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MONITORING REALIZACJI PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA –
„NASZE JAWORZE”

USPRAWNIANIE DZIA£ANIA URZÊDU
GMINY
Podstawowym zadaniem i trosk¹ wójta jest takie funkcjo-
nowanie urzêdu gminy, ¿eby  mieszkañcy mieli pe³ne za-
ufanie i przekonanie, ze ka¿da sprawa i problem zostan¹
za³atwione szybko i zgodnie z przepisami prawa. Wójt re-
alizuj¹c program wyborczy musi równoczeœnie zapewniæ
takie funkcjonowanie urzêdu, ¿eby maksymalnie wykorzy-
staæ wszystkie dostêpne fundusze z Unii Europejskiej i in-
nych Ÿróde³ finansowania zaplanowanych zadañ inwesty-
cyjnych. W tym celu w styczniu br. zmieniony zosta³ Regu-
lamin Organizacyjny Urzêdu Gminy. Utworzono nowy Re-
ferat Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich, a w miej-
sce Referatu Organizacyjnego i Spraw Spo³ecznych powsta³
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich.
Regulamin okreœla zakresy zadañ, odpowiedzialnoœci
i uprawnieñ ka¿dej komórki organizacyjnej urzêdu. W stan-
dardach europejskich, a nawet œwiatowych, regulaminy
zastêpowane s¹ normami Miêdzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej – ISO. Uzyskanie certyfikatu ISO zapew-
nia najwy¿sz¹ jakoœæ pracy i sprawnoœæ dzia³ania. W Urzê-
dzie Gminy Jaworze trwaj¹ koñcowe prace nad opracowa-
niem i wdro¿eniem norm ISO.

OBIEKT SPORTOWY PRZY ul. KORALOWEJ.
W bie¿¹cy roku bêdzie wykonana przebudowa pod³o¿a boiska
oraz odwodnienie terenu. W koñcowym etapie znajduje siê opra-
cowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie tych robót.
Na zdjêciu pokazana jest koncepcja usytuowania i wygl¹-
du ca³ego obiektu.

ZAPORA i ZBIORNIK RETENCYJNY WODY
PITNEJ NA JASIONCE
Przewidywana urbanizacja Jaworza oraz s¹siedzkich gmin wy-
maga odpowiednio wczesnego rozwi¹zania problemu dostawy
wody. W zwi¹zku z tym w Planie Przestrzennego Zagospodaro-
wania Jaworza przewidziano budowê zbiornika wody na potoku
Jasionka. Na granicy gmin Jaworza i Brennej w Jaworzu Na³ê¿u,
powy¿ej oœrodka ZHP, powstanie zapora i zbiornik wody.
Zbiornik bêdzie spe³nia³ nastêpuj¹ce funkcje:
 - zaopatrzenia w wodê
 - regulacji stosunków wodnych /ochrona przeciwpowodziowa/
 - zbiornika wody dla celów przeciwpo¿arowych /dla obsza-
rów leœnych od masywu B³atniej do gminy Brenna/.
Inwestycja bêdzie realizowana wspólnie ze spó³k¹ „AQUA” S.A.
i gmin¹ Brenna. Obecnie
G³ówny Instytut Górnictwa na zlecenie spó³ki AQUA zakoñczy³
prace badawcze i analizy terenu pod budowê zapory. Opracowa³
i przekaza³ spó³ce AQUA dokumentacjê konieczn¹ do opraco-
wania planu przestrzennego zagospodarowania terenu przewi-
dzianego pod budowê. Po opracowaniu tego planu zlecona bê-
dzie dokumentacja wymagana do uzyskania pozwolenia na bu-
dowê.
Zbiornik z zapor¹ w Jaworzu Na³ê¿u jeszcze bardziej urozmaici
i uatrakcyjni ten piêkny zak¹tek naszej ziemi.

£AD I PORZ¥DEK
W grudniu 2006 roku uchwa³¹ Rady Ministrów wpro-
wadzono rz¹dowy program ograniczania przestêpczo-
œci i aspo³ecznych zachowañ - „Razem bezpieczniej”.
Wykonanie programu przewidziano na lata 2007 –
2015.
Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyæ zjawi-
ska i zachowania, które budz¹ powszechny sprzeciw
i poczucie zagro¿enia. Jego g³ówne cele to: wzrost
realnego bezpieczeñstwa w Polsce, zaktywizowanie
i zdynamizowanie dzia³añ administracji rz¹dowej na
rzecz wspó³pracy z administracj¹ samorz¹dow¹,
organizacjami pozarz¹dowymi i spo³ecznoœci¹ lokaln¹,
poprawa wizerunku i wzrost zaufania spo³ecznego do
Policji i innych s³u¿b dzia³aj¹cych na rzecz poprawy
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Za realiza-
cjê programu i koordynacje dzia³añ odpowiedzialne
jest Ministerstwo Spraw wewnêtrznych i Administracji.
Wójt Jaworza wyprzedzaj¹c dzia³ania koordynatora
programu, zleci³ opracowanie projektu zewnêtrznego
i wewnêtrznego monitorowania gimnazjum i szko³y
podstawowej. Obraz z kamer ma byæ przekazywany
bezpoœrednio na komisariat policji, która w razie
potrzeby natychmiast skieruje patrol na miejsce zda-
rzenia. Projekt zostanie zrealizowany w pierwszym pó³-
roczu br.
W nastêpnej kolejnoœci monitoringiem objêty zosta-
nie amfiteatr i park zdrojowy.

Opracowa³ wb

boisko - pi³aka no¿na

boisko - pi³ka siatkowa
boisko - tenis

pawilon sportowy

trybuny

DOP£ATY PRZY WYMIANIE STARYCH
NIEEKOLOGICZNYCH URZ¥DZEÑ
Redakcja uzyska³a od Wójta potwierdzenie, ¿e od 26
marca br. w obiekcie przy ul. Wapienickiej 463, po dru-
giej stronie amfiteatru, rozpocznie dzia³alnoœæ „Opera-
tor Systemu”. Jego zadaniem bêdzie udzielanie wszel-
kich wyjaœnieñ w zakresie zasad dzia³ania systemu oraz
przygotowania wniosków na dop³aty. Operator systemu
bêdzie równie¿ przyjmowa³ i rejestrowa³ wnioski
o dop³aty.

ul. K
oralow
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Z PRAC RADY GMINY
CO MIESZKAÑCY JAWORZA WIEDZIEÆ POWINNI        str. 3, 4



2007 ROKMARZEC ECHO JAWORZA str. 4

Wydatki bud¿etu gminy na 2007 cd.
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URZ¥D GMINY BEZ TAJEMNIC

 NASI PRZEDSTAWICIELE W RADZIE POWIATU cd. na str. 6

WÓJT WYJAŒNIA

RADA POWIATU A ZDROWIE
SPO£ECZEÑSTWA

 Z dr Józefem Szarym – kierowni-
kiem Samodzielnego Gminnego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej  w Ja-
worzu i jednoczeœnie radnym powia-
towym rozmawia Franciszek Karol
Szpok.
Panie Doktorze – jak siê czuje po-
lityk powiatowy, któremu miesz-
kañcy naszego bielskiego po-
wiatu zaufali w ostatnich wybo-
rach samorz¹dowych trzeci raz
z rzêdu?

Uwa¿am, ¿e okreœlenia mnie , jako polityka powiatowe-
go jest za du¿ym okreœleniem. Bardziej adekwatne by-
³oby mo¿e samorz¹dowiec powiatowy. Odpowiadaj¹c na
pytanie, ogólnikowo móg³bym powiedzieæ „dziêkujê,
dobrze”, bo jest ju¿ to dziewi¹ty rok pracy w Radzie
Powiatu. Historiê mojej pracy samorz¹dowej okreœli³bym
w ten sposób: pierwsza kadencja 1998 – 2002 by³a dla

mnie (jak s¹dzê, tak¿e dla wielu radnych) okresem po-
znawania charakteru tej pracy. Druga kadencja 2002 –
2006, to okres, w którym czu³em siê ju¿ pewniej, do-
k³adniej pozna³em zakres dzia³ania i mo¿liwoœci Rady,
lepiej uk³ada³a siê wspó³praca, choæby ze wzglêdu na
obecnoœæ wielu radnych z poprzedniej kadencji.
A trzecia kadencja? Myœlê, ¿e powinna byæ jeszcze lep-
sza od poprzednich. Przy tej okazji chcia³bym jeszcze
raz podziêkowaæ mieszkañcom Jaworza, którzy oddali
na mnie swój g³os.
Jakie g³ówne zadania programowe stoj¹ przed Rad¹
Powiatu na najbli¿sz¹ czteroletni¹ kadencjê?
W mojej ocenie przed Rad¹ Powiatu w obecnej kaden-
cji stoj¹ dwa zasadnicze problemy: infrastruktura dro-
gowa oraz s³u¿ba zdrowia. Powiat nadzoruje ponad 350
kilometrów dróg powiatowych. Wszyscy zdajemy sobie
sprawê, ¿e drogi s¹ w z³ym stanie i jest to problem sa-
morz¹du na ka¿dym szczeblu. Wieloletnie zaniedbania
spowodowa³y, ¿e potrzeba wielu lat oraz du¿ych œrod-
ków finansowych na z³agodzenie tego problemu. Osobi-
œcie widzê du¿¹ nadziejê w œrodkach unijnych. Drugi
problem to finanse jednostek s³u¿by zdrowia podleg³ych

Oœwiata jest jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin w ¿yciu ka¿dej gminy,
a jednoczeœnie to niezwykle op³acalna inwestycja. Rol¹ samorz¹du
jest przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków organi-
zacyjnych oraz niezbêdnych œrodków pieniê¿nych na funkcjonowa-
nie placówek oœwiatowych. Dlatego te¿ od ponad czterech lat staram
siê, aby z roku na rok nak³ady na oœwiatê systematycznie ros³y.
Takie dzia³ania przynosz¹ widoczne rezultaty. W opinii osób sprawu-
j¹cych nadzór nad placówkami oœwiatowymi w naszym wojewódz-
twie Jaworze wyró¿nia siê na tle innych gmin stale podnosz¹cym siê
poziomem nauczania oraz wysokimi nak³adami finansowymi na szkol-
nictwo. Moim zadaniem jest przede wszystkim sprawne zarz¹dzanie
tymi œrodkami. Po przeanalizowaniu aktualnych warunków funkcjo-
nowania jednostek oœwiatowych i ich perspektyw okaza³o siê, ¿e do-
konuj¹c korekt organizacyjnych, mo¿na osi¹gn¹æ znacz¹ce oszczêd-
noœci wydatków. Zaoszczêdzone œrodki mog³yby zostaæ przeznaczo-
ne na ponadplanowe zadania, np. zajêcia pozalekcyjne, doposa¿e-
nie w pomoce edukacyjne oraz zakupy sprzêtu sportowego. Po przy-
gotowaniu programu zmian, wyst¹pi³em z inicjatyw¹ reorganizacji
naszej gminnej oœwiaty. Nies³uszne s¹ odczucia tych rodziców, którzy
uwa¿aj¹, ¿e z projektem zmian wyst¹pi³em po wyborach samorz¹do-
wych. Prace nad t¹ reform¹ (konsultacje w kuratorium, rozmowy
z dyrektorami szkó³ i przedszkoli oraz radnymi) rozpoczê³y siê na
d³ugo przed wyborami. Zaproponowa³em Radzie Gminy wprowadze-
nie zmian w jaworzañskim szkolnictwie i ustanowienie jednego dy-
rektora dla Przedszkola Nr 1 w Jaworzu Dolnym oraz Przedszkola Nr
2 w Jaworzu Œrednim, czyli utworzenie z Przedszkola Nr 2 filii
w miejsce samodzielnej placówki. Przeprowadzenie tej zmiany umo¿-
liwi³oby zlikwidowanie bez szkody dla dzieci oraz kadry dwóch odrêb-
nych administracji. Przygotowuj¹c projekt zmian bra³em te¿ pod uwa-
gê, ¿e z roku na rok dzieci w naszej gminie jest coraz mniej (liczba
urodzonych w 2006 r. spad³a do 39 dzieci) oraz zapowiedzi, ¿e zerów- Zdzis³aw Bylok

ki mog¹ przejœæ w najbli¿szym okresie do szkó³ podstawowych.
Dodatkowym argumentem za przeprowadzeniem zmian by³y zastrze-
¿enia zg³oszone przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, która za-
kwestionowa³a obecny sposób prowadzenie spraw finansowych jed-
nostek oœwiatowych, przez Urz¹d Gminy. W zwi¹zku z tym wyst¹pi³a
koniecznoœæ utworzenia zespo³u obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej
szkó³ i przedszkoli z now¹ dyrekcj¹ i pracownikami. To spowodowa³o,
¿e projekt zmian równie¿ przewidywa³ po utworzeniu jednej dyrekcji
i administracji przedszkola nr 1 i 2, po³¹czenie jej z dyrekcj¹ i admini-
stracj¹ szko³y podstawowej. W efekcie powsta³by Zespó³ Szkolno-
Przedszkolny z jedn¹ dyrekcj¹ i administracj¹..
Niestety na drodze reform stanê³o nieporozumienie i niezrozumienie
celów tych zmian.
W konsekwencji koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w Jaworzu
Œrednim bêdzie wy¿szy o ok. 150 z³ ni¿ w przedszkolu nr 1, a zamiast
dwóch jednostek – gimnazjum i zespo³u szkolno przedszkolnego bê-
dziemy mieæ a¿ piêæ – cztery placówki oœwiatowe i jedn¹ placówkê
administracyjn¹. Tym samym nie tylko nie uzyskamy oszczêdnoœci,
ale pojawi¹ siê dodatkowe wydatki – i to kosztem samych dzieci.
Gospodarzem gminy s¹ jej mieszkañcy, którzy co cztery lata oddaj¹
to prawo wójtowi oraz radzie gminy. Nie sposób wiêc nie liczyæ siê ze
zdaniem spo³ecznoœci lokalnej, a co gorsza dzia³aæ wbrew jej woli.
Dlatego po burzliwej sesji rady gminy, na której zaproszeni licznie
przybyli rodzice, wyrazili sprzeciw uchwale w sprawie przyst¹pienia
do po³¹czenia obu przedszkoli, uwzglêdniaj¹c te¿ wydan¹ w tej sytu-
acji negatywn¹ opiniê kuratorium oœwiaty, postanowi³em odst¹piæ od
przeprowadzenia planowanych zmian. Nie bêdê jednak poczuwa³ siê
do odpowiedzialnoœci za losy Przedszkola Nr 2 i jego pracowników,
je¿eli za parê lat oka¿e siê, ¿e iloœæ dzieci zg³oszonych do przedszkola
nie pozwoli na utworzenie nawet jednej grupy dzieci.
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starostwu, g³ównie Szpitala Pediatrycznego. By³ okres, ¿e
wydawa³o siê i¿ ten zas³u¿ony szpital bêdzie zlikwidowa-
ny. W chwili obecnej sytuacja szpitala ulega powolnej sta-
bilizacji.
W pracach jakich komisji uczestniczy Pan?
W obecnej kadencji jestem cz³onkiem dwóch komisji: Zdro-
wia i Polityki Spo³ecznej oraz Ochrony Œrodowiska i Rol-
nictwa. Podobnie by³o w poprzedniej kadencji, z t¹ tylko
ró¿nic¹, ¿e w kadencji 2002 – 2006 by³em wiceprzewodni-
cz¹cym Komisji Zdrowia i Polityki Spo³ecznej, a obecnie
jestem zwyk³ym cz³onkiem. Uczestnictwo w pracach pierw-
szej Komisji nie muszê wyjaœniaæ, natomiast udzia³ w  pra-
cach drugiej Komisji podyktowane jest moim zawodem
i charakterem pracy tej Komisji, zw³aszcza w zakresie
ochrony œrodowiska.
Jakie s¹ podstawowe priorytety Komisji Zdrowia i Po-
lityki Spo³ecznej oraz czy w  jakiejœ mierze dotycz¹
one naszej jaworzañskiej gminy, z któr¹ jest Pan od
wielu lat zwi¹zany prac¹ zawodow¹, spo³ecznikowsk¹,
ale i wielkim sentymentem , jako ¿e Pañski rodzinny
Grodziec znajduje siê w wielkiej bliskoœci Jaworza?
Rada Powiatu jest organem za³o¿ycielskim dla piêciu jed-
nostek s³u¿by zdrowia w Bielsku – Bia³ej: Beskidzkiego
Centrum Onkologii, Szpitala Pediatrycznego, Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego, Specjalistycznego Psychiatrycz-
nego ZOZ – u oraz Przemys³owego ZOZ – u przy Fiat Auto
Poland. Trudnoœci finansowe w ca³ej polskiej s³u¿bie zdro-
wia sprawiaj¹, ¿e dotyka to równie¿ Powiat Bielski. Zada-
niem Komisji Zdrowia jest taki nadzór nad tymi jednostka-
mi, aby dalej sprawnie funkcjonowa³y. Rada Powiatu,
w tym tak¿e Komisja Zdrowia nie ma bezpoœredniego wp³y-
wu na zdrowie jaworzyñskiej spo³ecznoœci, mo¿e tylko
w stopniu poœrednim poprzez fakt, ¿e mieszkañcy Jawo-
rza lecz¹ siê w tych jednostkach. W pe³ni zgadzam siê z
tez¹ zawart¹ w drugiej czêœci pytania. Powi¹zania funkcji
kierownika samodzielnego Gminnego ZOZ – u i radnego
powiatowego w wielu sytuacjach pomaga mi. W pracy ad-
ministracyjnej niejednokrotnie istniej¹ sytuacje, które dla

RADA POWIATU A ZDROWIE
SPO£ECZEÑSTWA cd. ze str. 5 mnie – jako lekarza – nie s¹ jednoznaczne. W takich sytu-

acjach zawsze mogê zwróciæ siê o pomoc merytoryczn¹
do odpowiedniej jednostki w Starostwie.
Wszystkich, choæby troszkê zainteresowanych, pytam
przy tego rodzaju okolicznoœciach co s¹dz¹ o przy-
sz³ych, a w³aœciwie obecnych losach naszych, losach
naszych przebogatych iloœciowo i jakoœciowo solanek
odkrytych przez prof. Konrada Kondora, z eksploatacj¹
których wi¹¿emy uzdrowiskowy rozwój podb³atniañ-
skiej gminy. A wiêc…?
Jaworzañskie solanki s¹ znane ju¿ od wielu, wielu lat i z
pewnoœci¹ nikt nie podwa¿a ich obecnoœci i zalet. Problem
– jak w wielu sprawach – pozostaje w finansach. Wiem, ¿e
dziêki staraniom Wójta i wielu osób zwi¹zanych z Jawo-
rzem, s¹ czynione starania, aby wykorzystaæ te naturalne
dary obecne na terenie Jaworza. Z pewnoœci¹ mia³oby to
korzystny wp³yw nie tylko dla Jaworza, mieszkañców tej
miejscowoœci, ale wielu innych ludzi (w tym miejscu mam
na myœli aspekt medyczny). Mo¿e uda nam siê do¿yæ chwili,
w której bêdziemy mogli mówiæ: mieszkamy i pracujemy
w Jaworzu Zdroju!
Z lektury „Mój Powiat” nr 1/74 ze stycznia br dowie-
dzia³em siê, ¿e zosta³ Pan jednog³oœnie wybrany na
wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Bielskiego. Re-
daktorzy „Echa Jaworza” serdecznie gratuluj¹ tego
zaszczytnego wyboru. W zwi¹zku z tym rodzi siê pyta-
nie, jakie dodatkowe, oprócz radnego, obowi¹zki na-
k³ada na Pana ta nowa funkcja?
Dziêkujê za gratulacje. Wybory samorz¹dowe w listopa-
dzie 2006 r. spowodowa³y, ¿e w Radzie Powiatu powsta³a
tzw. szeroka koalicja. Wybrano przewodnicz¹cego i dwóch
wiceprzewodnicz¹cych, co statutowo stanowi tzw. Prezy-
dium Rady. Zasadnicz¹ rol¹ wiceprzewodnicz¹cego jest
prowadzenie obrad rady w razie nieobecnoœci przewodni-
cz¹cego, a w przypadku d³u¿szej absencji przewodnicz¹-
cego organizowanie pracy rady. Poza tym cz³onkowie Pre-
zydium reprezentuj¹ Radê Powiatu na zewn¹trz.

Serdecznie dziêkujê za interesuj¹c¹ rozmowê –
Franciszek Karol Szpok

PODZIÊKOWANIE
Z ca³ego serca dziêkujemy wszystkim mieszkañcom Ja-
worza i Wapienicy, którzy nieœli nam pomoc w ciê¿kich
chwilach po utracie naszego domu.
Za bezpoœrednie zaanga¿owanie siê w niesienie pomocy
dziêkujemy Janowi Batheltowi, Andrzejowi Zadro¿nemu,
S¹siadom, Rodzinie z Jaworza i Wapienicy, a tak¿e cz³on-
kom parafii Ewangelicko - Augsburskiej i ks. proboszczowi
W. Wantulokowi, parafii Rzymsko Katolickiej i ks. probosz-
czowi A Gramatyce, parafii Ewangelicko - Augsburskiej w
Bielsku Bia³ej i ks. biskupowi P. Anweilerowi, oraz Koœcio-
³owi Adwentystów Dnia Siódmego dziêkujemy za pomoc
rzeczowa i finansow¹.
Dziêkujemy równie¿ Dyrekcji, Nauczycielom, Radzie Ro-
dziców, oraz Uczniom szko³y podstawowej nr 1 w Jaworzu,
Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego w Jasienicy,

Radzie Gminy Jaworze, Gminnemu Oœrodkowi Pomocy
Spo³ecznej, Wytwórni Mebli Sosnowych w Jaworzu Œred-
nim, sklepom „Pod dêbem” i „Lewiatan” w Wapienicy
za ¿yczliwe wsparcie i pomoc w ciê¿kiej sytuacji losowej.

Sylwia Kenig i Karina Dawid wraz z córkami
Patrycj¹, Juli¹ i Paulin¹.
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UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA          str. 7, 8

„Nie wystarczy mieæ dobre œrodo-
wisko naturalne, jeœli nie towarzy-
szy temu dobre ¿ycie - towarzy-
skie, kulturalne, ³atwy dostêp do
us³ug i nowych technologii. Jakoœæ
¿ycia mo¿e byæ niska nawet przy
nie niskiej stopie ¿yciowej”*

Najlepszym przyk³adem na to co Unia Europejska „zro-
bi³a” dla Jaworzan jest powstanie Lokalnej Grupy Dzia-
³ania obejmuj¹cej obszar gmin Jaworze i Brenna. Trzy
stowarzyszenia: Towarzystwo Mi³oœników Jaworza,
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brenna i Towarzystwo
Mi³oœników Brennej i Górek „ Jod³a” utworzy³o zwi¹-
zek o nazwie ”Beskid Œl¹ski Górom”. Lokalna Grupa
Dzia³ania bêdzie dysponowa³a funduszami, które maj¹
wesprzeæ inicjatywy lokalne w zakresie rozwoju obsza-
ru objêtego dzia³aniem tej grupy.

Unia Europejska szczególn¹ wagê przywi¹zywa³a i nadal
przywi¹zuje do poprawy jakoœci ¿ycia na obszarach wiej-
skich. Inicjuje wiele rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do poprawy
warunków ¿ycia i rozwoju obszarów wiejskich. Jedna z nich
polega³a na pobudzaniu oddolnej inicjatywy w tym zakre-
sie. Spo³ecznoœæ zamieszkuj¹ca okreœlony obszar /jedna
gmina lub kilka gmin/ charakteryzuj¹cy siê wspólnot¹ kul-
turow¹ i zasobów naturalnych mia³aby otrzymywaæ do
swojej dyspozycji znacz¹ce wsparcie finansowe na re-
alizacjê projektów poprawy jakoœci ¿ycia na tym ob-
szarze. Inicjatywa zosta³a nazwana LEADER I (na lata
1991-1994), LEADER II (1994-1999) i LEADER+
(2000-2006). W poszczególnych pañstwach UE na
bazie tej inicjatywy opracowywano w³asne programy
podnoszenia jakoœci ¿ycia na wsi. Uwzglêdniano ró¿-
norodnoœæ standardów ¿ycia, doœwiadczeñ demokra-
cji i samorz¹dowego ustroju oraz poziom œwiadomo-
œci spo³ecznej. Wspólnym dla LEADERA we wszyst-
kich krajach by³o zarz¹dzanie i dysponowanie przy-
znanymi œrodkami finansowymi nie przez w³adzê ad-
ministracyjn¹ czy samorz¹dow¹, a bezpoœrednio
przez utworzon¹ grupê reprezentantów lokalnej spo-
³ecznoœci.
Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej /1 maja
2004 r./ „Inicjatywa Wspólnotowa LEADER+” zosta-
³a skierowana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi /MRiRW/ i tam opracowana jako „Pilota¿owy
Program LEADER+” /PP LEADER+/.
„P P LEADER+” na lata 2004-2006 /dopuszcza re-
alizacjê do koñca 2008 r./ uwzglêdnia³ trudnoœci
wynikaj¹ce z wdra¿ania go w Polsce w czwartym ju¿
roku jego realizacji w pañstwach „starej” UE, przy-
padkowoœæ odbioru informacji o PP LEADER+ i wy-
nikaj¹ce st¹d ograniczenia czasowe. PP LEADER+
przewidywa³ dwa schematy jego wdra¿ania.

W Schemacie I nale¿a³o:
utworzyæ lokaln¹ organizacjê spe³niaj¹c¹ warunki
okreœlone w PP LEADER+
zarejestrowaæ j¹ w s¹dzie jako Lokaln¹ Grupê
Dzia³ania – LGD
wyst¹piæ z odpowiednim wnioskiem do MRiRW o
przyznanie œrodków finansowych na wykonanie
zadañ okreœlonych w Schemacie I
zmobilizowaæ ludnoœæ do wziêcia aktywnego udzia³u
w procesie wdra¿ania „Pilota¿owego Program
LEADER+” (dzia³ania szkoleniowe, informacyjne,
integracyjne, doradcze)
wykonaæ analizy warunków, mo¿liwoœci i istniej¹cych
planów w celu opracowania Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszaru Wiejskiego – ZSROW /obszaru
dzia³ania LGD/
promowaæ obszar dzia³ania LGD

PP LEADER+ zapewni³ dofinansowanie realizacji Schematu
I do 150.000 z³ dla ka¿dej Lokalnej Grupy Dzia³ania.

W Schemacie II LGD mia³y wykonaæ nastêpuj¹ce zadania:
wyst¹piæ z wnioskiem do MRiRW o przyznanie œrodków
finansowych na wykonanie zadañ okreœlonych w Schema-
cie II

podpisaæ umowê o dofinansowanie projektu
informowaæ i mobilizowaæ ludnoœæ do wziêcia
aktywnego udzia³u w procesie realizacji Zintegrowa
nej Strategii Rozwoju
inicjowaæ i koordynowaæ opracowywanie projektów
realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju
przyjmowaæ wnioski o dofinansowanie projektów,
kwalifikowaæ je do realizacji,
nadzorowaæ i rozliczaæ projekty
promowaæ obszar dzia³ania LGD
upowszechniaæ i wymieniaæ informacjê, w powsta³ej
sieci lokalnych grup, o inicjatywach zwi¹zanych
z aktywizacj¹ ludnoœci

PP LEADER+ zapewnia³ dofinansowanie realizacji
Schematu II do 750.000 z³ dla ka¿dej Lokalnej Grupy
Dzia³ania.

„BESKID ŒL¥SKI GÓROM”
LEPIEJ PÓZNO NI¯ WCALE •
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PP LEADER+ po wejœciu Polski do Unii Europejskiej
/01.05.2004/ przygotowany w drugiej po³owie 2004 roku wy-
maga³ szybkiego wdro¿enia. Napotka³o ono na bariery men-
talne i powszechne nieprzygotowanie spo³ecznoœci lokal-
nych do roli jak¹ pe³ni¹ one w pañstwach „starej” UE.
Z tego powodu zainteresowanie programem LEADER+
w polskich gminach nastêpowa³o z krótszym lub d³u¿szym
opó¿nieniem lub w ogóle przeoczono tê sznsê /patrz mapa/.
Tymczasem MRiRW oreœli³o termin sk³adania wniosków na
finasowanie dzia³alnoœci wg
Schematu I do 31.12.2004 r.
Nastêpnie w 2006 roku og³o-
si³o mozliwoœæ sk³adania
wniosków na dofinansowanie
realizacji Schematu II, bez
przejœcia przez Schemat I, do
19.06.2006 r.
Warunk iem by ³o  wcze-
œniejsze s¹dowe zareje-
strowanie Lokalnej Grupy
Dzia³ania - LGD i posiada-
nie opracowanej Zintegro-
wanej Strategie Rozwoju
Obszaru Wie jsk iego –
ZSROW.
 Lokalna Grupa Dzia³ania musi reprezentowaæ spo-
³ecznoœæ obszaru /jednej lub wiêcej gmin/ zamiesz-
ka³ego przez nie mniej ni¿ 10 tys. i nie wiêcej ni¿ 100
tys. mieszkañców. LGD musia³a byæ powo³ana i ukon-
stytuowana (w formie fundacji, stowarzyszenia lub
zwi¹zku stowarzyszeñ), posiadaæ osobowoœæ prawn¹
i byæ utworzona przez przedstawicieli miejscowych
podmiotów z trzech sektorów: sektora publicznego
czyli instytucji reprezentuj¹cych administracjê rz¹-
dow¹ i samorz¹dow¹, sektora spo³ecznego (pozarz¹-
dowego), do którego zalicza siê organizacje zaanga-
¿owane w rozwi¹zywanie spraw spo³ecznych, zatrud-
nienia, jakoœci ¿ycia, itp. oraz sektora ekonomiczne-
go, do którego zalicza siê podmioty gospodarcze (fir-
my, gospodarstwa rolne).
Zintegrowana strategia rozwoju (ZSROW) danego ob-
szaru  musia³a uwzglêdniaæ istniej¹ce w urzêdzie
gminy plany, mieæ charakter innowacyjny i posiadaæ
„motyw wiod¹cy”, którym powinien byæ co najmniej
jeden z tematów zaproponowanych przez Komisjê
Europejsk¹ czyli:

zastosowanie rozwi¹zañ typu know-how oraz nowych
technologii w celu podniesienia konkurencyjnoœci pro
duktów i us³ug terenów wiejskich,
poprawa jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich,
podnoszenie wartoœci lokalnych produktów, w
szczególnoœci poprzez wspieranie wspólnych dzia³añ
podejmowanych przez ma³e podmioty produkcyjne,
dziêki którym uzyskuj¹ one lepszy dostêp do rynku

„BESKID ŒL¥SKI GÓROM”
LEPIEJ PÓ•NO NI¯ WCALE cd. ze str. 7

waloryzacja lokalnych zasobów naturalnych
i kulturalnych, w tym podnoszenie wartoœci miejsc
objêtych Programem Natura 2000. /program
wdro¿enia wspólnego w UE systemu dla obszarów
objêtych ochron¹ przyrody/.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze wszystkich z³o-
¿onych przez Lokakne Grupy Dzia³ania wniosków o przy-
znanie œródków finansowych na realizacjê Schematu II za-
kwalifikowa³o187 wniosków, z czego 31 grup nie ralizowa-
³o Schematu I.
Na 132 pozycji zarejestrowana jest Lokalna Grupa Dzia³a-
nia „Beskid Œl¹ski Górom”.

Prezesa Zarz¹du Lokalnej
Grupy Dzia³ania „Beskid
Œl¹ski Górom” Adama Kwie-
ciñskiego prosimy o przeka-
zanie Czytelnikom informa-
cji jak i kiedy „to” siê zaczê-
³o, gdzie jest siedziba LGD,
jaki jest sk³ad zarz¹du oraz
kiedy LGD rozpocznie szko-
lenia i inne dzia³ania maj¹-
ce na celu doprowadzenie
do aktywnego udzia³u
mieszkañców Jaworza w
procesie realizacji „Pilota¿o-

wego Program LEADER+”. Czasu jest bardzo ma³o, bo
tylko do 31.03.2008 roku, a pieniêdzy do wykorzystania
bardzo du¿o.
Siedzib¹ Lokalnej Grupy Dzia³ania „Beskid Œl¹ski Górom”
jest Brenna ul. Wyzwolenia 40. Przygotowania do zawi¹za-
nia zwi¹zku stowarzyszeñ zosta³y rozpoczête wiosn¹ 2006
roku. Dziêki pe³nej poœwiêcenia i wiary w sukces pracy cz³on-
ków zarz¹du w dniu 29.08.2006 r, LGD uzyska³a rejestracjê
s¹dow¹, a w dniu 24 stycznia 2007 r zosta³a podpisana umo-
wa z Ministerstwem Rolnictwa (Fundacj¹ Programów Pomo-
cy dla Rolnictwa FAPA), dziêki której LGD mo¿e uruchamiaæ
finansowanie przyjêtych projektów I etapu programu Lider +.
W najbli¿szym czasie zostanie rozpoczêty program informa-
cyjny, który bêdzie dok³adnie wyjaœnia³ czym jest program
Lider+,
w jaki sposób, kiedy i na jakie cele bêdzie mo¿na ubiegaæ siê
o œrodki z tego programu.
Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy czytelników
„Echa Jaworza” o terminie rozpoczêcia spotkañ szkoleniowo
- informacyjnych.
W nastêpnych wydaniach Echa Jaworza redakcja zamie-
œci informacjê o Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ob-
szaru Wiejskiego, mo¿liwoœciach, procedurach i termi-
nach uzyskania wsparcia finansowego na realizacjê pro-
jektów zg³aszanych przez osoby i firmy, o mo¿liwoœciach
uczestniczenia w dzia³alnoœci LGD, o sposobach akty-
wizacji i „mobilizacji ludnoœci do wziêcia aktywnego
udzia³u w procesie rozwoju” Jaworza /w cudzys³owie cy-
tat ze statutu LGD „Beskid Œl¹ski Górom”/.

*cytat ze str. internetowej FAPA.
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NASZE DZIECI, NASZA M£ODZIE¯ str. 9, 10, 11, 12

M£ODZIE¯OWY OŒRODEK WYCHOWAW-
CZY – KUZNI¥ M£ODYCH TALENTÓW.
Rok 2006 by³ czasem twórczej aktywnoœci wychowanków i wy-
chowawców M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Ja-
worzu. Mo¿na by powie-
dzieæ: jak zwykle. Od wielu
lat jest to miejsce, w którym
rodz¹ siê nowe spojrzenia na
prze¿ycia teatralne, wci¹¿
inne interpretacje muzyczne
i taneczne, œwiec¹ce w³a-
snym blaskiem próby po-
etyckie i bluesowe. Jase³ka,
kolêdy, Pasje ale we w³a-
snym zabarwieniu, z indywi-
dualnym retuszem i zapa-
chem. Zami³owanie do sztu-
ki scenicznej, nieuleczalna
wra¿liwoœæ na piêkno i do-
bro, przyjmowanie wyci¹-
gniêtej d³oni, podawanie w³a-
snej – oto symptomy tego
miejsca. Ch³opcy, którzy anga¿uj¹ siê w mozolne przygotowy-
wanie scenicznych popisów ucz¹ siê nie tylko œpiewaæ, tañczyæ,
przekazywaæ emocje zwi¹zane z tekstem czy innym ¿ywym ar-
tystycznym tworem. Ch³opcy ci, m³odzi artyœci, ucz¹ siê tak¿e
(a mo¿e przede wszystkim) rozmawiaæ z ludŸmi, mówiæ do nich,
przyjmowaæ od nich dobre gesty i obdarzaæ ich w³asnymi. Ucz¹
siê radziæ sobie w trudnych sytuacjach, przewidywaæ skutki w³a-
snego postêpowania, a to ju¿ coœ wiêcej ni¿ sceniczny popis, to
¿ycie, akceptowane przez innych ludzi. W minionym roku szkol-
nym artystycznie uzdolniona m³odzie¿ z MOW w Jaworzu wielo-
krotnie wystêpowa³a poza murami oœrodka. By³y to m.in. wystê-
py kolêdowo-jase³kowe i pasyjne w koœcio³ach (Katedra w Biel-
sku – Bia³ej, Koœció³ w Starym Bielsku, Koœció³ w Pogórzu, Ko-
œció³ Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu), w Klubie Nauczycielskim
w Bielsku – Bia³ej (a¿ trzykrotnie), w klubie Maryon
i Kontrast w Bielsku – Bia³ej, w Domu Kultury w Jaworznie,
z którym to miejscem wychowankowie naszego oœrodka s¹ od
dawna zwi¹zani.

W maju, jak co roku, w KuŸni Raciborskiej odby³ siê Ogólnopol-
ski Przegl¹d Twórczoœci  Artystycznej M³odzie¿owych Oœrodków
Wychowawczych KOWAD£O 2006 . Ko³a artystyczne MOW
w Jaworzu zdoby³y tam drugie miejsce (Srebrne Kowad³o), oraz
pierwsze miejsce w kategorii teatr i trzecie miejsce w kategorii
muzyka. Jesieñ to coroczne przygotowywanie formy na wystêpy
œwi¹teczne. Trzeba powiedzieæ coroczne, poniewa¿ sk³ad oso-
bowy formacji scenicznych zmienia siê w MOW prawie w stu

procentach. Tak wiêc od wrze-
œnia (jak co roku) mozolna pra-
ca zaczyna siê od nowa.
Obecny sk³ad osobowy forma-
cji artystycznych MOW to :
£ukasz Ko³odziej, Jaros³aw
Jezioro, Marek Król, Damian
Król, Mariusz Baranowski,
Marcin Konopa , Krzysztof
Miszczyszyn, Daniel ̄ ukow-
ski,S³awomir Krauz, Rado-
s³aw Wiktorowicz, Fabian
Nowak, Kamil Jaromin,
£ukasz Bednarski, £ukasz
Mirga, Kamil Sypu³a.
Opiekunami poszczególnych
kó³ zainteresowañ s¹: Anna

Biernacka  -  teatr, Dorota Stañczyk  -  taniec, Piotr Ociepka  -
muzyka pop, Zbigniew Hubert  -  akustyczne formu³y muzycz-
ne, teatr poezji. Od jakiegoœ czasu, formu³ê akustyczn¹, wspiera
gitarowo nowy wychowawca – Krzysztof Kulawiak.
Na 2007 rok  formacje artystyczne oœrodka wychowawczego pla-
nuj¹ :
udzia³ w KOWADLE 2007 w KuŸni Raciborskiej,
seriê letnich wystêpów poetycko – bluesowo – teatralnych
oraz regularne wystêpy wewn¹trzoœrodkowe.
Ju¿ odby³y siê; udzia³ w Przegl¹dzie Kolêdowym w Rudzicy oraz
kontynuacja prezentacji œwi¹tecznych.
Jak zwykle, wychowawcy wspólnie z wychowankami bêd¹ po-
szukiwaæ skutecznych formu³ wychowawczo - artystycznych, które
pomagaj¹ pokonywaæ odwieczne bariery oddzielaj¹ce ludzi od
ludzi. I bardzo czêsto w trakcie takich poszukiwañ okazuje siê,
¿e rzeczy naprawdê wa¿ne s¹ tu¿, tu¿, na wyci¹gniêcie rêki, a to
co kiedyœ wydawa³o siê wielkie – w ogóle nie istnieje.

Zbigniew Hubert

Z ¯YCIA GIMNAZJUM
FERIE ZIMOWE W NASZYM GIMNAZJUM
Ferie zimowe w województwie œl¹skim zaplanowane zosta³y na
drug¹ po³owê lutego b.r. Uczniowie jak zawsze czekali na nie
z utêsknieniem. Niestety warunki atmosferyczne nie sprzyja³y w
tym roku uprawianiu sportów zimowych, jednak osoby lubi¹ce
czynny wypoczynek mog³y uczestniczyæ w licznych zajêciach
sportowych zorganizowanych zarówno na terenie szko³y, jak i
poza ni¹.
Zajêcia w szkole przebiega³y w czterech grupach, na sali gimna-
stycznej oraz w pracowni komputerowej. Na terenie szko³y zo-
sta³y rozegrane mecze pi³ki sitkowej i koszowej, a ponad to ch³opcy

wziêli udzia³ w turnieju halowej pi³ki no¿nej, który odby³ siê
w Bielsku-Bia³ej.
Zorganizowane zosta³y równie¿ dwa wyjazdy na kryte p³ywalnie:
„Delfin” w Skoczowie i „Aqua” w Bielsku-Bia³ej, gdzie m³odzie¿
doskonali³a swoje umiejêtnoœci w p³ywaniu. Zadbano równie¿
o atrakcjê kulturaln¹, któr¹ by³ wyjazd do „Kinoplexu” na film pt.
„Uk³ad idealny”. W ostatnim tygodniu m³odzie¿ uczestniczy³a
równie¿ w zajêciach ko³a przyrodniczego oraz w spotkaniu u
pañstwa Steklów.
Wszystkie zajêcia mog³y siê odbyæ dziêki Urzêdowi Gminy oraz
jej programowi profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych, za co m³odzie¿ naszego Gimnazjum serdecznie dziêkuje.

Opiekun Ma³gorzata Bia³as-Stanis³awska

Z ̄ YCIA M£ODZIE¯OWEGO OŒRODKA
WYCHOWAWCZEGO

www.republika.pl/gimmaczek
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87. ROCZNICA ZAŒLUBIN POLSKI Z MORZEM
W dniu 10 lutego br. na terenie Pucka odbywa³y siê obcho-
dy 87 rocznicy Zaœlubin Polski z Morzem. Jest to coroczna
impreza, w której udzia³ bior¹ przedstawiciele Ligi Morskiej
i Rzecznej oraz Marynarki Wo-
jennej. W uroczystoœciach tych
wziêli równie¿ udzia³ reprezen-
tanci najlepiej pracuj¹cych Szkol-
nych Kó³ Ligi Morskiej i Rzecz-
nej, którzy  odbierali puchary za
zdobycie I miejsca w ogólnopol-
skim konkursie „M³odzie¿ na
Morzu” w kategoriach szkó³ pod-
stawowych, gimnazjalnych i œred-
nich. Dlatego te¿ nie zabrak³o
tam reprezentantów MSKLMiR
dzia³aj¹cego przy Gimnazjum Nr
1 im. gen. broni Stanis³awa Maczka w Jaworzu oraz Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy w osobach:
Renata Holeksa z opiekunem Iwon¹ Kominek oraz Mar-
tyna Kuczera z opiekunem Alicj¹ Iskrzyck¹. W uroczy-
stoœciach puckich obecni byli równie¿ prezes Okrêgu Biel-
skiego LMiR Edward Szpoczek, wiceprezes Andrzej St¹-
siek oraz cz³onkowie nowego SKLMiR z Gimnazjum ze
Strumienia.
Po uroczystym otwarciu obchodów 87 rocznicy Zaœlubin
Polski z Morzem, przemarszu orkiestry Marynarki Wojen-

Z ¯YCIA GIMNAZJUM cd. ze str 9
nej i mszy œwiêtej odprawianej przez biskupa Goc³owskie-
go z³o¿one zosta³y kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Hal-
lera. W tej czêœci obchodów wrêczone zosta³y odznacze-
nia za wzorow¹ pracê na rzecz LMiR. Prezes Okrêgu Biel-
skiego LMiR Edward Szpoczek otrzyma³ najwy¿sze odzna-
czenie- pierœcieñ Hallera z r¹k prezesa LMiR, wice mar-

sza³ka Sejmu Bronis³awa Komo-
rowskiego, natomiast Iwona Ko-
minek, Alicja Iskrzycka oraz
kpt.¿.w. Jerzy Ryrych otrzymali
odznakê Marynarki Wojennej z
r¹k Admira³a Floty Marynarki
Wojennej Romana Krzy¿elew-
skiego.

Renata Holeksa – wra¿enia z
pobytu w Pucku: Cieszê siê
bardzo, ¿e mog³am reprezen-
towaæ wszystkich cz³onków
MSKLMiR w tego rodzaju ob-

chodach jednoczeœnie odbieraj¹c z r¹k samego pre-
zesa LMiR p. Bronis³awa Komorowskiego puchar za
zdobycie, ju¿ po raz siódmy, I miejsca w ogólnopol-
skim konkursie „M³odzie¿ na Morzu”. By³am dumna
reprezentuj¹c m³odzie¿ zrzeszon¹ w Szkolnych Ko-
³ach Ligii Morskiej i Rzecznej. Pobyt bardzo mile bêdê
wspomina³a pomimo przenikliwego zimna.  Mam na-
dziejê, ¿e bêdê mia³a niejedn¹ jeszcze okazjê odwie-
dziæ te strony i spotkaæ tylu zacnych goœci.

I KONKURS PIOSENKI ¯EGLARSKIEJ
26 stycznia 2007 r. cz³onkowie Miêdzynarodowego Szkolnego
Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej oraz zespo³u wokalnego „Cantus
Novi” dzia³aj¹cego przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu wziêli udzia³
w organizowanym po raz pierwszy przez zaprzyjaŸnionych cz³on-
ków SKLMiR I Konkursie Piosenki ̄ eglarskiej, który odby³ siê na
terenie IV L.O. w Bielsku – Bia³ej.
W trakcie tej ligowej imprezy grupa nasza zaprezentowa³a dwa
szanty - ”Na szlakach smuk³ych kliprów” oraz „ Nasza tratwa”.
Za piêkne wykonanie tych piosenek jury przyzna³o wyró¿nienie.
Warto nadmieniæ, i¿ pozosta³ymi uczestnikami tego konkursu
byli cz³onkowie SKLMiR bielskich liceów oraz Zespo³u Szkolno –
Przedszkolnego z Jasienicy.
Dziêki tego typu spotkaniom cz³onkowie mile spêdzaj¹c czas
integruj¹ siê, nawi¹zuj¹ nowe przyjaŸnie oraz realizuj¹ poszcze-
gólne kryteria konkursu na najlepiej pracuj¹ce Szkolne Ko³o Ligi
Morskiej i Rzecznej.         Iwona Kominek – opiekun MSKLMiR

II PIRACKI BAL KARNAWA£OWY
01 lutego 2007 na terenie Gimnazjum w Jaworzu
odby³ siê II Piracki Bal Karnawa³owy dla cz³onków
Miêdzynarodowego Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej
i Rzecznej. Imprezê tê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹:
prezes Okrêgu Bielskiego LMiR Edward Szpoczek,
dwaj wice prezesi: kapitan ¿eglugi wielkiej Jerzy
Ryrych i Andrzej St¹siek, opiekun SKLMiR z Ja-
sienicy Alicja Iskrzycka, Kierownik Oœrodka Pro-
mocji Gminy Jaworze Leszek Baron, nasi absol-
wenci, którzy obecnie dzia³aj¹ w SKLMiR w VIII L.O.
w Bielsku – Bia³ej, nowi cz³onkowie SKLMiR z Gim-
nazjum ze Strumienia, jak i równie¿ nasi dobrzy
znajomi - Dyrektor Masarykovej Zakladnej Szko³y
z Hnojnika Tomasz Krpel wraz z kilkoma ucznia-
mi. Po oficjalnym rozpoczêciu balu wybrano szóst-
kê najciekawiej przebranych ligowców. Wœród nich
nie zabrak³o oczywiœcie piratów, kapitanów, Neptu-
nów, Salacji czy rybaków. Pierwsze miejsce w tym
konkursie zdoby³a uczennica kl. ID Joanna S³owik.
Bardzo ciekawie przebrali siê równie¿ Ewa Czer-
nek, Justyna Goryl, Marta Tomala, Renata Ho-
leksa, Monika Greñ oraz Marcin W³udyka. Nie-
w¹tpliwie by³a to jedna z najtrafniejszych form in-
tegracji zrzeszonej w Okrêgu Bielskim Ligi Morskiej
i Rzecznej.

Iwona Kominek – opiekun MSKLMiR

NASZE PLANY na marzec i kwiecieñ:
Marzec: udzia³ w eliminacjach okrêgowych konkursu wiedzy „M³o-
dzie¿ na Morzu”, wewn¹trzszkolny konkurs wiedzy „Fauna i Flo-
ra Ba³tyku”; przygotowanie prac konkursowych do ogólnopolskiego
konkursu plastycznego „¯aglowce Œwiata”.
Kwiecieñ: udzia³ w XIII Warsztatach Ekologicznych 20/21 – So-
bieszowic (Republika Czech); coroczny udzia³ w ogólnopolskim
konkursie „M³odzie¿ na Morzu” na najlepiej pracuj¹ce Szkolne
Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej.
Wycieczka integracyjna cz³onków SKLMiR nad Zaporê; udzia³
w prelekcji „ABC nurkowania.”
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CIEKAWIE, ZDROWO I BEZPIECZNIE CZY-
LI ZIMOWY WYPOCZYNEK W „JEDYNCE”
W tym roku szkolnym obcho-
dziliœmy ma³y jubileusz, ju¿
po raz pi¹ty w naszej placów-
ce zosta³a zorganizowana
dla wszystkich chêtnych
uczniów Ma³a Forma Wypo-
czynku Zimowego. I choæ
liczba dzieci w naszej pla-
cówce przez ten czas siê
zmniejszy³a to na zimowisku
wrêcz odwrotnie – co roku
jest nas wiêcej!
Zdrowo, ciekawie i bezpiecz-
nie spêdzi³o z nami zimowe
wakacje 102 dzieci czyli pra-
wie co 4 uczeñ naszej pla-
cówki. Przygotowanie zimo-
wych zajêæ by³o mo¿liwe
dziêki wspó³pracy p. dyrek-
tor M. Strzelczyk i Urzêdu
Gminy, a szczególnie W. Sal-
tariusa. Organizacj¹ zimowi-
ska zajê³a siê ju¿ tradycyjnie
M. Hawe³ek. Dzieci wypo-
czywa³y pod okiem pedago-
gów : M. Kuœ, E. Kukli, L.
Ciochoñ, J. Sienickiej, M.
Grygierczyk, T. Adamus,
N. Ficek, J. Czader, M. Tyli,
G. Machnik, B. Kantor.
Doœwiadczona kadra nie po-
zwoli³a dzieciom nudziæ siê.
Ró¿norodne zajêcia prowa-
dzone by³y na terenie pla-
cówki i w terenie. By³y to za-
jêcia plastyczne, muzyczne,
komputerowe, profilaktycz-
ne, sportowe, taneczne.
Dzieci spotka³y siê z policjan-
tami A. ¯akiem i G. Kwiat-
kowskim, odwiedzi³y Remi-
zê Stra¿ack¹ , uczestniczy³y
w zajêciach profilaktycznych
w ramach programu „ Spójrz
inaczej”.
 Korzysta³y z aktywnego wy-
poczynku na krytej p³ywalni
w Kêtach. Odwiedzi³y si³ow-
niê i Club Fitness Paseckie-
go w Jasienicy (gdzie treno-
wa³y pod okiem mistrza Pol-
ski w kulturystyce  M. Kup-
czaka). Dzieci odwiedzi³y

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 Muzeum Flory i Fauny Morskiej w Gimnazjum, Bibliotek¹ Gminn¹
oraz Urz¹d Gminy, gdzie zosta³y bardzo ¿yczliwie i „s³odko” przy-
jête przez Wójta  Zdzis³awa Bryloka i Sekretarz Gminy Annê skort-
nick¹ - £êck¹ . Now¹ atrakcj¹, która bardzo siê podoba³a dzie-

ciom by³ odpoczynek przy
dŸwiêkach natury i zabawa
w Grocie Solno-Jodowej
(by³o bombowo i zdrowo!)
Uda³o nam siê tak¿e poznaæ
najwa¿niejsze zabytki nasze-
go miasta powiatowego,
zwiedziliœmy piêkne wnêtrza
Zamku Su³kowskich oraz
Muzeum Techniki i W³ókien-
nictwa.
W drugim tygodniu pozna-
waliœmy s¹siedni¹ gminê -
Jasienicê. Odwiedziliœmy
Fabrykê Samolotów dziêki
wielkiej ¿yczliwoœci J. Kara-
siewicza, Galeriê Strachów
Polnych F. Kohuta oraz
hodowlê strusi afrykañskich
u Z. Wyrobka.
Goœciliœmy w naszej placów-
ce ciekawych ludzi, którzy
opowiadali o swoich zainte-
resowaniach i zachêcali do
poszukiwania „w³asnego
hobby”. Byli u nas J. Psz-
czó³ka – zami³owany filate-
lista z Czernichowa, cz³onko-
wie Bractwa Rycerskiego
Œw. Stanis³awa z Bielska.
Wspólnie z pani¹ z Domu
Kultury ze Stryszawy pozna-
waliœmy zabawki naszych
babæ i dziadków oraz sami
malowaliœmy drewniane ko-
niki. Odwiedzi³ nas tak¿e
W. Aniszewski z Teatru La-
lek Banialuka, który prowa-
dzi³ dla nas warsztaty teatral-
ne wraz z swoim przyjacie-
lem – maskotk¹ Felkiem.
Grê na instrumentach mu-
zycznych np. gitarze elek-
trycznej, ciekawe zabawy
i konkursy prowadzi³ duet
braci ¯ydek.
Ferie z wielkim ¿alem zakoñ-
czyliœmy wyjazdem do kina,
obejrzeliœmy film „Pajêczyna
Charlotty”.
Jak co roku by³o ciekawie,
aktywnie ,bezpiecznie i oto
w³aœnie chodzi!

Przygotowa³a: M. Hawe³ek

www.sp1jaworze.pl
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Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1
cd. ze str 11

BEZPIECZEÑSTWO NASZYCH DZIECI
W dniu 5 lutego Szko³a Podstawowa nr 1 w Jaworzu
zorganizowa³a w ramach tzw. wywiadówek na zakoñcze-
nie I semestru nauki, spotkanie z funkcjonariuszem
Policji Komisarzem Robertem Soch¹ na temat bezpie-
czeñstwa naszych dzieci i m³odzie¿y i najczêœciej wy-
stêpuj¹cych zagro¿eñ. W ponad 30 minutowym szkole-
niu, funkcjonariusz policji przedstawi³ stan bezpieczeñ-
stwa i skalê przestêpstw pope³nionych przez nieletnich
w województwie œl¹skim i powiecie bielskim na tle in-
nych województw. Choæ statystyki w odniesieniu do po-
wiatu bielskiego nie s¹ najgorsze to jednak nie ma tzw.
bezpiecznej placówki oœwiatowej. S³owo „bezpieczna”
oznacza w tym miejscu - wolnej od patologii, rozbojów
czy narkotyków. W dalszej czêœci spotkania Komisarz
R. Socha przypomnia³ rodzicom podstawowe zasady
bezpieczeñstwa w odniesieniu do dzieci i m³odzie¿y.
Wœród tych zasad nale¿y szczególnie podkreœliæ za-

gro¿enia ze strony tzw. internetowych znajomoœci zawie-
ranych przez nasze dzieci z nieznajomymi, którymi mog¹
okazaæ siê przestêpcy podszywaj¹cy siê pod rówieœników
dzieci, pedofile czy inne osoby chc¹ce póŸniej wykorzy-
staæ nasze dziecko do pope³nienia przestêpstwa. Inn¹
spraw¹ jest nasze zainteresowanie z kim spotyka siê na-
sze dziecko, gdzie i z kim wychodzi. Zwracanie uwagi na
niespodziewane drogie prezenty od nieznajomych którzy
„bezinteresownie” obdarowuj¹ nasze dziecko. Jedn¹ z
wa¿niejszych zasad bezpieczeñstwa dziecka jest przestrze-
ganie go przed zawieraniem znajomoœci z nieznajomymi
osobami np. w rejonie szko³y czy wsiadanie do samocho-
du nieznajomej osoby, która  np. „na ¿yczenie tatusia czy
mamusi” ma podwieŸæ nasze dziecko do domu. Wiele z
tych zasad wszyscy znaj¹, ale czêsto s¹ one zapominane
szczególnie przez nasze pociechy. Jak podkreœli³ Komi-
sarz R. Socha funkcjonariusz policji- wiele nieszczêœæ -
zaginiêæ, porwañ, czy uwik³ania w uzale¿nienia mo¿na by
unikn¹æ, gdyby rodzice znajdowali wczeœniej czas na roz-
mowê ze swoimi dzieæmi i mieli czas na obserwacjê ich
zachowañ.                                                               pf

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI

RADOSNE I SZCZÊŒLIWE CHWILE
Z Okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w sali jadalni Gimnazjum
nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu odby³a siê wzruszaj¹ca
uroczystoœæ. Na zaproszenie przedszkolaków przybyli licznie ich
Dziadkowie i Babcie.
Du¿a sala jadalni gimnazjalnej by³a wype³niona do ostatniego
miejsca. Panowa³ niezwykle serdeczny nastrój zgrabnie podkre-
œlony piêkn¹ dekoracj¹. Motyw serca przewija³ siê wszêdzie: by³
g³ównym symbolem u¿ytym do dekoracji sali, ozdabia³ wykona-
ne przez przedszkolaków portrety Babæ i Dziadków, zdobi³ te¿
w³asnorêcznie wykonane prezenciki – koszyki z kwiatami.
Jednak ponad wszystkim dominowa³y bardzo przejête serdusz-
ka przedszkolaków i wzruszone serca licznie przyby³ych Dziad-
ków i Babæ.
W bardzo uroczystym nastroju podziwialiœmy wystêpy naszych
kochanych wnuków. By³y piosenki, recytacje, tañce, wystêp „ma³ej
orkiestry” oraz udane popisy choreograficzne.
To nic, ¿e trema czasami powodowa³a lukê w pamiêci i wyg³a-
szany tekst by³ nieco inny od tego, którego uczy³a Pani w przed-
szkolu, ¿e uk³on pojawia³ siê nie w tym momencie kiedy by³ za-
planowany. Nawet odpiêta szelka podtrzymuj¹ca spodnie, z któr¹
trzeba by³o siê porz¹dnie namocowaæ, aby j¹ ponownie zapi¹æ –

nie by³a w stanie zak³óciæ wystêpu. Najwa¿niejsze w tej chwili
by³o, aby na widowni wyszukaæ wzrokiem swoj¹ Babciê i Dziad-
ka i dla nich najpiêkniej zaœpiewaæ i zatañczyæ.
Z wielkim wzruszeniem, czêsto dyskretnie ocieraj¹c cisn¹c¹ siê
ze szczêœcia ³ezkê, podziwialiœmy poczynania naszych kocha-
nych wnucz¹t. To przecie¿ oni s¹ nasz¹ najwiêksz¹ radoœci¹
i nadziej¹ w szybko mijaj¹cych „dojrza³ych” latach naszego ¿ycia,
to dla nich zapominamy o naszych troskach i boleœciach, oni
czêsto ca³kowicie wype³niaj¹ nasze marzenia i s¹ sensem na-
szego ¿ycia.
Po zakoñczonych wystêpach by³y ¿yczenia sk³adane ju¿ niejako
„osobiœcie”, tak wiêc uœciskom i ca³usom nie by³o koñca.
To by³ piêkny, niezapomniany dzieñ w naszym ¿yciu, myœlê, ¿e
zarówno dla tych najm³odszych Jaworzan jak i dla tych, którzy
„m³odzi” s¹ ju¿ tylko duchem.
Za te radosne i szczêœliwe chwile pragnê bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ wszystkim pracownikom przedszkola, dziêkuj¹c za
ogrom pracy i serca w³o¿ony w przygotowanie tej uroczystoœci.
Dziêkujê równie¿ pracownikom Gimnazjum, którzy we wspó³-
pracy z przedszkolem przyczynili siê do przygotowania naszego
œwiêta.
Do podziêkowañ do³¹czam najlepsze ¿yczenia wszelkiej pomyœl-
noœci w Nowym 2007 Roku – du¿o zdrowia i radoœci, wielu cieka-
wych pomys³ów i si³ do ich realizacji.                            Babcia B.
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DOBRY JAZZ
Tegoroczna „Bielska Zadymka Jazzowa”, poza niezapomniany-
mi dla fanów wra¿eniami, okaza³a siê bardzo szczêœliwa dla dzieci,
m³odzie¿y i wychowawczyñ Pracowni Ekologicznej w Jaworzu.
W m³odej tradycji „Bielskiej Zadymki” jest organizowanie licytacji
niebanalnych przedmiotów z przeznaczeniem uzyskanych pie-
niêdzy na cele charytatywne. W tym roku Aneta Magda z Jawo-
rza ofiarowa³a nabyt¹ w ubieg³ym roku na licytacji kanapê-forte-
pian. Na klawiszach kanapy /wzór materia³u/ z³o¿one s¹ podpisy
koncertuj¹cych muzyków, co stanowi o niew¹tpliwej unikatowo-
œci przedmiotu. W Zadymce uczestnicz¹ najwiêksze s³awy jazu,
Ich autografy s¹ przedmiotem marzeñ mi³oœników muzyki jazzo-
wej. Radoœæ pani Anety by³a tym wiêksza, gdy okaza³o siê, ¿e
kanapê-fortepian naby³ Leszek Guzik te¿ z Jaworza, a nadto
znajomy. Pan Leszek ju¿ podj¹³ decyzjê, ¿e w przysz³ym roku
zdobêdzie dalsze podpisy uczestników Zadymki i te¿ wystawi
kanapê na licytacjê. Mo¿na po cichu mieæ nadziejê, ¿e kanapa-
fortepian ponownie wróci do Jaworza, a pieni¹dze przeznaczone
bêd¹ te¿ na szczytne cele.
Pani Anecie i panu Leszkowi gratulujemy jazzowej namiêtnoœci
i w imieniu darbiorców serdecznie dziêkujemy.
                                                                                   wb

WSPÓLNE SPRAWY str. 13, 14

ZDROWIE Z WYBORU
Pod takim has³em Koœció³ Adwentystów Dnia Siódme-
go w Jaworzu zorganizowa³ w dniach  24 luty do 18 ma-
rzec br  cykl wyk³adów prowadzonych przez dietetyka Lee
Folkmana z USA, a poœwiêconych szeroko rozumianej pro-
filaktyce zdrowotnej. Wœród tematów poruszanych podczas
wyk³adów znalaz³y siê m.in. problemy wspó³czesnych cho-
rób cywilizacyjnych zwi¹zanych z czêsto nieodpowiednim
od¿ywianiem siê. Ju¿ same tytu³y niektórych wyk³adów
mówi³y „za siebie” jak np.; „Rak bunt w ciele”, „Cholesterol
a choroby uk³adu kr¹¿enia” czy „T³uszcz przyjaciel czy
wróg”. Wyk³ady by³y otwarte dla wszystkich zainteresowa-
nych  profilaktyk¹ zdrowotn¹, której pierwszym krokiem jest
zmiana naszych przyzwyczajeñ kulinarnych.

INFORMACJA Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Jaworzu
Osoby niepe³nosprawne mog¹ skorzystaæ z turnusu
rehabilitacyjnego po³¹czonego z elementami wypo-
czynku, którego celem jest ogólna poprawa psycho-
fizycznej sprawnoœci oraz rozwijanie umiejêtnoœci
spo³ecznych uczestników, miêdzy innymi przez na-
wi¹zywanie i rozwijanie kontaktów spo³ecznych, re-
alizacjê i rozwijanie zainteresowañ, a tak¿e przez
udzia³ w innych zajêciach przewidzianych programem
turnusu. Osoby niepe³nosprawne bêd¹ce w trudnej
sytuacji finansowej mog¹ ubiegaæ siê o dofinanso-
wanie ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabili-
tacyjnego Osób Niepe³nosprawnych. W tym celu po-
winny z³o¿yæ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Bielsku-Bia³ej komplet niezbêdnych dokumen-
tów.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu w poniedzia-
³ek, œroda, czwartek, pi¹tek w godz. 7.00-15.00 oraz
we wtorek w godz. 9.00-17.00 lub pod numerem tel. 033 8173-826.

OG£OSZENIE

ZAPISY DZIECI SZEŒCIOLETNICH I SIEDMIOLET-
NICH ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE JAWORZA
ODBYWAJ¥ SIÊ W SEKRETARIACIE SZKO£Y POD-
STAWOWEJ NR 1 W JAWORZU W GODZ. 8.00 –
15.00 LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 033
8172 224 OD DNIA 01.03.2006 DO 31.03.2006r.
OBOWI¥ZKIEM RODZICÓW JEST ZAPISAÆ DZIE-
CI Z ROCZNIKÓW 2000, 2001 DO MACIERZYSTEJ
SZKO£Y ( OBWÓD JAWORZE ), POMIMO PODJÊ-
CIA DECYZJI, ¯E DZIECKO BÊDZIE POBIERA£O
NAUKÊ W INNEJ SZKOLE.

JAK POWSTAWA£A
BIBLIA?

W dniu 6 marca br. na zaprosze-
nie zarz¹du Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego Oddzia³ w Ja-
worzu w sali parafialnej Koœcio³a
Ewangelickiego wyk³ad wyg³osi³ ks.
prof. Manfred Uglorz. Ks. profe-
sor pe³ni aktualnie funkcjê kierow-
nika katedry Wiedzy Nowotesta-
mentowej  i  Jêzyka Greck iego
Chrzeœcijañskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie. Jest tak¿e
pracownikiem Uniwersytetu Œl¹-
skiego, cz³onkiem Komisji Egzami-
nacyjnej Koœcio³a Ewangelicko-Au-
gsburskiego w RP, Synodu Koœcio-

³a z wyboru ksiê¿y i przewodni-
cz¹cym komisji teologicznej Sy-
nodu. Ks. prof. Uglorz uczestni-
czy³ w pracach zwi¹zanych z eku-
menicznym przek³adem Nowego
Testamentu. Jest autorem licz-
nych prac z zakresu biblistyki, hi-
storii Koœcio³a, dogmatyki i litur-
giki. Temat wyk³adu wzbudza³
wielkie zainteresowanie, a zwa-
¿ywszy na fakt, ¿e ks. M. Uglorz-
by³ wikarym w Jaworzu chêtnych
do spotkania z ks. profesorem
by³o niezwykle wielu. Nikt siê nie
zawiód³. Atrakcyjna, swobodna
forma wyk³adu i treœci w nim za-
warte przeros³y jednak wszelkie
oczekiwania.            wb.

pf
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ŒWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA W
JAWORZU CD.
W poprzednim numerze Echa Jaworza zaprezentowaliœmy
dzia³alnoœæ œwietlicy socjoterapeutycznej w Jaworzu. Wœród
pedagogów pracuj¹cych w tej placówce jest m.in. Zbigniew
Hubert- równoczeœnie nauczyciel i wychowawca w M³odzie-
¿owym Oœrodku Wychowawczym. Pod jego kierunkiem
wychowankowie MOW odnosz¹ ogólnopolskie sukcesy w
konkursach poetycko-muzycznych. Szerzej o tym pisze
sam Z. Hubert w swoim artykule poœwiêconym sukcesom
dzieci i m³odzie¿y z jaworzañskiego MOW w roku 2006
i zamierzeniom na rok bie¿¹cy.
Wracaj¹c do pracy dydaktycznej w œwietlicy socjoterapeu-
tycznej poprosiliœmy Z. Huberta o kilka s³ów na temat jego
dzia³alnoœci w tej placówce.
„W œwietlicy socjoterapeutycznej w Jaworzu prowadzê za-
jêcia poetycko - muzyczne, w ramach których zajmujê siê
krzewieniem bliskiej mi idei œpiewania turystycznego, czyli
wspólnego, wielokrotnego wykonywania przygotowanych
wczeœniej piosenek. W ramach tej pracy staram siê (wspól-
nie z dzieciakami) odnajdywaæ z³oty œrodek miêdzy poezj¹
œpiewan¹, bluesem, piosenk¹ popularn¹, shantami i ka¿d¹
inn¹ piosenk¹, która tylko zamarzy siê uczestnikom wspól-
nego œpiewania. Ka¿de dziecko tworzy w³asny œpiewnik,
w którym gromadzi ulubione teksty piosenek, ozdabia je,
koloruje itp. Wymyœlamy równie¿ zabawy muzyczne, od-
gadujemy tytu³y piosenek po wys³uchaniu ich fragmentów,
œpiewamy je solowo i grupowo. Mamy w³asne interpretacje
kolêd.  W zesz³ym roku przygotowaliœmy sceniczny pro-
gram muzyczny, który zaprezentowaliœmy podczas wyciecz-
ki do zaprzyjaŸnionej z Jaworzem gminy wêgierskiej Ja-
zboldoghaza. Poza dzia³alnoœci¹ muzyczno - poetyck¹ po-
magam dzieciakom w matematyce, jako ¿e z zawodu je-
stem nauczycielem matematyki (pracujê w szkole w MOW
w Jaworzu). Moja praca w jaworzañskiej œwietlicy to tak¿e
szeroko pojêta dzia³alnoœæ terapeutyczna (posiadam upraw-
nienia terapeuty m³odzie¿owego). Poprzez zabawy i gry

dzieci zaczynaj¹ wierzyæ w swoje mo¿liwoœci, ucz¹ siê prze-
widywania skutków w³asnego postêpowania, buduj¹ spo-
³ecznie akceptowane hierarchie wartoœci, prze³amuj¹ ba-
riery kompleksów. Krótko mówi¹c, dzieciaki poddaj¹ siê
edukacyjnej organizacji wolnego czasu. W trakcie trwa-
nia zajêæ dzieci ucz¹ siê te¿ przygotowywania posi³ków,
zachowania przy stole, a tak¿e nabywaj¹ nawyków higie-
nicznych i porz¹dkowych. Na moje zajêcia przychodz¹ prze-
ró¿ne dzieci (z czego zreszt¹ bardzo siê cieszê). Najm³od-
sze maj¹ po 7, 8 lat, a najstarsze koñcz¹ gimnazjum, czyli
powoli zbli¿aj¹ siê do pe³noletnioœci. Grupa liczy zwykle od
oœmiu do dwunastu osób. Czêsto odwiedzaj¹ nas te¿ starsi
wychowankowie, którzy kilka lat temu opuœcili progi naszej
goœcinnej œwietlicy. Dzieci s¹ bardzo zaanga¿owane w nasz¹
wspóln¹ pracê. Ucz¹ siê tekstów nowych piosenek, wyko-
nuj¹ okresow¹ gazetkê tematyczn¹, graj¹ w gry terapeu-
tyczne, chêtnie korzystaj¹ z pomocy dydaktycznej, przygo-
towuj¹ posi³ki. Pragnê dodaæ, ¿e jako wychowawca pracujê
w naszej œwietlicy od samego pocz¹tku jej istnienia
i dzia³am m.in. w oparciu o mój autorski program wychowaw-
czy ŒPIEWAM, PISZÊ I GRAM, który ca³y czas jest modyfi-
kowany, ulepszany i dostosowywany do konkretnej grupy
moich dzieciaków. Na koniec nie mogê oprzeæ siê stwierdze-
niu, ¿e nasza œwietlica socjoterapeutyczna to doskona³y po-
mys³, którego profesjonalna realizacja przyczynia siê do wy-
chowywania  jaworzañskiej gawiedzi. Cieszê siê, ¿e mogê w
tym uczestniczyæ. Cieszê siê, ¿e dzieciaki chc¹ œpiewaæ. Bo,
jak ktoœ kiedyœ trafnie zauwa¿y³, tam gdzie s³ychaæ muzykê,
tam na pewno dobrze siê dzieje... £¹czê pozdrowienia.”
Ta wypowiedŸ Z. Huberta oddaje si³ê i motywacjê zaanga¿o-
wania wychowawców i pedagogów w pracê z naszymi dzieæ-
mi. Dotyczy to wszystkich osób pracuj¹cych w tej placówce.
¯yczymy dalszej wytrwa³oœci, cierpliwoœci i sukcesów w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej wszystkim pedagogom i pra-
cownikom Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Jaworzu.

                                                        Redakcja 

Informacja o dzia³alnoœci Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jaworzu

Rol¹ i misj¹ Biblioteki jest zaspokajanie eduka-
cyjnych, kulturalnych i informacyjnych potrzeb lo-
kalnej spo³ecznoœci. Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Bi-
blioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostêp-
nianie ksiêgozbioru. Ksiêgozbiór ten l iczy obec-
nie 11954 woluminów. Sk³adaj¹ siê nañ ksi¹¿ki
z literatury piêknej – 6831, ksi¹¿ki dla dzieci 2644
i l i teratura popularnonaukowa 2479 woluminów.
Ogromn¹ wagê przywi¹zujemy do uzupe³niania
ksiêgozbioru w nowoœci  wydawnicze.  Zakupów
nowoœc i  wydawniczych  dokonu jemy za  œ rodk i
przyznane przez w³adze gminne, a tak¿e w ra-
mach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2006 zbio-
ry Bibl ioteki powiêkszy³y siê o 730 woluminów,
z czego ze œrodków samorz¹dowych zakupiono
280 ksi¹¿ek za kwotê 5843,- z³, z dotacji MKiDN
– 290 ksi¹¿ek za kwotê 7000,- z³, z dotacji innych

podmiotów 160 woluminów.
Z Bibl ioteki  korzysta obecnie 914 czytelników,
z czego:
do lat 15 – 189, 16-19 lat- 163, 20-24 lat- 88, 25-
44 lat- 231, 46-60 lat -151 i powy¿ej 60 lat -92
czytelników.
Najwiêkszym  zainteresowaniem wœród czytelni-
ków cieszy siê l i teratura obyczajowa, sensacyjna
i popularnonaukowa. Z literatury popularnonauko-
wej najchêtniej czytane s¹ publikacje z dziedziny
histori i, psychologii, socjologii, medycyny , eko-
nomii oraz opracowania lektur szkolnych. Biblio-
teka posiada cenny zbiór regionaliów – s¹ to opra-
cowania dotycz¹ce naszego regionu, zbiory spe-
cjalnie – udostêpniane tylko na miejscu w Biblio-
tece.
Posiadamy du¿o materia³ów dotycz¹cych Unii Eu-
ropejskiej .  Szczególn¹ wagê przywi¹zujemy do
czytelnictwa dzieci i m³odzie¿y, gdy¿ „kto czyta
jako dziecko, ten jako doros³y wiêcej wie, rozu-
mie i m¹drzej postêpuje”.                cd. na str. 15
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KOMENDANT POLICJI RADZI
NADKOMISARZ
WOJCIECH KOZ£OWSKI
INFORMUJE:

Mieszkañcy Jaworza s¹ pod

opiek¹ dwóch dzielnicowych:

m³. asp. Adama ¯aka oraz

st. post. Rafa³a Gruszki.

PROFILAKTYKA – JAK USTRZEC SIÊ
W£AMANIA DO DOMU
Informujemy Pañstwa, ¿e w ostatnim okresie coraz wiêcej
w³amañ do budynków mieszkalnych dokonywanych jest w
porze dziennej, pod nieobecnoœæ domowników. Sprawcy
wykorzystuj¹ bardzo krótkie okresy nieobecnoœci mieszkañ-
ców, którzy w tym czasie przebywaj¹ na zakupach, w pra-
cy, na pogrzebie, weselu, itp.
W zwi¹zku z powy¿szym, w celu uchronienia siê przed z³o-
dziejami, proponujemy zastosowanie poni¿szych œrodków
ostro¿noœci:
1.Najlepiej zabezpieczyæ posiadane przez siebie pieni¹dze,
bi¿uteriê, papiery wartoœciowe deponuj¹c je w banku. “Spryt-
ne skrytki” na pó³ce szafki, pod rêcznikami, w pojemnikach
na m¹kê w kuchni czy za obrazami s¹ miejscami, do któ-
rych z pewnoœci¹ zajrzy w³amywacz.
2.Wolnostoj¹ce domy najlepiej zabezpieczyæ poprzez za-
instalowanie dobrego oœwietlenia i “cichego alarmu”, który
w przypadku w³amania powiadomi s¹siadów ( ze wzajem-
noœci¹). Alarm w postaci psa tak¿e mo¿e skutecznie sp³o-
szyæ ewentualnych w³amywaczy. W przypadku d³u¿szego
wyjazdu nale¿y poinformowaæ o tym s¹siadów lub kogoœ z
rodziny, aby od czasu do czasu odwiedzali mieszkanie w

celu stworzenia wra¿enia obecnoœci domowników. Warto
poprosiæ o systematyczne opró¿nianie skrzynki na listy.
3.Numery posiadanego sprzêtu elektronicznego oraz zna-
ki szczególne jakie on posiada nale¿y spisaæ, a w dyskret-
nych miejscach sprzêtu nanieœæ oznakowania. Dziêki temu
³atwiej zostan¹ rozpoznane przez w³aœciciela w przypadku
ich odzyskania. Sugerujemy sfotografowanie nastêpuj¹cych
rzeczy: kolekcjê znaczków pocztowych, monet i bankno-
tów oraz antyki i bi¿uteriê.
4.Nie nale¿y wpuszczaæ do domu obcych osób, które chc¹
sprzedaæ lub zareklamowaæ jakiœ towar. Jeœli jednak zde-
cydujemy siê na to, proponujemy sprawdziæ ich dokumen-
ty i to¿samoœæ.
Warto pamiêtaæ, ¿e taka z pozoru niewinna wizyta mo¿e
byæ rozpoznaniem terenu przysz³ego dzia³ania.
5.Wiedzieæ warto, ¿e w³amywacz, zanim zdecyduje siê
dokonaæ w³amania, musi zdobyæ wiedzê o zasobach miesz-
kania. Rzadko “idzie na robotê w ciemno”. •ród³em wiado-
moœci mo¿e byæ osoba trzecia, s¹siedzi jak i sami lokato-
rzy. W³amywacze s¹ bardzo pomys³owi. Jako “wujkowie”
lub “znajomi” rodziców potrafi¹ od dziecka lub od s¹siadów
wyci¹gn¹æ potrzebne im informacje. Nale¿y uczuliæ dzieci
i s¹siadów na tego typu kontakty i uœwiadomiæ im, czym to
mo¿e groziæ.
6.Ka¿da obca i dziwnie zachowuj¹ca siê osoba niech wzbu-
dzi czujnoœæ w³aœcicieli i s¹siadów. Postarajmy siê zapa-
miêtaæ ich wygl¹d zewnêtrzny oraz charakterystyczne
szczegó³y wygl¹du i ubrania, które póŸniej pomog¹ Policji
w zidentyfikowaniu danej osoby. Pamiêtajmy tak¿e, ¿e z³o-
dzieje pozostawiaj¹ swoje samochody w pewnej odleg³oœci
od domostw, do których zamierzaj¹ siê w³amaæ. Dlatego
te¿ odnotujmy ich markê oraz numery rejestracyjne.

cd. ze str. 14
Przybywa w Bibliotece piêknych, kolorowych, pasjo-
nuj¹cych ksi¹¿ek dla dzieci, przybywa te¿ najm³od-
szych czytelników. Najpiêkniejsze utwory z literatury
dzieciêcej poznaj¹ tez dzieci poprzez ogólnopolsk¹
akcjê „Ca³a Polska czyta dzieciom”, w której nasza
Biblioteka od kilku lat bierze udzia³.
Biblioteka prowadzi te¿ intensywn¹ dzia³alnoœæ infor-
macyjn¹. W 2006 roku udzielono 797 informacji. Wy-
korzystano w tym celu 1383 ksi¹¿ki. Du¿o zapytañ
dotyczy³o tematyki regionalnej. Potrzeby informacyj-
ne czêœciowo zaspokaja ksiêgozbiór podrêczny, któ-
rego uzupe³nieniem jest dostêp do Internetu. Do dys-
pozycji czytelników s¹ dwa stanowiska komputerowe,
z których korzystanie jest bezp³atne.
W Bibliotece czytelnik, znajdzie te¿ du¿o czasopism.
Czasopisma s¹ równie¿ wypo¿yczane do domu( nie
dotyczy to bie¿¹cych numerów).
Biblioteka  wspó³pracuje ze szko³ami, przedszkolami
i innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie Jaworza.

Biblioteka we wspó³pracy ze SP nr1 zorganizowa³a
konkurs czytelniczy „Piêknie czytam baœnie J.Ch.
Andersena”, w którym udzia³ wziê³o 28. dzieci. Du-
¿ym wydarzeniem  w Bibliotece by³a te¿ wystawa (ze
zbiorów Ksi¹¿nicy Beskidzkiej)- „Historia pocztówki”
, któr¹ obejrza³o 420 osób.
W ramach dzia³alnoœci edukacyjnej Biblioteka prowa-
dzi lekcje biblioteczne, podczas których dzieci i m³o-
dzie¿ zapoznaj¹ siê z dzia³alnoœci¹ biblioteki, z kata-
logami i klasyfikacj¹ ksiêgozbioru.
Wielkim problemem Biblioteki jest brak odpowiednie-
go lokalu, co powoduje ogromn¹ ciasnotê, brak czy-
telni , a co za tym idzie brak odpowiednich warunków
do organizowania imprez czytelniczych na miejscu
w Bibliotece. Mimo tego Biblioteka w du¿ym zakresie
realizuje zadania edukacyjne, informacyjne i ogólno-
kulturalne spoczywaj¹ce na bibliotekach wiejskich.

Danuta Krzywolak - Worotyñska

W. Koz³owski
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KONKURS PIÊKNOŒCI W STROJACH
LUDOWYCH
Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 2 i Zespo³u Regionalnego
„Jaworze” w t³usty czwartek 15 lutego goœci³y Jaworzan w sali
OSP by razem poœpiewaæ, potañczyæ i ucztowaæ. Irena Mikler,
Danuta Pawlus, Krystyna Popielas – Plaza, Maria So¿añ-
ska, Eryka Wiêcek i Barbara Pietrzyk wita³y i us³ugiwa³y go-
œciom, dwoi³y siê i troi³y by byæ wszêdzie, z ka¿dym zamieniæ
choæby parê s³ów i uœmiechów. Emanowa³y pogod¹ ducha, two-
rzy³y atmosferê radoœci i spotkania jakby w gronie starych przyja-
ció³. Niezawodny zespó³ „Glorietta” od pocz¹tku ca³¹ imprezê
urozmaica³ muzyk¹. Ale dusz¹ towarzystwa móg³ byæ jedynie
i oczywiœcie by³ Jan Chmiel. Œpiewa³, gra³ i tañczy³, recytowa³
wiersze, opowiada³ anegdoty i dowcipy. Wtórowali mu Józef
Ryrych na akordeonie i Henryk Bilicerna na kontrabasie. Na-
grod¹ dla nich i dla organizatorów by³o przybycie ponad sto osób,

PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH

POSIADA: „DZIA£ALNOŒÆ OKRÊGU
BIELSKIEGO LIGI MORSKIEJ I RZECZ-
NEJ”
18 lutego br. na terenie Gimnazjum Nr. 1 im. gen.
broni St. Maczka w Jaworzu odby³a siê posiada po-
œwiêcona dzia³alnoœci Okrêgu Bielskiego Ligi Morskiej
i Rzecznej, która poprowadzona zosta³a przez opie-
kuna Miêdzynarodowego Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej
i Rzecznej p. Iwonê Kominek.
W trakcie spotkania cz³onkowie MSKLMiR zaprezen-
towali sprawozdanie ze swojej ca³orocznej dzia³alno-
œci, które wkrótce zostanie ocenione przez komisjê
ogólnopolskiego konkursu „M³odzie¿ na Morzu”. Za-
prezentowali siê równie¿ od strony artystycznej œpie-
waj¹c piosenki ¿eglarskie: „Na szlakach smuk³ych kli-
prów” i „Nasza tratwa”.
Swój program artystyczny przedstawili tak¿e repre-
zentanci Szkolnych Kó³ Ligi Morskiej i Rzecznej dzia-
³aj¹cych na terenie IV i VIII LO w Bielsku – Bia³ej,
œciœle wspó³pracuj¹cy z MSKLMiR Gimnazjum Jawo-
rze.
Spotkanie to uœwietni³ prezes Okrêgu Bielskiego Ligi
Morskiej i Rzecznej p. Edward Szpoczek, który zapo-

które bawi³y siê wyœmieni-
cie tañcz¹c i wspólnie œpie-
waj¹c, ¿e smakowa³y pacz-
ki, chleb ze smalcem i bi-
gos. To, co rzuca³o siê w
oczy i wyró¿nia³o piêknem
ludowych tradycji, to by³y
stroje œl¹ska cieszyñskie-
go, przywdziane przez Da-
nutê Pawlus, Barbarê Pie-
trzyk i Krystynê Pomper.
¯adne nawet najlepsze
suknie, kostiumy czy ubra-
nia nie zdobi¹ tak jak kolo-
rowe letniki z piêknymi ha-
ftowanymi ¿ywotkami,
szpyncery, wyczepione g³owy, kolorowe fartuchy i pogoda ducha
na twarzach. Gdyby mieszkañcy Jaworza chcieli do³¹czyæ do
grona „obroñców” tradycji i przywdziaæ te piêkne stroje to Danuta
Pawlus i jej kole¿anki deklaruj¹ radê i wszechstronn¹ pomoc.
A mo¿e by tak zorganizowaæ regionalny konkurs piêknoœci
w strojach ludowych?
Jaka szkoda, ¿e Jaworze nie ma obiektu, w którym w godnych
warunkach rozwija³o siê ¿ycie kulturalne i towarzyskie. Obiektu,
który przyci¹ga³by nie tylko tych najwierniejszych bywalców
i entuzjastów, w którym odbywa³yby siê wystêpy zespo³ów arty-
stycznych, ale i spektakle teatralne, seanse filmowe, biennale,
zabawy, dyskoteki, spotkania, posiady i zebrania. Nadzieje po-
k³adane s¹ w kompleksie wypoczynkowo-rozrywkowym, który
ma powstaæ na bazie Ÿróde³ termalnych. Poczekamy,
zobaczymy.                                                                               wb.

zna³ przyby³ych goœci z dzia³alnoœci¹ LMiR oraz przedstawiaj¹c
historiê Zaœlubin Polski z Morzem. Prezentowa³ pierœcieñ Halle-
ra, który otrzyma³ w trakcie tegorocznych obchodów 87 rocznicy
Zaœlubin Polski z Morzem. Przekaza³ równie¿ w imieniu Admira-
³a Floty Marynarki Wojennej odznaki za wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³al-
noœæ na rzecz Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ¿.w. p. Jerzemu Ryry-
chowi oraz opiekunowi MSKLMiR  p. Iwonie Kominek.
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ECHA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ I US£UGOWEJ
W JAWORZU

ZAWSTYDZONY PA£AC
Jaworze ma szczêœcie do Austriaków. W roku 1816 w Ba-
den urodzi³ siê Hrabia Maurycy za³o¿yciel uzdrowiska
w Jaworzu. By³ trzecim z kolei potomkiem z rodu Saint Ge-
nois, który w 1792 roku naby³ Jaworze.
Pierwszy w³aœciciel z tego rodu Arnold baron Saint-Genois
d`Anneaucourt wpisa³ siê na karty historii wybudowaniem
koœcio³a rzymskokatolickiego /1802 r./ i pa³acu /1793 r./ iden-
tycznego jak w Baden. Teraz przedsiêbiorstwo Berndorf
Metall und Bäderbau GmbH z koncernu Berndorf AG z Dol-
nej Austrii /blisko Baden/ otworzy³o w Jaworzu siedzibê
Spó³ki z o.o. Berndorf Baderbau – Polska. W zakupionym
starym budynku w centrum Jaworza trwa remont kapitalny.
Dziêki temu nadgryziony minionym czasem budynek na
wprost pa³acu ju¿ wyró¿nia siê gustown¹ elewacj¹ jakby
kokietuj¹c pa³ac do pójœcia w jego œlady.
Z Markiem Wrzalem prezesem zarz¹du „Berndorf Bader-
bau – Polska” rozmawia Wojciech Bertisch.

Czy jest pan mo¿e potomkiem z rodu Saint Genois?
¯a³ujê, ale nie jestem potomkiem tego rodu. Mój ród zako-
rzeniony jest pod Karkonoszami, a ja urodzi³em siê w Cie-
plicach Œl¹skich. Tam chodzi³em do szkó³, a dyplom in¿y-
niera mechanika uzyska³em w filii Politechniki Wroc³aw-
skiej w Jeleniej Górze. Po studiach w 1981 roku jak wów-
czas wielu m³odych ludzi, wyjecha³em za granicê. Szczê-
œliwie trafi³em na og³oszenie przedsiêbiorstwa Berndorf
Bäderbau w Dolnej Austrii, oferuj¹cej zatrudnienie w moim
zawodzie. Jest to przedsiêbiorstwo, które wyspecjalizowa-
³o siê w obróbce stali nierdzewnej, a od 1960 roku jest wio-
d¹cym na œwiecie producentem stalowych niecek  i urz¹-
dzeñ basenowych. W Berndorf przepracowa³em 10 lat zdo-
bywaj¹c doœwiadczenie w projektowaniu obiektów k¹pielo-
wych, produkcji i monta¿u. PóŸniej kieruj¹c budow¹ obiek-
tów nie tylko zreszt¹ w Austrii, utrwala³em siê w przekona-
niu, ¿e Polska stanie siê potencjalnym rynkiem zbytu dla
firmy Berndorf. Kiedy o¿eni³em siê z bielszczank¹ Ew¹,
ju¿ wspólnie postanowiliœmy, ¿e za³o¿ymy firmê Berndorf -
Polska.
JeŸdzi³em po Polsce, prowadzi³em wiele rozmów, spraw-
dza³em zainteresowanie inwestycjami basenowymi, odwie-
dza³em targi i nabra³em pewnoœci, ¿e to jest dobry pomys³.
Przygotowa³em analizy rynku, prognozy i przedstawi³em
dyrekcji przedsiêbiorstwa projekt utworzenia firmy Berndorf
- Polska. W XI 2002 roku Zarz¹d podj¹³ decyzjê o utworze-
niu w Polsce przedstawicielstwa jako samodzielnej Spó³ki
z o.o.
Jak to siê sta³o, ¿e austriacki koncern znany na œwie-
cie z bardzo specjalistycznej produkcji, stosuj¹cy przy
tym najnowoczeœniejsze technologie, na siedzibê fir-
my w Polsce wybra³ Jaworze?
Wczeœniej ju¿ z ¿on¹ wybraliœmy Jaworze na miejsce zamiesz-
kania po powrocie do Polski. Kupiliœmy dom. Dyrekcja po wyraŸ-
nym zaistnieniu firmy na polskim rynku zaakceptowa³a propozy-
cjê za³o¿enia i zlokalizowania spó³ki Berdorf-Polska w Jaworzu.

Zadecydowa³y wzglêdy komunikacyjne i uroki jaworzañskiej
okolicy. Prognozy sprawdzaj¹ siê i Polska jest dobrym ryn-
kiem dla firmy Berndorf, a Berndorf dobr¹ reklam¹ Jawo-
rza. Wszêdzie wystêpujemy jako firma z Jaworza. Tworzy-
my te¿ nowe miejsca pracy, zatrudniamy ju¿ 14 osób,
a poszukujemy nadal projektantów i monterów.
Pierwszy kompleks basenów zrealizowaliœmy w 2005 r. dla
Oœrodka Rekreacyjno – Sportowego w £aziskach Górnych.
Obecnie nasze baseny i ich wyposa¿enia s¹ m.in. w War-
szawie, Krakowie, Jastrzêbiu, Kazimierzu, Strzegomiu,
a co szczególnie cieszy w dwóch nowych obiektach w Biel-
sku - Bia³ej. Firma kupi³a wiêc stary dom w Jaworzu na
siedzibê naszej spó³ki. Po zakoñczeniu remontu poza po-
mieszczeniami naszej firmy, na dole bêdzie kameralna
cukiernia, a na górze pomieszczenia wynajmowane na dzia-
³alnoœæ us³ugow¹.
Budynek bêd¹cy siedzib¹ firmy niebawem stanie siê
wizytówk¹ Jaworza. Czy widzi pan szansê Jaworza na
to by sta³o siê tak piêkn¹ miejscowoœci¹ jak te, które
z zazdroœci¹ ogl¹damy jad¹c przez Austriê, Niemcy czy
Szwajcariê?
Szansa Jaworza na wielki rozkwit na razie czeka g³êboko
pod ziemi¹. Jaworze mo¿e staæ siê bezkonkurencyjn¹
atrakcj¹ dla ca³ego Œl¹ska i nie tylko, kiedy powstanie tu
kompleks rekreacyjno - rozrywkowy wybudowany na bazie
solanek. Wtedy nawet Austriacy czy Niemcy bêd¹ Jawo-
rzan podziwiaæ. Nasza firma uczestniczy³a i uczestniczy
w kompleksowym przygotowaniu i realizacji takich obiek-
tów. Rozmawiamy z Wójtem na te tematy. Za przyk³ad dajê
Hajduszoboszlo na Wêgrzech. Ma³a wieœ ze starymi base-
nami termalnymi w nied³ugim czasie sta³a siê znanym
w Europie kurortem. Pó³tora miliona turystów rocznie goœci
tam zostawiaj¹c wielkie pieni¹dze. A Besanova, Poprad,
a Tatralandia na S³owacji, czy¿ nie stanowi¹ atrakcji pew-
nie te¿ dla Jaworzan?
Oby pan mi¹³ racjê. Dziêkujê za rozmowê.



2007 ROKMARZEC ECHO JAWORZA str. 18

NASI NIEZWYCZAJNI – Bo¿kowie

„TANIEC Z GWIAZDAMI” W JAWORZU?”
Program telewizyjny Taniec z Gwiazdami
sta³ siê ulubion¹ rozrywk¹ milionów Pola-
ków. Szczególnie ciep³o reagujemy na ta-
neczne wystêpy wykonywane przez zna-
nych i lubianych aktorów w parach z zawo-
dowymi tancerzami. Przepych inscenizacji,
iluminacje œwiate³ wkomponowanych
w porywaj¹c¹ muzykê, wielki styl w mini stro-
jach tancerek z partnerami jak z bajki, wzru-
szaj¹ i przenosz¹ nas w œwiat marzeñ. Poza
tym, ka¿dy cz³owiek choæby raz w ¿yciu tañ-
czy³ maj¹c wra¿enie, ¿e jest gwiazd¹ na par-
kiecie. A studniówki z nieœmiertelnym polo-
nezem, który „czas zacz¹æ”- lecz kto to po-
trafi? W wiêkszoœci przypadków, tañczymy
jak umiemy. Wprawdzie dyskoteki pêkaj¹
w szwach, ale tam nie tañczy siê walca, tan-
ga, fokstrota czy samby, nie mówi¹c o po-
lkach czy oberkach. Tam, ka¿dy jest gwiazd¹
wed³ug w³asnej improwizacji. Przecie¿ tañ-
czyæ ka¿dy mo¿e jak mówi³ prof. Marian
Wieczysty, dodaj¹c jednak, ¿e tañczyæ mo¿-
na siê nauczyæ.
I to jak!  Krzysztof i Szymon Bo¿kowie nawet nie pamiêtaj¹ ile
i gdzie zdobywali taneczne trofea. Puchary, medale i pami¹tki stoj¹
na pu³kach, na szafach, kredensach i biurkach w rodzinnym domu,
a tak¿e w gablotach ich klubu tanecznego w czeskim Brnie.
W Internecie na stronach www.dancesportinfo.net, www.csts.cz
i www.volny.cz|tktrend, mo¿na zobaczyæ mnóstwo ich zdjêæ, oczy-
wiœcie ze wspania³ymi  partnerkami.
Ale po kolei. Dom, w którym mieszkaj¹ w Jaworzu jest domem
rodzinnym z tradycjami. Mieszkaj¹ w nim razem cztery pokolenia
Bo¿ków. Krzysztof i Szymon, ich najm³odszy brat Kacper i naj-
starsza siostra Ewa z trójk¹ dzieci i mê¿em, rodzice Ma³gorzata i
Ryszard oraz jago mama Zofia. Rodzin-
noœæ tego domu uzupe³nia jeszcze kuzyn-
ka Teresa z mê¿em. Tradycj¹ w rodzinie s¹
zdolnoœci taneczne i muzykalnoœæ. Jednak
zdobywanie kunsztu tanecznego zaczê³o siê
od pana Ryszarda. Maj¹c szeœæ lat roz-
pocz¹³ naukê gry na skrzypcach. Wykazy-
wa³ jednak wyj¹tkowe poczucie rytmu i swo-
body w ruchu scenicznym. Rodzice ku jego
radoœci pos³ali go do klubu tanecznego. Æwi-
czy³ i udoskonala³ taniec z zami³owaniem
przez lata szko³y podstawowej, technikum,
a w czasie s³u¿by wojskowej sprawdzi³ siê
równie¿ w kabarecie. Po powrocie z wojska
kontynuowa³ naukê tañca na kursach w Cie-
szynie i Jaworzu. Niech wszyscy wiedz¹,
¿e w Jaworzu jest klimat ³askawynie tylko
ludziom i przyrodzie, ale te¿ tancerzom. W
1993 r Maria Strzelczyk dyrektor szko³y pod-
stawowej nr 1 zorganizowa³a pierwsze kur-
sy tañca towarzyskiego. Do dzisiaj nieprze-

rwanie w Jaworzu mo¿na uczyæ siê tañca, æwiczyæ i trenowaæ
w klubie „Step” obecnie u pani Malwiny Czechowskiej. Klub „Step”

za³o¿ony zosta³ przez Pana Ryszarda. Ry-
szard potrafi³ rozbudziæ zami³owanie do tañ-
ca w ca³ej czwórce swoich dzieci. ̄ ona Ma³-
gorzata sta³a siê ich mened¿erem i rzecz-
nikiem interesów. W „Stepie” wszystkie
dzieci pañstwa Bo¿ków, od szóstego roku
¿ycia zaczyna³y naukê tañca. Ewa tañczy-
³a przez kilkanaœcie lat i ma na koncie wie-
le sukcesów, a obecnie „tañczy” g³ównie
ko³o trójki swoich dzieci. Odkry³a w sobie
serce i talent do uczenia tañca innych. Uczy
wiêc z powodzeniem ma³e dzieci i du¿e
i nawet ca³kiem du¿e, bo studentów uni-
wersytetu trzeciego wieku.
Krzysztof ma 22 lata i ju¿ posiada upraw-
nienia trenera i sêdziego tañca towarzyskie-
go. Z Lenk¹ Matouskov¹, czesk¹ partnerk¹
wznieœli siê na szczyty kariery tanecznej.
Tañczyli w najwy¿szej klasie S /jest 9 klas/,
w fina³ach Pucharu Œwiata i w wielu innych
zawodach. Nale¿eli do klubu i trenowali

w Szkole Tañca w Brnie, bo w Czechach sponsorzy chêtniej uczest-
nicz¹ w tym kosztownym przedsiêwziêciu, jakim jest taniec. Dziw-
ne, ¿e w Polsce sponsorzy nie czuj¹ jak wspaniale i skutecznie
tancerze mog¹ ich reklamowaæ. Obecnie partnerk¹ Krzysztofa
jest Bettina Molendowska, Wêgierka mieszkaj¹ca w Krakowie,
ale nadal je¿d¿¹ trenowaæ do Czech.
Szymon ma ju¿ 17 lat i wzorem ojca, brata i siostry uczy siê
w Technikum Budowlanym w Bielsku Bia³ej. Pogodziæ naukê
z codziennym treningiem, czêstymi wyjazdami w œwiat jest bar-
dzo trudno, ale czego siê nie robi jak siê kocha taniec. Ze swoj¹
czesk¹, piêtnastoletni¹ partnerk¹ Michael¹ Riedlov¹ urzekaj¹
wdziêkiem, piêknem ruchu i autentycznym umi³owaniem tañca.

Parokrotnie byli ju¿ w finale Mistrzostw
Œwiata, a w Pucharze Œwiata czarowali pu-
blicznoœæ na Tajwanie, w Singapurze, Ma-
lezji.
Kacper, jak wszyscy w rodzinie zacz¹³ na-
ukê tañca w klubie „Step”. W kategoriach
dzieciêcych odnosi³ ju¿ sukcesy. Tê niew¹t-
pliw¹ karierê tancerza przerwa³a na razie
sama natura, gdy¿ partnerka, o któr¹ wca-
le nie jest ³atwo, tak wystrzeli³a w górê, ¿e
Kacper mia³ g³owê trochê w nieodpowied-
nim dla niej miejscu.
Niezwyczajne dzieci i ich niezwyczajni ro-
dzice s¹ przy tym zwyczajni, skromni i za-
pracowani, a dumni to mog¹ byæ Jaworza-
nie. Tylko jak niewielu o nich s³ysza³o?
A mo¿e by tak w Jaworzu zorganizowaæ
„Taniec z Gwiazdami”? Tancerzy œwiato-
wej klasy odkryliœmy, to gwiazdy z pewno-
œci¹ te¿ znajdziemy.
                                                               wbEwa z partnerem

Kacper z partnerk¹
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OG£OSZENIA I REKLAMY

P.H.U. „ARMOT” HURT DETAL

T  £  U  M  I  K  I
                            CENY PRODUCENTÓW !!

                      Materia³: aluminium

WYMIANA GRATIS

Czynne 9.00 – 17.00 soboty 9.00 – 12.00

Jaworze  ul. Graniczna 297

Tel. 033 817 29 13

PODZIEKOWANIE
Pragnê bardzo serdecznie

podziêkowaæ wszystkim

rolnikom, którzy w dniu 04.02.

2007 r. wziêli udzia³ i poparli

moj¹ kandydaturê, w wyborach

do Rady Powiatowej Œl¹skiej

Izby Rolniczej
Jan Bathelt

,
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

MISTRZOWIE POLSKI Z JAWORZA
Odkrywamy ko le jn¹
wspania³¹ niespodzian-
kê dla Jaworzan. Kto
bowiem wie, ¿e dru¿yna
z Jaworza wywalczy³a
z³oty medal na 25.Halo-
wych Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów w £ucznic-
twie Bloczkowym. W
dru¿yn ie  wyst¹p i l i :
Adam Bisok, Jaros³aw
Matoga, Tomasz Pomor-
sk i  i  Luc jan Socha z
£uczn iczego Klubu
Sportowego „X-dziesiêæ”
z Jaworza. Druga dru¿y-
na z tego klubu w sk³adzie: Andrzej Krechut, Piotr
Podsiad³o i Dariusz Socha zajê³a V miejsce na 18.
dru¿yn sklasyfikowanych.
Mistrzostwa mia³y szczególn¹ oprawê, poniewa¿ w
2007 roku Polski Zwi¹zek £uczniczy obchodzi jubile-

MISTRZOWSKIE DANY

usz osiemdziesiêciolecia.
Polski Zwi¹zek £uczniczy wy-
ró¿ni³ £uczniczy Klub Sporto-
wy „X-dziesiêæ” z Jaworza
powierzaj¹c mu zorganizo-
wanie w Jaworzu
PIERWSZEGO OTWARTE-
GO PUCHARU POLSKI W
£UCZNICTWIE TERENO-
WYM 3D /strzelanie do ma-
kiet imituj¹cych zwierzêta/
Zawody rozpoczn¹ siê 26
maja br. Gratulujemy zawod-
nikom! Rozs³awiajcie i pro-
mujcie nadal Jaworze w Pol-
sce i na œwiecie co najmniej

tak jak to od dawna robi¹ dzieci, m³odziki i juniorzy z
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziesi¹tka”.
W nastêpnym wydaniu Echa Jaworza przedstawimy
oba kluby jako dowód, ¿e ich powstanie by³o
strza³em w dziesi¹tkê.                                       wb

W  dniu  03.03.2007  w Warszawie odby³ siê egzamin mi-
strzowski w kick-boxingu.
Do egzaminu przyst¹pi³o dwoje instruktorów z klubu Be-
skid-dragon.
Na pierwszy stopieñ mistrzowski zdawa³a trener Agniesz-
ka Turchan zdoby³a 1 dan.
Na drugi stopieñ mistrzowski zdawa³ trener Piotr Turchan
zdoby³ 2 dan.
Do egzaminu mistrzowskiego mo¿e przyst¹piæ trener lub
zawodnik  po ukoñczeniu 21 lat min. 10 lat treningu min 2
lata od egzaminu na 1 ky.
W dniu 11 lutego odby³y siê zawody eliminacyjne do Mi-
strzostw Polski w light-contact w Krynicy-Zdroju.
Zawodnicy Beskidu-dragon zdobyli nastêpuj¹ce wyniki

Barbara Œliwa srebrny medal w kat. 70 kg
Kornelia Kieloch srebrny medal w kat. 55 kg
Dawid Skulina srebrny medal w kat. 35 kg
Malwina Synecka z³oty medal w kat. do 50 kg
Mistrzostwa Polski w Light-contact odbêd¹ siê w N.M LUBASKIM
W DNIACH 22-25 MARCA.


