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DROGI PRZYJACIELU JAWORZAN
Niestrudzonemu patriocie i piewcy wspania³oœci naszej Ma³ej Ojczyzny Franciszkowi
Karolowi Szpokowi dziêkujemy za lata s³u¿by w roli Redaktora Naczelnego Echa Jaworza. Sam zadecydowa³eœ, ¿e „to ju¿ nie to zdrowie”, a my uszanowaliœmy - Twoj¹ decyzjê. ¯yczymy Byœ
jednak w zdrowiu ¿y³ i nadal bywa³ z nami poprzez teksty Twego pióra zamieszczane w naszej gazecie.
Wojciechowi Bertischowi, który podj¹³ siê funkcji Redaktora Naczelnego Echa Jaworza, ¿yczymy by
sprosta³ oczekiwaniom Jaworzan na gazetê ka¿dego z nas, gazetê chcian¹ i lubian¹.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Wójt
Andrzej Œliwka
Zdzis³aw Bylok

URZ¥D GMINY BEZ TAJEMNIC
ODPOWIEDZIALNOŒÆ I SATYSFAKCJA
Z zastêpc¹ wójta Rados³awem G. Osta³kiewiczem rozmawia W. Bertisch
Jaka by³a Pana droga do funkcji Zastêpcy Wójta Gminy Jaworze?
Z Jaworzem jestem
zwi¹zany odk¹d tylko pamiêtam. Tutaj wychowa³a
siê moja mama, tutaj
mieszkali moi dziadkowie,
u których spêdza³em w³aœciwie ka¿d¹ woln¹ chwilê – wakacje, ferie czy
w ci¹gu roku szkolnego
weekendy. Mogê œmia³o
powiedzieæ, ¿e prze¿y³em
tu najpiêkniejsze lata mojego dzieciñstwa. I w³aœnie to sprawia, ¿e praca
na rzecz – nie bojê siê u¿yæ tego s³owa – mojej gminy sprawia mi nie tylko zawodow¹ satysfakcjê, ale i osobist¹. Czujê
siê – mimo ¿e mieszkam od urodzenia w Wapienicy, a wiêc
tu¿ za miedz¹ – jak u siebie. Ale Jaworze to nie tylko sentyment i wspomnienia, to przede wszystkim miejscowoœæ z przysz³oœci¹ i wielkimi perspektywami rozwoju.
Jeœli zaœ chodzi o moj¹ drogê zawodow¹, to u Ÿróde³ mojej
pracy w Jaworzu le¿y przede wszystkim przygotowanie zawodowe. W 2003 roku ukoñczy³em dwustopniowe studia w ramach miêdzywydzia³owego instytutu prawa i administracji na
kierunku administracja, specjalizuj¹c siê w zakresie prawa europejskiego. Nie ukrywam, ¿e lata spêdzone na uniwersytecie
w g³ównej mierze pozwoli³y mi poznaæ podstawowe mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej oraz da³y solidn¹ wiedzê i przygotowanie do spraw, za które dzisiaj jestem odpowiedzialny w naszej gminie. W trakcie studiów pracowa³em w katowickiej filii centrum egzaminacyjnego Instytutu Goethego,
a niespe³na pó³ roku po obronie pracy magisterskiej rozpocz¹³em pracê w Urzêdzie Gminy Jaworze najpierw jako pracownika dzia³u budownictwa, a nastêpnie jako specjalista do spraw
pozyskiwania funduszy europejskich. To by³ okres, kiedy w
decyduj¹c¹ fazê wkracza³y tzw. programy przedakcesyjne jak
PHARE czy SAPARD oraz rozpoczyna³o siê wchodzenie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie wdra¿anie funduszy
strukturalnych, które mia³y zdecydowaæ o rozwoju nie tylko
kraju, ale przede wszystkim takich miejscowoœci jak nasza.
Dlatego te¿ wójt Zdzis³aw Bylok zaraz na pocz¹tku swojego
urzêdowania rozpocz¹³ poszukiwania osoby, która by³aby odpowiedzialna w Urzêdzie za pozyskiwanie funduszy unijnych.

str. 2, 3, 4, 5

Nie jest ¿adnym sekretem, ¿e przychodz¹c do pracy nie mia³em ¿adnego doœwiadczenia w tym zakresie, a tylko przygotowanie teoretyczne. Jednak w tamtym czasie nikt nie mia³
jeszcze do czynienia z tego typu sprawami i wszyscy musieliœmy siê uczyæ od samego pocz¹tku – nierzadko na w³asnych
b³êdach. Te doœwiadczenia nauczy³y nas, ¿e nic – szczególnie jeœli chodzi o fundusze z Unii – nie jest mann¹ z nieba.
¯eby pozyskaæ pieni¹dze z Brukseli, trzeba siê sporo napociæ
– z tym, ¿e zdobycie pieniêdzy w porównaniu z ich rozliczeniem to przys³owiowa bu³ka z mas³em, gdy¿ prawdziwe schody zaczynaj¹ siê z chwil¹, gdy Unia zaczyna pytaæ, co zrobiliœmy z jej pieniêdzmi i jakie s¹ tego efekty. Od pierwszych dni
kadencji Wójta szczególny nacisk by³ k³adziony w³aœnie na
poszukiwania alternatywnych Ÿróde³ finansowania inwestycji
pochodz¹cych spoza bud¿etu – w³aœnie ta filozofia zrobi³a na
mnie najwiêksze wra¿enie, gdy rozpoczyna³em sw¹ pracê
w gminie, zreszt¹ dzisiaj wiem, ¿e jest to jedyne s³uszne myœlenie, jeœli chodzi o zarz¹dzanie samorz¹dem. Przez minione lata staraliœmy siê sk³adaæ wnioski tam, gdzie to tylko mo¿liwe – od ZPORRu po fundusze wspó³pracy przygranicznej,
nie zapominaj¹c przy tym o œrodkach krajowych – jak chocia¿by Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska, sk¹d dzisiaj czerpiemy œrodki na termomodernizacjê gimnazjum czy
wymianê kot³ów centralnego ogrzewania. Jednak najwa¿niejsze z punktu widzenia bud¿etu gminy by³y, s¹ i bêd¹ œrodki
unijne, które jak ¿adne inne wspieraj¹ rozwój cywilizacyjny
ka¿dej miejscowoœci w Polsce.
Jak ju¿ mówi³em, pracê w Urzêdzie Gminy rozpocz¹³em
w czerwcu 2003 roku – najpierw jako wolontariusz, potem
w oparciu o umowê zlecenie, by wreszcie otrzymaæ umowê
o pracê. Pocz¹tkowo przez kilka tygodni wspó³pracowa³em
z pani¹ £ucj¹ Habdas na stanowisku do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, gdzie zdobywa³em
urzêdnicze szlify. W sierpniu 2003 roku z³o¿y³em z powodzeniem swój pierwszy wniosek w ramach funduszu wspó³pracy przygranicznej PHARE CBC 2000 na organizacjê imprez plenerowych w 2004 roku. Pod koniec 2003 roku zosta³em kierownikiem Gminnego Centrum Informacji, gdzie
przez rok wspólnie z piêciorgiem sta¿ystów pomagaliœmy
bezrobotnym z terenu naszej gminy w poszukiwaniu pracy,
ucz¹c ich obs³ugi komputera, pisania listów motywacyjnych
i ¿yciorysów czy poruszania siê po Internecie. W po³owie
2004 roku zosta³em kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Spo³ecznych, który skupia³ w swojej strukturze
zadania z zakresu obronnoœci, obrony cywilnej, meldunków,
obs³ugi organów gminy, archiwum, wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, obs³ugi interesanta, wspó³pracy zagranicznej czy polityki kadrowej. W 2006 roku zosta³em
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powo³any przez Wójta na stanowisko Pe³nomocnika ds. Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹, a wiêc osoby odpowiedzialnej
za wdro¿enie w Urzêdzie ISO, natomiast po reorganizacji
w 2007 roku zosta³em kierownikiem nowoutworzonego Referatu Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich, który w
pierwszym rzêdzie by³ odpowiedzialny za pozyskiwanie
œrodków z funduszy wspólnotowych, wspó³pracê z naszymi zagranicznymi partnerami czy organizacjami pozarz¹dowymi. Na tym stanowisku by³em zatrudniony do 21 listopada tego roku, kiedy to Wójt Bylok zdecydowa³ siê powo³aæ mnie na stanowisko swojego zastêpcy.
Jaki jest podzia³ zadañ, odpowiedzialnoœci i uprawnieñ pomiêdzy Wójtem a jego Zastêpc¹?
Za³o¿enia reformy administracyjnej z 2001 roku s¹ jasne – najwa¿niejsz¹ osob¹ w gminie i urzêdzie gminy jest
wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybierany w bezpoœrednich wyborach powszechnych. Taka konstrukcja nie
pozostawia ¿adnych w¹tpliwoœci – najwa¿niejszy w jaworzañskim samorz¹dzie, poza Rad¹ oczywiœcie, jest wójt.
Wszyscy urzêdnicy, do których zaliczam siê równie¿ ja,
jesteœmy jego pracownikami, z pomoc¹ których realizuje
on swoje zamierzenia i cele. Podobnie i ja widzê swoj¹ rolê
na tym stanowisku. Ka¿da moja decyzja i ka¿dy mój ruch
musz¹ zawsze byæ uzgodnione z wójtem i wyp³ywaæ z jego
pe³nomocnictw. Dlatego te¿ odpowiadaj¹c na Pana pytanie, muszê zaznaczyæ, ¿e dzisiaj zastêpca wójta ma nieco
inne znaczenie ni¿ kilka lat temu. Wicewójt dzisiaj to alter
ego wójta – w koñcu, by u¿yæ terminologii sportowej, gramy
do jednej bramki, któr¹ jest rozwój Jaworza i podniesienie
jakoœci ¿ycia jego mieszkañców.
Charakter mojej pracy nie uleg³ wielkim zmianom w porównaniu z tym, co robi³em poprzednio. Rzecz oczywista,
¿e przyby³o obowi¹zków, które nieodzownie wi¹¿¹ siê z piastowanie funkcji zastêpcy wójta, a wynikaj¹ wprost z ustaw,
pe³nomocnictw Wójta czy regulaminu organizacyjnego urzêdu. I tak w pierwszym rzêdzie to pe³nienie czynnoœci kierownika Urzêdu pod nieobecnoœæ Wójta lub w przypadku
innych przyczyn niemo¿noœci pe³nienia obowi¹zków przez
Wójta, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miêdzy pracownikami pod nieobecnoœæ Wójta lub w przypadku innych
przyczyn niemo¿noœci pe³nienia obowi¹zków przez Wójta
oraz sprawowanie bezpoœredniego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ Referatu Gospodarki i Infrastruktury, w ramach którego
bêdzie funkcjonowaæ komórka ds. pozyskiwania funduszy
europejskich. Poza tym nadal bêdê odpowiedzialny za ca³okszta³t spraw dotycz¹cych funduszy, wspó³pracy zagranicznej czy wdro¿enie ISO.
Na koniec powiem, ¿e dopiero teraz dochodzi do mnie,
jak wielk¹ odpowiedzialnoœæ niesie ze sob¹ stanowisko zastêpcy wójta – to jak sprawdzê siê w tej roli nie tylko bêdzie
mia³o wp³yw na moj¹ przysz³oœæ zawodow¹, ale w pierwszym
rzêdzie wszystko, co zrobiê bêdzie zaliczone na konto Wójta, przede wszystkim to, co zrobiê Ÿle. Dlatego te¿ zak³adam, ¿e b³êdów musi byæ i bêdzie jak najmniej. Inna sprawa,
¿e od naszej pracy zale¿y jakoœæ ¿ycia wszystkich jaworzan, co dodatkowo stanowi bodziec do jak najwiêkszego
zaanga¿owania i jak najpowa¿niejszego traktowania swoich
obowi¹zków. Dlatego te¿ w mojej opinii sprawowanie jakiejkolwiek funkcji w administracji publicznej tak szczebla pañstwowego, jak i samorz¹dowego to nie tylko praca, ale równoczeœnie wielka odpowiedzialnoœæ, a zarazem s³u¿ba
na rzecz spo³eczeñstwa. I w³aœnie tak zamierzam postrzegaæ swoj¹ pracê na stanowisku zastêpcy wójta.
Wójt Zdzis³aw Bylok jest cz³owiekiem o bardzo wysokim poczuciu odpowiedzialnoœci, a co za tym idzie
o ograniczonym zaufaniu do otoczenia. Czym Pan
zyska³ sobie zaufanie Wójta?
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To pytanie raczej do Wójta, a nie do mnie. Wójta znam
osobiœcie od blisko piêciu lat i przez ten czas poznaliœmy
siê dosyæ dobrze. Niemniej jednak decyzja o powo³aniu mnie
na stanowisko jego zastêpcy by³a dla mnie prawdziwym
zaskoczeniem – tym bardziej, ¿e poprzednio funkcjê tê sprawowali doœwiadczeni samorz¹dowcy jak pan Rudolf Galocz
czy Roman Greñ. Nie ukrywam, ¿e obaj ustawili poprzeczkê bardzo wysoko, w zwi¹zku z czym czeka mnie trudna
praca i spore wyzwanie. Dlatego te¿ chyba wa¿niejsze jest
pytanie, jak tego zaufania nie zawieœæ. Wierzê, ¿e temu
podo³am, gdy¿ w przeciwnym razie z ca³¹ pewnoœci¹ propozycji wójta bym nie przyj¹³.
Nie mogê siê jednak zgodziæ z tez¹, ¿e wysokie poczucie odpowiedzialnoœci musi poci¹gaæ za sob¹ ograniczone
zaufanie do otoczenia. Znam Wójta Zdzis³awa Byloka ju¿
kilka lat i ostatni¹ rzecz¹, jak¹ móg³bym o nim powiedzieæ,
¿e to cz³owiek o ograniczonym zaufaniu do otaczaj¹cego
go œwiata. Mo¿na mówiæ o daleko posuniêtej ostro¿noœci
i rozwadze, ale z ca³¹ pewnoœci¹ to cz³owiek pe³en zaufania
i wiary w ludzi. To cz³owiek równie¿ otwarty na wszelkie
nowinki techniczne, a do tego œwiadomy, ¿e kluczem do
rozwoju jest innowacja i postêp. Dlatego te¿ dzisiaj Urz¹d to
ju¿ prawie w pe³ni zinformatyzowana, sprawnie dzia³aj¹ca
machina, gdzie od nowego roku funkcjonuje podpis elektroniczny, a petent dziêki systemowi ISO sta³ siê pe³noprawnym klientem. I to w³aœnie jest wielka zas³uga wójta Byloka
– urz¹d dzisiaj jest instytucj¹ przyjazn¹ i otwart¹, a nie oblê¿on¹ papierami nieprzyjazn¹ twierdz¹.
Wed³ug strategii Unii Europejskiej wa¿nym zadaniem Parlamentu Europejskiego jest stworzenie warunków do
zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich na terenie Unii. W tym celu stworzono ró¿ne programy i zaplanowano fundusze. Poszczególne kraje opracowa³y m. in.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Œrodki na realizacjê polskiego programu wynosz¹ a¿
13,2 mld EURO. Oprócz tego do wykorzystania s¹ œrodki
uzyskiwane poprzez fundusze strukturalne /ok. 5 mld
EURO/. W tej sytuacji dopiero teraz w³adze samorz¹dowe czeka ogromne wyzwanie. Sukces odnios¹ te gminy,
w których najlepiej wykorzystano ponad dwa lata /od
przyst¹pienia do UE/ na naukê i przygotowania organizacyjne. To pozwoli obecnie sprawnie sk³adaæ wnioski
i wykorzystywaæ wszystkie mo¿liwoœci pozyskiwania zewnêtrznych œrodków finansowych na rozwój spo³eczno –
gospodarczo - kulturowy gminy. Jak do tego przygotowane s¹ w³adze samorz¹dowe Gminy Jaworze?
Urz¹d Gminy Jaworze w poprzedniej kadencji wykona³
w zakresie spraw zwi¹zanych z pozyskiwaniem œrodków unijnych wielki krok naprzód. Mimo pocz¹tkowych komplikacji
i trudnoœci wynikaj¹cych g³ównie z prozaicznej przyczyny, ¿e
wszyscy tak naprawdê dopiero siê uczyliœmy Unii, uda³o siê
nam otrzymaæ dofinansowanie dla trzech ma³ych projektów
kulturalnych i czterech du¿ych inwestycji. Mo¿e ma³o kto
pamiêta, ale wszystkie imprezy kulturalne w latach 2004-2006
by³y finansowane g³ównie ze œrodków w ramach wspó³pracy
transgranicznej Phare i Interreg, natomiast z SAPARDu sfinansowaliœmy rozbudowê kanalizacji w rejonie ulicy Zdrojowej i czêœci Cyprysowej. I w³aœnie te doœwiadczenia uzyskane w ramach tzw. programów przedakcesyjnych pozwoli³y nam
skutecznie wnioskowaæ o kolejne dotacje z funduszy strukturalnych na takie inwestycje, jak chodnik wzd³u¿ ulicy Zdrojowej, Amfiteatr czy kanalizacjê w rejonie ulicy Turystycznej.
W okresie programowania 2007-2013 zamierzamy korzystaæ z dotychczasowych doœwiadczeñ, ale proszê nie zapominaæ, ¿e w³aœciwie musimy funduszy uczyæ siê od pocz¹tku, gdy¿ w³aœciwie poprzednie regulacje, zapisy poszczególnych programów i procedury, a nawet formularze wniosków
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sta³y siê bezu¿yteczne. Niemniej jednak to wszystko, czego
nauczyliœmy siê w latach poprzednich, nie jest bez znaczenia. Ju¿ wiemy, jak poruszaæ siê w ca³ej tej skomplikowanej
strukturze funduszy unijnych, na co zwracaæ wiêksz¹ uwagê
i gdzie szukaæ pomocy. Przede wszystkim jednak wiemy, ¿e
problemem nie jest pozyskanie pieniêdzy na inwestycjê, ale
ich w³aœciwe rozliczenie. Dlatego te¿ od stycznia ponownie
reorganizujemy Urz¹d pod k¹tem w³aœnie skutecznej absorpcji œrodków zewnêtrznych. I w tym w³aœnie moja rola jako
osoby odpowiedzialnej za ten obszar dzia³añ. W tym celu
³¹czymy Referat Gospodarki i Infrastruktury z kierowanym
przeze mnie do tej pory Referatem Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich, wzmacniaj¹c jego obsadê merytoryczn¹.
Jednoczeœnie zaprzêgamy w cudzys³owie do roboty w tym
zakresie Referat Bud¿etu i Finansów, czyni¹c go wspó³odpowiedzialnym za stronê finansow¹ przedsiêwziêæ realizowanych w ramach pozyskanego wspó³finansowania z Unii Europejskiej. Krótko mówi¹c, wszyscy pracownicy Urzêdu musz¹
poczuæ na sobie odpowiedzialnoœæ za realizacjê celów zawartych w Strategii Rozwoju naszej gminy, gdy¿ wtedy stanie siê ona nie suchym tekstem na papierze w archiwum
Urzêdu, ale czymœ namacalnym, co ju¿ wkrótce bêdzie mo¿na zobaczyæ na w³asne oczy.
Aby zakoñczyæ temat, powiem jeszcze, ¿e g³ównym Ÿród³em pozyskiwania funduszy z Unii nie jest wbrew pozorom
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który tak naprawdê
nie oferuje naszej miejscowoœci ¿adnych kokosów, bo ledwie
góra 4,5 miliona z³otych na ca³e siedem lat, z czego 4 miliony dotyczyæ mog¹ tylko sieci wodno-kanalizacyjnych (a nasz
projekt wyceniamy szacunkowo na ponad trzydzieœci milionów), ale programy operacyjne – regionalny, zarz¹dzany przez
województwo œl¹skie, oraz œrodowiskowo-infrastrukturalny,
zarz¹dzany w Warszawie na szczeblu rz¹dowym.
Nie zapominajmy jednak jeszcze o jednej bardzo istotnej
sprawie, ¿e wnioski wnioskami, dofinansowanie dofinansowaniem, ale pozostaje jeszcze sprawa wk³adu w³asnego. Unia
Europejska nie daje pieniêdzy z góry, ale zwraca zap³acone
przez nas œrodki za wykonane prace. Praktycznie wiêc wy-

gl¹da to w ten sposób, ¿e najpierw to gmina musi wy³o¿yæ
ca³¹ kwotê, a dopiero póŸniej Unia refunduje poniesione koszty
w czterdziestu, siedemdziesiêciu czy osiemdziesiêciu piêciu procentach. I to jest najpowa¿niejszy problem, jeœli chodzi o wnioskowanie o realizacjê inwestycji z funduszy europejskich, bo jak wiadomo bud¿et to nie worek bez dna,
z którego mo¿na finansowaæ zawsze i wszystko.
W Unii Europejskiej bardzo du¿e œrodki przeznaczone
s¹ równie¿ na finansowanie dzia³añ rozwojowych mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz osób fizycznych. Czy Urz¹d Gminy przewiduje zorganizowanie w Urzêdzie punktu informacyjnego, konsultacyjnego i pomocy w pozyskiwaniu funduszy przez jaworzañskich przedsiêbiorców?
Pomoc dla przedsiêbiorców stanowi w rzeczy samej bardzo wa¿ny punkt w ramach wsparcia ze strony funduszy strukturalnych. Jednakowo¿ to nie gminy s¹ odpowiedzialne za
jego wdra¿anie, co wiêcej – zapisy programowe wyraŸnie
wskazuj¹ tutaj na samorz¹d województwa. W tym celu utworzone zosta³o jako jednostka bud¿etowa Urzêdu Marsza³kowskiego – Œl¹skie Centrum Przedsiêbiorczoœci. Niektóre gminy staraj¹ siê jednak wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom przedsiêbiorców, organizuj¹c tego typu punkty informacyjne czy
konsultacyjne, co zazwyczaj ma miejsce w du¿ych miastach, jak chocia¿by Bielsko. Problem z tym maj¹ mniejsze
samorz¹dy, których bud¿ety s¹ zazwyczaj zapiête na ostatni guzik i nie ma mowy, by wygospodarowaæ jakiekolwiek
œrodki na dodatkowe etaty. Na dzieñ dzisiejszy takiej mo¿liwoœci nie ma równie¿ w naszym urzêdzie. Zdajê sobie sprawê, ¿e taki punkt w Jaworzu mo¿e mia³by i sens, ale z drugiej strony staramy siê nie tworzyæ wirtualnych stanowisk,
które docelowo opiera³yby siê na pozyskiwaniu informacji od
innych instytucji i przekazywaniu ich potencjalnym zainteresowanym z zastrze¿eniem, ¿e i tak nale¿y je i tak potwierdziæ gdzieindziej. Inna sprawa, ¿e takie punkty znajduj¹ siê
w innych instytucjach, jak chocia¿by w urzêdzie pracy czy
regionalnych centrach informacji europejskiej.
Dziêkujê za rozmowê.

SEKAP – URZÊDNIK NA EKRANIE

Jak to bêdzie dzia³aæ? Bardzo prosto. To najwa¿niejsza
zasada przy tworzeniu portalu dla odbiorców projektu SEKAP. Intuicja, tolerancja i ergonomia – tak jest tworzony interfejs dla odbiorców. A wiêc gdy przys³owiowy Andrzej Kowalski, mieszkaniec Jaworza – obecnie mieszkaj¹cy w Londynie – bêdzie chcia³ dope³niæ formalnoœci i wymeldowaæ siê
z domu rodzinnego, to wystarczy jak wejdzie na stronê portalu zwi¹zanego z projektem. Wystarczy, ¿e wype³ni formularz, zaloguje siê do w³asnej skrzynki bêd¹cej ³udz¹co podobnej do prywatnej, z której korzysta na co dzieñ podpisze
formularz podpisem elektronicznym i poczeka na decyzjê.
A gdyby decyzja siê opóŸnia³a, albo by³o coœ niejasne, to
zawsze za pomoc¹ swojej skrzynki bêdzie móg³ siê skontaktowaæ z urzêdem. Oczywiœcie w ka¿dej chwili bêdzie móg³
przerwaæ pracê, a to co dokona³ zostanie zachowane. A gdy
Anna Nowak, teœciowa pana Andrzeja prowadz¹ca kwiaciarniê potrzebuje uzyskaæ niezbêdne zaœwiadczenie wystarczy
¿e siê zaloguje do w³asnej skrzynki i wyst¹pi online o taki
wniosek. I to bez koniecznoœci zamykania kwiaciarni i tracenia ca³ego dnia pracy na dojazd i kolejkê.
Kiedy? Jak najszybciej. To znaczy, ¿e portal ruszy³ na pocz¹tku przysz³ego roku. Twórcy portalu przy jego tworzeniu
kierowali siê ergonomi¹ i komfortem u¿ytkownika. Bezpieczeñstwo danych tak¿e jest szalenie istotne. Temu bêd¹
s³u¿y³y specjalnie zabezpieczenia nie tylko fizyczne jak kraty

System Elektronicznej Komunikacji Administracji
Publicznej [SEKAP] to rozwi¹zanie dla mieszkañców
i przedsiêbiorców województwa œl¹skiego, który pozwoli na za³atwianie on-line spraw administracyjnych.
SEKAP jest to bowiem miejsce w Internecie gdzie ju¿
nied³ugo bêdzie mo¿na komfortowo spotkaæ siê z urzêdnikiem. Pod specjalnym adresem w Internecie utworzony
bêdzie serwis zawieraj¹cy nie tylko formularze elektroniczne, które pozwol¹ na wygodne za³atwianie spraw niezale¿nie od pory dnia czy szerokoœci geograficznej. Powstanie portal, œwiadcz¹cy w pe³ni transakcyjne us³ugi przez
urzêdy. Na pocz¹tek bêdzie ich kilkanaœcie, ale z czasem
ka¿dy z urzêdów bêdzie samodzielnie zwiêksza³ ich liczbê. W tym projekcie prze³omowym jest nie tylko sam fakt,
¿e urzêdy umo¿liwi¹ interaktywne za³atwianie spraw, ale
to, ¿e powstanie mo¿liwoœæ kontaktu z urzêdem na bie¿¹co. Wszystko dziêki temu, ¿e SEKAP zmienia sposób
myœlenia urzêdników o sposobie œwiadczenia us³ug. Zmienia siê nastawienie na klienckie. A urzêdy w Internecie
wreszcie bêd¹ œwiadczyæ us³ugi odpowiadaj¹c na wyzwania wspó³czesnoœci.
Istotn¹ cech¹ SEKAP jest to, ¿e korzystanie z niego
bêdzie bezp³atne. Dotyczy to zarówno korzystania z formularzy w portalu, ale tak¿e skrzynki i podpisu elektronicznego wydawanego w ramach SEKAP.

cd. na str. 5
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lub drzwi w serwerowniach czy rozwi¹zania informatyczne.
S³u¿yæ temu bêdzie tak¿e certyfikat wydawany nieodp³atnie w ramach projektu jego u¿ytkownikom aby jednoznacznie identyfikowaæ przedsiêbiorcê lub mieszkañca. Ten podpis elektroniczny zast¹pi nie tylko tradycyjny podpis na
wniosku, ale tak¿e piecz¹tkê urzêdu. Bo urzêdnicy tak¿e
bêd¹ dysponowaæ takim narzêdziem. Wszystko to ma s³u¿yæ temu aby kontakt online z urzêdem by³ nie tylko bezpieczny ale tak¿e jednoznaczny.
Obecnie w Projekcie bierze udzia³ 54 Partnerów. Liderem
Projektu SEKAP jest Województwo Œl¹skie, a partnerami s¹
miasta na prawach powiatu: Bielsko–Bia³a, Czêstochowa, D¹browa Górnicza, Gliwice, Jastrzêbie Zdrój, Katowice, Piekary
Œl¹skie, Ruda Œl¹ska, Rybnik, Siemianowice Œl¹skie, powiaty ziemskie: bieruñsko–lêdziñski, bêdziñski, cieszyñski,
gliwicki, k³obucki, wodzis³awski, zawierciañski, gminy: Bêdzin, Cieszyn, CzeladŸ, Godów, Gorzyce, Ha¿lach, Jaworze,
K³obuck, Knurów, Krzepice, Krzy¿anowice, KuŸnia Raciborska, Lubliniec, Lubomia, Marklowice, Mszana, Nêdza, Ornontowice, Orzesze, Paw³owice, Pietrowice Wielkie, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Radlin, Rudnik, Rudziniec, Rydu³towy, Skoczów, S³awków, Œwierklany, Toszek, Ustroñ, Wodzis³aw Œl¹ski, Zebrzydowice, ¯ywiec oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego.
Czy SEKAP rozwi¹zuje wszystkie problemy? Wszystkich
na pewno nie. Niezwyk³e jest to, ¿e w jednym przedsiêwziêciu uda³o siê pogodziæ oczekiwania nie tylko ma³ych gmin
ale tak¿e du¿ych. Dziêki temu powstanie jednolity, wysoki
standard us³ug administracyjnych œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹. Co wiêcej, gminy ubo¿sze zagro¿one wykluczeniem cyfrowym uczestnicz¹ w przedsiêwziêciu, które zapewni im awans cywilizacyjny. Sk³ada siê bowiem na to nie tylko
budowa portalu zwi¹zanego ze œwiadczeniem us³ug w ten
sam sposób niezale¿nie od po³o¿enia geograficznego gminy,
ale tak¿e dostawy sprzêtu komputerowego i oprogramowania, na które samodzielnie niektórych Partnerów projektu
SEKAP nie by³oby staæ. W ramach projektu ka¿dy z obywateli czy przedsiêbiorca bêdzie móg³ w przysz³oœci otrzymaæ
kwalifikowany podpis elektroniczny. Pozwoli to na sk³adanie
„pism” [a w³aœciwie wype³nianie formularzy online] do w³aœciwego urzêdu. Samo wydanie podpisu bêdzie wymaga³o tak¿e osobistego stawiennictwa w urzêdzie w celu potwierdzenia to¿samoœci. Oczywiœcie, jeœli u¿ytkownik SEKAP bêdzie ju¿ posiada³ certyfikowany podpis elektroniczny, to bêdzie on akceptowany bez ¿adnych dodatkowych procedur.
To wszystko piêknie brzmi, ale jednoczeœnie nie odpowiada na podstawowe pytania, które mog¹ siê zrodziæ
w g³owie ka¿dego z nas. Co w praktyce wdro¿enie tego
projektu da mieszkañcom naszej gminy? Jakie korzyœci

mo¿e odnieœæ mieszkaniec lub przedsiêbiorca w ka¿dej
z tych gmin? OdpowiedŸ jest bardzo prosta - SEKAP to
wielki krok w stronê informatyzacji Urzêdu Gminy Jaworze, dziêki czemu wszyscy bêd¹ mogli za³atwiæ swoj¹ sprawê 24h/dobê, a nie jak teraz od 7:30 do 15:30 z wyj¹tkiem
sobót, niedziel i œwi¹t.
Z drugiej strony to sposób na wdro¿enie w ¿ycie odmienianego na ró¿ne sposoby pojêcia, które w³aœciwie jest ju¿
dzisiaj zaklêciem, a mianowicie odbiurokratyzowania administracji samorz¹dowej. System obiegu dokumentów usprawni bowiem pracê urzêdu, a tym samym wiêkszoœæ decyzji
bêdzie wydawana szybciej, a ka¿dy bêdzie móg³ w dowolnej chwili sprawdziæ na jakim etapie znajduje siê jego sprawa i u kogo na biurku. Praca nas urzêdników stanie siê bardziej przejrzysta i transparentna, by u¿yæ tego dosyæ modnego ostatnimi czasy s³owa. Poza tym wzmocniona zostanie kontrola przep³ywu spraw za³atwianych wewn¹trz Urzêdu przez jego kierownictwo, co z kolei bêdzie mia³o du¿e
znaczenie dla wewnêtrznej organizacji pracy. Dziêki temu
mo¿liwy stanie siê rzeczywisty przegl¹d zadañ pracowników samorz¹dowych, a takie usprawnienia w efekcie bed¹
skutkowaæ wyeliminowaniem zatorów i ewentualnych przypadków niedoci¹¿enia zadaniami poszczególnych pracowników, co w przypadku tak ma³ych Urzêdów jak nasz w³aœciwie nie jest ju¿ w ¿aden sposób mo¿liwe.
Projekt SEKAP to równie¿ otwarcie Urzêdu i administracji
samorz¹dowej na Internet. Dzisiaj wielu z nas posiada ju¿
dwa adresy - ten realny z ulic¹ i numerem budynku oraz ten
wirtualny z ma³p¹ i kropk¹. Niestety o ile ten pierwszy daje
nam podstawê do za³atwiania spraw w okienku, to niestety
ten drugi, jako ¿e jest stosunkowo ³atwy do uzyskania, nie
mo¿e byæ u¿ywany do identyfikowania interesantów przez
urzêdnika. I to w³aœnie zadanie dla SEKAPu, w ramach którego wprowadzony zostanie na szerok¹ skalê podpis elektroniczny oraz platforma tzw. e-formularzy. Tym samym powoli
koñczy siê era d³ugopisu, papieru i dreptania (choæ to chyba
ca³kiem przyjemna sprawa urz¹dziæ sobie spacer nowym
chodnikiem wzd³u¿ ulicy Zdrojowej) do Urzêdu. Wszystko ju¿
wkrótce bêdzie mo¿na za³atwiæ za pomoc¹ klawiatury, myszy i œwiat³owodu. Dziêki wprowadzeniu podpisu i formularzy
elektronicznych mo¿liwym stanie siê obs³uga zdalna wiêkszoœci spraw urzêdowych w³aœnie za pomoc¹ Internetu,
a Urz¹d bêdzie czynny nawet wtedy, gdy zgaœnie w budynku
przy Zdrojowej 82 ostatnie œwiat³o...
Rados³aw G. Osta³kiewicz
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Z PRAC RADY GMINY
SPRAWOZDANIE Z SESJI RADY GMINY
W dniu 28 grudnia br. odby³a siê XII sesja Rady Gminy.
Obrady prowadzi³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy Rady.
Podjêto 12 uchwa³ bêd¹cych wczeœniej tematem obrad w³aœciwych problemowo Komisji Rady. Uchwa³y po omówieniu
oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje przed³o¿ono Radzie Gminy.
Uchwa³y dotycz¹:
a.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2008 - obowi¹zek opracowania tych
programów wynika z odpowiednich ustaw, a ich realizacja
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str. 5, 6, 7

ma przynieœæ poprawê w rozwi¹zywaniu obu spo³ecznych
problemów.
b.uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska na 2008r.- planuje siê uzyskaæ
fundusz w wysokoœci 7 000,00 z³. Fundusz ten zostanie przeznaczony na - utylizacjê odpadów azbestowych, zadania
w zakresie niskiej emisji, upowszechnianie wiedzy o ochronie œrodowiska – konkursy dla dzieci i m³odzie¿y.
c.uchwalenia bud¿etu gminy Jaworze na rok 2008 - dochody bud¿etu gminy w wysokoœci 15 533 438,00 z³, wydatki
bud¿etu gminy w wysokoœci 16 586 000,00 z³, deficyt bucd. na str. 6
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d¿etu gminy w wysokoœci 1 052 562,00 z³ - zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z:
zaci¹ganych kredytów w kwocie 811 312,00
zaci¹gniêtych po¿yczek w kwocie 241 250,00
d.zmian w bud¿ecie gminy na rok 2007 z tytu³u:
Ponadplanowe dochody:
1) wp³ywy z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoœci „Dolny Folwark”,
2) zgodnie z pismem MF zwiêkszona zosta³a czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej o kwotê 1 564,00,
3) dodatkowe wp³ywy z op³aty za wy¿ywienie w przedszkolach w wysokoœci 7 600,00,
4) œrodki na realizacjê programu Sokrates Comenius w wysokoœci 45 652,48,
5) œrodki otrzymane z PERON na realizacjê programu
„Uczeñ na wsi” - 6 150,00,
6) dywidenda z tytu³u posiadania akcji AQUA 70 000,00,
Ponadplanowe dochody przeznacza siê na:
1) wydatki zwi¹zane z wynagrodzeniami i pochodnymi
w szkole podstawowej w wysokoœci 14 000,00, pozosta³e
wydatki bie¿¹ce - dodatek wiejski i mieszkaniowy 6 000,00,
2) wydatki zwi¹zane z programem Sokrates - 45 652,48,
3) wydatki zwi¹zane z programem „Uczeñ na wsi” - 6 150,00,
4) zakup œrodków ¿ywnoœci w przedszkolach - 7 600,00.
W zwi¹zku z wykonaniem ponadplanowych dochodów
zmniejsza siê deficyt bud¿etu Gminy Jaworze na rok 2007
o kwotê 789 564,00.
e. wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Jaworze prawa
w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej oznaczonej jako pgr
302/8 o pow. 4037m2 – koniecznoœæ zakupu gruntu, na którym znajduje siê 2-gi odwiert solanek przy ul. Olszynowej.
f. uchylenia w³asnej uchwa³y Nr VI/40/07 z dnia 27 marca
2007r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Jaworze – uwzglêdniaj¹c wszystkie zmiany przepisów koniecznym jest podjêcie uchwa³ koryguj¹cych zapisy w planach A, B i C, zamiast zmian ogólnych,
g.przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze – plan A,
h. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze – plan B,
i. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze – plan C,
j. ustalenia zasad korzystania ze sto³ówki w publicznych
przedszkolach samorz¹dowych prowadzonych przez Gminê Jaworze,
k. ustalenia zasad korzystania ze sto³ówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu prowadzonej przez Gminê Jaworze,
l. ustalenia zasad korzystania ze sto³ówki w Gimnazjum
w Jaworzu prowadzonej przez Gminê Jaworze.
Uchwa³y w punktach - j, k, l, wynikaj¹ z postanowieñ przepisu art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty, który wchodzi
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. W celu wspierania prawid³owego rozwoju uczniów szko³a mo¿e zorganizowaæ sto³ówkê. Korzystanie z posi³ków w sto³ówce jest odp³atne,
a zasady korzystania z niej ustala organ prowadz¹cy szko³ê. Wobec powy¿szego zaistnia³a potrzeba podjêcia przedmiotowej uchwa³y uwzglêdniaj¹c, ¿e w Szko³ach prowadzonych przez Gminê Jaworze zorganizowane s¹ sto³ówki dostêpne dla uczniów tych Szkó³ oraz jej pracowników.
Wszystkie uchwa³y Rada przyjê³a jednog³oœnie.
W programie sesji zaplanowano ponadto nastêpuj¹ce punkty.
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A. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie miêdzysesyjnym - obejmuje: spotkanie w Urzêdzie Gminy Brenna
w sprawie dzia³alnoœci Lokalnej Grupy Dzia³ania, udzia³
w szkoleniu z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w Józefowie k/Warszawy, spotkanie z mieszkañcami odznaczonymi medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, spotkanie
z grup¹ parlamentarzystów w ramach Œl¹skiego Zwi¹zku
Gmin i Powiatów, udzia³ w Zgromadzeniu Ogólnym Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów.
Na sesji Wójt podziêkowa³ Radzie za uchwalenie bud¿etu
na 2008 r. Przypomnia³, ¿e kiedy rozpoczyna³ pe³nienie funkcji wójta bud¿et wynosi³ ok. 9 ml z³. Nie bez znaczenia na
ten wzrost dochodów i wydatków mia³a praca Rady i ca³ego
Urzêdu Gminy.
Wójt przekaza³ informacjê dotycz¹c¹ planów budowy sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz formy jej finansowania. Zaprezentowa³ realne wykonanie ca³ej kanalizacji
w Gmine zaplanowane do 2011 r.
Jest to bardzo istotne, gdy¿ od 2010 roku gminy, które nie
wykonaj¹ kanalizacji bêd¹ p³aci³y wysokie kary.
Wójt poinformowa³ Radê o koniecznoœci rozstrzygniêcia w¹tpliwoœci zwi¹zanych z LGD Beskid Œl¹ski Górom. Wszystko wskazuje na to, ¿e grupa nie spe³ni wymagañ wynikaj¹cych z nowych uregulowañ prawnych i Rada musi podj¹æ
decyzjê o przyst¹pieniu do LGD „Ziemia Bielska” obejmuj¹c¹ obszar powiatu Bielskiego, lub rezygnacji z mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy z programu LEADER.
B. Przedstawienie zarz¹dzeñ podejmowanych przez Wójta
Gminy w sprawie: projektu uchwa³y bud¿etowej Gminy Jaworze na 2008 rok wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego, w sprawie: powo³ania zastêpcy wójta, w sprawie:
powo³ania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygniêcia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: Rewaloryzacja zieleni skwerków przy ul. Zdrojowej, Koœcielnej i Pa³acowej na terenie Parku Pa³acowego w Jaworzu i inne porz¹dkowe
C. Sprawy organizacyjne Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady z³o¿y³ w imieniu Rady gratulacje
R. Osta³kiewiczowi w zwi¹zku z powo³aniem na stanowisko
Zastêpcy Wójta, poinformowa³ Radnych o udziale w uroczystym wrêczeniu medali za 50 lecie po¿ycia ma³¿eñskiego,
podziêkowa³ za liczne ¿yczenia œwi¹teczne, które nap³ynê³y do Rady oraz o zakoñczeniu kariery Redaktora Naczelnego Echa Jaworza przez Franciszka K. Szpoka i powierzeniu tej funkcji W. Bertischowi.
D. Zapytania i interpelacje radnych.
Radni R. Lorek wróci³ do zanegowania przez Wydzia³ Nadzoru Prawnego i W³asnoœciowego Wojewody Œl¹skiego
uchwa³y Rady o legitymacjach radnych. Uzyska³ wyjaœnienie od Sekretarz Gminy, ¿e wymieniony Wydzia³ nie wszcz¹³
postêpowania w odniesieniu do tej uchwa³y. W zwi¹zku
z powy¿szym uchwa³a podlega wykonaniu.
Radny J. Ryrych z³o¿y³ wniosek o zasypanie niecki po starym basenie i zagospodarowanie terenu na skwerek.
Radny K. Kleszcz zwróci³ uwagê na wadliwie wykonany
chodnik przy ul. Cieszyñskiej i koniecznoœæ jego poprawienia przez wykonawcê w ramach gwarancji.
Sesjê zakoñczy³ A Œliwka noworocznymi ¿yczeniami dla
Radnych i pracowników urzêdu. W imieniu Wójta ¿yczenia
z³o¿y³ zastêpca wójta R. Osta³kiewicz.
Opracowa³: Wojciech Bertisch
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PO¯YTECZNA INICJATYWA
Z inicjatywy radnych z Komisji Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Pomocy Spo³ecznej Urz¹d Gminy Jaworze wraz
z Œl¹sk¹ Izb¹ Rolnicz¹, Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego
oraz Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych zorganizowali w dniu 19.XII, szkolenie dla rolników. Obejmowa³o ono
nastêpuj¹ce bloki tematyczne: wybrane aspekty z sektora
paszowego, przepisy weterynaryjne dotycz¹ce uboju domowego, ubezpieczenia budynków i upraw rolnych oraz uwarunkowania dop³at bezpoœrednich.
Radny Jan Stekla – Przewodnicz¹cy Komisji pe³ni³ rolê gospodarza, a radni Irena Mikler i Jan Bathelt zadbali by wszyscy sprawnie zostali ugoszczeni ko³aczem, kaw¹ lub herbat¹.
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Na szkolenie
przyby³o 18. rolników, co przy wys³anych 28. zaproszeniach nale¿y uznaæ za dobry rezultat.
Wed³ug oceny
Jana Stekli prowadz¹cy szkolenie Lidia Pa³ecka i Marek Jakubowski dobrze przygotowali tematy, a aktywny udzia³ przyby³ych rolników potwierdza potrzebê takich spotkañ.
wb

UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA
LGD „BESKID ŒL¥SKI GÓROM”
– CZY¯BY ZMARNOWANE SZANSE?
Na temat Lokalnej Grupy Dzia³ania „Beskid Œl¹ski Górom” pisaliœmy w ubieg³ym roku wielokrotnie. Pokazywaliœmy szanse i rozbudzali nadzieje Jaworzan na wspieranie
przedsiêbiorczoœci i dzia³alnoœci w sferze kultury i sportu
œrodkami unijnymi w ramach programu LEADER. Ostatni
raz na temat LGD pisaliœmy we wrzeœniowym wydaniu Echa
Jaworza. Nasza krytyka dzia³alnoœci zarz¹du LGD dotyczy³a wtedy powa¿nych opóŸnieñ w realizacji zaplanowanych zadañ. G³ówne z nich to: szeroka popularyzacja „leadera” wœród mieszkañców, propagowanie i organizowanie
szkoleñ w tym zakresie, imprez promocyjnych, a co najwa¿niejsze aktywizacja lokalnej spo³ecznoœci w celu wspó³tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Obecnie
wszystko wskazuje na to, ¿e ogromna szansa na wykorzystanie przez LGD „Beskid Œl¹ski Górom” inicjatyw
mieszkañców, lokalnych przedsiêbiorców, organizacji pozarz¹dowych, wyznaniowych i w³adzy samorz¹dowej zosta³a zaprzepaszczona. Redakcja zabiega³a o wyjaœnienie
mieszkañcom Jaworza przyczyn tej sytuacji. W tym celu
redakcja zwróci³a siê z proœb¹ o spotkanie do Prezesa
Zarz¹du LGD „Beskid Œl¹ski Górom” dr n. med. Adama
Kwieciñskiego.
Poniewa¿ do umówionego na 18. grudnia spotkania nie dosz³o redakcja wys³a³a e-mailem proœbê o ustosunkowanie
siê do nastêpuj¹cych kwestii:
1. W po³owie listopada br. odby³o siê Walne Zgromadzenie
LGD „Beskid Œl¹ski Górom”. Sprawozdanie i informacja Zarz¹du, niezwykle zreszt¹ lakoniczne, potwierdzi³y wykonanie zaplanowanych zadañ w okresie sprawozdawczym.
Na stronie internetowej zamieszczono „Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji projektu” /z 12.11.2007/.
Wynika z niego, ¿e wed³ug umowy z FAPA /jednostka nadzoruj¹ca i finansuj¹ca/ na realizacjê zaplanowanych zadañ przyznano kwotê 480 tys. z³. W pierwszym etapie realizacji planu /24.01.2007 – 31.07.2007/ poniesiono koszty w kwocie 172 tys. z³. Nie posiadamy danych dotycz¹cych realizacji drugiego etapu. Ze statutu LGD i celu inicjatywy Unii Europejskiej - LEADER wynika, ¿e efekty
dzia³ania LGD maj¹ odczuwaæ mieszkañcy obszaru dzia³ania LGD.

Jak Pan wyt³umaczy brak efektów dzia³ania Grupy odczuwalnych przez Jaworzan?
2. Z obowi¹zuj¹cego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, w czêœci dotycz¹cej tzw. Osi 4 – LEADER wynika, ¿e LGD „Beskid Œl¹ski Górom” nie spe³nia
wymaganych warunków, bêd¹c zwi¹zkiem tylko 3 stowarzyszeñ – 2 z Brennej i Towarzystwa Mi³oœników Jaworza.
Warunki te wymagaj¹ m. in.:
* partnerstwa trójstronnego w LGD sk³adaj¹cego siê z przedstawicieli sektora publicznego /jednostki samorz¹du/, spo³ecznego i gospodarczego.
* zrzeszenia przedstawicieli spo³eczeñstwa obywatelskiego w szczególnoœci: rolników, kobiet wiejskich, m³odych
ludzi, oraz ich stowarzyszeñ,
* zrzeszanie co najmniej 25% wszystkich lokalnych przedsiêbiorców,
* rozdzielenia funkcji zarz¹dczej od decyzyjnej - rada kwalifikuje projekty do dofinansowania,
* posiadania potencja³u administracyjnego do zarz¹dzania
œrodkami publicznymi i wdro¿enia lokalnej strategii rozwoju,
* opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju spójnej z planami samorz¹du gminy.
Czy te problemy omawiano na Walnym Zgromadzeniu? Jakie wnioski i ustalenia zapad³y na wspomnianym Walnym
Zgromadzeniu? Pytamy, poniewa¿ w biurze Zarz¹du w Brennej oraz na stronie internetowej LGD, brak jest sprawozdania z tego zebrania.
3.Umowny termin zakoñczenia zaplanowanych przez Zarz¹d
LGD zadañ mija 31.03.2008 r Nadrobienie opóŸnieñ w realizacji zadañ jak i wprowadzenie takich zmian, by LGD „Beskid Œl¹ski Górom” spe³nia³o formalne wymagania jest ju¿
ma³o prawdopodobne.
Co zatem bêdzie z LGD „Beskid Œl¹ski Górom”?
Do dnia przekazania materia³ów w celu przygotowania gazety do druku /06.01.08/ redakcja nie uzyska³a wyjaœnieñ
i odpowiedzi na zadane pytania.
Natomiast po spotkaniu, w dniu 21 grudnia i 4 stycznia,
wójtów i burmistrzów powiatu cieszyñskiego wszystko wskazuje na to, ¿e zostanie powo³ana nowa lokalna grupa w ramach programu LEADER, co bêdzie oznacza³o, ¿e po
31.03.08 LGD „Beskid Œl¹ski Górom” nie bêdzie mog³o kontynuowaæ dzia³alnoœci.
Wojciech Bertisch
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Z ¯YCIA GIMNAZJUM

Klajmon. Wreszcie g³os zabrali przybyli na uroczystoœæ
goœcie. Tu w imieniu zgromadzonych wyst¹pi³ prezes Be-

„CICHA NOC” W JAWORZAÑSKIM
zdjêcie str. 20
GIMNAZJUM

skidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców James Jurczyk,
który zwiêŸle (jak na prawdziwego ¿o³nierza przysta³o) po-

Taki tytu³ nosi³a tegoroczna uroczystoœæ, która mia³a

dziêkowa³ naszej placówce za dotychczasow¹, owocn¹
i d³ugoletni¹ wspó³pracê. Zaœ dowodem niek³amanej wdziêcz-

miejsce 14 grudnia w jaworzañskim Gimnazjum i poœwiêcona by³a patronowi, którym od trzynastu lat jest genera³

noœci by³o wrêczenie przez prezesa dyrektor Janinie Holek-

broni Stanis³aw Maczek. Na obchody tej¿e przybyli Maczkowcy z Okrêgu Katowice: prezes Ko³a
1 Dywizji Pancernej Józef Zwierzyñski z ¿on¹
Zofi¹ oraz byli ¿o³nierze: Marian Kopeæ z ¿on¹,
Wac³aw Gajos i Wac³aw Piwoñski. Okrêg bielski reprezentowali: prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców James Jurczyk i wiceprezes El¿bieta Skrzypek a tak¿e kombatanci
– Edmund Jamróz, Gustaw Brudny i Wojciech
Zaj¹czkowski. Obecna by³a równie¿ skarbnik Beskidzkiego Stowarzyszenia Irena Rucka. Z kolei z ramienia Urzêdu Gminy Jaworze na nasz¹
uroczystoœæ przybyli: sekretarz Gminy Jaworze
Anna Skotnicka – Nêdzka, zastêpca wójta
Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej

Prezes J. Jurczyk dekoruje dyr. J. Holeksa srebrn¹ odznak¹ za zas³ugi na rzecz krzewienia pamiêci o gen. St. Maczku.

Œliwka oraz Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Sportu,
Kultury i Promocji Gminy Jaworze Krystyna Szczypka.

sie srebrnej odznaki za zas³ugi na rzecz krzewienia pamiêci o generale Stanis³awie Maczku. Z kolei pani dyrektor od-

Zaœ prasê lokaln¹ reprezentowa³ Wojciech Bertisch.
Uroczyst¹ akademiê rozpoczêto wprowadzeniem pocz-

bieraj¹c wy¿ej wspomnian¹ podkreœli³a, i¿ nie zas³u¿y³a na
ni¹ sama. Wspiera j¹ bowiem ca³¹ spo³ecznoœæ szkolna,

tu sztandarowego oraz odœpiewanie hymnu. Nastêpnie Dyrektor Gimnazjum mgr Janina Holeksa powita³a wszyst-

zaœ na szczególne wyró¿nienie w tych dzia³aniach zas³u¿y³y przede wszystkim Ma³gorzata Barutowicz, Dorota Klajmon oraz pisz¹ca te s³owa Barbara Staœ.
Wreszcie „zabra³a g³os” m³odzie¿ naszego Gimnazjum, na której po raz kolejny nie zawiedliœmy
siê. W ubieg³ym roku programem „Kolêda dla nieobecnych” zainicjowano pomys³ po³¹czenia Dnia
Patrona z tradycj¹ Bo¿onarodzeniow¹. Zatem i tym
razem tak¿e raz jeszcze „przywo³ano” sylwetkê oraz
niepowtarzalny ¿o³nierski image genera³a, który powoli acz nieub³aganie staje siê cz³owiekiem legend¹.
W programie, pos³uguj¹c siê fikcj¹ literack¹, genera³ z nieod³¹cznym adiutantem spogl¹da³ na ziemski trud tych wszystkich, którzy staraj¹ siê oddaæ

Na pierwszym planie byli ¿o³nierze gen. St. Maczka.

najlepiej jak potrafi¹ jego d³ugi, ¿o³nierski szlak bojowy. Jest tym trochê znudzony, dlatego zaskakuje

kich zgromadzonych i pokrótce przypomnia³a tu³aczy los

go fakt i jednoczeœnie cieszy, ¿e tym razem o jego
bojowych wyczynach nikt nie mówi. Niepocieszony jest nato-

naszego patrona. Potem zaœ wrêczono nagrody tym
uczniom, którzy zajêli pierwsze miejsca w konkursie „Co

miast adiutant, który czeka³ na „szczyptê” patriotycznej nuty.
Potem obaj wspominaj¹, jak zawsze cieszy³y ich œwiêta Bo-

wiesz o swym patronie”, zorganizowanym przez mgr Dorotê

cd. na str. 9
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¿ego Narodzenia. St¹d patrz¹ „z góry” i s³uchaj¹ recytacji wierszy upamiêtniaj¹cych przyjêcie na œwiat Chrystusa. Na ko-

¿yli pod tablic¹ genera³a Stanis³awa Maczka wi¹zanki kwiatów, oddaj¹c mu tym samym raz jeszcze symboliczn¹ czeœæ.

niec zgodnie stwierdzaj¹, ¿e taka niekonwencjonalna uroczystoœæ obu przypad³a do gustu. Scenki przeplata³ motyw kolê-

Nastêpnie zarówno zaproszeni goœcie jak i ucz¹cy oraz pracownicy obs³ugi i administracji naszego Gimnazjum zasiedli

dy „Cicha Noc”. Ale nie zabrak³o równie¿ „Polskich Kwiatów”,
pieœni, któr¹ szczególnie upodoba³a sobie spo³ecznoœæ jawo-

do wspólnego spotkania przy op³atku. Wszyscy ¿yczyli
wszystkim, aby te œwiêta jak i ca³y nadchodz¹cy rok up³ynê³y

rzañskiego Gimnazjum, a która sta³a siê niepisanym hymnem
szko³y. Wystêpuj¹cy zakoñczyli program „Kolêd¹ dla nieobec-

w atmosferze pokoju, zrozumienia, wra¿liwoœci a przede wszystkim mi³oœci, której, cytuj¹c poetkê, „nigdy dosyæ”. S¹dzê, ¿e

nych” – szczególnie dedykowan¹ tym wszystkim, którym niegdyœ nieobcy by³ trud za wolnoœæ „nasz¹ i wasz¹”. Po czêœci

ca³a uroczystoœæ by³a tego najlepszym przyk³adem i nie ma
w tym ¿adnej przesady.
Barbara Staœ

artystycznej goœcie oraz m³odzie¿ naszego Gimnazjum z³o-

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1
JEDYNKA DODA CI SKRZYDE£

oœmioro uczestników. Tym razem ich zadaniem by³o rozwi¹zanie ortograficznego testu dotycz¹cego biografii patronki
szko³y- Marii D¹browskiej. Uczniowie podawali wiêc formê

Pod takim tytu³em rozpoczê³o siê grudniowe dyktando
otwieraj¹ce pierwszy etap Szkolnego Konkursu Ortograficz-

dope³niacza imienia pisarki, wyjaœniali pisowniê Russowa

nego. Zgromadzi³ on w tym roku ponad czterdziestu uczestników z klas IV-VI, którzy musieli wykazaæ siê ortograficzn¹

komisja polonistów postanowi³a przyznaæ tytu³ Mistrza Or-

znajomoœci¹ historii Szko³y Podstawowej nr 1. M³odzi mi³oœnicy polszczyzny przez blisko godzinê g³owili siê, jak poprawnie zapisaæ wzgórze Goruszka, haftowany sztandar, Klub
Europejczyka czy sukcesy w bielskich, œl¹skich i ogólnopolskich konkursach. Do drugiego etapu zakwalifikowa³o siê

i Brukseli, „Ludzi stamt¹d”, „Nocy i dni”. Po analizie prac
tografii Patrycji Myœliñskiej z klasy VI c. Drugie miejsce
otrzyma³ Jan Kuœ z klasy VI c, a trzecie ex aequo Martyna
Ma³ysiak z klasy V d i Mateusz Grygierczyk z klasy VI c.
Tomasz Zdunek
polonista

SCENA WYPE£NIONA TALENTAMI

choreograficzne zaprezentowa³y: Martyna Gruszczyk, Marta

Organizowana w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzu Gie³da Talentów sta³a siê ju¿ tradycj¹, bez której trudno jest sobie

Greñ, Sandra Paszek, Marcelina Pomper, Angelika Gór-

wyobraziæ miesi¹c grudzieñ w „Kalendarzu imprez szkolnych”.
5.12.2007r. na scenie wyst¹pi³o a¿ 29 artystów. Ca³oœæ profe-

w wykonaniu: Kingi Kubali, Malwiny Witkowskej, Asi Krzy-

sjonalnie i z niezwyk³¹ lekkoœci¹ poprowadzi³y sprawdzone ju¿
konferansjerki: Ania Skuza i Kinga Kubala. Kolejny raz zgro-

i Karoliny Zagrajewskiej, a tak¿e solistki Izy Kurcjus udo-

madzona publicznoœæ mog³a siê przekonaæ o tym, jak ogromne drzemi¹ pok³ady talentów wszelakich w Uczniach naszej

tów. Cieszy równie¿ fakt powiêkszaj¹cego siê grona pasjona-

szko³y. Szczególny zachwyt wzbudza³y jak zwykle popisy
akrobatyczne Ani Balon, która tym razem zaprezentowa³a

zaprezentowali: Patryk Pu³torak – 7-letni mi³oœnik geografii;

uk³ad z obrêcz¹, a ewolucje zapiera³y dech w piersiach. Ogromne brawa us³ysza³y dwa rodzinne muzykuj¹ce duety: Krzyœ

zaurami; Patryk Romaniak – zapalony kibic pi³ki no¿nej,

Rieck z Tat¹ i Zuzia Czader równie¿ z Tat¹. Okaza³o siê, ¿e
takie rodzinne pasje to doskona³y sposób spêdzania czasu

zagadek „Gwiezdnych wojen” oraz niezwykle utalentowana

wolnego. Potwierdzona zosta³a tak¿e prawda o tym, i¿ to w³aœnie wspólne spêdzanie chwil Rodziców z Dzieæmi, dzielenie

trzy lata zg³êbia³a tajniki malarstwa w Moskwie. W czasie

zainteresowañ, niesamowicie jednoczy Rodzinê, a Dzieciom
daje, oprócz satysfakcji, poczucie bezpieczeñstwa. Brawo za

maszu mo¿na by³o zakupiæ œliczne upominki, dekoracje oraz

pomys³ i odwagê wyjœcia na scenê, szczególnie dla Tatusiów!
Poœród Gwiazdek wieczoru wyst¹pili mi³oœnicy poezji: Agat-

d¿et Samorz¹du Uczniowskiego. W imieniu wystêpuj¹cych

ka Po³eæ, Zuzia Czader, Zuzia Grzymek i Tomek Chmiel.
Na scenie nie zabrak³o równie¿ tancerek reprezentuj¹cych ró¿-

kim za przybycie. Zapraszam ju¿ dzisiaj na kolejny przegl¹d

ne style tañca. Solistkami wieczoru by³y: Natalia Kulpa, Natalia Pustelnik i Marta Larisch.Natomiast grupowe uk³ady

niak i Ola Kania. Popisy indywidualnej gry na instrumentach
¿ewskiej i Julitki Kisia³y oraz wokalne duetu: Moniki Bisok
wodni³y, ¿e nieprzypadkowo wyst¹pi³y one na koncercie Talentów wszelakich wœród Uczniów naszej szko³y. Swoje hobby
Olaf Bajrak – mi³oœnik wszystkiego, co ma zwi¹zek z dinoMiko³aj Czerbak – posiadacz wiedzy na temat wszystkich
malarka Joasia Czarnecka, która, jak nam wyjawi³a, przez
trwania Gie³dy Talentów, na specjalnie przygotowanym Kierkarty œwi¹teczne. Ca³kowity dochód ze sprzeda¿y zasili³ buna scenie utalentowanych Gwiazd wieczoru dziêkujê wszysttalentów jaworzañskiej „Jedynki”. Do zobaczenia za rok.
Monika Foks
nauczyciel
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Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI
MI£Y GOŒÆ W NASZYM PRZEDSZKOLU NR 2
Wszyscy pamiêtamy d³u¿¹ce siê listopadowe dni i oczekiwanie na g³os dzwonków u sañ "œw. Miko³aja" za³adowanych prezentami ci¹gniêtych - jak g³osi legenda przez zaprzêg reniferów. Dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 2
w Jaworzu nale¿a³y w tym roku do wybrañców Œw Miko³aja, gdy¿ zawita³ On w podwoje naszego przedszkola wraz
z teatrzykiem "Kwadryga" z Bielska Bia³ej ju¿ 6 grudnia 2007 r.
Spektakl pt "Zaczarowany m³yn" wprowadzi³ dzieci w pogodny nastrój. Po wspólnej zabawie i pl¹sach z Miko³ajem
oraz postaciami z teatrzyku, ka¿de dziecko otrzyma³o paczkê od Œw. Miko³aja. Szczêœliwi malcy wraz z rodzicami
wracali do domów, by tam spokojnie zagl¹dn¹æ do paczki czy aby spe³ni³y siê ich marzenia, wyra¿one w listach pisanych
do Œwiêtego Miko³aja.
Renata Urban, Czes³awa Cybu³ka

Z ¯YCIA M£ODZIE¯OWEGO OŒRODKA
WYCHOWAWCZEGO
zdjêcie str. 20
31 paŸdziernika odby³o siê w szkole MOW VIII Halloween.
Co roku przybiera inn¹ formê; tegoroczna konwencja to miêdzyklasowy konkurs na najlepszy plakat reklamuj¹cy
imprezê oraz turniej poezji angielskiej. Zorganizowany przez
dyrektor szko³y Jadwigê Kruczek konkurs mia³ na celu
m.in. propagowanie literatury i kultury krajów anglojêzycznych (tego bowiem jêzyka ucz¹ siê ch³opcy w szkole).
Prze³om paŸdziernika i listopada up³yn¹³ pod znakiem akcji
„Góra Grosza” organizowanej prze Towarzystwo „Nasz Dom”.
Zbiórk¹ drobnych monet zaj¹³ siê Samorz¹d Szko³y wraz
z opiekunem Aleksandr¹ Szelig¹. Uzbierane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na pomoc dzieciom wychowuj¹cym siê
poza w³asn¹ rodzin¹, w tym m. in. na tworzenie nowych do-

mów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego. "Góra Grosza" to ciekawa i wa¿na inicjatywa, ma
uœwiadomiæ dzieciom i m³odzie¿y jak wa¿na jest pomoc niesiona potrzebuj¹cym. Wychowankowie Oœrodka chêtnie w³¹czali siê w akcjê, uda³o siê uzbieraæ ca³kiem pokaŸn¹ jak na
ich mo¿liwoœci liczbê 1442 monet groszowych.
Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci nie pozosta³o zapomniane. Wœród licznych delegacji sk³adaj¹cych kwiaty na
jaworzañskich pomnikach znalaz³a siê i ta z MOW. Jak co

roku dyrektor Oœrodka Jaros³aw Bonczek wraz z wychowankami z³o¿yli wi¹zanki na p³ytach pomników. 12. listopada, tradycyjnie ju¿, odby³a siê uroczysta akademia upamiêtniaj¹ca rocznicê odzyskania niepodleg³oœci. Oprócz monta¿u s³owno – muzycznego, w którym ka¿da z klas zaprezentowa³a pieœñ patriotyczn¹ przygotowan¹ przy pomocy ucz¹cej muzyki p. Barbary Frydel–Ociepki, miejsce mia³ równie¿ konkurs historyczny, w którym ch³opcy wykazywali siê
wiedz¹ dotycz¹c¹ czasów rozbiorów i drogi naszego kraju
do niepodleg³oœci. W prowadzonym przez nauczyciela historii p. Paw³a Pe³kê quizie zwyciê¿y³a dru¿yna klasy II
gimnazjum w sk³adzie: Pawe³ Nalepa, Rados³aw Wiktorowicz, Adrian Nowak. Na drugim miejscu uplasowa³a siê
klasa III gimnazjum, trzecie miejsce przypad³o klasie V/VI
szko³y podstawowej.
Warto wspomnieæ o sukcesach sportowych. Ch³opcy
z MOW zasilaj¹ sk³ad „Czarnych Jaworze” odnosz¹c wraz
z nimi liczne sukcesy. Wystêpuj¹ te¿ z powodzeniem
w innych turniejach sportowych. 18 listopada wraz z wychowawc¹ Rafa³em Stronczyñskim pojechali na turniej halowej pi³ki no¿nej szkó³ powiatu bielskiego, z którego wrócili
z pucharem za III miejsce.
Grudzieñ to by³ magiczny czas oczekiwania na œwiêta.
Ch³opcy przygotowali szopki, æwiczyli swoje role do jase³ek, wyci¹gali z zakamarków pamiêci s³owa zapomnianych
przez rok kolêd… Œwiêta przecie¿ s¹, dla wszystkich. A.S.
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zdjêcie str. 20

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. Medalem „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” w Jaworzu odznaczeni zostali: Chrapek
Emilia i Ludwik, Duraj Stanis³awa i Franciszek, Kacprzak

dów”, dlatego pragnê Pañstwu oficjalnie podziêkowaæ w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, organów Gminy Jaworze,
a tak¿e swoim w³asnym za wszystko czego w ¿yciu dokonaliœcie dla dobra za³o¿onej przez Was rodziny, gminy
Weronika i Jan, Kriebelt Anna i Erwin, Ma³ysz Maria
i Jan, Œwierkot El¿bieta i Edward, Wiencek Helena
i Walter, Zipser Emilia i Adolf, Zipser Wanda i Rudolf.
Na uroczystoœci wrêczenia medali wójt Zdzis³aw Bylok
powiedzia³ mi.in.
Dostojni Jubilaci ! Tylko nieliczni – za przyzwoleniem
Boga i losu - mog¹ cieszyæ siê jubileuszem „Z³otych Go-

ZWI¥ZKI NIE BLOKOWA£Y
Redakcja Echa Jaworza zobowi¹za³a siê przekazaæ Czytelnikom wyjaœnienia Zwi¹zków Zawodowych BZLR w Jaworzu do zarzutu aspo³ecznej postawy w sprawie zrzeczenia
siê praw do odwiertów solanek na rzecz organów samorz¹dowych.
Na spotkaniu w BZLR redakcjê reprezentowa³ Wojciech
Bertisch, a Zwi¹zki Zawodowe Anna Miedziak – OPZZ,
i Dorota Mucha - NSZZ „Solidarnoœæ”
Obie Panie od wielu lat pracuj¹ w tym zak³adzie, a zwi¹zkowy sta¿ maj¹ odpowiednio od 1989 r i 1999 r.
Z postawionym zarzutem nie zgadzaj¹ siê, poniewa¿ spór
o odwierty pomiêdzy dyrekcj¹ BZLR i Wójtem ma bardzo d³ug¹
historiê, a Zwi¹zki Zawodowe oraz za³oga przez d³ugi czas
w ogóle o tym sporze nic nie wiedzia³a. Dopiero pod koniec
2006 roku ówczesny dyrektor B. Chromik na zebraniu ze zwi¹zkami zawodowymi przekaza³ informacjê, ¿e na bazie solanek
ma byæ wybudowany kompleks balneorekreacyjny, w ramach
którego bêdzie funkcjonowa³ nowoczesny Oœrodek Rehabilitacyjny potencjalnie zagra¿aj¹cy Szpitalowi. Przekaza³ wówczas
przes³anie – chroñcie odwierty solanek.
Zwi¹zki Zawodowe ani za³oga nie zna³y wczeœniejszego
przebiegu ca³ej sprawy, nie zna³y stanu faktycznego dotycz¹cego praw w³asnoœci odwiertów, ani koncepcji zagospo-

i ojczyzny.
Wasze oddanie i zrozumienie wielkich celów ma³¿eñstwa,
wzajemna mi³oœæ, dobre wychowanie m³odego pokolenia, czasami przyp³acone nieprzespanymi nocami, cierpieniem i niejednokrotnie ³zami s¹ naprawdê w³aœciwym drogowskazem
dla przysz³oœci kolejnych pokoleñ.
Jeszcze raz gratulujê Pañstwu z ca³ego serca.
darowania solanek. Za³oga ufa³a dyrektorowi, poniewa¿
w ogólnej opinii on wyprowadzi³ zak³ad z zagro¿enia bankructwem. Nie znali warunków stawianych przez dyrektora
w³adzom samorz¹dowym, ani argumentu o sprzeciwie przekazania odwiertów, jakoby stawianym przez Zwi¹zki Zawodowe. Kiedy zorientowali siê, ¿e upór dyrektora grozi zwolnieniem go i budzi ogóln¹ niechêæ do zak³adu, w³adz samorz¹dowych i mieszkañców, zwi¹zkowcy postanowili w³¹czyæ
siê do negocjacji. Zwi¹zki Zawodowe nie s¹ jednak partnerem dla w³adz samorz¹dowych a jedynie dla dyrekcji.
W miêdzyczasie odwo³ano dyrektora B. Chromika. Powo³ano nowego dyrektora i po krótkim czasie dosz³o do spotkania dyrekcji i wójta, na które to spotkanie zaproszono równie¿ Zwi¹zki Zawodowe. Wówczas wynegocjowano porozumienie i dyrekcja poinformowa³a w³adze samorz¹dowe o gotowoœci do zrzeczenia siê praw do odwiertów.
Z uzyskanych wyjaœnieñ wynika, ¿e Zwi¹zki Zawodowe
nie mia³y zamiaru, ani nie blokowa³y sprawy, a z perspektywy czasu, mo¿na powiedzieæ, ¿e zosta³y nijako wmanipulowane w konflikt.
wb
Od redakcji: Za³oga BZLR liczy nieco powy¿ej 100 osób.
Sk¹d w Polsce taka „moda”, ¿e w jednym ma³ym zak³adzie
dzia³aj¹ a¿ 3 Zwi¹zki? Trzeci, Zwi¹zek Pielêgniarek powsta³
w ostatnim czasie. Ciekawe sk¹din¹d czym siê ró¿ni¹?
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„KOMBINAT ZDROWIA”
POD SZYNDZIELNI¥
KOMUNIKAT PRASOWY z 6 grudnia 2007 r. (rzecznika
prasowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej)
Z³oty Laur za najlepiej zinformatyzowane przedsiêbiorstwo i instytucjê w kategorii „Administracja i s³u¿by u¿ytecznoœci publicznej” otrzyma³ Szpital Wojewódzki w Bielsku-Bia³ej. Bielski szpital okaza³ siê najlepszy, wyprzedzaj¹c 21 placówek z ca³ego kraju, w tym m.in. wyró¿nione
w tej kategorii tak szacowne instytucje jak Komenda G³ówna Policji i Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego. Sukces ten osi¹gniêty zosta³ g³ównie dziêki pe³nemu
zaanga¿owaniu i determinacji, zarówno kierownictwa, jak
i zwyk³ych u¿ytkowników systemu, którzy szybko zrozumieli, ¿e nie jest on po to, ¿eby eliminowaæ ludzi, ale po to,
¿eby pracowa³o siê lepiej i sprawniej.
Mo¿e w obecnej sytuacji w polskiej s³u¿bie zdrowia mówienie o informatyzacji szpitali wydaje siê byæ nie najwa¿niejsze, ale to nie do koñca pogl¹d s³uszny - mówi Ryszard
Batycki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej. - Musimy umieæ dobrze liczyæ tak, by koszty by³y równowa¿one przychodami. A to w³aœnie umo¿liwia zintegrowany system informatyczny, który pozwala na panowanie nad
ponoszonymi wydatkami i kosztami leczenia.

NAJNOWOCZEŒNIEJSZY SZPITAL
W REGIONIE
Do Szpitala Wojewódzkiego przy Al. Armii Krajowej
w stolicy Podbeskidzia przyjmowani s¹ pacjenci m.in.z gmin
Jaworze i Jasienica. W roku 2006 z terenu gminy Jaworze
578 pacjentów odbywa³o 2 196 wizyt lekarskich. Ze statystycznych danych otrzymanych z Dyrekcji Szpitala wy³ania
siê obraz iloœci pacjentów korzystaj¹cych w ubieg³ym roku
z poszczególnych poradni szpitalnych. I tak z Poradni alergologicznej skorzysta³o 6 jaworzan, Diabetologicznej 30
osób, Endokrynologicznej 9, Gastrologicznej 16, Kardiologicznej 39, Chorób Naczyñ 54, Chirurgii ogólnej 10, Neurologicznej 27, Nefrologicznej 5, Leczenia bólu 4, rehabilitacyjnej 19, Patologii noworodka 3, Ginekologicznej 22, Neurochirurgicznej 16, Ortopedii urazowej 115, Okulistycznej 63,
Laryngologicznej 31, Urologicznej 81, Stomatologii zachowawczej i chirurgicznej 25 pacjentów, ORL DZ 3 .
Przytaczam specjalnie nazwy poszczególnych poradni,
aby mieszkañcy naszej gminy, a zw³aszcza potencjalni ich „
klienci”, mogli siê zorientowaæ o zakresie lecznictwa w „ Kombinacie zdrowia” pod Szyndzielni¹. I dodam jeszcze dla informacji, i¿ wiêkszoœci poradni odpowiadaj¹ w³aœciwe „ oddzia³y” szpitalne, z których w razie potrzeby mo¿na skorzystaæ.
Specjalnie dla „ Echa Jaworza” o swoim Szpitalu powiedzia³ jego szef – dr Ryszard Batycki:
„ Nasz Szpital jest stosunkowo nowy – jego budowa zakoñczy³a siê w 2003 roku. Móg³ powstaæ szpital nowoczesny, wyposa¿ony w diagnostyczn¹ aparaturê medyczn¹
najnowszej generacji, ze znakomitym zapleczem laboratoryjnym m.in. dlatego, ¿e dyrekcja szpitala pe³ni³a obowi¹zki
inwestora bezpoœredniego budowy.
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Inwestujemy w szkolenie naszych pracowników przeznaczaj¹c du¿e pieni¹dze na ten cel.
I to nie tylko w³asnego personelu, ale staramy siê byæ zapleczem dla szkoleñ zawodowych
studentów wydzia³ów rehabilitacji i pielêgniarstwa.
Jesteœmy oœrodkiem referencyjnym, zatem zdobywaj¹ tu
równie¿ kwalifikacje lekarze
z zewn¹trz, specjalizuj¹cy siê
praktycznie we wszystkich
dziedzinach, które szpital reprezentuje.
Wdro¿yliœmy w naszym szpitalu zintegrowany system
zarz¹dzania jakoœci¹ ISO a tak¿e polsk¹ normê BHP, staj¹c siê jednym z nielicznych szpitali w kraju j¹ posiadaj¹cych, aby zapewniæ, zarówno personelowi jak i pacjentom,
pe³ne bezpieczeñstwo. Szpital bezpieczny to szpital drogi
w utrzymaniu, szczególnie przy posiadanym przez nas wyposa¿eniu.
Jesteœmy dumni z diagnostyki. Posiadamy nowoczesn¹
aparaturê diagnostyczn¹ i stale inwestujemy w sprzêt, równie¿ ze œrodków unijnych w ramach ZPOR.
W ka¿dym rodzaju specjalnoœci jesteœmy co najmniej
dobrzy. Jesteœmy bardzo dobrzy w chirurgii naczyniowej,
mamy bardzo dobr¹ neurochirurgiê, okulistykê, ortopediê
i laryngologiê. Dysponujemy znakomit¹ urologi¹, do której
przyje¿d¿aj¹ pacjenci z ca³ego kraju, mo¿emy siê te¿ pochwaliæ stacj¹ dializ. Nasz OIOM dysponuje unikaln¹ aparatur¹, jest wiod¹cym oœrodkiem w kraju w leczeniu pacjentów z sepi¹. Mamy dobr¹ ginekologiê i po³o¿nictwo – kobiety chc¹ siê tu leczyæ i tu rodziæ dzieci. Posiadamy znakomity zak³ad rehabilitacji, diagnostykê laboratoryjn¹ na œwiatowym poziomie i wiod¹cy w regionie zak³ad radiologii...
Nowoczesne jest te¿ zaplecze techniczne szpitala: pralnia, kuchnia z systemem tacowym, spalarnia odpadów medycznych. Dysponujemy nowoczesnym l¹dowiskiem dla
lotnictwa sanitarnego. Jako szpital ratunkowy prowadzimy
ca³odobowy specjalistyczny dy¿ur dla regionu, zamieszka³ego przez ponad 800 tys. ludzi …”.
Na koniec parê zdañ dotycz¹cych osoby wieloletniego,
ofiarnego gospodarza „ Kombinatu zdrowia” pod Szyndzielni¹. Dr. Ryszard Batycki – z zawodu lekarz ortopeda, ukoñczy³ równie¿ studia w zakresie zarz¹dzania zak³adami opieki
zdrowotnej, a tak¿e w dziedzinie programów unijnych w obszarach s³u¿by zdrowia. Pochodzi z Jaworza, a w Bielsku –
Bia³ej mieszka i pracuje od roku 1974. Kierowa³ budow¹ i dyrektoruje tej zas³u¿onej placówce od jej pocz¹tków. Jest wieloletnim dzia³aczem samorz¹du lekarskiego. Za³o¿y³ i przez
osiem lat kierowa³ Beskidzk¹ Izb¹ Lekarsk¹. Przez 16 lat by³
te¿ cz³onkiem Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie. Od
roku 2002 radny bielskiej Rady Miejskiej – obecnie ju¿ drug¹
kadencjê. Ma dwoje doros³ych dzieci i ma³o wolnego czasu na
osobiste zami³owania. Uhonorowany wieloma odznaczeniami
pañstwowymi, resortowymi i spo³ecznymi, jak choæby ostatnio odznak¹ „ Zas³u¿ony dla Województwa Œl¹skiego”.
Franciszek Karol Szpok

STYCZEÑ

ECHO JAWORZA str. 13

2008 ROK

WSPOMAGAMY SKRZYDLATYCH
ŒPIEWAKÓW
„ Im bli¿ej natury jesteœmy, tym wiêcej czujemy w sobie Boga”
J. W. Goethe
Mówi¹c, lub pisz¹c o przyrodzie, a zw³aszcza o dzikim
ptactwie, zawsze na myœl przywodzê postaæ mego patrona
œw. Franciszka, „ Biedaczyny” z Asy¿u, który sam nad ¿ycie
mi³owa³ i nakazywa³ mi³owaæ nie tylko bliŸnich, ale i wszelakie zwierz¹tka, ¿yj¹c z nimi ponoæ za pan brat. Zarówno
przed nim, jak i po nim spotykamy wielbicieli przyrody, ¿e
wspomnê wy¿ej cytowanego genialnego poetê niemieckiego, czy papie¿a Jana Paw³a II, który w licznych wypowiedziach i dokumentach wyra¿a³ troskê o œrodowisko naturalne, tak bardzo ubogacane przez dzikie ptactwo. Próbujmy
choæ trochê pod¹¿aæ w ich œlady, wspomagaj¹c zw³aszcza
w zimowej porze wszelakich skrzydlatych œpiewaków, którzy od wiosny do jesieni umilaj¹ nam ¿ycie swymi ptasimi
„ariami”. Ciesz¹ one równie¿ sw¹ kras¹ nasze oczy, a poza
tym, za co im wielka podziêka, s¹ prawdziwymi „doktorami”
naszych sadów i warzywników zjadaj¹c mnóstwo wszelakich szkodników.
Zas³uguj¹ wiêc w pe³ni na nasz¹ pamiêæ i pomoc.
A zima przecie¿ przed nami, i nie daj Bo¿e szczególnie
sroga, da³a ju¿ bowiem znaæ o sobie œniegiem w po³owie
paŸdziernika. Co wiêc czyniæ? Nie bêdê rzecz jasna poucza³ doros³ych, bo ci wiedz¹, co i jak trzeba poczynaæ,
czego dowodami s¹ liczne budki lêgowe i „ ptasie spi¿arnie”
w jaworzañskich obejœciach. Ale dziatwie nie zawadzi zwróciæ uwagê na ten humanitarny aspekt.
Ca³e œrodowisko naturalne w tym czasie powoli „ zasypia”.
Wiêkszoœæ ptaków ju¿ doœæ dawno poszybowa³a do ciep³ych
krajów, tych bli¿szych œródziemnomorskich i bardzo dalekich
afrykañskich. Podró¿ „ za chlebem” bywa niezmiernie trudna
i niebezpieczna, poch³aniaj¹ca tysi¹ce ptasich wêdrowników.
Nie czas i miejsce rozwodziæ siê o tym szerzej.
Ale nie narzekajmy , wszak „ zimowych lokatorów” mamy
przecie¿ pod dostatkiem. Wspomnê o prawie udomowionych wróblach, których ostatnimi czasy jakoœ mniej widujê,
a zw³aszcza moich ulubionych , licznych gatunkach sikorek, na czele z przepiêkn¹ , malutk¹ i niezmiernie po¿yteczn¹ sikor¹ bogatk¹. Atrakcyjny do obserwacji jest tak¿e
kowalik europejski, który jako jedyny nasz polski ptaszek
penetruje pnie drzew za po¿ywieniem - g³ow¹ w dó³, co widaæ na ilustracji. Nie gniewam siê na niebiesko wystrojone ,
skrzecz¹ce sójki podkradaj¹ce orzechy, czy kracz¹ce czarno ¿a³obne wrony „ czyszcz¹ce” sad z opad³ych i gnij¹cych
jab³ek i gruszek. Warto te¿ pos³uchaæ g³oœnego stukotu

TO S£YCHAÆ, WIDAÆ I CZUÆ
Na podstawie porozumienia z Schengen granice pomiêdzy
pañstwami Unii Europejskiej zosta³y otwarte o godz. 24. z 20
na 21 grudnia 2007. To jest wydarzenie na miarê epoki. Miejmy
jednak nadziejê, ¿e nie spowoduje gwa³townego najazdu obcokrajowców na Jaworze. Na szczêœcie, gdy¿ pewnie byliby
zaskoczeni, co w tej oazie piêkna przyrody i czystego powietrz tak dziwnie pachnie. Co bardziej spostrzegawczy zauwa¿yliby dymy z kominów nie koniecznie bezbarwne i zapach palonego plastiku, gumy i Bóg raczy wiedzieæ czego
jeszcze. Co bardzie wra¿liwi mieszkañcy Jaworza pisz¹ do

barwnych dziêcio³ów, prawdziwych „ drzewnych doktorów”…
A wracaj¹c do wszêdobylskich sikorek, które czasami
z naszych parapetów zagl¹daj¹ przez szyby do mieszkañ,
jakby z proœbami o wspomo¿enie, to jedna ich rodzina, wyprowadzaj¹ca dwa legi rocznie po oko³o dziesiêæ jajek
w ka¿dym, zjada – co jest wprost nie do uwierzenia – ponad
75 kg rocznie ró¿nych owadów larw i poczwarek, ratuj¹c
drzewostan przed zniszczeniem. Czy zatem taki po¿yteczny pracuœ nie zas³uguje na zimow¹ pomoc, gdy brakuje mu
naturalnego po¿ywienia?!
Ja przed domem urz¹dzi³em naturaln¹ ptasia œpi¿arniê
w postaci „ rajskiej” jab³oni i trzech jarzêbin, których owoce
stanowi¹ ptasi przysmak. Ale to starcza ledwie na pocz¹tek zimy. PóŸniej przychodzi czas na wieszanie kawa³ków
nie solonej s³oniny na drzewach przed oknami, aby móc siê
cieszyæ ró¿nogatunkowymi „ k³êbkami pierza” urz¹dzaj¹cych
w pewnych porach prawdziwe „ ptasie jarmarki”. Polecam
równie¿ do sporz¹dzania przez dzieci szczególnego ptasiego przysmaku. Oto bierzemy po oko³o 10 dkg ziaren jakiegoœ zbo¿a, s³onecznika, rzepaku, siemienia lnianego, otrêbów , ró¿nych p³atków, okruszek chlebowo – bu³czanych
i wszystko wymieszane w naczyniu zalewamy gor¹cym
smalcem, mo¿e byæ ze skwarkami, a po wystygniêciu rozsmarowujemy od¿ywcz¹ mieszankê po spêkanej korze
drzew, wzglêdnie zamro¿on¹ kulê wieszamy w ca³oœci na
ga³êzi. A potem ju¿ tylko czekaæ, patrzeæ i podziwiaæ ca³e
chmary krzykliwych niebieskich œpiewaków t³ocz¹cych siê
przy ich smako³ykach. I to z poczuciem dobrze spe³nionego uczynku, czego ¿yczê wszystkim Czytelnikom i Sympatykom „Echa Jaworza”.
Dodam jeszcze, ¿e dla wszelakiego ptactwa pocz¹tek
zimy nie jest zbyt uci¹¿liwy, gdy¿ jest ono suto do¿ywione
jesienn¹ obfitoœci¹ ró¿nych ptasich smako³yków. Ale srogi
styczeñ i luty daj¹ siê mocno we znaki naszym skrzydlatym œpiewakom. Œpieszmy im zatem na ratunek!
Franciszek K. Szpok
redakcji w tej sprawie, a miejscowi ekolodzy wiedz¹, w które
dni, gdzie, kto i co spala. W imieniu mieszkañców nie cierpi¹cych /przepraszam za wyra¿enie/ smrodu prosimy – szanujcie przyrodê, nie zatruwajcie powietrza. Je¿eli ten apel nie
poskutkuje Urz¹d Gminy zamierza, zaprosiæ imiennie w³aœcicieli posesji wyró¿niaj¹cych siê brzydkimi zwyczajami
o wykazanie siê umow¹ korzystania z wywozu nieczystoœci
sta³ych oraz dowodem p³acenia za taka us³ugê, a redakcja
poinformuje Czytelników kto w Jaworzu „psuje powietrze”.
Uwaga: odp³atnoœæ za wywóz jednego kosza o pojemnoœci 110 L w roku 2007 wynosi³a od 6,80 – 7,20 z³.
wb
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ZAUFANIE I AUTORYTET
Prasa lokalna we wspó³czesnej Polsce powstawa³a i rozwija³a siê wraz
z procesem transformacji ustrojowej po
sierpniu 1989 r. Lokalne gazety stawa³y siê symbolem rodz¹cej siê powszechnej wolnoœci s³owa i samorz¹dnoœci Ma³ych Ojczyzn. Dzisiaj nie ma
chyba gminy, która nie mia³aby lokalnej gazety, a w wielu jest ich kilka.
Ró¿ne pe³ni¹ funkcje w lokalnych spo³ecznoœciach, ró¿ne maj¹ formy graficzne i sposoby kolporta¿u. Wiele pojawia³o siê i wczeœniej lub póŸniej znika³o. O tym decyduj¹ Czytelnicy, którzy
albo polubi¹ swoj¹ gazetê albo nie.
W³adzom samorz¹dowym Jaworza i redakcji bardzo zale¿y by Echo Jaworza by³o lubiane i czytane, by poziom tej gazety nad¹¿a³ za stale rosn¹cymi
wymaganiami i oczekiwaniami jaworzan. St¹d te¿ uznano,
¿e warto przyst¹piæ do Polskiego Stowarzyszenia Prasy

dziesiêciu tytu³ach, co przy nak³adzie dziesi¹tek tysiêcy
egzemplarzy powoduje, ¿e w ca³ej Polsce czytelnicy mog¹
porównywaæ, podziwiaæ i nabywaæ przekonania, ¿e powinno siê tam byæ i zobaczyæ na w³asne oczy.
Ostatnia sesja, ju¿ 86, odbywa³a siê w Niepo³omicach,
ba w pa³acu królewskim z dziedziñcem otoczonym kru¿gankami, na którym odbywaj¹ siê stale imprezy – koncerty,
bale, wystêpy, ró¿ne pokazy i zawody. Trudno uwierzyæ, ale
w Niepo³omicach w³adza lokalna „czyni cuda”. Oprócz pa³acu z muzeum, hotelem, nowoczesnym centrum konferencyjno-szkoleniowym s¹ wybudowane i budowane obiekty
sportowe otwarte i kryte w tym p³ywalnia z basenem pe³nowymiarowym, obiekty kultury i inne. Remontuje i buduje siê
domy, jezdnie i chodniki, szko³y. Wykorzystuje siê wszelkie mo¿liwoœci pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych. Na

Lokalnej /PSPL/ z siedzib¹ zarz¹du w Krakowie. Organizowane przez PSPL sesje i warsztaty dla œrodowiska dziennikarzy i redaktorów prasy lokalnych, poprzez wymianê po-

spotkaniu ze Stanis³awem Kracikiem – burmistrzem gminy
Niepo³omice, który zapewni³ uczestnikom seminarium bezp³atnie komfortowe warunki pobytu, dziennikarze zadawali

gl¹dów, merytoryczne dyskusje i spory pozwalaj¹ wzbogacaæ wiedzê i wyobraŸniê o roli oraz znaczeniu pracy
dziennikarzy. Nie mniej wa¿n¹ rolê spe³niaj¹ wydawnictwa
PSPL - „Redaktor” i „Nasza Gazeta”, wychodz¹ce w wielotysiêcznych nak³adach. Redagowane s¹ zbiorow¹ prac¹
dziennikarzy z ró¿nych gazet lokalnych, którzy pisz¹
o swoich miejscowoœciach. Redakcja Echa Jaworza ju¿
zamieœci³a w „Redaktorze” artyku³ o naszych jaworzañskich
„skarbach”.
Szczególn¹ rol¹ organizowanych seminariów jest zamieszczanie w prasie lokalnej uczestników seminariów, artyku³ów o dokonaniach i osi¹gniêciach w³adz samorz¹dowych w miejscowoœciach, w których odbywaj¹ siê sesje,
o zwiedzanych tam zak³adach pracy, zabytkach, obiektach
kultury czy kultu. Wówczas ta miejscowoœæ jest w kilku-

wiele pytañ, g³ównie o sposobie na sukces. Mo¿na w skrócie powiedzieæ: zaufanie i autorytet u mieszkañców i pracowników oraz pracowitoœæ, konsekwencja i odwaga.
Wydawa³oby siê, ¿e to tylko tyle, a to a¿ tyle.

wb
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“EKOLOGIA” ZAPUKA£A DO NASZYCH DRZWI
Redakcja zamieszcza informacje firm, które odpowiedzia³y na nasz¹ proœbê o przys³anie oferty dotycz¹cej zbiórki
sortowanych nieczystoœci, celem umo¿liwienia mieszkañcom wyboru jednej z nich.
Zak³ad Oczyszczania Miasta „Tros-eko” Sp. z o.o. informuje, od 01.01.2008r. bêdziemy odbieraæ odpady segregowane
na zasadzie segregacji „u Ÿród³a”. Segregacja ta polega na sortowaniu nieczystoœci ju¿ w gospodarstwie domowym. Mieszkañcy Jaworza zainteresowani tak¹ form¹ zbiórki segregacji mog¹ w naszej firmie zakupiæ worki na szk³o i plastik
w
cenie 2,00 z³ brutto za sztukê. Worki takie mo¿na zakupiæ w naszej firmie lub u kierowcy w dniu segregacji lub podczas
odbioru œmieci. Bêdziemy odbieraæ szk³o i plastik cztery razy w roku wed³ug zaplanowanego harmonogramu:
Rejony
Rejon odbiorów
w 1. poniedzia³ek miesi¹ca

LUTY
08.02.2008r.
II pi¹tek miesi¹ca

KWIECIEÑ
29.04.2008r.
V wtorek miesi¹ca

LIPIEC
29.07.2008r.
V wtorek miesi¹ca

PA•DZIERNIK
14.10.2008r.
II wtorek miesi¹ca

Rejon odbiorów
w 1. i 2. wtorek miesi¹ca

22.02.2008r.
IV pi¹tek miesi¹ca

01.04.2008r.
I wtorek miesi¹ca

30.07.2008r.
V œroda miesi¹ca

21.10.2008r.
III wtorek miesi¹ca

Rejon odbiorów
w 3. wtorek miesi¹ca

26.02.2008r.
IV wtorek miesi¹ca

22.04.2008r.
IV wtorek miesi¹ca

31.07.2008r.
V czwartek miesi¹ca

28.10.2008r.
IV wtorek miesi¹ca

Na workach bêd¹ wydrukowane napisy co mo¿na do nich wrzucaæ.
Wszyscy mieszkañcy Gminy Jaworze równie¿ na pocz¹tku roku 2008 otrzymaj¹ ulotkê reklamow¹ z informacjami na
temat odbioru odpadów sta³ych i segregowanych.
Poni¿ej podajemy dok³adn¹ informacjê co nale¿y umieœciæ w worku na odpady segregowane.
Do worków na szk³o wrzucamy czyste szk³o bezbarwne i kolorowe: s³oiki po marynatach bez nakrêtek, butelki po napojach, winie, piwie i alkoholu.
Nie wrzucamy: materia³ów z nieutwardzonego pod³o¿a (ziemia, b³oto, trawa, ¿wir, glina, kamienie), metali nie¿elaznych ( kapsle
aluminiowe, obr¹czki na g³ówkach, nakrêtki) kitów i zaprawy murarskiej, elementy metalowe, tworzywa sztuczne, odpady
organiczne, wtr¹cenia ceramiczne (fajans, porcelana, ceg³y, elementy klinkierowe, materia³y ogniotrwa³e, kafelki, wtr¹cenia
ceramiczne), lustra, szk³a zbrojone, szyby okienne, szk³o klejone, tworzyw sztucznych, du¿ych iloœci butelek oklejanych
etykietami aluminiowymi, zu¿ytych ¿arówek, lamp jarzeniowych, szk³a niet³uk¹cego typu duralex, arcoroc, vereco.
Do worków na plastik wrzucamy czyste i pozbawione etykiet: opakowania po p³ynach i napojach PET (butelkê PET
zgnieœæ!!!), artyku³y gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, folie, woreczki foliowe, reklamówki.
Nie wrzucamy: artyku³ów z tworzyw sztucznych w po³¹czeniu z innymi materia³ami, zu¿ytych akumulatorów i baterii, pieluch
jednorazowych typu Pampers, tapicerka samochodowa, zderzaki samochodowe, g¹bki, dezodoranty, lekarstwa, wyk³adziny,
wiaderka i opakowania po farbach, klejach, silikonach, olejach i smarach, opakowania po materia³ach budowlanych, zabrudzone folie budowlane, rurki kanalizacyjne, rynny, panele œcienne, worki po nawozach sztucznych i kiszonkach, styropian,
sztuæce i naczynia plastikowe jednorazowego u¿ytku, sprzêt AGD, RTV, komputery, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe.
Prosimy, by opakowania z plastiku by³y gromadzone luzem w jednym worku, a nie pakowane do kilu mniejszych woreczków.
OPERATUS
odbiór odpadów od stycznia 2008 roku na terenie Jaworza:
odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: SM 120 l - 8,77 brutto, SM 240 l - 16,26 brutto, PA 1100 l - 47,61 brutto.
Segregowne odpady komunalne tzn. szk³o, plastik, papier odbieramy, w specjalnych opisanych workach zakupionych
w naszej firmie w cenie 2,40 brutto, w ka¿dy pi¹tek po wczeœniejszym zg³oszeniu telefonicznym. (w cenie worka wliczony
jest odbiór odpadów). Filia firmy znajdujê siê w Jasienicy przy ul. Cieszyñskiej 493.
SITA Zak³ad Oczyszczania Miasta S.A.
ul. Gazownicza 38, Bielsko-Bia³a tel. (33) 499 2000, fax 499 2020 www.sita.bielsko.pl
Zapraszamy do podpisania umowy na odbiór
odpadów powsta³ych w Waszych domach

Chcemy Pañstwu zaproponowaæ
wywóz nieczystoœci ciek³ych
– wywóz ju¿ od 108 z³ za 4,5 m 3
oraz
wywóz odpadów wielkogabarytowych
i gruzu w kontenerach KP5, KP7
Ceny brutto za jednorazowe opró¿nienie pojemnika
oraz za wywóz worka z odpadami selektywnymi
Pojemniki podstawiamy nieodp³atnie
Biuro Obs³ugi Klienta czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.00 do 15.00.
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PLANY i DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
str. 16, 17
i ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH
PANOWIE, GDZIE MY JESTEŒMY?
zdjêcie str. 20
Zarz¹d Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 1 w Jaworzu tradycyjnie ju¿ zorganizowa³ w Sali OSP w dniu 17 grudnia spotkanie op³atkowe. Przyby³o ponad 40 Pañ. Do tych, którym
zdrowie nie dopisa³o kole¿anki z op³atkiem i ¿yczeniami dotr¹
do domów. Z nieukrywanym wzruszeniem jako jedyny przedstawiciel p³ci zwanej mêsk¹ uczestniczy³em w spotkaniu,
by wszystkim czytelnikom Echa Jaworza przekazaæ emanuj¹ce od tego zacnego grona przes³anie – zawsze, kiedy na
co dzieñ czy od œwiêta spotykaj¹ siê starzy przyjaciele to
jakoœ bardziej chce siê ¿yæ.
A kiedy na spotkaniu rozbrzmiewaj¹ kolêdy i to w wykonaniu Zespo³u „Starzy Przyjaciele” to zwyk³y dzieñ staje siê
niezwyk³y, niezapomnian¹ wigili¹ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
w gronie przyjació³. Jak na wigilijny dzieñ przysta³o po poczêstunku sk³adano ¿yczenia ³ami¹c siê op³atkiem. Danuta Mynarska, przewodnicz¹ca Ko³a, stworzy³a nastrój powagi i zadumy, kiedy wspomnia³a o œw. p. Bronis³awie
Krzempek, Zofii Wencel, Bronis³awie Pisz i Irenie Poch³adnik, które w ubieg³ym roku odesz³y. Ale stworzy³a te¿
nastrój zadowolenia z dokonañ Ko³a w mijaj¹cym roku,
a tak¿e mobilizacji i zjednoczenia si³ do przygotowania ostatkowego balu. Ten bal jest dla nich wyzwaniem i musi siê
udaæ! Ma zacny cel: zgromadziæ grosiki na choæby najskrom-

niejsze atrakcje, które chc¹ zorganizowaæ w 2008 roku.
A poniewa¿ cel uœwiêca œrodki, to jak ¿artuje Pani Danuta,
ka¿da cz³onkini ma przyprowadziæ jedn¹ parê goœci na bal.
W ubieg³ym roku bal ostatkowy by³ bardzo udany, a poza
tym by³y 3 wycieczki, odwiedziny u jubilatów, spotkanie
z okazji Dnia Kobiet, pieczenie kie³basy w Skansenie, udzia³
w konkursie kulinarnego dziedzictwa z wyró¿nion¹ orzechówk¹ Pani Sznyrowej, dotacjê na obiady dla ucznia ze
Szko³y Podstawowej, no i udzia³ we wszystkich imprezach
i uroczystoœciach w Gminie. Chcia³oby siê powiedzieæ – panowie gdzie my jesteœmy?
wb

Ko³o Gospodyñ Wiejskich Nr 1 w Jaworzu Dolnym
z a p r a s z a
sta³ych uczestników i wszystkich chêtnych do udzia³u w dobrej zabawie karnawa³owej
na tradycyjny BAL OSTATKOWY
który odbêdzie siê dnia 2 lutego 2008 r. w Domu Stra¿aka w Jaworzu. Pocz¹tek balu o godz. 19-tej.
Gwarantujemy jak zawsze: œwietn¹ zabawê przy tradycyjnej, ulubionej orkiestrze „GWAREK”,
smakowite jad³o oraz wiele niespodzianek.
Bilety do nabycia w cenie 85 z³ od osoby (od pary 170 z³) w kwiaciarni w Centrum Jaworza u p. Kortów.
ZAPRASZAMY

MONOGRAFIA OSP

zdjêcie str. 20
23 listopada 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku –Bia³ej mia³a miejsce
promocja ksi¹¿ki „Monografia Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Powiatu Bielskiego”
autorstwa W³adys³awa Skoczylasa i Grzegorza Gabora. „Zadaniem opracowania
jest czêœciowe wype³nienie luki w historiografii
ochotniczego ruchu stra¿ackiego, zas³uguj¹cego
na uchronienie przed zapomnieniem” powiedzia³
podczas wyst¹pienia Przewodnicz¹cy Komisji Historycznej mgr in¿. W³adys³aw Skoczylas. Na uroczystoœæ przybyli: starosta bielski – Andrzej P³onka, Senator RP – S³awomir Kowalski, wiceprezes Zarz¹du G³ownego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP – dh Zbigniew Meres. Recenzjê wyg³osi³a Ma³gorzata Kiereœ; etnografka, dyrektorka Muzeum Beskidzkiego w Wiœle. Sponsorami opracowania s¹ „Neolit-Media”
Dom Brokerski Sp. z o.o. z Warszawy, „Pojazdy Specjalistyczne” Zbigniew Szczêœniak Jaworze, OSP Bystra, OSP Rybarzowice, OSPSzczyrk. Informacje dotycz¹ce
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu zosta³y opracowane na podstawie materia³u dostarczonego przez naczelnika
OSP dh Czes³awa Malchara oraz cz³onkiniê Komisji Historycznej Przy Zarz¹dzie Powiatowym OSP RP - Danutê Pawlus. Monografia bêdzie dostêpna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu.
mn
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JAWORZANIE NA KARAIBACH
Na ostatnich w roku 2007 posiadach kapitan ¿eglugi wielkiej Jerzy Ryrych spotka³ siê z licznie zgromadzonymi
w Galerii Pod Groniem (a w³aœciwie w Goœciñcu Szumnym)
m³odymi i starszymi s³uchaczami i widzami, zainteresowanymi opowieœci¹ tego rodowitego jaworzanina o egzotycznych
Karaibach. Jerzy Ryrych, od uzyskania w 1992 roku stopnia
kapitana, p³ywa³ do 2005 roku po morzach i oceanach jako
ten „ pierwszy po Bogu” na kilkunastu statkach. Na spotkaniu
przedstawi³ fragment swojej bogatej „morskiej” biografii, prezentuj¹c film z wêdrówki po wyspach i wybrze¿ach Morza
Karaibskiego: od Kana³u Panamskiego, poprzez Jamajkê,
Dominikanê, wybrze¿a Wenezueli, Barbados i Grenadê. Przekaza³ zebranym szereg informacji i ciekawostek. Mówi³ o ludnoœci tego regionu: g³ównie Mulatach i Murzynach, poniewa¿
tamtejsi Indianie zostali prawie w pieñ wyciêci przez hiszpañskich konkwistadorów; o z³o¿ach bursztynu – nie na morskim wybrze¿u, a w górach; o roli turystyki w tym regionie

POSIADY – ROK 2008
Styczeñ Ryszard Stanclik, Tomasz Wróbel: Zimowe pejza¿e - wystawa fotograficzna (Galeria Pod Groniem )
17 lutego Janina Holeksa, Grzegorz Olejnik: Wspó³praca
jaworzañskiego gimnazjum ze szko³ami z Holandii i Irlandii
w ramach unijnego programu Socrates Comenius (Gimnazjum w Jaworzu)
9 marca Joanna Nowosadzka, Jaros³aw Gryczka: Himalaje
- bli¿ej nieba ( Galeria Pod Groniem)
20 kwietnia Mariusz Makowski, Ryszard Stanclik: Zabytkowe jaworzañskie pergaminy i ich renowacja. Wystawa fotogramów omawianych dokumentów (Galeria Pod Groniem)
1 czerwca Wernisa¿ twórczoœci Mieczys³awa Grenia; po³¹czony z koncertem zespo³u Starzy Przyjaciele (Galeria
Pod Groniem)

2008 ROK

i przeszkodach w jej rozwoju – w postaci czêstych huraganów i niewystarczaj¹cej jeszcze infrastruktury; o produkcji
ga³ki muszkato³owej na Grenadzie; o ró¿nicach miêdzy lasami na Antylach a puszcz¹ po³udniowoamerykañsk¹. Mówi³
te¿ o smutnych losach polskiej floty w ostatnich kilkunastu
latach oraz o tym, ¿e wspó³czeœnie buduje siê g³ównie luksusowe statki wycieczkowe. Odpowiada³ na pytania zebranych (szczególnie liczne dotyczy³y Kana³u Panamskiego).
Obecny na spotkaniu drugi jaworzañski kapitan: nasz wójt
Zdzis³aw Bylok podzieli³ siê swoimi refleksjami na temat ciê¿kiej pracy i wielomiesiêcznej samotnoœci na morzu za³ogi
statków rybackich. G³os zabra³ te¿ Edward Szpoczek – prezes okrêgu Ligi Morskiej i Rzecznej relacjonuj¹c wielkie osi¹gniêcia m³odzie¿y szkolnej z Jaworza (gimnazjum) i Jasienicy, zrzeszonej w owej lidze. Przypomniano te¿, ¿e Jaworze
posiada na zalewie w Tresnej 12-osobow¹ ³ódŸ, na której nasza m³odzie¿ uczy siê obcowania z wodnym ¿ywio³em.
Ma³gorzata Kobiela - Gryczka
22 czerwca Opowieœci regionalne Œl¹ska Cieszyñskiego
w wykonaniu Anieli Kupiec i etnografa Daniela Kad³ubca z
Zaolzia (Galeria Pod Groniem)
14 wrzeœnia Spotkanie autorskie z gawêdziarzem i poet¹
Ziemi ¯ywieckiej – W³adys³awem Bu³k¹. Wystawa koronek
koniakowskich (Galeria Pod Groniem)
5 paŸdziernika Jan Knie¿yk: Parki narodowe USA: Yellowstone, Grand Canion ( Galeria Pod Groniem)
PaŸdziernik – listopad Zabytki cmentarne Jaworza w fotografii Ryszarda Stanclika (Galeria Pod Groniem)
26 paŸdziernika Iwona Kominek, Jerzy Ryrych: Liga Morska i Rzeczna w naszym regionie (Galeria Pod Groniem)
16 listopada Wanda Kubik: Moje marzenie o Afryce - Tanzania (Galeria Pod Groniem)
7 grudnia Alicja Duraj: Irlandia – Zielona Wyspa (Galeria
Pod Groniem)

KOMENDANT POLICJI RADZI
BEZPIECZNA ZABAWA
NA LODZIE
Jeœli to mo¿liwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzorowanych lodowiskach i œlizgawkach. Bêdziemy wtedy pewni, ¿e nasze pociechy maj¹ zapewnion¹ fachow¹ opiekê osób doros³ych.
Jeœli dzieci maj¹ siê bawiæ na lodzie pokrywaj¹cym zbiornik wody, to powinni go wczeœniej sprawdziæ osoby doros³e lód musi mieæ co najmniej 10 cm gruboœci i nie powinno byæ
na nim przerêbli. Tak¿e temperatura otoczenia musi byæ ujemna. Nale¿y przestrzec dzieci, aby bez opieki doros³ych nie
wchodzi³y na zamarzniête rzeki, sadzawki, stawy i jeziora.
Tak¿e pokrywa lodowa przysypana œniegiem jest bardzo zdradliwa, poniewa¿ pod warstw¹ œniegu nie widaæ przerêbli.
Na lód powinny wchodziæ co najmniej dwie osoby - mog¹
one przebywaæ na pewnej odleg³oœci od siebie, ale zawsze w

zasiêgu wzroku. Pod ¿adnym pozorem nie wchodziæ na lód,
jeœli w pobli¿u nikogo nie ma (dotyczy tak¿e wêdkarzy).
Bawi¹c siê na lodzie nie nale¿y trzymaæ r¹k w kieszeniach - w razie wpadniêcia do wody ³atwiej mo¿na siê wydostaæ na powierzchniê.
Jeœli s³yszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy siê,
ale natychmiast zawracmy do brzegu. Szczególnie niebezpieczne s¹ miejsca w pobli¿u ujœæ rzek i kana³ów, nurtów
rzek, ujêæ wody, mostów, pomostów i przy brzegach, poniewa¿ zwykle w tych miejscach lód jest cieñszy. Nale¿y
te¿ unikaæ miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywê lodow¹ widaæ p³yn¹c¹ wodê.
CO ZROBIÆ, JEŒLI POD KIMŒ ZA£AMIE SIÊ LÓD:
W przypadku za³amania siê lodu starajmy zachowaæ
spokój i próbujmy wzywaæ pomocy. Najlepiej nale¿y po³o¿yæ siê na p³asko na wodzie, roz³o¿yæ szeroko rêce i stacd. na str. 18
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raæ siê wpe³zn¹æ na lód. Starajmy siê poruszaæ w kierunku
brzegu le¿¹c ca³y czas na lodzie. Kiedy zauwa¿ymy osobê ton¹c¹, nie biegnijmy w jej kierunku, poniewa¿ pod nami
równie¿ mo¿e za³amaæ siê lód. Nie wolno te¿ podchodziæ
do przerêbla w postawie wyprostowanej, poniewa¿ zwiêkszymy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który mo¿e
z³amaæ siê pod ratuj¹cym. Najlepiej podczo³gaæ siê do ton¹cego.
Jeœli w zasiêgu rêki mamy d³ugi szalik lub grub¹ ga³¹Ÿ,
spróbujmy podczo³gaæ siê na odleg³oœæ rzutu i starajmy
siê podaæ poszkodowanemu drugi koniec.
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Jeœli sami nie mamy mo¿liwoœci udzieliæ poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbli¿sz¹
jednostkê policji lub stra¿y po¿arnej. Po wyciagniêciu osoby
poszkodowanej z wody nale¿y okryæ j¹ czymœ ciep³ym (p³aszczem, kurtk¹) i jak najszybciej przetransportowaæ do zamkniêtego ciep³ego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie
ciep³a. Pamiêtajmy, ¿e nie wolno poszkodowanego polewaæ
ciep³¹ wod¹, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ u niej szok termiczny. W miarê mo¿liwoœci nale¿y podaæ poszkodowanemu s³odkie i ciep³e (ale nie gor¹ce) p³yny do picia. Osobê
poszkodowan¹ powinien tak¿e obejrzeæ lekarz.
wk

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
PODSUMOWANIE SEZONU 2007
W UKS-DZIESI¥TKA-KOMES JAWORZE
7 grudnia 2007 r. odby³o siê w Gimnazjum w Jaworzu
spotkanie cz³onków UKS Dziesi¹tka-Komes Jaworze, podsumowuj¹ce sezon ³uczniczy 2007.
W imieniu Zarz¹du wyniki szkolenia i rywalizacji przedstawi³ prowadz¹cy obecnie zajêcia Stanis³aw Hoczek. Warto
przypomnieæ, ¿e 31. naszych ³uczników startowa³o w 29. zawodach ³uczniczych krajowych i miêdzynarodowych, spoœród
których 13. zdobywa³o medale. Sezon rozpocz¹³ siê bardzo
udanie zdobyciem tytu³ów halowego wicecemistrza Polski juniorów przez Sebastiana Kruczka i halowego mistrza kadetek przez Annê Hoczek. W zawodach miêdzyszkolnej Ligi Robin Hooda (9 startów) klub ostatecznie zaj¹³ 2. miejsce za £UKS
Sokole Oko z Zawadki. Wœród najm³odszych do wyró¿niaj¹cych siê nale¿¹ Gabriela Mroszczyk, Zuzanna Grzymek,
Paulina Panewka i Przemys³aw G³uszek. Starsi, bardziej
doœwiadczeni zawodnicy startowali w turniejach Polskiego
Zwi¹zku £uczniczego oraz £ZS rangi mistrzostw Polski, Œl¹ska i Pucharu Polski. W kategorii m³odzików wyró¿niæ nale¿y Krzysztofa Dziendziela, Kacpra Be³towskiego i Wojciecha Mieszczaka, którzy dru¿ynowo zajêli 14. miejsce na
27 dru¿yn w Ogólnopolskim Turnieju M³odzików w Jeleniej
Górze, zaœ na Mistrzostwach Œl¹ska Wojciech Mieszczak
zaj¹³ 3. miejsce nagrodzone br¹zowym medalem. Du¿ym sukcesem by³o zakwalifikowanie siê dwóch kadetek Adrianny
Stroki i Anny Hoczek na Olimpiadê M³odzie¿y, na której Ania
zdoby³a 3 srebrne medale. Adrianna zaœ na Mistrzostwach
Polski £ZS otar³a siê o podium, zajmuj¹c 4. miejsce. W kategorii juniorów reprezentowa³ klub Sebastian Kruczek, który
w Pucharze Polski zaj¹³ 3. miejsce. Na arenie miêdzynarodowej reprezentowa³ klub Sebastian Kruczek i Anna Hoczek.
Ania zajê³a wraz z reprezentacj¹ Polski kadetek 2. miejsce w
Turnieju Nadzieje Olimpijskie-Lwów 2007 i 1. w Pucharze Karpat - Czerniowce-2007. Sebastian starowa³ w Pucharze Euro-

Pi³karze s¹ wdziêczni

py Na Cyprze, zajmuj¹c tam z reprezentacj¹ 4. miejsce. Po za
tym brano udzia³ w zawodach ³uczniczych terenowych 3D, na
których Piotr Ziemnicki zrekompensowa³ starty w Pucharze
Polski PZ£ucz, zdobywaj¹c tytu³ wicecemistrza Polski Juniorów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e nasza wychowanka, reprezentuj¹ca obecnie £ucznika ¯ywiec Klaudia Kruczek zosta³a powo³ana do szerokiej kadry olimpijskiej Pekin-2008.
Wszyscy zawodnicy reprezentuj¹cy klub w zawodach
zostali uhonorowani dyplomami, a medaliœci nagrodami
ksi¹¿kowymi. Za dotychczasow¹ pracê instruktorsk¹ i poœwiêcenie swego czasu na rzecz m³odzie¿y podziêkowania
z³o¿ono kol. Stanis³awowi Czerwiñskiemu. W imieniu obecnych goœci zabra³ g³os wójt Zdzis³aw Bylok, pogratulowa³
osi¹gniêtych sukcesów, ¿ycz¹c nastêpnych w nowym sezonie. Prezes klubu pan Zygmunt Kruczek podziêkowa³ w
imieniu klubu wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które
wspiera³y dzia³ania klubu tj. Gminie Jaworze, Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Bia³ej, Urzêdowi Marsza³kowskiemu
w Katowicach, firmie Norlys z Nowego S¹cza, Bankowi Spó³dzielczemu z Jasienicy, Spó³ce Komes z Bielska-Bia³ej
i rodzicom bez pomocy, których wiele dzia³añ nie by³oby
mo¿liwych do zrealizowania.
Sth

zdjêcia str. 19
W turnieju o Puchar Wójta Gminy Jaworze na hali Widok w Bielsku - Bia³ej 25.11.2007 r. bra³y udzia³ trzy dru¿yny: gimnazjaliœci z Jaworza, MOW, juniorzy "Czarnych" Jaworze. Wszystkie mecze zakoñczy³y siê remisami. Rzutami karnymi wygra³o
Gimnazjum przed "Czarnymi" i MOW. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za pomoc wójtowi Gminy Jaworze Zdzis³awowi
Bylokowi, Waldemarowi Saltariusowi, Wojciechowi Boreckiemu za udostêpnienie hali, prezesowi hurtowni MAT Tomaszowi Ga³uszce za s³odkie nagrody, Bogdanowi Burian za transport oraz Dyrekcji i opiekunom z Gimnazjum i MOW.
R. Kruczek
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Jaworze Centrum
ul. Szkolna 97 (I piêtro)

tel. 033

817 34 96, 691 27 34 96

Informujemy Szanownych Czytelników, i¿ Echo Jaworza dostêpne jest w wersji on-line na stronie Oœrodka Promocji Gminy
Jaworze www.opgj.pl/echojaworza.html oraz Urzêdu Gminy www.jaworze.pl
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