczyć na
jego pomocną dłoń. Przez dekady pracy, najpierw w jasienickim,
a następnie jaworzańskim samorządzie, pokazał nam, co znaczy
żyć pełnią życia – życia, w którym jest miejsce na miłość, ciężką
pracę i troskę o innych. (…) Pełniąc tak odpowiedzialne stanowiska
w naszej małej ojczyźnie, jaką jest ziemia śląska oraz gmina Jaworze, posiadał zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego
potrafił bronić, będąc jednocześnie otwartym na argumenty innych
i zdolnym do kompromisu, nigdy nie szukający w żadnej sprawie
swojego interesu i korzyści. Jego życiowy optymizm i pogoda ducha
były dla nas wszystkich zawsze dobrym przykładem zachowań
w sytuacjach trudnych. To właśnie jego uśmiech i powszechnie
znane wyjątkowe poczucie humoru, niejednokrotnie pozwalały
znaleźć dobre wyjście z konfliktów i problemów samorządowych,
przywracając właściwe proporcje i podejście w różnych sprawach.
Świętej pamięci Rudolf Galocz to człowiek, którego postać była
w Jaworzu powszechnie znana i cieszyła się szczerym poważaniem i prawdziwym szacunkiem. Jego nakierowane na dobro
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wspólne działania oraz nacechowana patriotyzmem postawa, tak
przed, jak i po 1989 roku, odcisnęły niebagatelne piętno na współczesnej historii Jaworza, jego obecnym kształcie oraz kierunkach
rozwoju. Wśród wyjątkowych cech jego charakteru, które zaważyły
o jego właściwie niepodważalnej roli w lokalnym życiu społecznym,
wymienić można choćby otwartość na ludzi, świat i jego sprawy,
zaangażowanie na rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie, wielką
miłość do Jaworza i autentyczne przeświadczenie o jego nierozerwalnych związkach z Macierzą Cieszyńską, o przynależność do
której wspaniale zawalczył i zwyciężył pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Po mszy pogrzebowej trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Opatrzności Bożej w Jaworzu. W ostatniej drodze Zmarłemu oprócz
rodziny towarzyszyli także przyjaciele, przedstawiciele władz
samorządowych województwa śląskiego, władze samorządowe
gmin powiatów dawnego województwa bielskiego, wójtowie
Jaworza i Jasienicy, parlamentarzyści, przedstawiciele rożnych
organizacji społecznych i politycznych. Wśród uczestników Mszy
św. byli przedstawiciele obecnych władz samorządowych Jawo-
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rza, radni tej, jak i poprzednich kadencji Rady Gminy Jaworze,
obaj proboszczowie parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu,
przedstawiciele wszystkich organizacji i stowarzyszeń lokalnych.
Trumnę z ciałem Zmarłego nieśli prezes i członkowie ukochanej
OSP w Jaworzu.
Cześć Jego Pamięci.

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i uroczystościach pogrzebowych

śp.

RUDOLFA GALOCZA
serdeczne podziękowania
składa żona z córkami

Apel do mieszkańców Gminy Jaworze
w sprawie ujednolicenia numeracji budynków
Szanowni Państwo !
Zwracam się do Państwa z prośbą o osobiste zaangażowanie
się w sprawę zmiany starej numeracji budynków Jaworza funkcjonującej od zarania istnienia naszej miejscowości.
Istotą sprawy jest fakt, że numery domów w naszej gminie nadane przed laty nie korelują z aktualnie obowiązującym porządkiem
prawnym, a także bardzo utrudniają wykonanie czynności usługowych na rzecz naszych mieszkańców zarówno przez służby
publiczne jak też firmy prywatne. Niemal każdego dnia – w ramach
interwencji - zainteresowanym podmiotom udzielamy pomocy
w realizacji ich zadań poprzez wskazywanie na mapie konkretnego budynku, aby one mogły zrealizować czy to zadanie zlecone
przez Państwa, czy też na skutek zaistniałych sytuacji losowych.
W tej sprawie prowadziliśmy już z Państwem dyskusję społeczną, jednakże ona nie odniosła żadnego efektu w przedmiotowej
materii, gdyż osoby, które zdobyły się na udział w dyskusji, rozłożyły
swoje głosy po połowie zarówno za tak jak i przeciw.
Aktualnie w trybie ustawowym – art. 53b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) – w terminie do dnia
31 grudnia 2013 r. jako organ administracji publicznej jesteśmy
zobligowani przekształcić analogową postać mapy zasadniczej
naszej miejscowości do postaci cyfrowej, czyli stworzenia jej
formy elektronicznej.

Elektroniczny system w oparciu o określony prawem reżim 1)
wymaga stosownego porządku w numeracji budynków dla każdej
utworzonej ulicy, gdzie numery porządkowe przyjmują postać liczb
całkowitych w przedziale od 1 do n.
Są to przedsięwzięcia ogólnokrajowe do których bezwzględnie
musimy się dostosować.
Zmiana numeru budynku wiąże się nieodzownie z wymianą
dokumentów tożsamości; jednakże aktualnie wymiana dowodu
osobistego jest czynnością bezpłatną wymagającą jedynie wypełnienia wniosku przez osobę zainteresowaną i przedłożenia dwu
(2) zdjęć lewego półprofilu.
__________________
1) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9
stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 poz.125)
W świetle powyższego proszę mieszkańców naszej Gminy, aby
przeanalizowali swoją sytuację w zakresie obowiązku wymiany
dokumentacji związanej z posiadaniem swoich środków transportu
(samochodów) i połączyli te czynności ze zmianą numeru budynku
w tym celu, aby uniknąć podwójnej opłaty za wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu.
Informację – w zakresie zmiany numeru domu – możemy
uzyskać pod telefonem o nr-rze 33 / 8286620 lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Jaworze w pokoju nr 002 na parterze.

APEL
W związku z okresem zimowym i niebezpieczeństwem nadmiernego wychłodzenia zagrażającego życiu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o osobach bezdomnych lub o osobach samotnych,
starszych, niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, zwłaszcza mieszkających w domach bez należytego ogrzewania lub w obiektach niemieszkalnych.

Tel. GOPS: 33 817 38 26 lub Policja: 997
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Lokalna Grupa Rybacka
Najważniejsze wydarzenia 2012 roku w LGR
Miło nam poinformować,
że Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie w 2013 roku 7
szkoleń branżowych dla podmiotów związanych z sektorem
rybactwa w szczególności dla osób z obszaru działania LGR Bielska Kraina tj. pięciu gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica,
Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice.
*******
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina informuje, iż zostało
zrealizowane kolejne zadanie w ramach projektu współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy 12 LGR-ami z południowej Polski, a mianowicie wydanie mapy „SZLAK KARPIA”
obszaru LGR Bielska Kraina. Zadanie: Mapa „Szlak Karpia” jest
sztandarowym produktem Lokalnych Grup Rybackich skierowanym do odbiorcy z Polski i zagranicy. Stanowi materiał informacyjno-promocyjny, który będzie wykorzystywany podczas imprez,
spotkań i konferencji, w których udział będą brały partnerskie
LGR-y z południa Polski. Planowana jest dystrybucja powyższego
produktu poprzez placówki m.in. kultury, edukacji, turystyki, sportu
w gminach zrzeszonych w poszczególnych LGR-ach. Na obszarze
LGR pokazanym na mapie zaznaczono obszary szczególnych form
ochrony w tym Natura 2000, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe.
Na odwrocie mapy umieszczono opisy poszczególnych obiektów
stawowych i obiektów wędkarskich wraz z charakterystycznym
zdjęciem miejsca i opisem dotyczącym danych teleadresowych
i oferty sezonowej lub rocznej. Opis na mapie zostały również
rozszerzone o główne atrakcje turystyczne gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze oraz Wilamowice.
*******
Z przyjemnością informujemy, że Samorząd Województwa
Śląskiego zawarł od początku 2012 roku łącznie 16 umów
o dofinansowanie z beneficjentami LGR Bielska Kraina.
Gratulujemy wszystkim osobom, które realizują swoje projekty
na obszarze działania Bielskiej Krainy! W celu zapoznania się ze
szczegółowymi opisami projektów, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach PO RYBY 2007-2013 zachęcamy do odwiedzania
zakładki „Działalność LGR” -> „Dobre praktyki”.
*******
LGR Bielska Kraina w TVN Meteo i TVN 24 – 11 listopada
2012 r. pogoda emitowana z Parku im. Piłsudskiego w Jaworzu!
10 listopada /sobota/ oraz 11 listopada /niedziela/ na terenie

Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina gościliśmy znaną z telewizji TVN pogodynkę Omenę Mensah, która oprócz informacji
pogodowych nadawanych na żywo dla TVN 24 i TVN METEO
rozmawiała z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska
Kraina oraz beneficjentami osi 4 PO RYBY 2007-2013. Tematyką
rozmów były: potencjał gospodarczy i dziedzictwo kulturalne oraz
przyrodnicze obszaru LGR Bielska Kraina – tj. 5 gmin powiatu
bielskiego: Beswtina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice. W szczególności rozmawiano o możliwościach
skorzystania ze środków Osi 4 Programu Operacyjnego RYBY
2007-2013. Rozmówcy – beneficjenci z sektora publicznego,
społecznego i gospodarczego mówili o korzyściach, jakie niesie
za sobą istnienie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz o realizowanych
projektach.
LGR Bielska Kraina reprezentowali: Prezes Zdzisław Bylok - Wójt
Gminy Jaworze, Skarbnik Artur Beniowski - Wójt Gminy Bestwina,
Członek Zarządu Grzegorz Szetyński – Zastępca Starosty Bielskiego, Dyrektor Biura Malwina Kleszcz oraz beneficjenci: Karol
Szramek, Kazimierz Rosner, Marcin Kołoczek, Małgorzata Jasny Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Czechowicach-Dziedzicach oraz
Izabela i Łukasz Maroszek.Program realizowany został w ramach
kampanii informacyjno-promocyjnej sfinansowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środków Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
*******
W dniu 2 grudnia br. w Bielsku-Białej odbyło się „Beskidzkie
Boże Narodzenie”. Lokalna Grupa Rybacka wystawiła stoisko
promocyjne na terenie Rancha Pod Strusiem, mieszczącego się
nieopodal lotniska w Aleksandrowicach. Nasze stoisko cieszyło się
dużym zainteresowaniem wśród osób przybyłych na to wydarzenie.
Każdy kto odwiedził stoisko LGR uzyskał informacje dotyczące
naszej działalności, jak również możliwości pozyskania środków
finansowych w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013. Sporym zainteresowaniem cieszyła się również bezpłatna degustacja ryb.
Dzięki sprzyjającej świątecznej aurze impreza trwała do samego
wieczora. Organizatorzy: Beskidzki Klub Kulinarny, Rancho Pod
Strusiem, Koła Gospodyń Wiejskich i Radio BIELSKO podczas
Beskidzkiego Bożego Narodzenia zapewnili pyszne beskidzkie
potrawy, najcudowniej brzmiące kolędy i pastorałki.
Info: http://bielskakraina.pl

Życzenia noworoczne Andrzeja Śliwki
- przewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Nowy rok 2013 to już połowa VI kadencji Rady Gminy Jaworze.
Chciałbym z tej okazji złożyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzenia zdrowia, szczęścia.
Pomyślności, aby wszystkie plany, jakie sobie zakładamy udało się nam wszystkim zrealizować,
jednak to będzie nieosiągalne jeśli zabraknie nam zdrowia. Stąd młodym, najmłodszym, starszym,
wszystkim wspaniałym mieszkańcom Jaworza życzę dużo zdrowia i dostatku, tak aby poprzez
różne zdarzenia losowe – chorobę, utratę pracy, pożar domostwa itp.-ubóstwo nie zaglądało pod
nasze strzechy.
Zaś radnym i pracownikom Urzędu gminy życzę dalszej dobrej współpracy, abyśmy wspólnymi
siłami budowali to nasze Jaworze, by stawało się ono coraz piękniejsze i aby nasze plany udało
się zrealizować w 100%.
Tego życzę nam wszystkim i mieszkańcom Jaworza.
Andrzej Śliwka
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
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Życzenia noworoczne
od Wójta Gminy Jaworze
Szanowni Państwo
Mamy 2013 rok, wraz z nim nowe nadzieje, marzenia, plany i życzenia.
Pragniemy, by to, co dla nas najważniejsze w życiu stało się faktem,
a nie tylko pozostawało w sferze pobożnych życzeń.
Zatem najpierw pragnę wszystkim nam życzyć wytrwałości w spełnianiu
marzeń i tego, aby nikt nie musiał rezygnować z obranej drogi. Zdrowia- bowiem to największy skarb, którego nie da się zastąpić niczym i sił – wszakże czasem
trzeba trudnościom stawić czoła.
Szczęście i spełnienie zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej daje nam
istotne potwierdzenie społecznej przydatności, bez której nie podobna dobrze
funkcjonować.
Zatem nowy rok niech daje nam potwierdzenie, że jesteśmy potrzebni.
Pokój, miłość i radość - to nie tylko puste słowa, to ważne wartości w życiu
każdego z nas- życzę ich niezmiennej obfitości.
Nie żyjemy w próżni, jesteśmy zespoleni z małą ojczyzną- gminą, której sprawne
działanie jest istotnym elementem egzystencji każdego z nas. Niechaj nowy rok
i na tym polu nie szczędzi nam szczodrości.

Feniks z popiołów odradza się…
Rzecz dotyczy pałacu dawnych właścicieli Jaworza, rodu Saint
Genois’d Anneacourt oraz późniejszych właścicieli pałacu z rodu
Larisch – Mönich. Obecnie w zabytkowym kompleksie mieści się
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, podlegający bezpośrednio
pod Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego w Katowicach.
Obiekt był stale modernizowany, a kolejni dyrektorzy MOW dbali zarówno
o sam pałac wymieniając okna, remontując pomieszczenia, wymieniając dach,
okna, jak i przylegające doń inne obiekty
o znaczeniu historycznym. Niestety pożar
w styczniu 2010 roku zniszczył pokrycie
dachu pałacu (ten uległ zawaleniu),
podobnie jak i stropy poddasza. Trzeba
dodać, iż wówczas temperatura oscylowała wokół minus 20 stopni Celsjusza,
co nie tylko utrudniało akcję gaśniczą, ale uniemożliwiało podjęcie
jakichkolwiek działań, z którymi trzeba było czekać do wiosny 2010
roku. W sumie cały obiekt nadawał się do kapitalnego remontu, lub
mógł pozostać na kolejne lata tylko historyczną …. ruiną.
Bohdan Klimaszewski dyrektor MOW
przystąpił od razu do
działania.
Jak tylko aura stała się
łaskawsza rozpoczęto
odgruzowywanie pogorzeliska, potem pierwsze
środki z Urzędu Marszałkowskiego pozwoliły na rozpoczęcie prac
renowacyjnych obiektu.
Jego prowizoryczne zadaszenie, uregulowanie potoku Wysokiego,
który przebiega tuż pod
samym dziedzińcem

pałacu. Działaniom sprzyjała przychylność właściciela Zespołu
Pałacowego oraz poparcie zarówno Urzędu Gminy w Jaworzu, jak
i wielu ludzi dobrej woli, którzy nieomal od początku towarzyszyli
zacnym staraniom. Jednak skutecznym „spowalniaczem” podjętych
natychmiast działań stała się konieczność zachowania niezbędnych procedur prawnych, administracyjnych i przetargowych.

Stąd i pewne zniecierpliwienie tych, którzy chcieliby już widzieć
pałac w całej okazałości. W styczniu 2013 roku miną trzy lata od
pożaru. Cały obiekt jest już osuszony, wzmocniono fundamenty,
wykonano drenaż, prawie w całości wymieniono tynki zewnętrzne.
Przebiegający pod dziedzińcem pałacu i placu Potok Wysoki jest
uregulowany i już nie zagraża pałacowi żadna powódź (te prace
wykonano w roku 2011). Swego czasu w Echu pisaliśmy o postępujących pracach związanych z odbudową budynku i regulacją
potoku..
A jak dziś – końcem roku 2012 – wygląda zabytek?
Konstrukcja dachu – już stała – i wykończenie poddasza będą
zabezpieczone przeciwpożarowo i wyposażone w elektroniczne
czujniki i monitoring ppoż. Pokrycie dachu i rynny są wykonane
z miedzi, przewody wentylacyjne, kominowe wykonane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami
XXI wieku. Prace przy elewacji oraz gzymsach są nadzorowane
przez konserwatora zabytków, zaś materiały budowlane i remontowe są specjalnie dopasowane dla potrzeb budynków mających
sędziwy wiek.
Dyrektor Klimaszewski oprowadzając nas po obiekcie, wskazał
na kolejne „drobne”, ale jakże ważne elementy związane z odbu-

styczeń

ECHO JAWORZA STR. 6

dową obiektu: zupełnie nowy, a wręcz nowoczesny system wentylacyjny, nowy system ogrzewania CO, zupełnie nowa instalacja
wodna, kanalizacyjna i elektryczna. Wstawione są już nowe okna
i zakupiono już stolarkę drzwiową – wszystko wykonane na specjalne zamówienie pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.
Na wszystkich kondygnacjach, co okazało się dopiero w trakcie

prac, wszystkie stropy musiały zostać wymienione i posiadają już
betonowe wylewki. Ogrzewanie obiektu rozpoczęło się 14 grudnia
br. – jak informuje dyrektor B. Klimaszewski – bowiem mamy już
wykonane i odebrane nowe przyłącze gazowe, pozostaje podłączenie kolejnych kaloryferów. Potem przyjdzie czas na całkiem nowe
przyłącze energii elektrycznej do zainstalowanej już wewnątrz
obiektu instalacji. To samo dotyczy instalacji wodnej – dodaje dyrektor placówki. Pozostają zatem teraz prace związane z tynkowaniem, malowaniem i wykańczaniem wnętrz obiektu. Roboty w tym
zakresie ruszyły już od połowy grudnia. To co cieszy najbardziej
to fakt, że remont – mimo wielu pojawiających się utrudnień, które
wymagają dodatkowych prac – przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót i odbiory techniczne planowane są na
czerwiec/lipiec 2013r. Planowane jest sukcesywne przywracanie
obiektu do pełnego funkcjonowania wraz z nowym rokiem szkolnym
2013/2014. Priorytetem będzie uruchomienie kuchni i jadalni dla
wychowanków (przywrócone zostanie, nieużywane od lat 50-tych
XX wieku południowe wejście do kuchni, wyposażonej teraz w nowoczesny system kominowy i wentylacyjny). Mamy nadzieję, że
planowane dodatkowe transze środków finansowych na zakończenie i wyposażenie całej inwestycji będą, mimo znanych wszystkim
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globalnych i samorządowych trudności ekonomicznych, przyznane
w wystarczających kwotach.
W odbudowanym obiekcie pojawią się nowe elementy – półokrągłe okna na dachu – takie historycy odkryli na najstarszych rycinach
pałacu, stąd decyzja konserwatora o ich przywróceniu. Poza tym
docieplone poddasze pałacu będzie mogło pełnić funkcje użytkowe, co wcześniej odbywało się w bardzo ograniczonym zakresie.
Jak konkluduje dyrektor placówki – główną koncepcją odbudowy
jest przywrócenie zewnętrznej formy i kolorystyki pałacu do stanu,
jaki znany jest historykom z czasów krótko po powstaniu budynku,
a dokładnie do jego wyglądu kiedy pierwszy raz uzyskał znaną nam
formę. Prace budowlane wykazały bowiem, że w swojej pierwotnej
formie pałac był mniejszy niż obecnie a jego skrzydła z obu stron
zostały dobudowane nieco później. Część wewnątrz zostanie
zachowana, a w zasadzie przywrócona do stylu zabytkowego,
jednak sam budynek musi pełnić ściśle funkcję użytkową – więc
pod względem koniecznych zabezpieczeń, instalacji i spełniania
wszystkich wyśrubowanych norm obiektu użyteczności publicznej
– będzie pałacem na miarę XXI wieku!!
To jednak nie wszystkie zamierzenia inwestycyjne na rok 2013 –
chcielibyśmy zakończyć rewitalizację drzewostanu tej części parku,
która jest przez nas administrowana. W poprzednich latach sukce-

sywnie trwały niezbędne prace w tym zakresie, które w tym roku
planujemy zakończyć kompleksowymi pracami nasadzeniowymi
drzew i krzewów – zgodnie z istniejącym projektem stworzonym
pod nadzorem konserwatora przyrody. Ponadto chcielibyśmy jeszcze wykonać remonty pomieszczeń szkoły, a w kolejnych latach
remonty elewacji pozostałych budynków naszej placówki.
W tym miejscu, jak dodaje B.Klimaszewski – szczególne słowa
podziękowania należą się ks. proboszczowi Adamowi Gramatyce za udostępnianie od 2010 roku dla naszych wychowanków
kuchni, jadalni i innych, niezbędnych w naszej pracy wychowawczej
i dydaktycznej, pomieszczeń Domu Katechetycznego.
Wielkie słowa uznania dyrektor placówki kieruje pod adresem wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku – pracowników administracji, obsługi i członków grona pedagogicznego,
bowiem to oni wszyscy w dyskomfortowych warunkach wykonują
swoją codzienną, bardzo trudną i wyczerpującą pracę. Pracę
z młodzieżą, z którą inni już nie chcą, bądź nie potrafią pracować.
Pracę z młodzieżą, dla której Jaworze jest drugim, a czasem
nawet pierwszym domem. Gdzie wysiłek i starania wszystkich
pracowników skupiają się na zapewnieniu nauki, wychowania,
opieki i bezpieczeństwa naszym chłopcom, na wykształcaniu
u nich umiejętności i wiedzy, dzięki którym będą mogli poprawnie
funkcjonować w społeczeństwie.
pf

styczeń

ECHO JAWORZA STR. 7

2013 ROK

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
Wigilia zuchów
Rokrocznie w grudniu zuchy i harcerze spotykają się na wspólnej wigilii w Szkole Podstawowej
nr 1 w Jaworzu. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwa hm Joanna Buzderewicz (zarazem
wiceprzewodnicząca Rady Gminy).
W piątek 14 grudnia Wigilia zuchowa rozpoczęła się występem milusińskich, a w ich wykonaniu można było obejrzeć inscenizację jasełek
i posłuchać kolęd. Potem był czas na łamanie
się opłatkiem, życzenia i prezenty oraz słodki
poczęstunek – pyszne ciasto upiekli rodzice
zuchów, którzy także wzięli udział w spotkaniu.
Nie zabrakło nań także przedstawicieli władz
samorządowych – Anny Skotnickiej-Nędzka
(sekretarz Gminy Jaworze), Andrzeja Śliwkiprzewodniczącego jaworzańskich rajców, Ewy
Cholewik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 1
oraz Barbary Szermańskiej – dyrektor Gimnazjum
im gen. Maczka w Jaworzu.

Zaś 18 grudnia w Urzędzie Gminy Jaworze miało miejsce przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju na ręce
wójta Zdzisława Byloka, przez przedstawicieli zuchów
i harcerzy z Jaworza i towarzyszącej im hm. Joanny
Buzderewicz. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie
Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na
rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących.
W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze
Związku Harcerstwa Polskiego. Delegacje chorągwi z wielu miast Polski przybyły 16 grudnia do miejscowości Svit
na Słowacji, by wraz z naczelniczką ZHP hm. Małgorzatą
Sinicą odebrać Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich
skautów. O godz. 9.00 rozpoczęła się dwujęzyczna msza
święta w kościele św. Józefa, której przewodził biskup
Andrej Imrich.
Tego samego dnia pod opieką eskorty policji Światło trafiło do Krakowa i Częstochowy. Na Jasnej Górze przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski ofiarował Betlejemskie
Światło Pokoju komendantowi Chorągwi Śląskiej ZHP hm.
Andrzejowi Lichocie oraz przybyłym delegacjom innych
chorągwi. Mszy w klasztorze OO. Paulinów przewodził
arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski.
W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty tekstu ze strony http://www.zhp.pl

Przygotował: P. Filipkowski
Foto: R. Filipkowski i OPG
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Przedszkolaki u wójta
Milusińscy z Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1
z kolędą w Urzędzie Gminy
Czas adwentu jest czasem odwiedzin, składania życzeń z okazji
zbliżających się Świąt i Nowego Roku. Także w grudniu 2012 roku
młodzi kolędnicy pod opieka wychowawczyń i dyrektor Jolanty
Bajorek odwiedzili Urząd Gminy Jaworze, składając życzenia
świąteczno-noworoczne. Gospodarz gminy wójt Zdzisław Bylok
obdarował kolędników słodyczami, również składając życzenia,
do których przyłączyli się pracownicy Urzędu Gminy Jaworze oraz
przedstawiciele Rady Gminy.

Z Życia Przedszkola Nr 2
WIZYTA MIKOŁAJA W PRZEDSZKOLU NR 2
Wreszcie nadszedł ten tak długo oczekiwany przez dzieci dzień,
w którym odwiedził nasze przedszkole Mikołaj. Przedszkolaki
przygotowały się do tej wizyty solidnie, poruszając tę tematykę
podczas różnych zajęć: poznały prawdziwą historię świętego Mikołaja, wykonały mikołajkowe prace
plastyczne, nauczyły się piosenek dla
Mikołaja, wesoło bawiły się w mikołajowych przebraniach na zajęciach
ruchowych, a na zajęciach z języka
angielskiego przebrane za renifery,
Mikołajki i elfy wesoło podśpiewywały
piosenkę Jingle Bells, powożąc sanie.
Na ten wyjątkowy dzień nasze przedszkole było pięknie udekorowane,
aby Mikołaj widział, że czkaliśmy na
Niego i aby czuł się miło w naszych
skromnych progach. Wprawdzie
nasz Gość przybył z jednodniowym
opóźnieniem, bo siódmego grudnia,
lecz rozumiejąc Jego zapracowanie,
dzieci wybaczyły Mu to spóźnienie.
W tym dniu już od samego rana
panował radosny, świąteczny nastrój. Przedszkolaki wyglądały
przez okna, nasłuchiwały dzwoneczków, z przejęciem powtarzały
wyuczone dla Mikołaja piosenki.
I… przyjechał. Wpierw zaprosił dzieci do obejrzenia mikołajkowego przedstawienia w wykonaniu aktorów teatru „SKRZAT” z Kra-

kowa, a potem przedszkolaki zaśpiewały przygotowane dla Niego
piosenki, które przyjął z wielką radością i oklaskami. Wreszcie nastąpił ten najważniejszy moment, kiedy to każde dziecko otrzymało
podarunek od Mikołaja (paczki zostały zakupione z funduszu Komitetu Rodzicielskiego) i mogło z Nim porozmawiać. Dzieci podchodziły do Mikołaja z radością ale czasem również z onieśmieleniem
i lękiem, gdyż mógł
zadać różne, czasem
niewygodne pytania.
Wszystkie jednak odchodziły z paczką,
zadowolone i z pięknym uśmiechem na
buźkach. Pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem zakończyły to
miłe spotkanie. Przed
odejściem Gościa
przedszkolaki gorąco
zaprosiły Go do nas za
rok i obiecały, że w tym
czasie będą bardzo
grzeczne. Mikołaj zaś
życzył wszystkim radosnych świąt Bożego Narodzenia, grzecznym dzieciom pięknych
prezentów pod choinką i obiecał, że za rok na pewno przybędzie.
Mikołaju – już czekamy!
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„Bo Andrzejki są magiczne, wróżby będą
fantastyczne…”
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Jaworzu uczestniczyły 30 listopada
w tradycyjnej zabawie andrzejkowej.
Z magicznymi rekwizytami w pięknie przystrojonej sali w blasku
świec, dzieci oddały się magii wróżb i zabaw. Odpowiednio stworzony przez nauczycielki nastrój pełen tajemniczości zachęcał
wszystkich do wspólnej zabawy. Przygotowane tradycyjne wróżby
i zabawy andrzejkowe przybliżyły dzieciom zwyczaje ich przodków
i zapoznały ze sposobem spędzania długich jesiennych wieczorów
w czasach pozbawionych telewizorów i komputerów.
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Przedszkolaki podzielone na grupy według magicznych kolorowych kluczy wrzucały grosiki do „studni”, ustawiały buciki do
wyjścia sali, puszczały na wodę zapisane w łupinach orzechów
swoje marzenia, odczytywały swoją przyszłość kręcąc wskazówkami „zegara przyszłości”, przekłuwały szpilką serca z imionami
oraz oczywiście wróżyły z kart. Na zakończenie radosnej zabawy
andrzejkowej każde dziecko zostało obdarowane niespodzianką
wylosowaną z zaczarowanej szklanej kuli.
Andrzejkowe wróżby zakończyły się tańcami i śpiewem a niezapomnianymi emocjami i wrażeniami wszyscy dzielili się podczas
słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.
Nauczycielka Renata Urban

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzu życzą, by Nowy Rok 2013 był czasem
radosnych wydarzeń, zrealizowanych zamierzeń, udanych przedsięwzięć,
dobrych życiowych decyzji oraz spełnionych marzeń.

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Koło Rencistów, Emerytów i Inwalidów
Podsumowująco, wyborczo i opłatkowo
27 listopada 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 w Jaworzu.
Podczas tego spotkania skarbnik koła Elżbieta Żak przedstawiła
sprawozdanie finansowe, zaś sprawozdanie z działalności organizacji z okres 5-ciu lat zaprezentowała przewodnicząca Krystyna
Plaza-Popielas.
Kolejnym ważnym punktem obrad były wybory władz koła – te
odbywają się co 5 lat- podczas jawnego głosowania.
Przewodniczącą KERiI ponownie została wybrana Krystyna
Plaza-Popielas, sekretarzem – Urszula Kilka, skarbnikiem – Krystyna Knap. Funkcje członków zarządu przypadły: Janowi Bożkowi,
Halinie Pilch, Henrykowi Palowskiemu oraz Józefowi Parkitny.
Warto przypomnieć, że spotkania Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 w Jaworzu odbywają się w każdy wtorek, o godzinie
14-stej w Agronomówce. Oprócz strawy dla ciała- poczęstunek,
jest też coś o dla ducha- spotkanie z ciekawymi ludźmi. Organi-

zowane są także wycieczki, latem spotkania biwakowe, pieczenie
kiełbasy, ziemniaków. Wspólne świętowanie urodzin jest ukoronowaniem nieomal rodzinnej atmosfery, panującej w tej niezwykłej
organizacji. Działalność koła to udział w różnorakich konkursach,
zarówno gminnych, jak i wyjazdowych oraz zagraniczne eskapady
organizowane wspólnie z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze.
Najstarsza członkini KERiI ma 92 lata, a pośród szanownego grona
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stowarzyszenia znaleźć można także nietuzinkowych artystów, jak
choćby Augustyn Szczypka, spod którego reki wychodzą piękne
obrazy haftowane tzw. krzyżykiem.
W 2011 roku obchodziliśmy jubileusz 40 lecia istnienia koła, to
piękny wiek, ale i także ogrom pracy- mówi Krystyna Plaza-Popielas – kierowanie tak znakomitą organizacją to dla mnie prawdziwe
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wyzwanie pracy społecznej. Trudnej niezwykle, bowiem praca
z ludźmi to nie tylko satysfakcja, ale i przedsięwzięcie wymagające
mozołu, cierpliwości, aktywności i twórczego działania.
To wspaniali ludzie i wspaniała idea. Tego typu organizacje
są nieodzowne, jeśli chodzi o aktywizację społeczną i indywidualną- twierdzi przewodnicząca- to nie tylko wyjście z domu, ale
spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy, wzajemne inspiracje.
Potwierdzeniem tych potrzeb, jest duża frekwencja na każdym
organizowanym w kole spotkaniu.
Tego ogromnego entuzjazmu nie zabrakło także na spotkaniu
opłatkowym, które odbyło się 6 grudnia w Agronomówce. Był
poczęstunek, wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem
i niekończące życzenia tylko wspaniałych i zdrowych chwil w życiu.
Opracowała
Agata Jędrysko

Pokaz wypieku opłatków wigilijnych i szulek w Galerii na Zdrojowej
W piątek 7 grudnia w Galerii na Zdrojowej miał miejsce pokaz
wypieku opłatków wigilijnych, jak i nieco może zapomnianych –
cieszyńskich szulek, które niegdyś i w Jaworzu były rozprowadzane
u kościelnego parafii ewangelicko-augsburskiej. Wspomniana
prezentacja została zorganizowana przez Ośrodek Promocji Gminy
w Jaworzu w ramach współpracy transgranicznej z zaprzyjaźnionymi gminami Republiki Czeskiej. Prezentującymi, jak i znawcami tematu byli przybyli z Cierlicka (Terlicko) Jarka i Bruno Przeczkowie
oraz Anna i Stanislaw Śniegoniowie z Ligotki Kameralnej (Komorni Lhotka). Obie
miejscowości są znane jaworzanom dzięki
wieloletniej współpracy
transgranicznej, wymianie młodzieżowych
zespołów artystycznych, jak i imprezom
inicjowanym przez Stowarzyszenie Nasze
Jaworze.
Na spotkanie do galerii, które rozpoczął
Leszek Baron dyrektor
OPG przyszli: grupa
mieszkańców, przedstawiciele Rady Gminy
i zarazem organizacji
pozarządowych. Impreza była doskonałą

okazją do poznania „tajników” wypieku opłatków i szulek, ich
darmowej degustacji, jak i zakupu na świąteczne stoły, nie zabrakło również rozmów o wspólnej historii Śląska Cieszyńskiego
i podtrzymywaniu dawnych tradycji często w już mieszanych
polsko-czeskich rodzinach. Przecież integracja europejska staje

się na naszych oczach, a tradycje zapewne w efekcie końcowym
wymieszają się na tyle, że z czasem powstaną nowe zwyczaje,
w których być może pozostanie coś z naszych czasów?
Mimo, że tekst ukaże się w styczniowym wydaniu Echa Jaworza,
to i tak wiele organizacji przygotowuje tzw. spotkania opłatkowe,
zatem czas na odrobinę historii opłatka i szulki. Opłatek jest to
bardzo cienki biały płatek chlebowy, przaśny (czyli niekwaszony
i niesolony), wypiekany z białej mąki i wody bez dodatku drożdży,
którym dzielą się chrześcijanie (jednak nie każdego wyznania).
Ewangelicy i katolicy- członkowie różnego rodzaju stowarzyszeń-
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Zaś czym są szulki cieszyńskie?
Szulki, obok drobnych cieszyńskich ciasteczek i opłatków, często pojawiały się na wigilijnych stolach. Na pytanie skierowane
do czeskich przyjaciół dotyczące szulek, nie udało mi się znaleźć
jednoznacznego wyjaśnienia ich roli . Może ktoś z czytelników ma
wiedzę w tym temacie i chciałby się nią podzielić? – zapraszamy.
Tak czy inaczej na bazie informacji znalezionych w internecie (http://
gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/szulki-kruche-cynamonowe-

zgromadzeni przy stole wigilijnym, czy na wspomnianych spotkaniach składają sobie życzenia przełamując się opłatkiem wigilijnym,
który jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni
i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża
chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do

wspólnego stołu. Tradycja łamania się opłatkiem swoje korzenie
ma w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie miała początkowo związku z Bożym Narodzeniem lecz była symbolem komunii
duchowej członków wspólnoty – zboru.

przekaski-tradycj-na-slsku-cieszynskim) czytamy między innymi:
„Według tradycji zadaniem kościelnego było docieranie do
parafian z opłatkiem świątecznym. Drzwi domu, w głównej mierze, kościelnemu otwierały dzieci. Spragnione czegoś słodkiego
łakomie spoglądały na opłatki, dlatego kościelny postanowił przygotować specjalnie coś dla najmłodszych. Tak powstał pomysł na
szulki. Do ich przygotowania potrzebne jest mleko, jajka, miód,
masło i cynamon. Specjalna forma, w której wypieka się ciasto
i cierpliwość, by zwinąć je w rulonik. – Co roku mamy zamówienia
na szulki, siadamy całą rodziną i przygotowujemy rurki, nie da się
zliczyć ile sztuk zrobimy za jedną zimę. Szulek będzie w tysiącach
– komentuje pan Emeryk.
– Pamiętam, że na moim rodzinnym, wigilijnym stole była pełna
ekumenia. Babcia przynosiła szulki z parafii ewangelickiej, a mama
opłatki bożonarodzeniowe z parafii katolickiej – wspomina Krystyna
Folwarczny, autorka książki „Cieszyńskie ciasteczka”. – Poza tym,
że szulki podtrzymują tradycję to są one świetną, niskokaloryczną
przekąską do kawy, czy herbaty – dodaje”.
Nie pamiętam, aby kościelny roznosił opłatki po jaworzańskich
domach, raczej nabywało się je bezpośrednio u niego.
Przygotował: P. Filipkowski

Z potrzeby serca
„Kto bez tego szału Muz do wrót poezji przystępuje, przekonany, że dzięki samej technice będzie wielkim artystą, ten nie ma
święceń potrzebnych i twórczość szaleńców zaćmi jego sztukę
z rozsądku zrodzoną”.
Platon, Fajdros
Poezja to śpiew duszy, uniesienie, dar obserwacji czasem
gorzka ironia, a czasem rozżalenie na okrutny los. Poeta zaś to
piewca chwil wzruszenia, smutku, ogromu radości i zachwytu nad
człowiekiem i naturą.
Owej magii dało się nieomal dotknąć podczas „Wieczoru Andrzej-

kowego z poezją”. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej w budynku
„Pod Goruszką”, 29 listopada 2012 roku, zaś swoje wiersze recytowały jaworzańskie poetki – Krystyna Gutan, Gabriela Śliwka oraz
Halina Podkówka. Nie zabrakło poezji śpiewanej w znakomitym
wykonaniu Beaty Lewickiej-Owczarek. Prezentowane wiersze
były tak różne, jak ich autorki. Zatem można było przeżyć chwile
niezwykłego wzruszenia i refleksji nad życiem, zachwytu naturą
i wielkością Boga, delikatnej ironii sytuacyjnej, po niezwykłe rozmowy ze Stwórcą.
Jak się okazało, w Jaworzu jest wielu koneserów słowa, bowiem
sala wypełniona była po brzegi. Oczywiście końcowym akcentemjako, że był to czas przedświąteczny – stały się nie tylko życzenia,
ale i świąteczne wiersze zaprezentowane przez każdą z Pań.
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Tyle o samej imprezie, jednak to co najważniejsze, to przeżycia
poetek, które pragnę przedstawić w krótkich wywiadach.
Krystyna Gutan
Agata Jędrysko: Przepięknie powiedziała Pani o kruchości
istnienia, to Pani inspiracja. Jednak mam wrażenie, że to ludzkie
życie jest w wielkim kontekście dzieła Bożego.
Krystyna Gutan: Moja poezja to nieustanny wewnętrzny dialog
z Bogiem. To zatrzymywanie się na pewnych wydarzeniach, które
sprawiają, że chciałoby się zadawać mnóstwo pytań, a może cza-

sem lepiej zamilczeć, bo inaczej się nie da.
Zaczęłam pisać, kiedy byłam zachwycona górami, przyrodą
w takim fantastycznym wydaniu.
Dużo chodziłam po górskich szlakach, gdzie doświadczałam
niesamowitej pokory wobec Boga, natury – ja byłam taka malutka
w tym wszystkim. Tak to się zaczęło. Początkowo z nikim nie
dzieliłam się swoimi wierszami, ponieważ uważałam, że to jest
tak bardzo moje, a do tego krępujące, bardzo osobiste i intymne.
Zatem wiersze miały swoje miejsce głęboko w szufladzie. Nic jednak nie dzieje się przypadkiem. Poznałam znakomitych muzyków
z Filharmonii w Norymberdze, którzy obecnie mieszkają w Jaworzu
i oni przez przypadek zobaczyli moje wiersze, wówczas podjęliśmy decyzję, że robimy wieczory poezji i muzyki. I owe wieczory
przyjęły się w Jaworzu, a dotyczyły różnych wydarzeń historycznych. Jednak większość rzeczy dziejących się w moim życiu, ma
bezpośredni związek z wiarą, która jest moim najważniejszym
tworzywem. Nawet nie umiem napisać wiersza na zamówienie czy
prośbę, po prostu to musi wypływać ze mnie. Jeśli to nie jest moje
doświadczenie wewnętrzne, poryw wrażliwości, nie mam inspiracji.

Zaczęłam pisać już w czasie studiów, ale tamtych wierszy nie
mam. Owo dojrzałe pisanie, okraszone wspomnianymi koncertami zaczęło się 10 lat temu. Ciężko mi było przełamać lęk przed
otwarciem się, bo przecież zdarzały się różnego rodzaju „razy”,
które bardzo przeżywałam, to z kolei sprawa wielkiej wrażliwości,
jaką posiada zdaje się każdy piszący. Jednak skoro dostałam tak
niebagatelny talent, to trudno było go zupełnie zamykać wyłącznie
dla siebie. Nie przypuszczałam wcześniej, że kiedykolwiek zdradzę
się z moimi wierszami, to było dla mnie nieprawdopodobne, ale

2013 ROK

stało się - widocznie tak miało być, skoro to służy innym.
A.J: Na koniec proszę dokończyć zdanie – poezja jest dla mnie...
Krystyna Gutan: … moim życiem.
Gabriela Śliwka
A.J: Jak można określić tematykę Pani wierszy?
Gabriela Śliwka: Generalnie tematyka jest bardzo różna.
W moich zbiorach znajdują się utwory praktycznie na każdy temat.
Przy okazji różnego rodzaju spotkań prowadzę prywatną selekcję
wierszy, które powinnam w danym momencie zaprezentować.
Wszystko zaczęło się od obserwacji, wyciągania cząstki ironii z rzeczywistości i podania tego w oględny sposób, tak by słowo dotarłowszakże poezja ma docierać do ludzi. Sporo utworów powstało
na zamówienie – co źle może się kojarzyć – ale chodzi o różnego
rodzaju okazje, spotkania, na które byłam zapraszana. Jednak
bynajmniej to nie takie proste, dlatego że poezja to przemyślenie,
przeżycie, zatem musiałam poczuć atmosferę danego spotkania
czy imprezy, by móc napisać coś sensownego. Jednocześnie mam
wiele wierszy, które są tylko moje, a zatem nie były dotąd nigdzie
publikowane. To taki mój intymny świat złożony z erotyków, satyr
czy fraszek – dość dobitnych.
A.J: Poproszę o dokończenie zdania - Poezja jest dla mnie...
Gabriela Śliwka: … sposobem na określenie rzeczywistości.

Halina Podkówka
Wiersze piszę od 2007 roku. To umiejętność, która została mi
podarowana. Tomik wierszy to osobiste modlitwy, przemyślenia, to
co Bóg położył mi na serce. To trochę nietypowa poezja, bowiem to
rozmowa ze Stwórcą. W 2003 roku będąc w Dzięgielowie przyjęłam
do swego serca Pana Jezusa, odrodziłam się na nowo i cztery lata
później została mi darowana możliwość rymowania. Zatem piszę
na cześć Boga, wylewam swoje uczucia, swoje przeżycia.
Te wiersze to na ogół modlitwy bez tytułów.
A.J: A zatem proszę dokończyć zdanie – Poezja jest dla mnie …
Halina Podkówka: … osobistym spotkaniem z Bogiem.
„Wieczór Andrzejkowy z poezją” został zorganizowany przez
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”, w ramach zadania „Z historią,
tradycją i dorobkiem kulturalnym Jaworza na co dzień”, którego
celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Jaworza,
przybliżanie jego historii, dorobku, tradycji, zwyczajów i obyczajów regionalnych wśród społeczności lokalnej i zaprzyjaźnionych
gmin zagranicznych, poprzez organizowanie spotkań, pokazów
imprez i wyjazdów integracyjnych oraz przygotowanie materiałów
informacyjnych dla turystów.
Przygotowała
Agata Jędrysko
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Z ŻYCIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW JAWORZA
Profesor mówi o profesorze...
Profesor Daniel Kadłubiec, wybitny
etnograf, folklorysta i badacz kultury
i języka Śląska Cieszyńskiego, absolwent, a później pracownik naukowy
Uniwersytetu Karola w Pradze (a także
wykładowca na Uniwersytecie Ostrawskim, Śląskim – filii w Cieszynie oraz
na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej), autor kilku książek i kilkuset artykułów naukowych,
mówił na listopadowych posiadach, organizowanych cyklicznie
przez Towarzystwo Miłośników Jaworza, o innym profesorze, tak
jak i prelegent wywodzącym się ze Śląska Cieszyńskiego – Janie
Szczepańskim.
Kim był Jan Szczepański? Ten urodzony w Ustroniu i ukształtowany przez swoją „małą ojczyznę’’ oraz środowisko rodzinne,
wybitny uczeń prof. prof. Znanieckiego i Chałasińskiego, uczony
– socjolog z dorobkiem naukowym o randze światowej (o czym
świadczy m. in. fakt jego wyboru na Światowym Kongresie Socjologów we Francji w 1966r. na przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, liczne kontakty z uczonymi
zagranicznymi czy uhonorowanie go w1977r. Komandorią Orderu
Imperium Brytyjskiego ) pracował naukowo na Uniwersytecie Łódzkim, w Polskiej Akademii Nauk, ale też w USA, Kanadzie, RFN;
publikował swe prace w kraju i za granicą (sam profesor władał
czterema językami obcymi).
Jan Szczepański aktywnie uczestniczył także w życiu politycznym naszego kraju, do którego powrócił po wojennej tułaczce,
odrzucając możliwości zagranicznej kariery naukowej. Nie chciał
żyć poza Polską, a jako socjolog był głęboko zainteresowany
procesami zachodzącymi w naszej ojczyźnie. Politykę traktował
jako część socjologii. Z patriotyzmu oraz naukowej pasji profesora
wywodzi się jego praca w Sejmie jako bezpartyjnego posła (m.in.
przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do kontroli realizacji
porozumień sierpniowych 1981r.), jak i członkostwo w Radzie
Państwa. Jan Szczepański trafnie prognozował dalekosiężne skutki
konkretnych poczynań władz PRL; te jednak nie chciały bądź nie
potrafiły wykorzystywać jego rad i prognoz.
Niezwykle trafnie sylwetkę Jana Szczepańskiego ujmuje tytuł
księgi wspomnień, wydanej w 2005r. ,w rok po jego śmierci,
przez Wydawnictwo Sejmowe, a brzmi on: „Jan Szczepański.

Humanista – uczony – państwowiec.’’ Prezentujący sylwetkę tak
wszechstronnego, ale i niezwykle pracowitego syna naszej ziemi,
Daniel Kadłubiec zwrócił też uwagę na walory literackie prac Jana
Szczepańskiego i na jego wielką odpowiedzialność za słowo; mówił
też, jak wysoko Jan Szczepański cenił sobie indywidualność i samodzielność myślenia. Obydwie te cechy wyniósł z domu rodzinnego, z Ustronia – Brzeziny, gdzie jeszcze dom ten stoi (zebrani
na posiadach zwrócili uwagę, jak cenne byłoby utworzenie tam
muzeum Jana Szczepańskiego).
Daniel Kadłubiec, laureat nagrody „Polityki’’ za opracowanie
tomu I „Dzienników’’ Jana Szczepańskiego oraz wstęp do niego,
zapowiedział wydanie w 2013 roku tomu II tychże „Dzienników’’.
Mówił tez o projekcie objęcia przez Światową Asocjację Socjologów
patronatu nad obchodami przypadającego na rok 2013 stulecia
urodzin naszego wybitnego socjologa.
W notatce prasowej nie sposób przekazać wszystkich informacji
i ciekawostek, jakie usłyszeli uczestnicy listopadowych posiad oraz
jakie warto poznać. Dlatego proponujemy Szanownym Czytelnikom
lekturę zarówno wymienionego powyżej Wydawnictwa Sejmowego,
jak i małej, ale niezwykłej książeczki samego Jana Szczepańskiego
pt. „Korzeniami wrosłem w ziemię’’.
Zaś wracając do postaci profesora Daniela Kadłubca, który
interesująco – i niezwykle emocjonalnie – mówił o Janie Szczepańskim, przypominamy , iż nasz prelegent gościł na jaworzańskich
posiadach już po raz trzeci: w 2009 roku towarzyszył pisarce
i poetce ludowej z Zaolzia Anieli Kupiec i mówił o języku, w 2011
roku przekazywał wiedzę o obrzędowości i tradycjach ludowych
na Śląsku Cieszyńskim w okresie od Bożego Narodzenia do Wielkanocy (relacje z obydwu spotkań ukazały się w „Echu Jaworza’’).
W listopadzie br. Daniel Kadłubiec uhonorowany został przez kapitułę przy diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
„Śląskim Szmaragdem’’ – w podzięce za „budowanie właściwych
relacji pomiędzy Czechami a Polakami’’ oraz „prace etnograficzne,
folklorystyczne dotyczące Śląska – szczególnie Cieszyńskiego’’.
Małgorzata Kobiela-Gryczka
Po raz kolejny zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH do udziału w posiadach organizowanych przez Towarzystwo
Miłośników Jaworza; zaś do WSZYSTKICH PAŃSTWA z przyczyn
oczywistych nie możemy dotrzeć przysyłając imienne zaproszenia.
Dlatego prosimy o traktowanie afiszy z logo TMJ (Glorieta na tle
sosen na Goruszce) jako takich właśnie zaproszeń!
Zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza.

W zimowym Jaworzu – o słonecznej Azji
Na grudniowych posiadach, organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Jaworza, uczestnicy tego kolejnego spotkania
posłuchali o środkowoazjatyckim odcinku dawnego „jedwabnego
szlaku’’ biegnącego ongiś od Chin do wybrzeży Morza Śródziemnego. Naukowiec – chemik z Uniwersytetu Śląskiego – a zarazem
podróżnik – Jerzy Burzyk wspominał (ilustrując to licznymi przeźroczami) swój pobyt u zaprzyjaźnionych naukowców w Taszkiencie,
Samarkandzie i Bucharze. Warto przypomnieć, iż Galeria pod
Groniem gościła już Jerzego Burzyka w październiku 2010 roku,
a opowiadał on wówczas o swoim uczestnictwie w wyprawie naukowej na Spitsbergen i pobycie w tamtejszej polskiej stacji polarnej.
Wspomnienia stamtąd zdecydowanie różniły się od wrażeń ze

środkowej Azji...
Prelegent, po naszkicowaniu historii „jedwabnego szlaku’’ mówił
m.in. o uzbeckich problemach ekologicznych (ginie wskutek intensywnego nawadniania pól bawełny, Jezioro Aralskie i jego fauna),
o klimacie, o budownictwie i zdobnictwie w architekturze (np.
o pewnych odstępstwach od zasady islamu, by nie „pokazywać’’
wizerunków nie tylko ludzi , ale i zwierząt), o pięknych ceramicznych
kopułach budowli, o zabytkowych meczetach i medresach; ale też
o bazarach, o historycznych i kulturowych tradycjach Uzbekistanu,
przybliżając je zebranym.
Małgorzata Kobiela-Gryczka
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Rozliczenie publicznej zbiórki pieniędzy, przeprowadzonej w dniu 01.11.2012r.
na terenie cmentarzy wyznaniowych w Jaworzu.

Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu ul. Zdrojowa 82 informuje że podczas publicznej zbiórki pieniędzy przeznaczonych
na renowację zabytkowych obiektów uzyskano następujące kwoty:
• 3250,00zł. na cmentarzu katolickim
• 4143,00zł. na cmentarzu ewangelickim
łącznie zebraną kwotę: 7393,00 zł. słownie: siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote.
Zbiórka została przeprowadzona w dniu 01.11. 2012r., ze zbiórki sporządzone zostały stosowne protokoły. Przeprowadzający
zbiórkę nie pobierali wynagrodzenia, a cała zebrana kwota została przekazana na konto Towarzystwa Miłośników Jaworza i jest do
dyspozycji Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków z przeznaczeniem na renowację zabytków cmentarnych.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – diecezjalna i ekumeniczna
inauguracja w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu
W kampanii uczestniczą obok Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.
Akcja polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego
Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności
z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Akcja Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom potrwa do Wigilii Bożego Narodzenia.
Kolejna edycja przebiega pod hasłem: „Podziel Serce - Pomnóż
Miłość” i po raz trzynasty ma charakter ekumeniczny.
W tym roku akcja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom została

tem Zdzisławem Bylokiem oraz reprezentanci Gminy Jasienica
z wójtem Januszem Pierzyną.
W uroczystą oprawę nabożeństwa włączyli się członkowie
Zespołu Cantate oraz dzieci z chórku dziecięco-młodzieżowego.
Kazanie do zgromadzonych w świątyni wygłosił ks.Emil Gajdacz,
wskazując na moc modlitwy i wiary w wszechmogącego Boga,
w kontekście adwentowego czuwania. Zaś zapalona świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest niczym światłość Chrystusa,
oświetlająca nam i innym drogę życia, ogrzewa swoim blaskiem.
uroczyście zainaugurowana w II niedzielę adwentu 9 grudnia,
w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu. Wiernych,
jak i gości powitał proboszcz parafii ks. Władysław Wantulok.
W nabożeństwie uczestniczyli ks. bp. Paweł Anweiler- zwierzchnik
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks.
Ignacy Czader- wicedyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Kościoła Rzymskokatolickiego i zarazem proboszcz parafii NMP
w Pogórzu, prezes Diakonii Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Marek Londzin. Ponadto w uroczystości
uczestniczył ks. Emil Gajdacz- emerytowany duszpasterz Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie k. Cieszyna wraz z siostrą
przełożoną diakonatu – siostrą Ewą Cieślar i siostrą Aliną Ciosk.
W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele parlamentarzystów
województwa śląskiego, radny sejmiku śląskiego Janusz Buzek,
przedstawiciele władz samorządowych Jaworza – z radnymi i wój-
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Nabywając tę świecę pomagamy innym,
to znak, że nie są sami. Niech to światło
ekumenicznie pomaga wszystkim w biedzie, w troskach, ale i radości oczekiwania
na powtórne przyjście Chrystusa – mówił
kaznodzieja. Zaś w słowach pozdrowienia ks. bp. Paweł Anweiler wskazał na
chrześcijański obowiązek niesienia pomocy tym, którzy nie raz żyją w materialnej
biedzie, a w sytuacji tej często znaleźli
się nie z własnej winy. Ponadto czas
adwentu to czas szczególny dzielenia się
sercem, wiarą i miłością z bliźnimi – dodał

2013 ROK
biskup. Zaś w imieniu Caritas pozdrowienia złożył
ks. Ignacy Czader, mówiąc między innymi, że ta
symboliczna świeca wigilijna wpisała się w naszą
tradycję, niczym puste nakrycie na stole. Dzięki
zebranym środkom niejedno dziecko z ubogich
rodzin będzie mogło mieć chociaż skromną wigilię
lub wyjechać na letni wypoczynek, to także istotny
wkład w akcję dożywiania dzieci. Zebrane pieniądze służą pomocą dzieciom w ciągu całego roku.
Niechaj ta świeca pali się w naszych sercach cały
rok – dodał ks. Ignacy Czader.
Przygotował: R. Filipkowski

Powitanie Nowego Roku w amfiteatrze
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RECYKLING USTAW ŚMIECIOWYCH W SEJMIE
Od drugiego półrocza 2013 r. w całej Polsce wchodzą w życie
nowe zasady gospodarki śmieciowej. W związku z tym wszystkie
samorządy gminne muszą wprowadzić na swoim terenie kompleksowy system wywozu odpadów, a co się z tym wiąże przejmą
odpowiedzialność za odbiór i wywóz śmieci od mieszkańców oraz
poniosą w razie konieczność odpowiedzialność finansową (tzw.
unijne kary dzienne) za nieosiągnięcie określonych w traktacie
akcesyjnym do UE progów odzysku odpadów. W związku z tym
do końca 2012 roku wszystkie polskie gminy musiały uchwalić
komplet aktów prawnych dot. gospodarki odpadami – Rada
Gminy Jaworze w tym zakresie przyjęła jedynie sześć z siedmiu
planowanych uchwał w sprawie:
ÂÂ metody obliczania opłaty śmieciowej (w Jaworzu będziemy płacić tzw. pogłówne, czyli za każdego mieszkańca danej
nieruchomości - meldunek nie będzie tutaj miał znaczenia),
ÂÂ objęcia nowym systemem nieruchomości niezamieszkanych, np. szkół, szpitali, sklepów, warsztatów, cmentarzy, przedsiębiorstw itp. (tutaj opłata będzie obliczana na
podstawie zadeklarowanych pojemników)
ÂÂ częstotliwości pobierania opłaty śmieciowej (w Jaworzu
płacić będziemy w kasie UG lub na rachunek bankowy co
dwa miesiące, tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 16
sierpnia, 15 października i 15 grudnia - w żadnym z ww.
miesięcy nie nastąpi zbieg wymagalności opłaty śmieciowej
z podatkiem od nieruchomości)
ÂÂ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości (w razie wejścia w życie prawdopodobnej
nowelizacji ustawy dot. gospodarki śmieciowej Rada Gminy
będzie musiała zmienić tę uchwałę w I kwartale br., co może
istotnie wpłynąć na sprawność systemu odbioru odpadów
w naszej gminie, gdyż przesunie się termin składania deklaracji – obecnie termin przewidziany przez RG Jaworze
to 31 marca 2013 r.),
ÂÂ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów (uchwała określa m.in. częstotliwość odbioru odpadów, zasady odbioru odpadów RTV, wielkogabarytowych,
leków, popiołu, trawy itp., zasady wystawiania pojemników
przed posesję),
ÂÂ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jaworze (uchwała o podstawowym znaczeniu dla

kontakt: 796 295 912
e-mail: taniec.furora@gmail.com

gospodarki śmieciowej określająca obowiązki mieszkańców
dot. gromadzenia odpadów, ścieków, deratyzacji, chowu
zwierząt domowych i gospodarskich itp.)
Na skutek zamieszania w Sejmie związanego z projektem zmian
w systemie śmieciowym oraz wdrożenia prac nad nowelą ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Sejm będzie obradował nad zmianami w drugiej połowie stycznia) w zakresie ustalania stawek opłat za wywóz śmieci Rada Gminy Jaworze nie
zajęła się projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt zmian ustawowych zakłada bowiem m.in. nowe zasady
ustalania stawki śmieciowej dla rodzin wielodzietnych czy też możliwość dopłat do wywozu śmieci
dla biedniejszych mieszkańców.
Z tego powodu na wniosek Wójta
Gminy Jaworze Przewodniczący
Rady Gminy nie wprowadził pod
obrady rady projektu uchwały
w tej sprawie. Najprawdopobniej
Rada Gminy przyjmie uchwałę
ws. wysokości stawki śmieciowej
w lutym 2013 r. i dopiero wtedy
będzie właściciele nieruchomości
będą mogli składać odpowiednie
deklaracje w urzędzie.
Koniec 2012 roku miał upłynąć
do taktu (i słów) znanej wszystkim
starszym dzieciom piosenki z kultowego programu TV: „Wszyscy
gotowi? Można zaczynać? Zatem
otwieram nasz program już…”
Niestety, jak to bywa w naszym
kraju, ustawodawca w ostatnim
momencie zdecydował się pójść
po rozum do głowy i zmienić reguły gry, tak by umożliwić gminom
elastyczne ustalanie stawek śmieciowych przy uwzględnieniu realiów społecznych i dochodowych
naszych rodzin. Szkoda, że stało
się to tak późno, kiedy wszystko
było prawie dopięte na ostatni guzik. Tym bardziej, że nie zmienił
się ostateczny termin wejścia w życie nowych zasad – nowy
system rusza bowiem nieodwołalnie 1 lipca 2013 r. Teraz
pozostaje tylko pytanie: Czy gminom starczy czasu na uchwalenie nowych uchwał, zmianę dotychczas podjętych, zebranie
deklaracji od wszystkich właścicieli nieruchomości (w Jaworzu
jest np. blisko sześć tysięcy działek), ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na firmę śmieciową oraz zorganizowanie
skutecznej kampanii informacyjnej w środowisku lokalnym?
Radosław G. Ostałkiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jaworze
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
CZARNI – JAWORZE
Sparingi
Aktualnie trwa przerwa zimowa. W Nowym Roku zawodnicy KS „Czarni” Jaworze powrócą do
cyklu treningowego 15 stycznia. Przed wznowieniem rundy rewanżowej podopieczni Daniela
Bąka rozegrają aż dziewięć spotkań towarzyskich. Pierwszy test-mecz odbędzie się 2 lutego
2013 roku, natomiast ostatni (pod warunkiem niewystartowania w tym dniu ligi) Czarni rozegrają
30 marca. Miejsca i godziny rozpoczęcia meczów pozostają do ustalenia – o tym poinformujemy
na oficjalnej stronie klubowej.
Plan spotkań towarzyskich:
02 lutego – Zamek Grodziec (Bielska Klasa B / 2. miejce)
10 lutego – Orzeł Kozy (Bielska Klasa A / 9. miejce)
16 lutego – Zapora Wapienica (Bielska Liga Okręgowa / 17. miejce)
23 lutego – LKS Pogórze (Skoczowska Klasa A / 12. miejce)
02 marca – LKS Bestwina (Bielska Liga Okręgowa / 9. miejce)
09 marca – GLKS Wilkowice (Bielska Klasa A / 5. miejce)
16 marca – Wilamowiczanka Wilamowice (Bielska Liga Okręgowa / 12. miejce)
23 marca – Spójnia Landek (Bielska Liga Okręgowa / 1. miejce)
30 marca – Iskra Rybarzowice (Bielska Klasa B / 7. miejce)

Więcej informacji na oficjalnym serwisie internetowym klubu www.czarnijaworze.futbolowo.pl

Kickboxing
Informacja Beskid Dragon
Miło nam poinformować, iż Marta Waliczek podczas Mistrzostw
Europy (30 listopada 2012) zajęła 1 miejsce w kategorii - 70 kg
kick-light.

nagroda ta jest wspólnym wkładem w proces szkolenia, dziękuję
zawodnikom za trud i olbrzymi nakład pracy, dzięki którym ta
nagroda ma swój finał w postaci tego wyróżnienia – powiedział
P. Turchan.

Ponadto dnia 20 grudnia 2012 trener Piotr Turchan został po
raz trzeci wyróżniony nagrodą Ministra Sportu za wybitne
osiągnięcia na arenie Międzynarodowej za sezon startowy
2012.

Info na podstawie: http://beskid-dragon.pl i materiałów nadesłanych przez klub.

Serdecznie dziękuję drugiemu trenerowi Agnieszce Turchan
za pomoc i serce oddane dla zawodników w procesie szkolenia,
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Znaczenie wyrazów
PIONOWO
1) Zastępca wójta naszej gminy
2) Rzemieślnik zajmujący się oprawą książek
3) Epoka starszego trzeciorzędu
4) Ważne dokumenty składane w archiwum
5) Architektoniczne łuki wsparte na kolumnach
6) „Zielone piekło” kojarzone z największym dorzeczem
7) Np. Mickiewicz, Słowacki czy Krasiński
8) Miejsce przyrządzania potraw
9) Elegancki damski strój
15) Jeden z wielu na tablicy Mendelejewa
18) W oponie lub skórzanej piłce
19) U nosorożca tylko jeden
20) Powinność, od której nie należy się uchylać
24) Wygląd zewnętrzny, prezencja
25) Wdraża nowe metody, ulepszenia
26) Sztuczne, uatrakcyjniały minione święta
28) Popularne kąpielisko na Wybrzeżu Słowińskim
30) Szkoła ogólnokształcąca
31) Ostra przyprawa do mięs lub wędlin
34) Poeta – autor „Pieśni o ziemi naszej”, który przebywał
w Jaworzańskim Uzdrowisku
35) Słodkowodna ryba z wąsem

POZIOMO
1) Najważniejsza impreza sportowa (od 776 r. p.n.e.)
6) Broni oskarżonego w sądzie
10) Napój alkoholowy kojarzący się z marynarzami
11) Popularna gra liczbowa
12) Np. reklamowa, turystyczna
13) Chorobliwe łzawienie
14) Okres w historii kultury europejskiej zwany też renesansem
16) Siostra Elektry, córka Agamemnona
17) Człowiek ślamazarny, fajtłapa
21) Statek na dnie morza
22) Dęty instrument muzyczny
23) Wielka moc w działaniu, potężna siła
27) Opłata graniczna za importowany towar
29) Tajny nadzór, obserwacja kogoś
32) Przed pierwszą klasą
33) Harpagon w sztuce Moliera
34) Przysmak z zająca
36) Produkt zastępczy, zamiennik
37) Samotnia, klasztor zakonników wiodących życie samotne
38) Żartobliwy wierszyk o groteskowej treści
39) Państwo na Zakaukaziu – ojczyzna Ormian

Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak.
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AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986

ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
poniedz. - piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00

JAWORZE ul. Bielska 551 (salon Renault)
tel. 33 8173330 w. 113
KULIG – WISŁA CZARNE
Zapraszam dzieci i dorosłych na kulig z pieczeniem kiełbasek

w dniu 03.02. 2013 r. /niedziela/.
Wyjazd ze Świętoszówki o godz. 13.50, z Jasienicy o godz. 14.00

Koszt catkowity: 58 zł/os.
Cena zawiera: koszt przejazdu autokarem,
kulig, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Zapisy do 25 stycznia 2013 r.

Lidia Sztwiorok, tel. 33/8152916 lub 692 405 825

Majówka W MIĘDZYZDROJACH - MORZE BAŁTYCKlE
Biuro Podróży „Lidia” zaprasza na 5-dniowy pobyt
w Międzyzdrojach k/ Świnoujścia .

Termin: 29.04–03.05.2013r.

Koszt całkowity: 680 zŁ/os.
Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.
Cena zawiera: przejazd autokarem, 4 noclegi, 2 posiłki dziennie,
1 wycieczkę, 1 ognisko, ubezpieczenie NNW, opłatę klimatyczną.
Do plaży 100 m. Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe.

Zapisy do 20 lutego 2013r.

Ilość miejsc ograniczona.

Lidia Sztwiorok, tel. 33/8152916 lub 692 405 825

zapisy
na
nowy
semestr

Szkoła Języków Obcych WORLD
ul. Pałacowa 3, 43-384 Jaworze
(budynek supermarketu Jaworze,
wejście od strony parku)

ZAPRASZAMY!!!

tel. 33 488 39 03 lub 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
www.jezykijaworze.pl

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
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Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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