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W tym miesi¹cu Gmina Jaworze rozpoczyna w ramach
ProgramuOperacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VI
�Rynek pracy otwarty dla wszystkich�, Dzia³anie 6.3
�Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywno�ci zawodowej na obszarach wiejskich� na
podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzêdem

Pracy w Katowicach na realizacjê nastêpuj¹cych pro-
jektów:
1. Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych
2. Myszk¹ po Jaworzu. Podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych mieszkañców Gminy Jaworze
3. Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej

Wiêcej na stronie 11

W dniu 4 kwietnia 2009
roku w Jaworzu mia³y
miejsce zawody 3D za-
liczane do klasyfikacji
Pucharu Polski i Grand
Prix.Wiêcej w dziale �W
sportowej rywalizacji� na
stronie 29.

�wiêto
Konstytucji 3 Maja
i Dzieñ Stra¿aka
W tym roku po³¹czono uroczysto�ci
rocznicy Konstytucji 3 Maja i Dnia
Stra¿aka. Patriotyczneceremoniew
Jaworzu rozpoczê³y siê we wcze-
snych godzinach rannych. O tych
wydarzeniach, jak i Jaworzañskiej
Majówce mo¿na przeczytaæ na stro-
nach 20-21, a fotoreporta¿ zamiesz-
czamy na ostatniej stronie.

Jubileusz 10-lecia Galerii Pod Groniem
To ju¿ 10 lat od kiedy wGalerii pod
Groniem u Ireny i Paw³a Steklów
rozpoczê³y siê spotkania zwane
pó�niej posiadami. Od samego
pocz¹tku patronat nad tym miej-
scem i imprezami objê³o Towarzy-
stwa Mi³o�ników Jaworza. Pierw-
sze posiadywGalerii podGroniem
odby³y siê 11 kwietnia 1999 roku.

Wiêcej o samym jubileuszu, jak i historii Galerii na stronach 21-23.

Mistrzostwa Polski w £ucznictwie 3 D
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

XXIV Sesja Rady Gminy Jaworze
ObradyXXIVSesji RadyGminy Jaworze (31marca 2009) otwo-
rzy³Andrzej �liwka�Przewodnicz¹cyRGstwierdzaj¹c obecno�æ
13 radnych co czyni obrady prawomocnymi. Nastêpnie przywita³
radnych, w³adze Gminy Jaworze oraz go�ci. Wyst¹pienia go�ci;
podziêkowaniewiceprezesa klubuCzarni Jaworze -WalteraWe-
hsolydlaw³adzgminyzapomocwzorganizowaniuspotkaniadzia-
³aczy sportowych, z samorz¹dowcami i sponsorami klubów spor-
towych dzia³aj¹cych w naszej gminie. G³os zabra³a równie¿ Kry-
styna Plaza �Popielas wyra¿aj¹c podziêkowanie w imieniu Ko³a
Emerytów iRencistówzaumo¿liwienieprzezkolejnedwamiesi¹-
ceorganizowaniaspotkañcz³onkówko³awsali jaworzañskiejOSP.
Powo³anie Komisji Uchwa³ i Wniosków - Jan Stekla i Jan Ba-
thelt. Kandydatury przeg³osowano 13 g³osami (2 radnych by³o
nieobecnych); Przyjêcie porz¹dku obrad - 13 g³osów za przyjê-
ciem; Zatwierdzenie protoko³u z XXIII Sesji RG- g³osowanie 12
g³osów za przyjêciem, 1 g³os wstrzymuj¹cy
Podejmowanie uchwa³:A) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2009.
Temat omówi³a Skarbnik Gminy Jaworze - Zofia Gruszczyk. Opi-
niê w sprawie tej uchwa³y przedstawi³ Roman Lorek-przewodni-
cz¹cyKomisji Bud¿etów i FinansówRGJaworze.Glosowanie 14
radnych by³o za przyjêciem uchwa³y (przy 1 nieobecnym);
B,C,D) punkty te omówi³ ZastêpcaWójtaRados³awOsta³kiewicz.
Punkty te dotyczy³y zatwierdzenia projektów: �Aktywizacja zawo-
dowadlapocz¹tkuj¹cych�wramachdzia³ania6.3ProgramuOpe-
racyjnegoKapita³Ludzki finansowanegoze�rodkówEuropejskie-
go Funduszu Spo³ecznego. Projekt zawiera kurs jêzyka angiel-
skiegodlapocz¹tkuj¹cychorazzasadyprowadzeniaw³asnejdzia-
³alno�ci gospodarczej; �Myszk¹poJaworzu.Podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowychmieszkañcówGminyJaworze�wramachdzia-
³ania 6.3 ProgramuOperacyjnego Kapita³ Ludzki finansowanego
ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt za-
wierakurs komputerowegodlapocz¹tkuj¹cych i podstawksiêgo-
wo�ci komputerowej. �Tradycja kluczem do aktywizacji zawodo-
wej�wramachdzia³ania6.3ProgramuOperacyjnegoKapita³Ludzki
finansowanegoze �rodkówEuropejskiegoFunduszuSpo³eczne-
go. Ten projekt dotyczy rêkodzie³a ludowego i kuchni regionalnej.
Wnioski te zosta³y przygotowane i z³o¿one przez Gminê Ja-
worze, propozycje szkoleñ by³y sk³adane przez organizacje
pozarz¹dowe i stowarzyszenia dzia³aj¹ce wJaworzu.
Wszystkie te projekty zyska³y 100% dofinansowanie ze strony
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS). Gmina nie po-
nosi ¿adnychkosztówzwi¹zanychz realizacj¹ tychprogramów.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Roman Lorek
przedstawi³opiniêkomisjiwsprawie tych trzechpunktów.Uchwa-
³ê za przyjêciem popar³o 14 radnych przy 1 nieobecnym

E) ustanowienia na rzeczAQUAS.A. w Bielsku Bia³ej prawa
u¿ytkowania udzia³óww pgr 1279/2 i 1279/4. Punkt ten omó-
wi³ Zastêpca Wójta Rados³aw Osta³kiewicz. Przewodnicz¹-
cy Komisji Infrastruktury i Budownictwa Krzysztof Kleszcz
przedstawi³ opiniê dotycz¹c¹ tego punktu. Uchwa³a zosta³a
przyjêta 14 g³osami za przy 1 nieobecnym.
F) wyra¿enia zgody na nabycie za odp³atno�ci¹ przez Gminê
Jaworze prawaw³asno�ci nieruchomo�ci gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako pgr. 402/35 stanowi¹cej czê�æ drogi dojazdo-
wej � ul. £ubinowej. Punkt ten omówi³ Zastêpca Wójta Rado-
s³aw Osta³kiewicz. Po czym odby³a siê dyskusja i polemika po-
miêdzy radnymi i wójtem.Wg³osowaniu nad tym punktem by³o;
3 � g³osy wstrzymuj¹ce, 11 � g³osów przeciw, 1 - nieobecny.
G) wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Jaworze prawa
w³asno�ci nieruchomo�ci gruntowych oznaczonych jako
pgr. 182/12, 182/18, 182/27, 182/31 i 182/40, sk³adaj¹cych
siê na drogê dojazdow¹ � ul. Lipow¹, w drodze darowizny.
Punkt ten omówi³ R.Osta³kiewicz, opinie Komisji Budownic-
twa i Infrastruktury przedstawi³ Krzysztof Kleszcz. W g³oso-
waniu 14 � g³osów by³o za, 1 - nieobecny.
H) zmiany Uchwa³y Nr XXII/202/08 RadyGminy Jaworze z dnia
22.12.2008 r. w sprawiewyra¿enia zgody na realizacjê projektu o
nazwie �Program aktywnej integracji w gminie Jaworze� wspó³fi-
nansowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go. Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowa³a, i¿
zmianauchwa³ywynikazprzyznaniawiêkszych�rodkównareali-
zacjê przedmiotowegoprojektu.Wyja�ni³a, i¿wmomencie podej-
mowania uchwa³y intencyjnej nie by³a znana jeszcze dok³adna
warto�æ dofinansowania projektu. Radny Jan Stekla poinformo-
wa³, i¿KomisjaOchrony�rodowiska,Rolnictwa iPolitykiSpo³ecz-
nejprzeanalizowa³a ipozytywniezaopiniowa³aprzedstawionypro-
jekt uchwa³y. Za przyjêciem g³osowa³o 14 radnych, 1 nieobecny
I) upowa¿nieniaKierownikaGminnegoO�rodkaPomocySpo-
³ecznej w Jaworzu do za³atwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
KierownikGOPSDorotaSacher-Wejster poinformowa³a, i¿ zgod-
nie zestatutemGOPSusprawyzwi¹zanez funduszemalimenta-
cyjnym zosta³y powierzoneGOPSowi, co wi¹¿e siê z konieczno-
�ci¹ wydawania decyzji w tym zakresie. Przedstawi³a braki usta-
wowe tj. art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów,któreprzyczyni³y siêdokonieczno�ci podjêciaprzedmio-
towejuchwa³y.RadnyJanSteklapoinformowa³, i¿KomisjaOchrony
�rodowiska, Rolnictwa i Polityki Spo³ecznej przeanalizowa³a i po-
zytywnie zaopiniowa³a przedstawiony projekt uchwa³y. Uchwa³ê
przyjêto 14 � g³osów za,1 - nieobecny.
Pkt 7 i 8; Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie miê-
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dzysesyjnym. Przedstawienie zarz¹dzeñ podejmowanych
przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok przedstawi³ sprawozdanie i
zarz¹dzeniazokresumiêdzysesyjnego.Nastêpnierozpoczê³asiê
na forum rady dyskusja dotycz¹cam.in. udzia³u Gminy Jaworze
w forumgospodarczymwWi�le, przetargównabudowêcentrum
balneologicznego, kosztówz tymzwi¹zanych i szansnasfinalizo-
wanie tych planów. Ponadto pytania radnych dotyczy³y inwestycji
takich jak remont chodnika przy ul. Cieszyñskiej ko³o bloków, re-
mont ul. Turystycznej, remont chodnika przy ulicy S³onecznej.
Pkt.9 Przewodnicz¹cy RGAndrzej �liwka odczyta³ pisma jakie
wp³ynê³y do biura Rady Gminy
Pkt 10 i 11. Zapytania radnych dotyczy³y m.in remontów dróg,
ustalenia jednolitych zasad przejmowania przez gminê dróg
prywatnych, uwag dotycz¹cych inwestycji zwi¹zanej z budow¹
centrum balneologicznego,
Pkt.13Komisjauchwa³iwnioskówodczyta³awniosekradnegoJana
Stekli w sprawie przyst¹pienia doopracowaniawytycznych formal-

Sprawozdanie z prac komisji Rady
Gminy Jaworze

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury, Sportu i
Promocji w dniu 14 kwietnia 2009.

G³ównym tematem posiedzenia by³o omówienie przygoto-
wañ do Majówki 2009, a tak¿e imprezy w zaprzyja�nionych
gminach Czech i S³owacji. Odby³a siê tak¿e dyskusja nad
wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójto-
wi absolutorium za rok 2008. Zygmunt Podkówka

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

Cierpliwo�æ jest sztuk¹
Bycie gospodarzem gminy w dzi-
siejszych czasach oznacza posia-
danie umiejêtno�ci �ci¹gania pie-
niêdzy dla gminy. Rozmowy, ne-
gocjacje, a nade wszystko cierpli-
wo�æ, to podstawowa cech go-
spodarza gminy. O refleksjê nad
t¹ funkcj¹ poprosi³am Wójta Gminy Jaworze Zdzis³a-
wa Byloka.
Zdzis³awBylok:Wdzisiejszychczasachwójt nie jest i niemo¿e
byæ tylko urzêdnikiem, ale w pierwszym rzêdzie mened¿erem
odpowiedzialnym za rozwój danej miejscowo�ci. Dzisiaj nie ma
ju¿ nawet mowy, o tym, by spêdziæ cztery lata za biurkiem, pod-
pisuj¹cdokumenty i pisma, licz¹c, ¿ewyborcy tegoniezauwa¿¹.
Rozwój gminy to przede wszystkim inwestycje, tworzenie no-
wych mo¿liwo�ci dla ludzi w o�wiacie, kulturze czy sporcie, a
tak¿e poszukiwanie �róde³ finansowania na zewn¹trz. Przecie¿
chyba ka¿dy z nas rozumie, ¿e �rodki jakimi dysponuje bud¿et z
podatków czy subwencji pochodz¹cych z Warszawy z ledwo-
�ci¹ starczaj¹ na realizacjê bie¿¹cych potrzeb w szko³ach, na
drogach, nie mówi¹c ju¿ o przedsiêwziêciach strategicznych z
punktuwidzeniagminy.Takimprzedsiêwziêciemwnaszymprzy-
padku jest obecnie budowa kanalizacji. Od dawna prawie ka¿dy
podkre�la,¿enale¿ywróciædotradycjiuzdrowiskowych,cozreszt¹
jest zawarte w samej strategii rozwoju gminy. Ale, by w ogóle o
tymmy�leæ, musimy przede wszystkim zapewniæ w³a�ciwe wa-
runki �rodowiska - rozwi¹zaæ narastaj¹cy problem selekcji i uty-
lizacji odpadów, kontynuowaæprogramograniczenia niskiej emi-
sji gazów, no i oczywi�cie najwa¿niejsze - zbudowaæ do koñca

no-prawnych w sprawie przejmowania gruntów pod drogi. Rada
Gminyprzeg³osowa³awniosekradnegoJanaStekliwsprawieprzy-
st¹pienia do opracowania wytycznych formalno-prawnych w spra-
wieprzejmowaniagruntówpoddrogi:14�g³osówza,1-nieobecny.
Pkt 14 Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej �liwka podziê-
kowa³ za aktywny udzia³ w obradach oraz zamkn¹³ obrady
XXIV sesji Rady Gminy Jaworze V Kadencji.

Opracowano na podstawie Protoko³u z Sesji RG Jaworze.

kanalizacjê. Niestety gmina nigdy w ¿yciu nie poradzi sobie z t¹
spraw¹, licz¹c na w³asny bud¿et, jako ¿e warto�æ inwestycji to
kwotawrêczastronomiczna -36milionówz³otych, którawzesta-
wieniu z przeciêtnymi dochodami naszej gminy wwysoko�ci 14
milionówwygl¹da jeszczepowa¿niej.Dlatego te¿ jedyn¹szansê
realizacji tego przedsiêwziêcia widzimy w �rodkach z funduszy
strukturalnych, co niestety w ¿aden sposób nie jest u³atwieniem
� a mo¿na by rzec, ¿e przeciwnie. Najpierw okaza³o siê, ¿e na
skutek przy³¹czenia Jaworzadooczyszczalni bielskich jeste�my
traktowani jako równorzêdni konkurenci Gliwic, Krakowa czy
Szczecina i musimy sk³adaæ wnioski o dofinansowanie nie do
programówzarz¹dzanychzpoziomuKatowic, alewprost zWar-
szawy. Potem za� natrafili�my na kolejne utrudnienia przy oce-
nie wp³ywu projektu na ochronê �rodowiska z uwagi na fakt, ¿e
�cieki z Jaworza to zaledwie kropla w porównaniu z ca³¹ fal¹
nieczysto�ci z Bielska.Ale i to nas nie zniechêci³o � uda³o siêmi
przy pomocy i wsparciu prezydenta miasta Bielska-Bia³ej, Pre-
zesa AQUY oraz Zarz¹du Województwa �l¹skiego dokonaæ
zmianniemal rewolucyjnych, tj. podzia³uwielkiejaglomeracjibiel-
skiej na dwiemniejsze � komorowick¹ i tê, w której siê znajdzie-
my - wapienick¹. Ten zabieg mam nadziejê pozwoli nam prze-
kroczyæ magiczn¹ granicê sze�ciu dziesi¹tych punktu, których
nam brak³o przy ocenie naszego wniosku. Oczywi�cie nie tylko
to, co pod ziemi¹ jest wa¿ne. Ale i strona wizualna gminy ma
ogromneznaczeniedlapostrzeganiagminy i zwyczajnie ¿yciaw
niej � zaplecze turystyczne, czyste i zadbane chodniki, drogi sa-
tysfakcjonuj¹ce zmotoryzowanych. Sam kiedy� je�dzi³em na
rowerze po drogach i chodnikach, po których teoretycznie nie
da³o siê je�dziæ i nie powiem, co wtedy mówi³em pod nosem.
Kiedy zosta³em wójtem, wiedzia³em, ¿e to jedna z tych spraw,
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Flesz wiadomo�ci gminnych
Do Jaworza na przechadzki i przeja¿d¿ki rowerowe
Mo¿na zaplanowaæ takie wypady samotnie i z rodzin¹, bo-
wiem rozpoczê³a siê budowa �cie¿ki pieszo-rowerowej przy
ulicy S³onecznej w Jaworzu. Rozebrano chodnik, by wymie-
niæ p³ytki, tym samym deptak bêdzie bardziej przyjazny dla
turystów pieszych i tych na dwóch kó³kach. D³ugo�æ owej
�cie¿ki to ponad kilometr, a koszt to blisko milion z³otych.
Je�li mowa o takich pieni¹dzach, nie mo¿na pomin¹æ mil-
czeniem znacznego dofinansowania z funduszy unijnych, a
�ci�lej rzecz ujmuj¹c z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Patrz¹c procentowo na temat, to blisko 85%
w ramach projektu kluczowego, który zak³ada budowê po-
nad sze�ciu kilometrów �cie¿ek pieszo-rowerowych. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e to jest drugi etap tego zadania, pierwszym by³a
budowa podobnego traktu wzd³u¿ ulicy Zdrojowej w 2006
roku, a tak¿e czê�ciowo chodnik wzd³u¿ ulicy Turystycznej,
teraz S³oneczna w dalszej kolejno�ci ulica Cisowa oraz Fol-
warczna. Na prze³omie 2009 - 2010 roku Jaworze bêdzie
mo¿na porz¹dnie zwiedziæ na rowerze lub wygodnie pieszo.
Darowanemu koniowi w zêby siê nie zagl¹da.
Kompleks boisk powstanie przy Gimnazjum w Jaworzu w ra-
mach programu rz¹dowego Orlik 2012. W tym przypadku
gmina uzyska³a 666 tys z³ na sfinansowanie dwóch boisk: ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ trawiast¹ do pi³ki no¿nej oraz do pi³ki
siatkowej i koszykówki, tak¿e na budowê zaplecza sportowe-
go.Ca³o�æ bêdzie zlokalizowananadawnymboiskuprzyGim-
nazjumw Jaworzu �rednim, kompleks zostanie ogrodzony, w
pe³ni o�wietlony. Czynny bêdzie przez siedem dni w tygodniu
przez 24 godziny, wszystkiego dogl¹daæ bêdzie gospodarz, a
jednocze�nie trener, którego praca równie¿ bêdzie finanso-
wanawramachProgramuMinisterialnegoAnimatorOrlik 2012.
Ca³a inwestycji kosztuje sporo - oko³o 1 mln 300 tys z³otych,
tak¿e sporo bêdzie musia³a musia³a do³o¿yæ gmina.
50% na 50%, ale taka szansa siê pojawi³a i stwierdzili�my,
ze najlepszymmiejscem lokalizacji bêdzie w³a�nie teren gim-
nazjum, tak aby w godzinach funkcjonowania szko³y mog³a
korzystaæ m³odzie¿, natomiast po po³udniu obiekt s³u¿yæ
bêdzie wszystkim amatorom sportu � powiedzia³ Rados³aw
Osta³kiewicz Zastêpca Wójta Gminy Jaworze.
Jak ju¿ pisali�my wcze�niej Orlik nie jest najbardziej szczê-
�liwym wyborem dla gminy, jednak kiedy pojawi³a siê mo¿-

którymi nale¿y siê zaj¹æw pierwszej kolejno�ci. I to w³a�nie rów-
nie¿dziêki staraniomsiêo funduszezewnêtrzne ju¿niebawembê-
dzie odczuwalne�powiemobrazowo�na rowerowymsiode³ku.
Kanalizacja jest przyk³adem na to, ¿e wójt musi byæ
managerem.
Zdzis³aw Bylok: Nie ma innej mo¿liwo�ci. Mo¿e kogo� satys-
fakcjonuje spêdzenie czteroletniej kadencji za biurkiem w wy-
godnym fotelu, popijaj¹c kawê.Ale to nie jest drogado rozwi¹zy-
wania problemów nas wszystkich. Nie da siê prowadziæ polityki
rozwojugminyw�cianachurzêdu� tenczas ju¿dawnosiêskoñ-
czy³, co jak my�lê ka¿dy z nas widzi, spaceruj¹c po Jaworzu.
Ci¹g³e wyjazdy, u¿yjê kolokwializmu - wycieranie ko-
rytarzy w ministerstwach, departamentach.
Zdzis³aw Bylok: Jak ju¿ wielokrotnie mówi³em, nie uporz¹d-
kujemy parku i nie przebudujemy Cisowej, S³onecznej, Wapie-
nickiej, czy Turystycznej, czekaj¹c na przys³owiowy spadek z
Ameryki. Niestety Jaworze niema tam ¿adnego wujka czy cio-
ci, którzy mogliby co� mu zapisaæ. To oznacza, ¿e trzeba siê
podj¹æ wszelkich dzia³añ ku temu, by zdobyæ na to pieni¹dze �
tak siê miêdzy innymi sta³o w przypadku owych 2 mln euro,
które uda³o siê nam pozyskaæ na inwestycje turystyczne.
Tu trzeba mieæ stalowe nerwy.
Zdzis³aw Bylok: Stalowe nerwy i du¿o cierpliwo�ci, któr¹ na
szczê�cie podwudziestu latachnamorzumam. Jak zreszt¹nie-
trudno siê domy�leæ, morze uczy cierpliwo�ci i pokory, gdy¿ ina-
czej mo¿na wszystko przegraæ w jednej minucie, by nie powie-
dzieæ sekundzie. Dlatego te¿ w gminie, która jest te¿ takim swo-
istymmorzem,aleproblemówi trosk, trzebaroz³o¿yæsobiepewne
zamierzenia na lata, a nawet kadencje. Szczególnie, ¿e polskie
prawo i procedury nam tegow¿aden sposób nie u³atwiaj¹. Koñ-
cem maja odbêdzie siê kolejne posiedzenie komisji regulacyj-
nej,któraoddekadyzajmujesiêspraw¹w³asno�cibudynkuUrzê-
duGminy, stanowi¹cegomieniepo¿ydowskie. Iwbrewpozorom
to naprawdê bardzo powa¿ny problem. I nie chodzi tutaj ju¿ na-
wet o to, ¿e bez zgodyStarosty, który jest w³a�cicielemgmachu,
nie mo¿emy wymieniæ ani jednego okna czy dachu, który lada
dzieñ mo¿e sprawiæ, ¿e bêdziemy na ok³adce tabloidu, ale o to,
¿e ktowie, czywkrótcenie zostaniemyUrzêdem¿artobliwiemó-
wi¹c na emigracji, jako ¿e decyzja komisji w sprawie zwrotu nie-
ruchomo�ci by³ym w³a�cicielom mo¿e byæ ró¿na.
Kolejn¹spraw¹,któr¹sygnalizowa³em, jest infrastrukturasporto-
wa i o�wiatowa. Szko³a Podstawowaw zasadzie jest wyremon-
towana, Gimnazjum po termomodernizacji, przedszkole w Ja-
worzu �rednim � ka¿dy widzi. Ale to nie koniec. Dziêki progra-
mowiOrlik2012 jeszczewtymrokurozpoczniemybudowêkom-
pleksusportowegoprzygimnazjum,coznaczniepodniesiekom-
fort nauki w tej szkole. Niestety nie uda³o siê nam pozyskaæ fun-
duszyunijnychnabudowêhali sportowej,gdy¿zaledwie8%pro-
jektów na 240 gmin uzyska³o dofinansowanie. Inna sprawa, ¿e
tylko 40% �rodków w konkursie przeznaczono na gminy do 50

tys.mieszkañców,apozosta³¹ czê�æ �wziê³y� du¿emiasta, naco
niestety nie mieli�my ¿adnego wp³ywu. W zwi¹zku z tym nie
pozostaje nic innego, jak tylko byæ cierpliwym i nie traciæ nadziei
orazprzedewszystkimzapa³u.Tymbardziej,¿ewielesprawudaje
siê pomy�lnie doprowadziæ do koñca.
Na koniec pytanie retoryczne, warto siê tak trudziæ?
Zdzis³aw Bylok: Zdecydowanie warto.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko
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liwo�æ skorzystania z zewnêtrznego �ród³a finansowania to
nie po gospodarsku by³oby odmówiæ i nie przyj¹æ blisko
700 tys z³. Jak siê okaza³o Jaworze otrzyma³o dwie propo-
zycje w ramach programu Orlik 2012, ale to nie tylko prze-
rasta mo¿liwo�ci gminy, ale � co najwa¿niejsze- nie jest
zasadne by w ma³ej gminie budowaæ dwa tego typu obiek-
ty. By³yby niewykorzystane, a jednocze�nie poch³onê³yby
sporo kosztów miêdzy innymi na o�wietlenie, monitorowanie
oraz nadzorowania. W gminie fachowcy od pisania projektów
nadalposzukuj¹mo¿liwo�ci sfinansowaniabudowyboiskaprzy
szkole podstawowej nr 1.Tam jak wiadomo musz¹ byæ spe³-
nione inne standardy, bowiem dzieciaki ucz¹ce siê w klasach
od 1-4maj¹ zupe³nie innewymagania, trzeba zapewniæ tak¿e
innewarunki bezpieczeñstwa- t³umaczyRados³awOsta³kie-
wicz- koszt budowy to ok 1,5 mln z³. Zatem poszukiwane s¹
na ten cel funduszeunijne.Miêdzy innymi zosta³ z³o¿onywnio-
sek do Programu Wspó³pracy Transgranicznej z partnerem
s³owackim (Streèno). W tym przepadku mo¿e byæ do�æ trud-
no pozyskaæ pieni¹dze, bowiem programy te najbardziej kon-
centruj¹ siê na turystyce, ale próbowaæ trzeba.
Co� dobrego dla ka¿dego czyli s³ów kilka o udogod-
nieniach dla kierowców
Gruntownie przebudowana bêdzie wkrótce ulica Turystyczna.
Jak da³o siê zauwa¿yæ przy owym trakcie jest ju¿ nowy chod-
nik, a zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ dopiero teraz mo¿na bê-
dzie po³o¿yæ now¹ nawierzchniê na drodze- 1,6 km. Do koñca
wakacji owe dzia³ania powinny siê zakoñczyæ. Koszt tych¿e-
ponad 800 tys z³, z czego 600 tys gmina otrzyma³a z funduszy
unijnych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Po³udnio-
wegoWojewództwa�l¹skiego i na konto urzêdu pieni¹dze po-
winny wp³yn¹æ do koñca roku. Prace rozpoczn¹ siê na prze³o-
mie maja i czerwca po uprawomocnieniu siê pozwolenia na
budowê. Nieco skomplikowa³a rzecz ca³¹ sytuacja w³asno�cio-
wa, bowiem trakt ówsk³adasiê prawie zestudzia³ek, gminanie
jest w³a�cicielem ka¿dego odcinka, pojawiaj¹ siê tak¿e prywat-
ni w³a�ciciele. W wiêkszo�ci zgadzali siê na remont drogi, a
tamgdzieby³yw¹tpliwo�ci trakt bêdzieniecowê¿szy, naszczê-
�cie nie dotyczy to zbyt wielu miejsc.
To nie koniec drogowych inwestycji. Z pieniêdzy gminnych
remontowana bêdzie czê�æ ulic Panoramicznej, Stokrotek,
Za Goruszk¹ oraz kilka innych.
Có¿ tam panie s³ychaæ w Na³ê¿u?
Tym samym powracamy do tematu przekszta³cenia budynku
szko³y w Jaworzu Na³ê¿u w Centrum Kulturalno-Turystyczne.
Ów projekt jest obecnie na etapie dogrywania szczegó³ów z
partnerem czeskim, bowiem zamierzenie jest realizowane w
ramachWspó³pracy Transgranicznej Polsko- Czeskiej. Jak ju¿
pisali�my w pa�dziernikowym numerze Echa Jaworza, chodzi
nie tylko o remont obiektu, ale o o¿ywienie tej czê�ci gminy. W
przysz³o�ciwszkolew³adzeJaworzachc¹urz¹dziæpolsko-cze-

skie CentrumWspierania Turystyki i Rekreacji Dolina Jasionki.
Partner czeski musia³ nieco przerobiæ swój projekt, bowiem
nie do koñca by³ on zgodny z kryteriami tego programu, w
zwi¹zku z tym gmina Jaworze ponosi tego konsekwencje i
musi czekaæ. Istot¹ projektów transgranicznych jest to, ¿eby
rzecz sfinalizowaæ potrzebne s¹ dwie czê�ci w tym przy-
padku polska i czeska. Jaworzañscy urzêdnicy poczekaj¹ na
po³udniowych partnerów i do koñca listopada oddadz¹ wnio-
sek dotycz¹cy lokalizacji centrum w Na³e¿u. Je¿eli jednak
Czesi nie bêd¹ odpowiednio przygotowani wyj�ciem alterna-
tywnym bêdzie zg³oszenie owego zamierzenia do projektu
rewitalizacji w ramach programów krajowych tak¿e dofinan-
sowywanych z funduszy unijnych. Wa¿ne jest, by nawet w
najbardziej trudnej sytuacji znale�æ wyj�cie awaryjne.
Kulturalne planowanie
W tym roku mia³y zostaæ wyburzone baraki przy amfiteatrze
obok potoku, jednak w zwi¹zku z tym, ¿e bud¿et gminy obci¹-
¿ony jest wieloma inwestycjami trzeba by³o nieco zweryfiko-
waæ plany. Prace i owszem zaczn¹ siê na pewno w 2009 roku,
a zakoñcz¹ siê w po³owie przysz³ego. W³adze gminy nie chc¹
przed Jaworzañskim Wrze�niem rozpoczynaæ robót, dopiero
po imprezie amfiteatr przekszta³ci siê w ma³y plac budowy i
powstanie tam zupe³nie nowy obiekt, w którym znajdzie siê ca-
³oroczny punkt informacji turystycznej z dostêpem do Interne-
tu. Takie przedsiêwziêcie bêdzie korzystne dla turystów, bo-
wiem w niedalekiej przysz³o�ci powstanie tam Centrum Roz-
woju Turystyki. Projekt przebudowy amfiteatru i parku opiewa
na 4mln z³, w ramach tego programu powstan¹miêdzy innymi
nowe drogi dojazdowe do amfiteatru, dwa parkingi - górny i
dolny oraz ma³y plac zabaw dla dzieci, a wszystko po to by
mo¿na by³o w tym miejscu dobrze wypocz¹æ. Wsparcie za-
pewnione z funduszy unijnych w ramach programu kluczowe-
go Rozwój Infrastruktury Oko³oturystycznej Subregionu Po³u-
dniowego to85%�rodków.Umowapowinnabyæpodpisanawe
wrze�niu po to, by pierwsza transza pieniêdzy mog³a wp³yn¹æ
jeszcze w tym roku. Równie¿ bêdzie trochê inne podej�cie do
amfiteatru ani¿eli w latach ubieg³ych. Chodzi o to, aby obiekt
by³wpe³ni eksploatowanyprzez ca³y sezon letni. Napewno tak
bêdzie w 2011 roku po zakoñczeniu realizacji projektu.
Na naukê zawsze dobra pora
Wczerwcu ruszanabór do trzechszkoleñ, o których ju¿pisali�my
wEchu Jaworza.Wpierwszej po³owiemaja pojawi¹ siê og³osze-
niawinternecie.Bêd¹poszukiwaneosoby,któres¹zainteresowa-
ne szkoleniami z podstaw jêzyka angielskiego, podstaw ksiêgo-
wo�ci, obs³ugi komputera, zak³adania i prowadzenia dzia³alno�ci
gospodarczej. Nie zapomniano tak¿e o kursie gotowania, kuchni
regionalnejorazrêkodzielnictwaludowegoobejmuj¹cegoelementy
hafciarstwa,bibu³karstwaoraz rze�biarstwa.Wmaju tak¿ebêdzie
znany harmonogram kursów. Ju¿ teraz wiadomo, ¿e trwaæ bêd¹
pó³ roku , a wszyscy chêtni s¹mile widziani.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko
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7 czerwca 2009r. wybierzemy 50 europos³ów, którzy bêd¹
reprezentowaæ swoje ugrupowania polityczne w Parlamencie
Europejskim.Wdniug³osowania lokalewyborczebêd¹otwarte
w godzinach od 8:00 do 22:00. Ich siedziba znajduje siê przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu i przy ul. Szkolnej
180. O granicach obwodów g³osowania, ich numerach i sie-
dzibie mog¹ Pañstwo przeczytaæ obok.
Wyborca niepe³nosprawny, na swój wniosek wniesiony do
Urzêdu Gminy najpó�niej do dnia 28 maja 2009r., jest dopisy-
wany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
g³osowania spo�ród obwodów g³osowania, w których znajduj¹
siê lokale, na obszarze gminy w³a�ciwej ze wzglêdu na miejsce
jego sta³ego zamieszkania. Aby umo¿liwiæ osobom niepe³no-
sprawnych udzia³ w wyborach Urz¹d Gminy Jaworze zapewnia
pomoc i bezp³atny transport zmiejsca zamieszkania do lokalu
wyborczego. W celu zorganizowania transportu, bardzo prosi-
myo kontakt zUrzêdempodnr tel. 0338172195, 0338172813
lub0338172534przeddniemwyborówiwdniu7czerwca2009r.
Wyborcaprzebywaj¹cyczasowonaobszarzegminywokresie
obejmuj¹cym dzieñ wyborów jest dopisywany do spisu wyborców
na jegowniosekwniesionydourzêdugminynajpó�niejdodnia28
maja2009r.Powy¿szestosujesiêodpowiedniodowyborcynigdzie
niezamieszka³ego, przebywaj¹cego na obszarze gminy.
Wyborca zmieniaj¹cy miejsce pobytu przed dniem wy-
borów otrzymuje na swoje ¿¹danie za�wiadczenie o pra-
wie do g³osowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Wyborcyprzebywaj¹cyzagranic¹ i posiadaj¹cywa¿nepolskie
paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebêd¹-

cych obywatelami polskimi, posiadaj¹cy wa¿ny paszport lub inny
dokument stwierdzaj¹cy to¿samo�æ, wpisywani s¹ do spisu wy-
borców sporz¹dzanego przez w³a�ciwego terytorialnie konsula.
Wpisudokonuje siê napodstawieosobistegozg³oszeniawniesio-
negoustnie,pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem.
Zg³oszeniamo¿nadokonaænajpó�niejdodnia2czerwca2009r.
Prawowybierania (czynne prawo wyborcze) pos³ów do Par-
lamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma:
� ka¿dy obywatel polski, który najpó�niej w dniu g³osowa-
nia koñczy 18 lat.
� obywatel Unii Europejskiej niebêd¹cy obywatelem pol-
skim, który najpó�niej w dniu g³osowania koñczy 18 lat oraz,
zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej
Polskiej i zosta³ ujêty w sta³ym rejestrze wyborców.
Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
�pozbawioneprawpublicznychprawomocnymorzeczeniems¹du;
� pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzecze-
niem Trybuna³u Stanu;
� ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹du,
� pozbawione praw wyborczych w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego w pañstwie cz³onkowskim Unii Europej-
skiej, którego s¹ obywatelami.

Wiêcej mo¿na przeczytaæ na stronach:
Pañstwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Bia³ej
www.kbw.bielsko.pl

Gminy Jaworze www.jaworze.pl
Serdecznie zachêcamy Pañstwa do udzia³u

w czerwcowych wyborach.

7 czerwca 2009r. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa infor-
muje, ¿e od dnia 1 kwietnia 2009 r. pomoc finansowa
ARIMR na zbiór, transport i unieszkodliwienie pad³ych
zwierz¹t gospodarskich jest udzielana pod warunkiem
dokonania zg³oszenia padniêcia zwierzêcia gospodar-
skiego gatunku byd³o, owce, kozy �winie lub konie i jego
unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o systemie Iden-
tyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t. Ograniczenie to wynika z
§ 14 ust. 2 rozporz¹dzenia RadyMinistrów dnia 22 stycz-

nia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañAgencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Oznacza to w praktyce, ¿e producent rolny, który nie zg³o-
si³ do ARMIR w terminie padniêcia swojego zwierzêcia
nie bêdzie móg³ skorzystaæ z pomocy finansowej Agencji.
ARMIR przypomina jednocze�nie, ¿e obowi¹zuj¹cy ter-
min zg³aszania w Agencji padniêcia zwierz¹t z gatunku
byd³o, owce i kozy wynosi 7 dni od daty zdarzenia, za� w
przypadku �wiñ termin ten wynosi 30 dni.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Biuro Powiatowe w Bielsku Bia³ej

INFORMACJA

Podziêkowanie
Pragnê wyraziæ s³owa podziêkowania dla W³adys³awa
Nikla za darowiznê na rzeczGminy Jaworzew postaci 20
litrów farby. Wójt Gminy Jaworze

Zdzis³aw Bylok

INFORMUJEMY, ¿e w dniu 12 czerwca br
Urz¹d Gminy bêdzie nieczynny.
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierz¹t (Dz. U. 2003.106/1002) znêcanie siê nad zwie-
rzêtami jest zabronione!!!
1. Przez znêcanie siê nad zwierzêtami nale¿y rozumieæ
zadawanie albo �wiadome dopuszczanie do zadawania
bólu lub cierpieñ, a w szczególno�ci:
� utrzymywanie zwierz¹t w niew³a�ciwych warunkach
bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie ra¿¹cego
niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach
uniemo¿liwiaj¹cych im zachowanie naturalnej pozycji;
� porzucanie zwierzêcia, a w szczególno�ci psa lub
kota, przez w³a�cicieli b¹d� przez inn¹ osobê, pod
której opiek¹ zwierzê pozostaje;
� trzymanie zwierz¹t na uwiêzi, która powoduje u
nich uszkodzenie cia³a lub cierpienie oraz nie za-
pewnia mo¿liwo�ci niezbêdnego ruchu;
Obowi¹zkiem osoby utrzymuj¹cej zwierzê domowe (np.
psa lub kota) jest zapewnienie mu pomieszczenia
chroni¹cego przed zimnem, upa³ami i opadami at-
mosferycznymi, z dostêpem do �wiat³a dziennego,
umo¿liwiaj¹ce swobodn¹ zmianê pozycji cia³a, od-
powiedni¹ karmê i sta³y dostêp do wody.
ZNÊCANIE SIÊ NAD ZWIERZETAMI PODLEGA
KARZE GRZYWNY, OGRANICZENIA WOLNO-
�CI, POZBAWIENIA WOLNO�CI DO ROKU!!!

2. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zaka�nych zwierz¹t (Dz. U. 2008/213/1342) - wszystkie
psy poni¿ej 3 miesi¹ca ¿ycia podlegaj¹ obowi¹zkowe-
mu ochronnemu szczepieniu przeciwko w�ciekli�nie do
30 dni od dnia ukoñczeniem 3 miesi¹ca ¿ycia, a na-
stêpnie nie rzadziej ni¿ co 12 miesiêcy od dnia ostatnie-
go szczepienia.
Uchylanie siê od obowi¹zku ochronnego szczepie-
nia psów przeciwko w�ciekli�nie podlega karze
grzywny. W przypadku, gdy pies nie posiada aktu-
alnego �wiadectwa szczepienia przeciwkow�ciekli�-
nie, sprawa przeciwko jego w³a�cicielowi przekazy-
wana jest Policji.
3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom
oraz ich wy³apywanie nale¿y do zadañ w³asnych
gmin.
Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t oraz rozstrzyganie
o dalszym postêpowaniu z tymi zwierzêtami odbywa siê
wy³¹czanie na mocy uchwa³y rady gminy. Porzucone
zwierzê przewo¿one jest do schroniska obs³uguj¹cego
dan¹ gminê. Je¿eli tak stanowi uchwa³a gminy, to w przy-
padku, gdy ustalony zostanie w³a�ciciel zwierzêcia,
gmina mo¿e go obci¹¿yæ kosztami przewiezienia do
schroniska i pobytu w tym¿e schronisku.

Informacja z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
dla w³a�cicieli psów lub innych zwierz¹t domowych

O�rodek Promocji Gminy Jaworze przedstawia wykaz imprez plenerowych i organizowa-
nych w najbli¿szych miesi¹cach 2009 roku na terenie Gminy Jaworze:

Szczegó³y imprez bêd¹ podane na plakatach oraz na stronie internetowej O�rodka Promocji Gminy; www.opgj.pl
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Sprostowanie do tekstu �Z Bielska-Bia³ej do Cieszyna drezyn¹�?
zamieszczonego w Echu Jaworza nr 202/luty 2009.
W numerze lutowym Echa Jaworza zamie�cili�my w/w artyku³, którego fragmenty tak jak podali�my zosta³y zaczerp-
niête ze strony internetowej Koleje �l¹ska Cieszyñskiego. Natomiast cytaty zamieszczone w tym tek�cie zosta³y �le
podpisane, gdy¿ autorem artyku³u, z którego korzystali�my; (http://kolejcieszyn.pl/index.php?s=art190) nie jest Maciej
Dembiniok, lecz B³a¿ej Forjasz. Maciej Dembiniok jest administratorem strony Koleje �l¹ska Cieszyñskiego. Za po-
my³kê przepraszamy autora tekstu, jak i administratora strony. Redakcja

1 Maja �wiêto Pracy
O historii �wiêta mo¿na przeczytaæ praktycznie w ka¿dej
encyklopedii. Dla jednych to �wiêto jest wy�miewane, jako
przejaw komunistycznego zniewolenia, dla innych jest cza-
sem nostalgicznych wspomnieñ. Pewnie jeszcze wielu z
nas jaworzan pamiêta udekorowane ulice Cieszyñsk¹ i
Zdrojow¹, p³yn¹ce z g³o�ników �przeboje socjalizmu�, a
ostatnie dni kwietnia by³y czasem przygotowañ do prze-
marszu przed trybun¹ z regu³y mieszcz¹c¹ siê przy daw-
nym kinie �Jaworzanka� -dzisiejszej firmie Berndorf Bader-
bau. Uczestnictwow pierwszomajowym pochodzie dla wielu
by³o �dobrowolnym przymusem�, a dla innych okazj¹ do
wspólnej zabawy na festynie czy mo¿liwo�ci¹ kupna defi-
cytowego ongi� Prince-Polo lub kawy naturalnej. 1 Maja to
równie¿ katolickie �wiêto Józefa Robotnika.
Dzi� w dobie kryzysu jest nieco inny wymiar owej celebry.
Na powrót staje siê ona �wiêtem tych, którzy albo jeszcze
maj¹ pracê choæ czasami na �nowych warunkach finanso-
wych� oznaczaj¹cych mniejszewynagrodzenie lub tych, któ-
rzy maj¹ ju¿ - albo jeszcze tylko nadziejê na now¹ pracê.
Poprosili�my Powiatowy Urz¹d Pracy w Bielsku-Bia³ej o
gar�æ informacji na temat naszego lokalnego rynku pracy,
jak i trochê statystyki ukazuj¹cej niestety wzrost bezrobo-
cia tak¿e w naszej gminie w stosunku do koñca roku 2008.
1. LiczbabezrobotnychwGminie Jaworzezewzglêdunap³eæ

Stan bezrobocia w Gminie Jaworze - informacje Powiatowego Urzêdu Pracy.

3. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze wzglêdu na
wykszta³cenie

4. Zawody deficytowew Powiecie Bielskimw 2008 roku
Zawodem deficytowym nazywamy zawód, na który wystêpu-
je na rynku pracy wiêksze zapotrzebowanie ni¿ liczba osób
poszukuj¹cych pracy w tym zawodzie.W 2008 roku do zawo-
dów deficytowych w Powiecie Bielskim zaliczyæ mo¿na by³o:
1. Sprzedawca na stacji paliw
2. Tapicer
3. Kierownik wewnêtrznej jednostki dzia³alno�ci podstawo-
wej w budownictwie
4. Kierowca ci¹gnika siod³owego
5. Monter elektrycznego sprzêtu gospodarstwa domowego
6. Tynkarz
7. Operator urz¹dzeñ przetwórstwa drobiu
8. Psycholog
9. Betoniarz
10. Rze�nik wêdliniarz
11. Monter/sk³adacz okien
12. Wytapiacz metali nie¿elaznych
13. £adowacz
14. Monter instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
15. Operator myjni
Ranking zawodów deficytowych i nadwy¿kowych opraco-
wywany jest dwa razy w roku. Jako �ród³o informacji s³u¿¹
za³¹czniki nr 2 i 3 do sprawozdania MPIPS-01.
5. Zawodynadwy¿kowewPowiecieBielskimw2008 roku
Zawodemnadwy¿kowym nazywamy zawód, na który wystê-
puje na rynku pracymniejsze zapotrzebowanie ni¿ liczba osób

2.LiczbabezrobotnychwGminieJaworze zewzglêdunawiek
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poszukuj¹cych pracy w tym zawodzie. W 2008 roku do zawo-
dów nadwy¿kowych w Powiecie Bielskim zaliczyæ mo¿na by³o
1. Pedagog
2. Mechanik pojazdów samochodowych
3. Technik elektronik
4. Ekonomista
5. Specjalista zastosowañ informatyki
6. Handlowiec
7. Asystent ekonomiczny
8. Elektromechanik pojazdów samochodowych
9. Krojczy
10. Prasowaczka [rêczna]
11. Plastyk
12. Nauczyciel jêzyka polskiego
13. Technik elektryk
14. Asystent us³ug pocztowych
15. Ogrodnik terenów zieleni
Ranking zawodów deficytowych i nadwy¿kowych opraco-
wywany jest dwa razy w roku. Jako �ród³o informacji s³u¿¹
za³¹czniki nr 2 i 3 do sprawozdania MPIPS-01.

Informacja dotycz¹ca kursów realizowanych przez Po-
wiatowy Urz¹d Pracy w Bielsku � Bia³ej
Powiatowy Urz¹d Pracy w Bielsku-Bia³ej informuje, i¿ zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, szkolenia dla osób zare-
jestrowanychwurzêdzie organizowane s¹wdwóch formach:
� indywidualnych,
� grupowych.
Szkolenia indywidualne organizowane s¹, gdy osoba zare-
jestrowana w urzêdzie uzasadni we wniosku celowo�æ skie-

rowania jej na wskazane szkolenie. Celowo�æ takiego dzia-
³ania powinna byæ uzasadniona poprzez wykazanie, i¿ pod-
niesie ono kwalifikacje zawodowe osoby wnioskuj¹cej, co w
konsekwencji zwiêkszy jej szanse na uzyskanie zatrudnie-
nia. Uzasadnienie celowo�ci powinno byæ poparte: np.
o�wiadczeniem pracodawcy o chêci zatrudnienia osoby bez-
robotnej po skoñczonym kursie lub inn¹ informacj¹ o do-
stêpnych na rynku pracy ofertach, dziêki którym potencjal-
nie osoba bezrobotna po kursie mog³aby podj¹æ pracê.
Szkolenia grupowe organizowane s¹ na podstawie planu
szkoleñ tworzonego w oparciu o analizê ofert, analizê struk-
tury zawodowej bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy oraz
zainteresowanie samych bezrobotnych i poszukuj¹cych pra-
cy. Plan taki jest dostêpny na stronie urzêdu � www.pup-
bielsko.pl w zak³adce szkolenia oraz na tablicy og³oszeñ.
Bezrobotni staj¹ siê kandydatami na okre�lone szkolenie po
uprzednimz³o¿eniukarty kandydata. Jednak¿eczydanaosoba
zakwalifikuje siê na szkolenie decyduje m.in. motywacja do
skorzystania z takiej formy dokszta³cenia, kolejno�æ z³o¿e-
nia karty kandydata, poziom wykszta³cenia (je¿eli jest wyma-
gany przy danymszkoleniu), dotychczasowe kwalifikacje i do-
�wiadczenie zawodowe, stan zdrowia, d³ugo�æ okresu zareje-
strowania w PUP oraz wcze�niejsze korzystanie ze szkoleñ,
a w przypadku tych wspó³finansowanych z EFS dodatkowo
czy osoba znajduje siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy
zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (tj. Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008r. z pó�n.
zmian.)

Przygotowa³ na podstawie materia³ów nades³anych z
Powiatowego Urzêdu Pracy w Bielsku-Bia³ej;

Piotr Filipkowski

W ramach projektu objêtych jest wsparciem 10 beneficjen-
tów zamieszkuj¹cych na terenie Gminy Jaworze, którzy s¹
osobami bezrobotnymi, poszukuj¹cymi pracy lub nie pozo-
staj¹cymi w zatrudnieniu, bêd¹cymi klientami O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej. Projekt jest realizowany ze �rodków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki � Priorytet VII, Promocja
Integracji Spo³ecznej, Dzia³anie: 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nienie aktywnej integracji przez o�rodki pomocy spo³ecz-
nej.

Celami strategicznymi projektu s¹: poprawa funkcjonowa-
nia rodzin, zapobieganie kryzysomw tych rodzinach i wspie-
ranie ich ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci i m³odzie¿y
oraz osób niepe³nosprawnych ,minimalizacja zjawisk rodz¹-
cych zapotrzebowanie na pomoc spo³eczn¹, co jest zgod-
ne ze Strategi¹ Rozwoju Województwa �l¹skiego, a tak-
¿e strategi¹ rozwi¹zywania problemów spo³ecznych Gmi-
ny Jaworze.

Dorota Sacher-Wejster
Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej

Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu rozpocz¹³ realizacjê projektu pt.
�Pr�Pr�Pr�Pr�Program Aktywnej Integracji w Gminie Jaworze�.ogram Aktywnej Integracji w Gminie Jaworze�.ogram Aktywnej Integracji w Gminie Jaworze�.ogram Aktywnej Integracji w Gminie Jaworze�.ogram Aktywnej Integracji w Gminie Jaworze�.
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Dzia³anie 6.3 �Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia po-
ziomu aktywno�ci zawodowej na obszarach wiejskich� na
podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzêdem Pra-
cy w Katowicach realizacjê nastêpuj¹cych projektów:
1. Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych
2. Myszk¹ po Jaworzu. Podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych mieszkañców Gminy Jaworze
3. Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej
Inicjatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³y nastêpuj¹ce orga-
nizacje: Ko³o Gospodyñ Wiejskich Nr 1 oraz Nr 2, Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Stowarzyszenie Nasze
Jaworze, których przedstawiciele zwrócili siê do Wójta
Gminy Jaworze z pro�b¹ o mo¿liwo�æ organizacji szkoleñ
w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych dla osób
z terenu naszej gminy.
W ramach projektu �Aktywizacja zawodowa dla pocz¹t-
kuj¹cych� przewiduje siê realizacjê nastêpuj¹cych warsz-
tatów i szkoleñ:
1) Kurs jêzyka angielskiego dla 30 osób
2) Szkolenie z zakresu podejmowania dzia³alno�ci gospo-
darczej dla 30 osób
Kurs jêzyka angielskiego skierowany jest do osób rozpoczy-
naj¹cych naukê � jak i tych, którzy chc¹ utrwaliæ podstawy
jêzyka. W trakcie kursu rozwijane bêd¹ takie umiejêtno�ci
jak czytanie, rozumienie, nauka podstawowego s³ownictwa,
jak równie¿ podstawy gramatyki jêzyka angielskiego.
Zakres tematyczny szkolenia z zakresu podejmowania dzia-
³alno�ci gospodarczej obejmuje: kroki przy podejmowaniu
dzia³alno�ci gospodarczej przez osobê fizyczn¹, przychody
i koszty dzia³alno�ci gospodarczej, obowi¹zek ubezpiecze-
nia, obowi¹zek podatkowy przedsiêbiorcy, ksiêgowanie kom-
puterowe, �ród³a finansowania dzia³alno�ci gospodarczej.
W ramach projektu �Myszk¹ po Jaworzu. Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych mieszkañców Gminy Jaworze�
przewiduje siê realizacjê nastêpuj¹cychwarsztatów i szkoleñ:
1) Kurs komputerowy i podstaw ksiêgowo�ci dla 35 osób
Celem szkolenia jest dostarczenie niezbêdnych informacji
oraz zdobycie umiejêtno�ci pozwalaj¹cych na swobodn¹
pracê w systemie operacyjnym, korzystanie z edytora tek-
stów, do redagowania i drukowania dokumentów oraz ar-
kusza kalkulacyjnego dla wykonywania obliczeñ i analizy

W bie¿¹cym miesi¹cu Gmina Jaworze rozpoczyna w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VI
�Rynek pracy otwarty dla wszystkich�

danych, w tym analizy graficznej. Szkolenie dostarcza rów-
nie¿ gruntownej wiedzy niezbêdnej do korzystania z pocz-
ty elektronicznej oraz Internetu.
Czê�æ obejmuj¹ca podstawy ksiêgowo�ci sk³ada siê z przy-
gotowania teoretycznego i praktycznego z zakresu ksiêgowo-
�ci i rachunkowo�ci oraz prowadzenia ksi¹g rachunkowych.
Kurs obejmuje pos³ugiwanie siê dokumentami ksiêgowymi,
realizacj¹ typowych operacji ksiêgowych, ponadto zagadnie-
nia; ZUS, p³ace, podatki, konta ksiêgowe, zestawienia itp.
W ramach projektu �Tradycja kluczem do aktywizacji za-
wodowej� przewiduje siê realizacjê nastêpuj¹cych warsz-
tatów i szkoleñ:
1) Szkolenie kulinarne w zakresie sporz¹dzania tradycyj-
nych potraw regionalnych dla 30 osób
2) Szkolenie rêkodzie³a i sztuki ludowej dla 25 osób
Celemwszystkich projektów jest stworzenie warunków oraz
lepszego dostêpu do uzyskania niezbêdnych kwalifikacji
zawodowych.
£¹czna warto�æ dofinansowania na realizacjê ww. szkoleñ
to 148 060,00 z³otych pochodz¹cych z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego (wysoko�æ dofinansowania � 100%).
Wiêcej informacji na temat zasad uczestnictwa w powy¿-
szych projektach mog¹ Pañstwo uzyskaæ w Urzêdzie Gmi-
ny Jaworze (ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze) od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7:30 do 15:30 �w pokoju
203 u p. Malwiny Nowoczek lub telefonicznie pod nume-
rem +33 817 21 95 lub 817 25 34 w. 203, albo drog¹ ma-
ilow¹ �mnowoczek@jaworze.pl. Osob¹ odpowiedzialn¹ za
realizacjê wszystkich projektów jest Zastêpca Wójta Gmi-
ny Jaworze p. Rados³aw G. Osta³kiewicz.
Wszelkie informacje na temat za³o¿eñ projektu, dzia³añ w
nim realizowanych oraz formularz zg³oszeniowy dla osób
zainteresowanych wziêciem udzia³u w projekcie znajd¹
Pañstwo na stronie internetowej: www.jaworze.pl.

Nabór na wszystkie ww. szkolenia rozpocznie siê i bêdzie
prowadzony w drugiej po³owiemaja bie¿¹cego roku, o czym
dok³adnie poinformujemy Pañstwa ju¿ wkrótce na stronie
internetowej gminy oraz na tablicach og³oszeñ.

Zdzis³aw Bylok
Wójt Gminy Jaworze



2009 ROKMAJ ECHO JAWORZA str. 12

Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
zaprasza m³odzie¿ z roczników 1982, 1983 i 1984, (nie bêd¹cych wcze�niej zaszczepionymi)

na bezp³atne szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B. Szczegó³owe informacje odno�nie termi-
nu szczepieñ mo¿na uzyskaæ w o�rodku zdrowia przy ul. Leczniczej 272 lub telefonicznie pod nr tel. 033 8172234

Rewan¿ w Wicku
18 kwietnia do Wicka uda³a siê na zapowiadane wcze�niej
rewan¿owe spotkanie wójtów Wicka i Jaworza delegacja
naszej gminy w osobach wójt Zdzis³aw Bylok i Dyrektor
O�rodka Promocji Gminy Leszek Baron.
Ca³o�æ konkurencji tym razem przygotowa³a nadmorska
gmina Wicko przy wspó³udziale jaworzañskiej telewizji
TV24 Reporter. Zawody by³y równie ciekawe, jak te w Ja-
worzu choæ sprzyjaj¹ca pogoda pozwoli³a na zorganizowa-
nie wielu konkurencji plenerowych.
Ogólnie jaworzañska za³oga zremisowa³a z Wickiem. Dal-
sze punkty mogli dodawaæ internauci oddaj¹c swoje g³osy
na jedn¹ lub drug¹ gminê. Reporta¿ ze zmagañ gminnych
w³odarzy, jak i g³osowaæ mo¿na by³o wchodz¹c na stronê
internetow¹ www.tvreporter.pl
Oto wyka¿ konkurencji i wyniki:
1. Rower wodny - zwyciêzca Jaworze
2. Quady - zwyciêzca Wicko
3. Wio�larz - zwyciêzca Wicko
4. R¹banie drewna - zwyciêzca Jaworze

5. Karaoke - Remis
6. Kalambury - Remis
7. Kawa³y - Remis

Zdjêcia; TV Reporter
Na podstawie materia³ów OPG i TV Reporter opracowa³

P.Filipkowski

Z optymizmem w przysz³o�æ
Szpital Opieki D³ugoterminowejBZLRpodobnie, jak inne
szpitale w Polsce musi do 2012 roku dostosowaæ siê do
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i dyrektyw unijnych
dotycz¹cych warunków, jakim winny odpowiadaæ za-
k³ady opieki zdrowotnej. Wiadomo, ¿e ka¿dy szpital jest
na innym poziomie zaawansowania prac maj¹cych na
celu dostosowanie placówki do owych norm. Wszystko
zale¿y od tego, jakimi dysponuje �rodkami finansowy-
mi. W jaworzañskim szpitalu BZLR dzia³ania zmierzaj¹-
ce do osi¹gniêcia zak³adanych w 2012 roku standardów

s¹ ju¿ bardzo zaawansowane. Normy te szczegó³owo
okre�laj¹wymogiw zakresie bhp, bezpieczeñstwa ppo¿,
standardów us³ug medycznych, warunków socjalnych,
przepisów sanepidowskich i najogólniej rzecz ujmuj¹c
� wszystkich standardów obowi¹zuj¹cych w szpitalach
Unii Europejskiej. O tym co ju¿ osi¹gniêto, a co jeszcze
trzeba bêdzie zrobiæ rozmawiam z Gra¿yn¹ Habdas -
Dyrektorem Szpitala BZLR w Jaworzu.

Co zosta³o ju¿ zrealizowane?
G.Habdas: Przede wszystkim zakoñczone zosta³y prace w
budynku Szymon, gdzie s¹ ju¿ nowoczesne sale dwu i trzy-
osobowe dla pacjentów oraz kilka sal jednoosobowych.
Wszystkie posiadaj¹ wêz³y sanitarne lub jeden wspólny
wêze³ na dwa pokoje. Równie¿ w ubieg³ym roku zakoñczy-
li�my remont i oddali�my do u¿ytku budynek Jerzy II, tzn
obiekt ten przebudowali�my tak, aby spe³nia³ ju¿ normy ja-
kie obowi¹zywaæ bêd¹ w szpitalach- poszerzyli�my koryta-
rze, przebudowali�mywiêkszo�æ sal, zamontowali�my szer-
sze drzwi tak, aby osoby niepe³nosprawne poruszaj¹ce siê
na wózkach inwalidzkich nie mia³y problemu z przemiesz-
czaniem siê wewn¹trz, jak i wyj�ciem na zewn¹trz obiektu.
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Zakoñczyli�my równie¿ pierwszy etap remontu tzw przewi¹zki
czyli obiektu ³¹cz¹cego Jerzy II z Jerzym I i dalej z Szymonem.
Mie�ci siê tam ca³y oddzia³ rehabilitacji. Teraz przebudowali-
�my parter - czyli miejsce, gdzie jest hydroterapia, zakupili�my
nowe wanny, zosta³a tutaj zamontowana wentylacja czego
wcze�niej nie by³o, a co tak¿e jest wymagane w my�l nowych
przepisów, przenie�li�my tutaj "bicze szkockie" czyli natryski,
zosta³y zainstalowane nowe wirówki do zabiegów hydrotera-
peutycznych.Ponadtokompleksowowyremontowali�myzaple-
cze basenowe. W tym roku otrzymali�my dotacjê z Urzêdu
Marsza³kowskiego, - który przypomnê jest naszym organem
za³o¿ycielskim - na dokoñczenie remontu tzw przewi¹zki. Do-
k³adnie rzecz ujmuj¹c chodzi o kontynuacjê prac przy przebu-
dowie basenu, dzia³u fizykoterapii i pomieszczeñ na drugim
piêtrze, gdzie bêd¹ gabinety logopedy, psychologa, muzykote-
rapii oraz kolejne pokoje dla pacjentów. Ponadto w tej prze-
wi¹zce musimy zmodernizowaæ klatkê schodow¹ tak, aby
spe³nia³awymogiwzakresiebezpieczeñstwappo¿ i bhp,w tym
wydzieliæ tzwklatkêewakuacyjn¹.Towszystkooczywi�cieozna-
cza spore koszty. Czeka nas tak¿e wymiana windy w budynku
przewi¹zki, ale tutaj czekamy na dofinansowanie z funduszy
PFRON. Na tym w³a�ciwie zakoñczymy remont i moderniza-
cjê Oddzia³u dla Doros³ych. Pozostan¹ jeszcze budynki, w któ-
rych teraz nie udziela siê �wiadczeñ zdrowotnych, mam tu na
my�li zabytkowego ju¿ �Jerzego I� - pamiêtaj¹cego czasy daw-
nej uzdrowiskowej �wietno�ci Jaworza. Niestety nie spe³nia on
norm, jakie obowi¹zuj¹ w placówkach s³u¿by zdrowia. Zasta-
nawiamy siê nad remontem tego budynku w przysz³o�ci i jego
dalszym przeznaczeniem. Obecnie dokonali�my w nim dora�-
nych remontów i obiekt ten s³u¿y, jakomiejscewypoczynku dla
dzieciw ramachkoloni zdrowotnych.Wnajbli¿szymczasie pla-
nujemy termomodernizacjê Jerzego I, a wiêc odnowienie ca³ej
elewacji budynku, wymianê okien i pokrycia dachu. Na ten chce-
my pozyskaæ pieni¹dze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiskawKatowicach, gdzie z³o¿yli�mywniosek opo¿yczkê.
Nie tylko w obiektach szpitalnych wiele siê dzieje , wi-
daæ równie¿, ¿e s¹ prowadzone prace ziemne wokó³
obiektów. Z czym one s¹ zwi¹zane?
G.Habdas: Teren, na którym znajduj¹ siê budynki Oddzia³u
dla Doros³ych jest bardzo podmok³y. Zdarza³o siê ju¿, ¿e na-
sze piwnice by³y podtapiane. Teraz prowadzimy prace przy
odwadnianiu budynku Szymon, chodzi o za³o¿enie nowych
drenów. Na ten cel przeznaczyli�my w³asne �rodki, ale z³o¿y-
li�my tak¿e te¿ wniosek o �rodki unijne. Mamy nadziejê, ¿e
uda siê w ten sposób pokryæ choæ czê�æ kosztów. Przygoto-
wali�my te¿ stosowne projekty na odwadnianie terenu wokó³
pozosta³ych budynków Oddzia³u dla Doros³ych.
Od ulicy S³onecznej oprócz estetycznie odremontowane-
gobudynkudyrekcji szpitala- gdzie równie¿mie�ci siê no-
woczesne laboratorium- , widaæ w g³êbi parkingu obiekt

nieco szpec¹cy obraz ca³ego szpitala, a nawet gro¿¹cy za-
waleniem. Jakie plany ma szpital wobec tego budynku?
G.Habdas: Szczerze mówi¹c obiekt ten w tym momencie
nadaje siê do rozbiórki. Chcia³abymgo uratowaæ, jednakw tej
chwili priorytety s¹ inne, a �rodki finansowe jakimi dysponuje-
my nie pozwalaj¹ na prowadzeniu robót na kilku �frontach�.
Mam jednak nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³o�ci uda siê
co�wygospodarowaæ na ratowanie tego obiektu. Póki co pro-
wadzone s¹ ekspertyzy co do szans na wyremontowanie bu-
dynku i kosztów z tym zwi¹zanych. Z tego co wiem od pra-
cowników, którzy pamiêtaj¹ jeszcze ten budynek sprzed kil-
kudziesiêciu lat, gdy by³ on obiektem mieszkalnym, to jego
stan techniczny ju¿ wówczas pozostawia³ wiele do ¿yczenia.
Przy okazji jaki� dora�nych prac remontowanych dawnego
sanatoriumw³a�nie on by³ pomijany, tak wiêc czas zrobi³ swo-
je. Maj¹c jednak na uwadze otoczenie szpitala nawi¹zali�my
wspó³pracê z Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu i Informatyki im. Tysz-
kiewicza w Bielsku-Bia³ej, a �ci�lej rzecz ujmuj¹c z z wydzia-
³em Architektury Krajobrazu. Pracownicy uczelni s³u¿¹ nam
pomoc¹ w ocenie stanu drzewostanu, projektowaniu terenów
zielonych. Zwrócili�my siê te¿ do firm ogrodniczych o ewen-
tualne darowizny krzewów ozdobnych. Natomiast Nadle�nic-
twow Jaworzu zaproponowa³o nampomocwnasadzeniu no-
wych drzew w miejsce tych wyciêtych, zaatakowanych przez
kornika w lesie przylegaj¹cym do Oddzia³u Dzieciêcego. Tak
wiêc chcemy tak¿e zadbaæ o teren wokó³ szpitala, aby nie
tylko by³ przyjazny pacjentom, ale tak¿e stanowi³ swego ro-
dzaju wizytówkê Jaworza.
Szpital to oczywi�cie nie tylko budynki. Czy jakie� in-
westycje s¹ prowadzone obecnie je�li chodzi o wypo-
sa¿enie medyczne szpitala?
G. Habdas: Z³o¿yli�my wniosek o dotacjê unijn¹ na zakup no-
wego sprzêtu dobadañ rentgenowskich, staramy siê równie¿ o
zakupUSG, bez tegowszystkiego trudno dzi� sobiewyobraziæ
funkcjonowanie jakiegokolwiekszpitala.Chcemy,aby tensprzêt
by³ zamontowany na parterze budynku Dyrekcyjnego, gdzie
jest przygotowane miejsce tu¿ obok laboratorium. Jak pewnie
wielu jeszcze pamiêta dawniej mie�ci³o siê ono na piêtrze w
Jerzym II, teraz mog¹ z niego bez przeszkód korzystaæ tak¿e
osoby niepe³nosprawne. Usytuowanie laboratorium na parte-
rze, likwidacjabarierarchitektonicznychpozwalabezprzeszkód
korzystaæ z naszej oferty tak¿emieszkañcom Jaworza. St¹d w
tym wzglêdzie priorytetem pozostaje zakup nowych urz¹dzeñ
do Rentgena i USG, które równie¿ by³yby dostêpne dla jawo-
rzan, no i oczywi�cie pacjentów szpitala. Ponadto stale jeszcze
dokupujemy nowy sprzêt rehabilitacyjny � np. nowe wanny do
hydromasa¿u, aparat domagnetoterapii, aparat do kinezytera-
pii. Na te cele równie¿ z³o¿yli�my wnioski o dotacjê unijn¹ i w
chwili obecnej przygotowujemy siê do procedury przetargowej.
Obok laboratorium, którego praca podlega sta³ej kontroli pod
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wzglêdem jako�ci, dzia³a tutaj poradnia rehabilitacyjna zarów-
no dla dzieci, jak i doros³ych. Trzeba pamiêtaæ, ¿emo¿liwe jest
skierowanie od naszego lekarza do tutejszego szpitala. Te po-
radnie równie¿ s¹ dostêpne nie tylko dla pacjentów szpitala ale
i mieszkañców Jaworza. Ponadto planujemy uruchomienie
poradni ortopedycznej i leczenia bólu. W tej kwestii czekamy
nadecyzjeUrzêduMarsza³kowskiego.Chcieliby�my,abywprzy-
sz³o�ci by³y one równie¿ otwarte dla mieszkañców gminy.
A jak wygl¹da sytuacja na Oddziale Dzieciêcym, czy tu
te¿ bêd¹ prowadzone prace modernizacyjne?
G. Habdas:Oddzia³ Dzieciêcy by³ miejscem, gdzie do tej pory
dokonywali�my tylko bie¿¹cych remontów. By³o te¿ kilka wiêk-
szych �wyzwañ�, jak np. zrobienie klatki ewakuacyjnej. Trzeba
w tymmiejscu zaznaczyæ, ¿e pieni¹dze na ten cel uzyskali�my
zkoncertucharytatywnego zorganizowanegow2007rokuprzez
Ko�ció³ Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu, ale na tym
nie koniec. Podobnie, jakOddzia³ dlaDoros³ych tak¿e i dzieciê-
cy musimy dostosowaæ do norm i przepisów, jakie bezwzglêd-
nie zaczn¹ obowi¹zywaæ w 2012 roku. Teraz jeste�my na eta-
pieplanowaniazmian.Mamy ju¿projektprzebudowytegoobiek-
tu, zmiany podjazdu, elewacji chodzi o to, aby obiekt funkcjo-
nowa³ zgodnie z przepisami, a jednocze�nie nie zatraci³ nic ze
swego b¹d� co b¹d� historycznego charakteru. Tyle je�li idzie
ozewnêtrznywygl¹d.Jednaknajwa¿niejszezmianys¹koniecz-
newewn¹trzoddzia³u.Tutaj chcemy,abysaledlanajm³odszych
pacjentów by³y bardziej kameralne 2-3 osobowe z ³azienkami,
a tym samym aby ich standard odpowiada³ normom unijnym.
Ponadtochcemyprzenie�æw jednomiejsceposzczególne funk-
cje tego budynku, a wiêc na trzecie piêtro sale lekcyjne, pokoje
dla pacjentów na I i II kondygnacjê, a sale medyczne - kinezy-
terapia, inhalacje, hydroterapia, rehabilitacyjne, itd. na parter.
Chcemy tak¿e przebudowaæ windê tak, by ³¹czy³a wszystkie
kondygnacje poniewa¿ w tej chwili jest znacznie utrudniony do-
stêpm³odychniepe³nosprawnychpacjentówdonajni¿ejpo³o¿onej
czê�ci oddzia³u - basenu, gdzie wind¹ ju¿ nie mo¿na dojechaæ.
Ponadto musimy zakupiæ nowy sprzêt do inhalacji � ten stary
podczas prac modernizacyjnych trzeba bêdzie zdemontowaæ, a
jego ponownymonta¿ ze wzglêdu na lata eksploatacji bêdzie ju¿
niemo¿liwy. Konieczne jest tak¿e zamontowanie systemuwenty-
lacji na hydroterapii, w sali gimnastycznej i na basenie.
Szpital cieszy siê du¿ym uznaniem w�ród pacjentów
na co dowodem jest z pewno�ci¹ ilo�æ chêtnych cze-
kaj¹cych na przyjêcie na oddzia³?
G. Habdas: Zale¿y nam na tym, aby szpital mia³ wysoki stan-
dard, samo Jaworze z roku na rok staje siê coraz ³adniejsze i
atrakcyjniejsze nie tylko dla turystów. Szpital nie mo¿e tutaj po-
zostawaæ �w tyle�, a wrêcz patrz¹c na tradycje uzdrowiskowe
naszej gminy chcê, aby by³ swego rodzaju �lokomotyw¹� je�li
chodzi o �wiadczenia rehabilitacyjne.Nasze dzia³ania na pewno
wspó³graj¹ z zamierzeniami w³adz gminy, które chc¹ przywróciæ

Jaworzu statusu uzdrowiska. Cieszê siê, ¿e pacjenci czuj¹ siê u
nasdobrze i s¹zadowoleni zus³ug.Towg³ównejmierzezas³uga
ca³egopersoneluszpitala.Dawniejmankamentemplacówkiby³y
warunki socjalne, dzi� ten problempowoli odchodzi ju¿ do lamu-
sa. Pacjentów mamy coraz wiêcej, znacznie ponad mo¿liwo�ci
kontraktu z NFZ, jak i lokalowych.
Czy mo¿e Pani orientacyjnie okre�liæ wysoko�æ �rod-
ków o jakie szpital stara siê b¹d� bêdzie siê stara³ w
najbli¿szym czasie?
G. Habdas: Wyst¹pili�my ju¿ o dotacjê unijn¹ w wysoko�ci
oko³o 1mln500 ty� z³ naodwodnienie terenu, sprzêtmedyczny
i dokoñczenie remontu w tzw przewi¹zce. Czê�æ pieniêdzy na
pozosta³epracedostali�myzUrzêduMarsza³kowskiego tj. oko³o
1,9mln z³. DoWojewódzkiego FunduszuOchrony �rodowiska
zwrócili�my siê o po¿yczkê nawspomnian¹ ju¿ termomoderni-
zacjê.DoPFRON-uz³o¿yli�mywniosekodofinansowanieprac
zwi¹zanych z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych.W tymmiejscu chcia³abymwyraziæ swoje po-
dziêkowanie dla w³adzwojewództwa za aktywne i du¿ewspar-
cie dla naszego szpitala. W lecie ubieg³ego roku zaprosi³am
tutaj przedstawicieli Zarz¹du Województwa �l¹skiego, aby na
miejscupokazaæcozosta³o ju¿zrobione,aco jest jeszczeprzed
nami. Muszê przyznaæ, ¿e w ocenie w³adz wojewódzkich pie-
ni¹dze, jakimi dysponuje szpital s¹ w³a�ciwie wydatkowane i
widaæ wymierne efekty tych¿e inwestycji. Tak wiêc wypada siê
tylko cieszyæ, ¿e szpital BZLRma takwysokie notyw zarz¹dzie
województwa. Dziêki temu czê�æ finansów na zakup nowego
Rentgena dostaniemy z Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowi-
cach, sk¹d w ubieg³ym roku otrzymali�my dotacjê na zakup
myjek-dezynfektorów.Czê�æpieniêdzyuzyskujemyzdarowizn
tak¿e od pacjentów, ich rodzin i osób prywatnych. Ciekawostk¹
s¹ te od nowo¿eñców, którzy zg³osili siê do nas z propozycj¹
przekazaniadarów,którezamiast kwiatówzbierali odgo�cipod-
czas wesela, wówczas albo kupowali pluszaki dla milusiñskich
na Oddzia³ Dzieciêcy albo przybory szkolne potrzebne do pro-
wadzenia lekcji w szpitalu. Czê�æ pieniêdzy zyskujemy te¿ z
op³at postojowych � s¹ one przeznaczane na utrzymanie par-
kingu. Du¿¹ pomoc¹ s¹ nieodp³atne prace porz¹dkowe wyko-
nywane przez wychowanków z M³odzie¿owego O�rodka Wy-
chowawczegowJaworzuna rzecznaszejplacówki.Tutaj chcia-
³am wyraziæ zarówno im, jak i pedagogom z MOW s³owa po-
dziêkowania za pomoc dla szpitala. Du¿e wsparcie � darowi-
znê otrzymali�my z Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
³ecznejwJastrzêbiuZdrojuodprezesaEdwardaHerbana (by³y
to ³ó¿ka i szafki) oraz z Grupy Kêty od prezesa Dariusza
Mañko (pomoc w zakupie okien i drzwi ppo¿ dla Oddzia³u
Dzieciêcego). Tak wiêc mimo kryzysu, wydaje mi siê, ¿e
maj¹c na uwadze kondycjê szpitala mo¿emy wszyscy z
optymizmem patrzeæ w przysz³o�æ.

Rozmawia³ Piotr Filipkowski
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Spotkanie z Janem Chmielem
Podczas majówki wokó³ amfiteatru swoje wyroby prezento-
wa³o wielu twórców ludowych, ale i szko³y oraz stowarzysze-
nia. Swoje skromne stoisko � choæ tylko z pozoru mia³ Jan
Chmiel. Ma³y stolik, a na nim najnowszy tomik poezji �Wier-
sze z gwary wyplecióne fraszkami oprawióne�. Obok dwa po-
przednie tomiki poezji. Ka¿dy z nich zaopatrzony dodatkowo
w p³ytê, na której s¹ wiersze w wykonaniu autora. Co wa¿ne
podkre�lenia - pan Jan Chmiel chyba wszystkie je zna na
pamiêæ i potrafi recytowaæ bez konieczno�ci zagl¹dania do
�kartki�. Ale oddajmy g³os autorowi wierszy.
Wiemy, ¿e w Jaworzu przygotowywane jest spotkanie
z Panem, podczas którego bêdzie mo¿na us³yszeæ
wiele z Pañskich wierszy. Kiedy to bêdzie?
Jan Chmiel; Na 2 sierpnia jestem zaproszony na posiady
TMJ do pp. Steklów. Bêdê tam prezentowa³ swoje wiersze
pisane nasz¹ gwar¹ cieszyñsk¹, nie tylko z tego najnow-
szego tomiku, ale i dwóch poprzednich. Ca³o�æ jest pomy-
�lana jako tryptyk.
Co czytelnik mo¿e znale�æ w Pañskiej poezji?
Jan Chmiel;Otó¿ wszystko.Anowy tomik zosta³ poszerzony
równie¿o fraszki, któres¹dosyæ -mo¿na rzec �mocne�.Zreszt¹
zosta³o to podkre�lonew samym tytule tego¿;Wiersze z gwa-
ry wyplecióne fraszkami doprawióne. A jak �doprawióne� to
znaczy, ze musz¹ podkre�laæ zawarto�æ tomiku.
Do kogo adresuje Pan swoje wiersze?
Jan Chmiel: Moje tomiki poezji kupuj¹ ró¿ni ludzie, nie tylko
�nasi� czyli mieszkañcy �l¹ska Cieszyñskiego. Uczestnicz¹c w
konkursachpoetyckichspotykamsiêstalezopini¹, ¿e tewiersze
bardzodobrze rozumiej¹.Nasz jêzyk gwarowy� cieszyñski, jest
jêzykiem zbli¿onym do jêzyka Reja, Kochanowskiego, a wiêc
literackiego. Swoje wiersze adresujê wiêc do wszystkich - i tych
mi³o�nikówgwary cieszyñskiej, ale i tych szukaj¹cychg³êbszych
tre�ci do refleksji nad przesz³o�ci¹ i tera�niejszo�ci¹, nie boj¹-
cych siê czytaæ swobodnej satyry na otaczaj¹cy nas wspó³cze-
sny �wiat czy wreszcie tych ceni¹cych dawn¹ ludow¹m¹dro�æ,
z której wiele czerpiê do swojej twórczo�ci.Mojewiersze czytaj¹
�m³odzi i starzy�. Wiem te¿, ¿e wiele spo�ród nich jest wykorzy-
stywane wszko³ach podczas konkursów recytatorskich. To cie-
szy chyba ka¿dego twórcê, gdy widzi zainteresowanie tym co
robi, ¿e zyskuje tym szerokie grono odbiorców. Daje to impuls
do dalszej pracy. Pierwszy mój tomik �rozszed³ siê� w ci¹gu pó³
roku, potem zrobi³em dodruk ksi¹¿ki. Drugi tomik poezji �Wier-
sze gwaróm zdobióne� ju¿ te¿ nak³ad jest na wyczerpaniu.
A co z m³odzie¿¹, czy s¹ oni zainteresowani poezj¹ do
tego pisan¹ gwar¹?

Jan Chmiel; powiem
tak;mamkontakt zm³o-
dzie¿¹wwielu szko³ach
ró¿nego typu od pod-
stawówek po licea, ale
i z ma³ymi dzieæmi jak i
m³odzie¿¹ uniwersy-
teck¹. Muszê powie-
dzieæ, ¿e zawsze spo-
tykam siê z du¿ym za-
interesowaniem ze strony m³odych s³uchaczy. Widzê, ¿e nie
jest to dla nich jaka� forma przymusu czy okazji do wytchnie-
nia od innych przedmiotów, ale s³uchaj¹ z zainteresowaniem
tego co im poprzez poezjê chcê przekazaæ o naszej ma³ej
ojczy�nie - jej bogactwie, piêknie przyrody, dawnej kulturze i
obyczajach, a poprzez satyrê odnosz¹c¹ siê dowspó³czesno-
�ci - sk³oniæ ich do refleksji. Wbrew wielu obiegowym opi-
niom, nasza m³odzie¿ szuka nie zawsze prostej i ³atwej roz-
rywki, ale te¿ czego� ambitnego zwi¹zanego z proz¹ ¿ycia.
Jednak najwiêkszym dla mnie zaskoczeniem by³o spotkanie
w polskiej szkole podstawowej w Wêdryni na Zaolziu (Repu-
blika Czeska). Oni tam wrêcz ³akn¹ naszej dawnej mowy, a
po moim oficjalnym spotkaniu chcieli abym pozosta³ d³u¿ej i
dalej swoimi wierszami opowiada³ im o naszym �l¹sku Cie-
szyñskim.
Wracaj¹c do Pañskiego najnowszego tomiku poezji, rozu-
miem¿e jest to nowo�æ, która swój debiutmawJaworzu?
Jan Chmiel; No mo¿e nie do koñca mo¿na tak powie-
dzieæ, gdy¿ dok³adnie rzecz ujmuj¹c tomik ten trafi³ po raz
pierwszy do czytelników w³a�nie podczas wspomnianego
spotkania z m³odzie¿¹ w Wêdryni. Do Jaworza przywio-
z³em go w³a�nie teraz na jaworzañsk¹ majówkê.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczymy wielu czytelników i s³ucha-
czy, a przede wszystkim si³ i zdrowia, aby móg³ Pan dalej
poprzez swoj¹ twórczo�æ utrwalaæ pamiêæ o dawnych oby-
czajach �l¹ska Cieszyñskiego, ale i zachêcaæ do refleksji
nad wspó³czesno�ci¹. Piotr Filipkowski

Wybór fraszek z najnowszego tomiku Jana Chmiela
�Wiersze z gwary wyplecióne fraszkami oprawióne�
Kundelki
Nic mi to nie robi, jak mie ³obmawiajóm,
bo przewa¿nie kundelki nejg³o�nij szczekajóm.

Dwie notury
¯ónaci, majóm po dwie notury,
swoji�i ³urobióne przez swoji ¿óny.

Sprawiedliwy i prawy?
Jaki tam sprawiedliwy tyn kraj mój i prawy,
jak jo móm miyñszóm pyndzyj, niy¿ inksi chcóm poprawy.
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Rozstrzygniêcie konkursu fotograficzne-
go Towarzystwa Mi³o�ników Jaworza
pt�Ciekawe i ma³o znane obiekty histo-
ryczne w Gminie Jaworze�
Podczas tegorocznej majówki � 1 maja zgodnie z zapowie-
dziami og³oszone zosta³y wyniki konkursu fotograficznego
organizowanego przez Towarzystwo Mi³o�ników Jaworza i
O�rodek Promocji Gminy. Jury konkursu nie mia³o ³atwego
zadania. Prace przygotowane przez uczniów cechuje wy-
j¹tkowa rzetelno�æ. Mi³ym zaskoczeniem jest poziom zdjêæ

wraz z opisami wykonanych przez wychowankówM³odzie-
¿owegoO�rodkaWychowawczego, którzy zadali sobie wiele
trudu w poznaniu nieodkrytych dot¹d tajników podziemi
Pa³acu czy zabytków ca³ego kompleksu p³acowego. Przy
wspó³pracy z Towarzystwem Mi³o�ników Jaworza w kolej-
nych numerach Echa Jaworza bêdziemy prezentowaæ ca-
³o�æ lub fragmenty poszczególnych prac laureatów konkur-
su. To jest czê�æ naszego dziedzictwa kultury materialnej,
jednak zgodnie z za³o¿eniami konkursu - dziedzictwa nie-
znanego lub zapomnianego.

Wyró¿nienia i dyplomy wrêczali drAdamKwieciñski - pre-
zes TMJ i Jerzy Ryrych- radny Gminy Jaworze i cz³onek
zarz¹du TMJ. W namiocie obok amfiteatru 1 maja by³y pre-
zentowane nagrodzone i wyró¿nione prace dzieci i m³o-
dzie¿y, które by³y oceniane w dwóch kategoriach; uczniów
szko³y podstawowej oraz gimnazjalistów razem z M³odzie-
¿owym O�rodkiem Wychowawczym.
Kategoria gimnazjum
Patryk Hahn � I miejsce (MOW) Piwnica pod Pa³acem
Micha³ Zontek � II miejsce (Gimnazjum) Chaty i kapliczki
Jaworza
Robert Kwiatkowski � II miejsce (MOW) Drzwi Pa³acowe
Patryk Kazimierski � II miejsce (MOW) Meble Pa³acowe
Daniel Celej � III miejsce (MOW) Most XVII wieczny
Agnieszka Pier�ciecka i Beata Satlawa � wyró¿nienie (gim-
nazjum) Stare budynki i Pomnik w Jaworzu Na³êczu

Daniel Panusz (MOW) � wyró¿nienie Kolumna kanelowa-
na w Parku Pa³acowym
Robert Ircha � wyró¿nienie (MOW) Kurhaus
Kategoria szko³a podstawowa
Martyna Kruczek- I miejsce Zómczysko
Piotr Sierszecki- II miejsce Jaworze
Filip Nowak � II miejsce Jaworze tryptyk
Katarzyna Manda � III miejsce Stary Dom przy ulicy Wa-
pienickiej
Miriam Weiss � III miejsce Zómczysko i Stary Dom
Wojciech Korna� � (MOW) wyró¿nienie Oficyna Pólnocna
i Amfory
Ponadto wrêczono wyró¿nienia nauczycielom � opiekunom
dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie -Miros³awie Hawe³ek ze
Szko³y Podstawowej i Jadwidze Kruczek z M³odzie¿owego
O�rodka Wychowawczego. Piotr Filipkowski
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W okresie przed�wi¹tecznym w Galerii na Zdrojowej wy-
stawiane by³y prace-ozdoby wielkanocne przygotowane
przez dzieci i m³odzie¿ z jaworzañskich szkó³. Wiele z tych

Wystawa �wi¹tecznawGalerii na Zdrojowej

prac zwraca³o uwagê zwiedzaj¹cych precyzj¹ wykonania,
zastosowaniem ró¿nych technik plastycznych. Powy¿ej pre-
zentujemy kilka najciekawszych.

Jaworzañska Majówka
Tegoroczn¹ majówkê mo¿na zaliczyæ do udanych. Dopisa-
³a publiczno�æ, bogaty i zró¿nicowany program imprez kul-
turalnych i sportowych, no a co chyba najwa¿niejsze w przy-
padku imprez plenerowych pogoda by³a �murowana�. Wzo-
rem lat ubieg³ych program majówki podzielony by³ na trzy
dni, z których dwa by³y po�wiêcone zaprzyja�nionym z Ja-
worzem gminom Czech i S³owacji.
1 Maja - by³ Dniem Polskim.
Cykl imprez zainaugurowany zosta³ Rodzinnym Rajdem
Rowerowym, o którym szerzej piszemy w czê�ci sportowej
Echa. Ponadto w Galerii na Zdrojowej zosta³a otwarta wy-

stawa prac dzieci, jakie powsta³y w trakcie Festiwali Malo-
wania odbywaj¹cych siê w Komorni Lhotka w Republice
Czeskiej w latach 2006-2008. Otwarcia ekspozycji dokona-
li przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Jaworza. W tym
samym czasie swój debiut na scenie amfiteatru mieli harce-
rze ze Szko³y Podstawowej w Jaworzu. Przed rozpoczêciem
wystêpów zespo³ów artystycznych zarz¹d Towarzystwa Mi-
³o�ników Jaworza nagrodzi³ laureatów konkursu fotograficz-
nego o czym równie¿ piszemy szerzej na stronie 16.
Jak przysta³o na Dzieñ Polski prezentowa³y siê nasze ro-
dzime zespo³y, a wiêc Orkiestra Dêta Glorieta, Zespó³ Sta-
rzy Przyjaciele, Zespó³ Regionalny Jaworze oraz Kapela
Góralska Beskid. Wieczorem go�cili�my znany zespó³
Gang Marcela. Ka¿dego dnia majówki zwieñczeniem czê-
�ci artystycznej by³a wspólna zabawa taneczna.
Atrakcj¹ pierwszego dnia sta³y siê stoiska twórców ludo-
wych, jak i stoisko Towarzystwa Mi³o�ników Jaworza wraz
z nagrodzonymi pracami fotograficznymi uczniów jaworzañ-
skich szkó³ oraz Szko³y Podstawowej nr 1, gdzie z kolei
by³y prezentowane prace plastyczne dzieci. Wszystkie te
dzie³a zosta³y po�wiêcone Jaworzu i jaworzañskim zabyt-
kom. Trzeba przyznaæ, ¿e prace nacechowane by³y niepo-
wtarzalnym stylem i kunsztem wykonania. Nie inaczej by³o
równie¿ w przypadku stoiska M³odzie¿owego O�rodka
Wychowawczego i wystawy fotograficznej jaworzañskiego
gimnazjum.
2 maja by³ ju¿ Dniem Czeskim.
Jak wspomnia³a prowadz¹ca ten dzieñ Dagmar Molinova
� na co dzieñ Starosta Gminy Gnojnik w Republice Cze-
skiej � wspólnie z nasz¹ gmin¹ zosta³ on zorganizowany
ju¿ po raz szósty. W otwarciu Dnia Czeskiego uczestniczy³
równie¿ Petr Martinak - Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin
Dorzecza Stonawki i zarazem starosta Górnych Toszano-
wic. Do Jaworza Czesi przyjechali ze swoim zespo³ami.
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By³y wiêc wystêpy dzieci ze szko³y w Gnojniku, artystów ze
�mi³owic dzia³aj¹cych przy Polskim Zwi¹zku Kulturalno �
O�wiatowym, pokazy tañca góralskiego czy wystêpy cym-
balistów i orkiestry Polajka. Na stoiskach poszczególnych
gmin czeskich mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w materia³y pro-
muj¹ce gminy Dorzecza Dolnej Stonawki zakupiæ ko³ocze,
placki, a nawet zdegustowaæ czeskie piwo. Przed wieczorn¹
zabaw¹ taneczn¹, publiczno�æ rozgrzewa³ afrykañski ze-
spó³ �Sasani Africa�.
3 Maja to Dzieñ S³owacki., choæ historycznie wa¿ny dla
Polaków - �wiêto Konstytucji 3 Maja. To równie¿ katolickie
�wiêto Naj�wiêtszej Marii Panny Królowej Polski. W tym
dniu uroczysto�ci patriotyczne rozpoczê³y siê wewczesnych
godzinach rannych. Od 7.00 w centrum Jaworza s³ychaæ
by³o d�wiêki orkiestry stra¿ackiej. Bowiem w tym te¿ dniu
druhowie obchodzili dzieñ swojego patrona � �wiêtego Flo-
riana, które to �wiêto przypada na 4 maja. Zatem nasi stra-
¿acy w galowych mundurach wraz z cz³onkami Zespo³u
Regionalnego Jaworze udali siê z wi¹zankami kwiatów ko-
lejno na cmentarz ewangelicki i katolicki. Przed ko�cio³em
czekali ju¿ kombatanci ze sztandarem. O 7.30 rozpoczê³a
siê Msza �wiêta w intencji stra¿aków i Ojczyzny z udzia³em
przedstawicieli w³adz gminy Jaworze. Po niej dalsze uro-
czysto�ci rocznicowe mia³y miejsce przy jaworzañskich
pomnikach pamiêci. Zbiórka tradycyjnie mia³a miejsce o
godzinie 9.00 przy pomniku Marsza³ka Józefa Pi³sudskie-
go w Parku Zdrojowym. Okoliczno�ciowe przemówienie do
zebranych skierowa³ wójt Zdzis³aw Bylok. W sk³adaniu
wi¹zanek kwiatów uczestniczyli przedstawiciele w³adz Urzê-
du Gminy Jaworze, Rady Gminy, ko�cio³ów, stowarzyszeñ
i organizacji pozarz¹dowych, placówek o�wiatowych dzia-
³aj¹cych w Jaworzu oraz instytucji.
Popo³udnie nale¿a³o do naszych po³udniowych s¹siadów,
mo¿na by³o miêdzy innymi ogl¹daæ takie s³owackie zespo-
³y jak; Streænanka i Muzika Branica. Na czele delegacji s³o-
wackiej stali Ivan Dvorsky starosta Beli i Przewodnicz¹cy

Mikroregionu Terchovska Dolina oraz Alfonz Klocan - sta-
rosta Gminy Streæno. Po nich by³o co� dla Pañ, ale nie
tylko- mê¿czy�ni równie¿ �wietnie siê bawili przy �Babskiej
Biesiadzie�. No, a wieczorem pozosta³ czas na ostatni¹
podczas tegorocznej majówki zabawê taneczn¹, podczas
której � tak jak przez poprzednie dwa wieczory - do dyspo-
zycji go�ci by³o miasteczko gastronomiczne wraz z atrak-
cjami dla dzieci - suchy basen, strzelnica, zje¿d¿alnia itp.
Nie zabrak³o równie¿ zdrowej ¿ywno�ci - stoiska promuj¹-
cego zdrow¹ kuchniê, które przygotowa³ Ko�ció³ Adwenty-
stów Dnia Siódmego oraz punktów gdzie mo¿na by³o zaku-
piæ ró¿ne gatunki miodu � przygotowane przez naszych
pszczelarzy.

Piotr Filipkowski
Nie ma to jak Majówka
Maj kojarzy siê nam najczê�ciej z zapachem bzu, konwaliami i
zabawami. Majówki to nade wszystko sporo muzyki, zapach
pieczonych kie³basek i spotkania towarzyskie, bowiem na co
dzieñ niema kiedy porozmawiaæ z s¹siadem, a podczas festy-
nu nie tylko mo¿na, ale wrêcz trzeba. Do tego potañcówka do
pó�nej nocy. Nie inaczej by³o w Jaworzu. Trzy pierwsze dni
maja- oprócz tak zwanych oficja³ek � to sporo dobrej zabawy.
Jak siê okaza³o nie tylko mieszkañcy gminy �ci¹gaj¹ do amfi-
teatru, przyje¿d¿aj¹ tak¿e tury�ci z Bielska-Bia³ej i okolic.
Krzysztof i Ania zgodnie stwierdzili, ¿e warto by³o odwiedziæ
Jaworze. Jest nie tylko co� dla ucha, ale i dla cia³a. Mo¿na
odpocz¹æ podczas rowerowej eskapady, a przy tym pos³uchaæ
muzyki. Czy takie imprezy s¹ potrzebne? I owszem bez nich
maj nie by³by majem. Poza tymmo¿na siê dowiedzieæ czego�
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o naszych s¹siadach zza po³udniowej granicy.
Jestem tu drugi rok z rzêdu, bawiê siê znakomicie i uwa-
¿am, ¿e takich zbaw, takich pi¹tków, sobót i niedziel powin-
no byæ wiêcej - Barbara z Jaworza nie kry³a entuzjazmu-
takie imprezy s¹ potrzebne, ludzie siê spotykaj¹, a na luzie
mo¿na zawsze d³u¿ej i lepiej porozmawiaæ.
Lubiê zabawê, jestemcz³owiekiemznaturyweso³ym� twierdzi
Tomek z Bielska - warto na majówkê przyjechaæ do Jaworza.
Ewa przysz³a do amfiteatru z ma³ym dzieckiem, wiêc jak
powiedzia³a nie bêdzie mog³a byæ tu zbyt d³ugo, ale uwa¿a
¿e to udana impreza, która ma coraz wiêcej zwolenników.
W amfiteatrze oprócz tradycyjnych ju¿ kie³basekmo¿na by³o
spróbowaæ tak¿e jedzenia wegetariañskiego, które serwo-
wali Adwenty�ci Dnia Siódmego. Obs³uguj¹ca stoisko Jo-

lanta Czinczara jest przekonana, ¿e majówka i tym podobne
imprezy integruj¹ znakomicie mieszkañców gminy, mo¿na
siê lepiej poznaæ. Jak siê okaza³o wegetariañskie bigosy,
kotlety sojowe czy pasty jarzynowe by³y chêtnie przez ma-
jówkowiczów degustowane. Ludzie s¹ zdziwieni, ¿e mo¿na
siê od¿ywiaæ zdrowo i smacznie � doda³a pani Jola.
Stanis³aw tak¿e jest sta³ym bywalcem jaworzañskich ma-
jówek. Na pytanie, jak siê bawi z szerokim u�miechem po-
wiedzia³ � fajnie, bowiem dobra zabawa to na³adowane
baterie na ca³y tydzieñ.
Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ jedynie, ¿e umieæ siê
dobrze bawiæ to sztuka nie lada i najwyra�niej w Jaworzu
opanowali j¹ do perfekcji.

Wys³ucha³a i spisa³a Agata Jêdrysko

Wywiad z Urszul¹ Szostak
¯yæ prawdziwie
Obserwowanie �wiata jest wielk¹ sztuk¹, prawdziwym
kunsztem za� jest umiejêtno�æ przelania piêkna codzien-
no�ci na p³ótno. ¯ycie trzeba umieæ smakowaæ i rozkoszo-
waæ siê ka¿dym dniem- takie przes³anie stara siê przeka-
zaæ namwszystkim bielskamalarka-amatorka Urszula Szo-
stak. Jej obrazy mo¿na by³o podziwiaæ w kwietniu w Galerii
przy Zdrojowej. G³ównym tematem ekspozycji by³y kwiaty
namalowane tak prawdziwie, ¿e mo¿na by³o nieomal po-
czuæ zapach konwalii, dotkn¹æ p³atków tulipanów czy ró¿.
Z artystk¹ rozmawia³am o pasji i zachwycie codzienno�ci¹.
Co daje pani malowanie?
Du¿o szczê�cia. O malowaniu marzy³am przed przej�ciem
na emeryturê i zawsze chcia³am to robiæ, jednak wcze�niej
nie by³o mo¿liwo�ci. Po powstaniu Uniwersytetu Trzeciego
wieku stworzono tak¹ mo¿liwo�æ, z której skwapliwie sko-
rzysta³am i do tej pory malujê. Pozwala mi to na swego
rodzaju oddech, rozwój zainteresowañ, bo to nie tylko samo
malowanie, ale tak¿e szperanie w ro¿nego rodzaju literatu-
rze fachowej, chodzenie na wystawy, ogl¹danie albumów i
wci¹¿ uczenie siê Historii Sztuki oraz poznawanie tak na-
prawdê i dog³êbnie tego, co malujê. Bowiem, aby zabraæ
siê do malowania trzeba czasami przewertowaæ pewne
materia³y. Tu korzystam ze zbiorów specjalnych Ksi¹¿nicy
Beskidzkiej, z bibliotek, a ¿e by³am ca³e ¿ycie bibliotekark¹
wiêc ja w ksiêgozbiorach i O�rodkach kultury czujê siê do-
brze.
Czy ka¿dy mo¿e byæ malarzem?
Ja my�lê, ¿e dla w³asnej przyjemno�ci mo¿e byæ ka¿dy.
Jest to forma relaksu, odskoczni od prozy ¿ycia codzien-
nego. Jest to tak¿e wyborny przyk³ad dla m³odych, bowiem
widzê to po moich wnuczêtach, ¿e s¹ te¿ t¹ dziedzin¹ zain-
teresowani. Wnuczki � jedna i druga- bardzo ³adnie ma-
luj¹. Trochê widz¹c, ¿e babcia porywa siê � mo¿e nie ca³-

kiem z motyk¹ na s³oñce- maj¹ chyba dobry przyk³ad. Za-
czyna³am wszak¿e prawie nie maj¹c pojêcia o malowaniu,
bo nie zna³am tych mo¿liwo�ci, które daje nauka nauka
m³odzie¿y w LiceumPlastycznym. Uczy³am siêmetod¹ prób
i b³êdów- oczywi�cie pod okiem fachowców- najpierw pana
Biedrawy pó�niej pani Król z Wydzia³u Plastycznego, Er-
nesta Zawady, który tak¿e uczy³ w Liceum Plastycznym, a
teraz wyk³ada wAkademii Techniczno Humanistycznej i jest
� ¿e tak powiem- doktorem od malowania.
Kocha pani �wiat czyli to co pani¹ otacza.
Tak kocham �wiat, kwiaty i przyrodê, na jaworzañskiej wy-
stawie zaprezentowa³am czê�æ moich zbiorów zwi¹zanych
w³a�nie z kwiatami, dlatego ¿e pejza¿e i martwe natury,
które tak¿e malujê s¹ wiêksze. Za� kwiaty ³¹cz¹ siê niero-
zerwalnie z wiosn¹ i moj¹ obecnie barwn¹ dzia³k¹, st¹d
taka tematyka wystawy. Malowanie dla mnie to nie tylko
odprê¿enie, ale to co pozwoli³o mi przetrwaæ trudne chwile,
mia³am bowiem k³opoty zdrowotne.Wówczas si³¹ faktu mu-
sia³am byæ w domu i ¿eby nie my�leæ o przykrych spra-
wach mog³am robiæ co�, co dawa³o i daje mi przyjemno�æ,
a jednocze�nie musia³am siê skupiæ nad malowaniem,a to
oznacza³o przeganianie z³ych i niepotrzebnych emocji.
Jest pani przyk³adem tego, ¿e wiek dojrza³y mo¿e byæ
pe³ny i twórczy.
Ja korzystam z wielu mo¿liwo�ci, jakie daje mi teraz ¿ycie.
Mam sporo wolnego czasu, poza tym mieszkam w cen-
trum Bielska- Bia³ej wiêc mam wszêdzie blisko. Chodzê na
wystawy, korzystam z basenu dwa razy w tygodniu, na wy-
k³ady uczêszczam raz w tygodniu, tak jak powiedzia³am
korzystam z wielu mo¿liwo�ci, tak¿e bywam w teatrze i na
ró¿nych wystawach, które s¹ organizowane. Sprawia mi to
przyjemno�æ i polecam to ka¿demu bez wzglêdu na wiek.
Jak jest chwila wolnego czasy, by siê nie zasklepiaæ tylko w
sprawach domowych, ale szukaæ kontaktu i z lud�mi i z
piêknem. My�lê, ¿e szczególnie osoby przechodz¹ce na
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Z DZIA£ALNO�CI STOWARZYSZEÑ...

Pod znakiem �wiêtego Floriana
Tegoroczne �wiêto stra¿aków przypada³o na poniedzia³ek
4 maja. Z tego te¿ wzglêdu uroczyste obchody po³¹czono
z �wiêtem Konstytucji 3 Maja. Udzia³ wszystkich druhów
w tej niejako podwójnej celebrze wraz z orkiestr¹ OSP
nada³ �wiêtu bardziej podnios³y charakter. Od 7 rano w
centrum Jaworza atmosfera �wiêta narodowego da³a siê
odczuæ g³ównie za spraw¹ orkiestry dêtej OSP w Jawo-
rzu. Tradycyjnie druhowie przeszli spod remizy OSP na
cmentarze ewangelicki i katolicki, gdzie z³o¿ono wi¹zanki
kwiatów.
O godzinie 7.30 rozpoczê³a siê w ko�ciele katolickim pw
Opatrzno�ci Bo¿ej Msza �wiêta sprawowana w intencji
stra¿aków i Ojczyzny. Uczestniczyli w niej m.in. komba-
tanci wraz z pocztem sztandarowym, delegacja Zespo³u

Regionalnego Jaworze,przedstawiciele Rady Gminy, w³adz
Urzêdu Gminy oraz delegacje stowarzyszeñ i organizacji
pozarz¹dowych. O 9.00 wszyscy druhowie brali udzia³ w
sk³adaniu wi¹zanek kwiatów przed trzema jaworzañskimi
pomnikami pamiêci. Zwieñczeniem tych uroczysto�ci by³o
okoliczno�ciowe spotkanie stra¿aków w sali OSP. Jed-
nak nie wszyscy w tym dniu �wiêtowali, wielu z nich pod-

emeryturê powinny wcze�niej zastanowiæ siê nad tym co
sprawi³oby im przyjemno�æ i czego nie uda³o im siê zreali-
zowaæ wcze�niej- kiedy by³a praca, dom, dzieci i ró¿ne inne
obowi¹zki- a w³a�nie na emeryturze mo¿na siê temu od-
daæ. Wystawy, koncerty, niespe³nione pasje.
Jak pani okiem malarki postrzega Jaworze?
Ta gmina bardzo mi siê podoba. Nie znam tych stron bar-
dzo dok³adnie, ale bywa³am w Na³ê¿u, w centrum, chodzi-
³am po parku, by³am w amfiteatrze, w ko�cio³ach. Muszê
stwierdziæ jedno- Jaworze jest bardzo zadbane i to ju¿ wcze-
�niej z mê¿em zauwa¿yli�my, ¿e jest tu chyba dobry go-
spodarz, który dba o ten teren. Na ka¿dym kroku widaæ
czysto�æ, staranno�æ. Nawet zim¹, kiedy w innych miej-
scach trudno siê poruszaæ tu raczej nie ma wiêkszych pro-

blemów, a to przecie¿ zas³uga dobrego gospodarza.
Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Przypomnijmy, Urszula Szostak urodzi³a siê w £êczycy, a
od 1981 mieszka w Bielsku-Bia³ej. Studia ukoñczy³a na
Uniwersytecie �l¹skim w Cieszynie na Wydziale Pedago-
giki Pracy Kulturalno-O�wiatowej. ¯ycie zawodowe zwi¹-
za³a z bibliotekarstwem pracuj¹c najpierw w BiblioteceMiej-
skiej, a potem w Wojewódzkiej. Po przej�ciu na emeryturê
od 1997 r. jest s³uchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
uczestnicz¹c w zajêciach plastycznych prowadzonych przez
dr Ernesta Zawadê.
Bierze udzia³ w licznych wystawach indywidualnych i zbio-
rowych oraz Konkursie im. J. Bieñka dla malarzy nieprofe-
sjonalnych (nagroda i wyró¿nienie).

Jaworze, 4.05.2009
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Koncert Pasyjny w Niedzielê Palmow¹
Niedziela Palmowa jest szczególnym �wiêtem dla wiêkszo-
�ci chrze�cijan bez wzglêdu na wyznanie. Dzieñ ów rozpo-
czyna w liturgii ko�cio³ów tzwWielki Tydzieñ wraz z Triduum
Paschalnym zakoñczony Zmartwychwstaniem Pañskim.

W³a�niewNiedzielê Palmow¹5 kwietnia Parafia Ewangelicko-
AugsburskawJaworzu,PolskieTowarzystwoEwangelickiewraz

z O�rodkiem Promocji Gminy zorganizowa³y koncert pie�ni i
muzyki pasyjnej. Koncert zwi¹zanyby³ tak¿e zprzypadaj¹c¹w
tym roku 250 rocznic¹ �mierci niemieckiego kompozytora
G.F.Haendla i 200 rocznic¹ �mierci Józefa Haydna. Sylwetki
tych dwóch kompozytorów by³y równie¿ tematemmiesiêczne-
go spotkania Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, ¿ycie i
twórczo�æmuzykówzaprezentowa³aErykaBinek-Pytlowany.
Wracaj¹c do koncertu w�ród wykonawców oprócz zespo³ów
dzia³aj¹cych przy parafii ewangelickiej w Jaworzu - a wiêc chó-
ru ko�cielnego, Zespo³uCantate,Chórkudzieciêco-M³odzie¿o-
wego,wyst¹pili go�cinnie;BeataRaszkiewicz-sopran,EwaB¹k
- organy, Urszula Chwastek i Wanda Przybyca - skrzypce, Mi-
ros³aw Berek-organy. Koncert prowadzi³a tym razem Eryka Bi-
nek-Pytlowany, a przyby³ych go�ci w tymprzedstawicieli w³adz
gminy Jaworze powita³ ks. W³adys³aw Wantulok. pf

POSIADY TMJ

Jubileusz 10-lecia Galerii
pod Groniem
Ka¿da miejscowo�æ ma swoje
szczególne miejsca trwale wpisa-
ne w krajobraz, historiê czy te¿ w
szeroko rozumian¹ kulturê danej
wsi lub miasta. Mamy w Jaworzu
piêkne zak¹tki, odnowione zabyt-
ki, z których jeste�my dumni. Jest
te¿ szczególne miejsce przy ulicy Zajêczej w Jaworzu Gór-
nym - Galeria. Pomys³odawcami jej wybudowania byli Ire-
na i Pawe³ Steklowie. To na ich ziemi powsta³o w 1999
roku jedyne wówczas w Jaworzu miejsce, gdzie mo¿na
by³o cyklicznie organizowaæ wystawy, prelekcje czy spo-
tkania z ciekawymi lud�mi. Minê³o ju¿ 10 lat od momentu
kiedy w Galerii pod Groniem rozpoczê³y siê spotkania
zwane pó�niej posiadami. Od samego pocz¹tku patronat
nad tym miejscem i jego dzia³alno�ci¹ kulturaln¹ objê³o
Towarzystwa Mi³o�ników Jaworza. Pierwsze spotkanie w
Galerii pod Groniem mia³o miejsce 11 kwietnia 1999 roku,
a by³ to wernisa¿ prac Mieczys³awa Grenia i wystêp ze-
spo³u Starzy Przyjaciele.Odt¹d osoba Mieczys³awa Gre-
nia jest nieod³¹cznie zwi¹zana z Galeri¹ i posiadami- nie
tylko poprzez wystawy i wernisa¿e ale i dziêki sponsoro-

czas ca³ej majówki zabezpiecza³o imprezy na terenie amfi-
teatru i podczas rajdu rowerowego.
�wiêtu temu, jak i samym druhom swój wiersz napisany
kilka godzin po uroczysto�ciach po�wiêci³ nasz poeta ludo-
wy Jan Chmiel. Utworem tym oddaje wszystko czego mo¿-

na by ¿yczyæ naszym stra¿akom i wszystko to, co nieraz
tak trudno przekazaæ zwyk³ymi s³owami. Nam wypada tyl-
ko w imieniu mieszkañców wyraziæ s³owa uznania i podziê-
kowania za ich ofiarn¹ s³u¿bê i- to co mo¿e pobrzmieæ , jak
anachronizm - godn¹ na�ladowania postawê spo³eczn¹.

Piotr Filipkowski
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waniu przez twórcê tradycyjnych ju¿
pami¹tek- akwareli jego autorstwa dla
wszystkich, którzy wystêpowali w Ga-
lerii Z okazji 10-lecia tego szczegól-
nego miejsca uczestnicy posiad mo-
gli nie tylko zwiedziæ kolejn¹ wysta-
wê, ale równie¿ otrzymaæ okoliczno-
�ciow¹ kopiê pastelu Mieczys³awa
Grenia z wizerunkiem Galerii i podpi-
sem autora. Równie¿ Zespó³ Starzy
Przyjaciele na przestrzeni tych minio-
nych 10 lat wielokrotnie u�wietnia³
swoimi wystêpami spotkania w Gale-
rii.
W niedzielê 26 kwietnia mia³y miej-
sce posiady TMJ po�wiêcone w ca³o-
�ci 10-leciu Galerii pod Groniem. By³y
one nieco inne ni¿ zazwyczaj. By³o
to bowiem podsumowanie ca³ej deka-
dy dzia³alno�ci Galerii, co szczegó³o-
wo przedstawi³a Ma³gorzata Kobie-
la-Gryczka, która prowadzi³a wiêk-
szo�æ spotkañ poczynaj¹c od inaugu-
racyjnego wernisa¿u. Ca³o�æ �wspo-
mnieñ z przesz³o�ci� przeplatana by³a
muzyk¹ w wykonaniu zespo³u Starzy
Przyjaciele pod dyrekcj¹ Antonie-
go Kruczka i wierszami. Jeden z nich
autorstwa Gabrieli �liwki publikuje-
my obok. Wiersz ten stanowi auten-
tyczny wyraz tego czym ta Galeria jest
dla jaworzan. Drugi wiersz ze swego
nowego tomiku poezji zaprezentowa³
Jan Chmiel.
Tym razem przyby³ych go�ci powita-
³a Irena Stekla � inicjatorka i �opie-
kunka� spotkañ Galerii wraz zRyszar-
dem Stanclikiem, którego aktywno-
�ci Galeria tak¿e wiele zawdziêcza.
Trzeba w tym miejscu dodaæ, ¿e pani
Irena od samego pocz¹tku gra w ze-
spole Starzy Przyjaciele, tak wiêc i w

Galeria Pod Groniem
Jest takie miejsce
Na jaworzañskiej ziemi.
Ciche, spokojne
Ton¹ce w bujnej zieleni.

Trochê na uboczu
Wmaleñkiej dolinie,
Gdzie przejrzysty strumyk
Wolno sobie p³ynie.

Stoi tam domek
Niewielki drewniany,
Z ciosanych belek
Wszystkie jego �ciany.

Ta skromna chatka
Za serce ujmuje,
Tutaj w ka¿dym k¹cie
Oddech przesz³o�ci siê czuje.

To Galeria Pod Groniem
W niej siê mie�ci w³a�nie,
Tu p³omieñ tradycji
Nigdy nam nie zga�nie.

Galeria inna to, od
Wszystkich na �wiecie,
Drugiej o tym klimacie
Zapewne nie znajdziecie.

Nie ma w niej dziel sztuki
Drogocennych szalenie,
Lecz niejednego twórcy
Tu spe³nia siê marzenie.

To prace stworzone
W³asnymi rêkami,
Przez ludzi bêd¹cych
Tej ziemi synami.

Tu szczera ¿yczliwo�æ
P³yn¹ca z serca gospodarzy,
Ka¿degowêdrowca
Ju¿ w progu obdarzy.

Niezwyk³o�æ tego miejsca
Tkwi w jego prostocie,
Bo sztuk¹ jest zachwyciæ drewnem
A nie wyrobami w z³ocie.

Gabriela �liwka

rz¹dów TMJ, cz³onkowie Rady Gmi-
ny z jej przewodnicz¹cym Andrzejem
�liwk¹ na czele oraz wójt Zdzis³aw
Bylok, a tak¿e przedstawiciele innych
organizacji i stowarzyszeñ pozarz¹do-
wych. Nie zabrak³o równie¿ delegacji
m³odzie¿owego ko³a TMJ dzia³aj¹ce-
go przy Gimnazjum nr 1 wraz z jego
aktualnym opiekunemMarkiem Zme³-
tym.
S³uchaj¹c wspomnieñ - podsumowa-
nia dziesiêciu lat dzia³alno�ci Galerii
pod Groniem, a¿ trudno by³o uwierzyæ,
¿e tyle siê tutaj wydarzy³o. Nie spo-
sób te¿ wymieniæ wszystkie tematy
poruszane podczas posiad, wszystkie
nazwiska, od lokalnych twórców po-
przez bior¹cych udzia³ w ogólnopol-
skich konkursach i powracaj¹cych do
naszej ma³ej ojczyzny z laurami i wy-
ró¿nieniami, po wreszcie ludzi nauki,
którzy niejeden raz w tych wydawaæ
by siê mog³o skromnych progach
mówili o wielkiej historii �l¹ska Cie-
szyñskiego. Zapewne te wszystkie na-
zwiska znajd¹ swoje miejsce w kroni-
ce TMJ. Ze wzglêdu na ograniczenia
wydawnicze w tym podsumowaniu do
ka¿dego �bloku tematycznego� dzia-
³alno�ci Galerii podamy tylko kilka na-
zwisk.
Nie omawiam tu te¿ oczywi�cie tych
posiad, które ze wzglêdów organiza-
cyjnych odbywa³y siê poza Galeri¹.
Zacznijmy jednak od samej nazwy
�posiady�. Nazwa ta wesz³a w u¿ycie
po roku 2000, kiedy to zaszczepi³ j¹
na naszym gruncie Eugeniusz Hadu-
la �mi³o�nik tradycji regionalnych, któ-
ry podobne spotkania - �Posiady zam-
kowe� organizowa³ wcze�niej w
Grod�cu i Jasienicy.

tym dniu niejako swego jubileuszu by-
najmniej nie mia³a okazji zasi¹�æ w
roli go�cia. Na posiady oprócz preze-
sa TMJ AdamaKwieciñskiego przy-
by³o wielu cz³onków poprzednich za-
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Wracaj¹c do naszej Galerii pod Groniem - w minionej de-
kadzie odby³o siê tutaj w 60 ró¿norodnych spotkañ i wer-
nisa¿y oraz 8 wystaw nie zwi¹zanych bezpo�rednio z nimi.
Co godne podkre�lenia; tak samo jak powstanie Galerii
jest prywatn¹ inicjatyw¹ I.P.Steklów - mi³o�ników Jaworza
i kultury �l¹ska Cieszyñskiego, tak tematyka posiad nie
jest przez kogokolwiek �narzucana�. Tworz¹ ja sami ich
uczestnicy nierzadko cz³onkowie TMJ, proponuj¹ tematy,
sami organizuj¹ i przygotowuj¹ spotkania, zapraszaj¹ te¿
swoich znajomych mog¹cych zaprezentowaæ ciekawy te-
mat.
Nazwa � Galeria - sugeruje zwi¹zek przede wszystkim z
malarstwem i rze�b¹. I by³a te¿ ona miejscem prezenta-
cji twórczo�ci m.in. Józefa Krzempka, Ewy i Krzysztofa
Czaderów, Floriana Kohuta, Ewy Kohut, Katarzyny ¯aczek,
Stefana Drabika i ca³ej grupy malarzy-jaworzan. Wysta-
wy fotogramów prezentowali m.in.Ryszard Stanclik, To-
masz Wróbel, Jadwiga Roik, Józef Czader i Stanis³aw Ho-
czek.
W�ród wystêpuj¹cych muzyków i �piewaków byli oprócz
Starych Przyjació³ m.in. solistka Alina Wiencek-Weiss, ze-
spó³ �Gronie� z Wis³y, Cantus Novi z Gimnazjum nr 1 w
Jaworzu, graj¹cy na cymba³ach Eugeniusz Bo¿escu czy
te¿ akordeoni�ci Henryk Klima i Marek Heinrich.
W poetyckich posiadach brali udzia³ i swoj¹ twórczo�æ pre-
zentowali; Danuta Korecka, Juliusz W¹troba, Zbigniew
Hubert, Gabriela �liwka, Krystyna Gutan, Roman Rucki,
Piotr Michalik i Jan Chmiel.
Wiele z posiad po�wiêconych by³o historii Jaworza i �l¹-
ska Cieszyñskiego. Tutaj swoje prelekcje wyg³aszali m.in.
Mieczys³aw Peterek, kustosze muzeów - Ma³gorzata Kie-
re� z Wis³y, Mariusz Makowski z Cieszyna, a tak¿e Ry-
szard Stanclik, Maria Maciejczek-Madej, archeolodzy Mie-
czys³aw i Edebgarda Foltynowie.

By³y te¿ posiady po�wiêcone szeroko rozumianej kultu-
rze, jak np. dwie prelekcje Piotra Weissa o kulturze ¿ydow-
skiej czy lokalna premiera filmu po�wiêconego ks Józefo-
wi Tischnerowi.
Posiady to nie tylko regionalizm. Dziêki wielu prelegen-
tom mogli�my odbyæ podró¿e do ciekawych zak¹tków na-
szego globu. Przyk³adowo wiêc wêdrowali�my po górach
ze Stanis³awem Hoczkiem i Piotrem Gaw³owskim, byli-
�my w Homalach dziêki opowie�ciom Jaros³awa Gryczki,
na Kaukazie poprzez wspomnienia Franciszka Wawrzuty,
a o A³taju opowiedzieli Józef i Grzegorz Czaderowie oraz
Wojciech Grzelak. W podró¿ na Karaiby �zabra³ � nas
Jerzy Ryrych, do Parku Yellowstone Jan Knie¿yk a do
Tanzanii Wanda Kubik.
Posiady równie¿ dotyczy³y pracy organizacji wspó³pracu-
j¹cych z TMJ jak np. Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i Rzecz-
nej czy m³odzie¿owe ko³o TMJ- obie organizacje dzia³aj¹-
ce przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu.
Ponadto kilka spotkañ w ramach posiad po�wiêconych by³o
szeroko rozumianej medycynie naturalnej; od zio³olecznic-
twa poprzez bioenergoterapiê do wykorzystania w medy-
cynie egzotycznych grzybów - reishi. To oczywi�cie tylko
czê�æ nazwisk prelegentów i czê�æ tematów, jakie by³y po-
ruszane podczas spotkañ - posiad w Galerii pod Groniem.
Nie sposób tu wymieniæ wszystkich. Wa¿ne jest jedno, po-
mys³ sprzed 10 lat okaza³ siê przys³owiowym strza³em w
dziesi¹tkê. Galeria ze swoim kameralnym charakterem jest
doskona³ym miejscem na tego typu spotkania.
Czego nale¿y ¿yczyæ Galerii na kolejne lata? Chyba tylko
dalszego zaanga¿owania jej W³a�cicieli w to co robi¹ czyli
udostêpniania nam, mieszkañcom Jaworza swego go�cin-
nego miejsca na kolejne kulturalne uczty, a cz³onkom TMJ
dalszych ciekawych pomys³ów i takiego jak do tej pory re-
¿yserowania kolejnych posiad. Piotr Filipkowski

Plany dzia³alno�ci Stowarzyszenia
Nasze Jaworze
Pod patronatem Stowarzyszenia Nasze Jaworze planuje
siê zorganizowanie kilku wycieczek do zaprzyja�nionych z
Jaworzem gmin. I tak w kolejno�ci planowane s¹ wyjazdy
do;
� Czech - 6 czerwca 2009 roku na miêdzynarodowy tur-
niej pi³karski oldboy. Koszt oko³o 30 z³ /przejazd i ubezpie-
czenie/
� Czechy 26 lipca 2009 roku � do Komorni Lhotki na Jar-
mark Ligocki. Koszt oko³o 30 zl /przejazd i ubezpieczenie/
� S³owacja 26 lipca 2009 roku - Streæno, Bella, Terchova.
Koszt oko³o 50 z³ /przejazd i ubezpieczenie/ i dodatkowe
ewentualne koszty np. sp³yw rzek¹ VAT

Planowana jest równie¿ trzydniowa wycieczka na Wêgry w
dniach 18-20 wrze�nia. W ramach tej wycieczki obowi¹z-
kowo; k¹piele w basenach termalnych, pobyt w Egerze, spo-
tkanie integracyjne wmieszkañcami Jaszszentandras, zwie-
dzanie i uczestnictwo w imprezach zwi¹zanych ze �wiêtem
winobrania w Dolinie Piêknej Pani. Przewidywany koszt to
250 z³ od osoby, w tym przejazd, 2 noclegi, baseny termal-
ne, ubezpieczenie, przewodnik.
Wstêpne zapisy oraz wszelkie informacje na terenie

�Skansenu� w Jaworzu.
Tel. 033 817 21 18, kom. 504 282 381

Zygmunt Podkówka
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia

Nasze Jaworze
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

KOLEJNY SUKCES JAWORZAÑSKICH LIGOWCÓW
Ca³orocznedzia³ania cz³onkówMiêdzynarodowegoSzkolnego
Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej pracuj¹cej przy Gimnazjum nr 1
w Jaworzu po raz kolejny zaowocowa³y I miejscem w Ogólno-
polskim Konkursie �M³odzie¿ na Morzu� w kategorii �Na Najle-
piej Pracuj¹ce Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej�.
W trakcie roku konkursowego trwaj¹cego od 15 lutego 2008r.
do 15 lutego 2009r. zrealizowane zosta³y nastêpuj¹ce kate-
gorie konkursowe: tworzenie k¹cików morskich oraz sta³ych
ekspozycji; wystawy prac artystycznych, albumów, kronik;
spotkania z ciekawymi Lud�mi Morza (min.: dr A. Królikow-
skim Prezesem LMiR, cz³onkami Zarz¹du G³ównego LMiR,
cz³onkami Zarz¹duOkrêguBielskiego i Ko³obrzeskiego LMiR,
kpt. ¿.w. Z. Bylokiem, kpt. ¿. w. J. Ryrychem, przedstawicie-
lami Zarz¹du Okrêgu Bielskiego PZW); popularyzowanie
sylwetek Ludzi Morza; imprezy, uroczysto�ci i spotkania
zwi¹zane z rocznicami i �wiêtem Morza; obóz szkoleniowo-
wypoczynkowy �Flis Odrzañski 2008�; szkolenia z zakresu
¿eglarstwa i ratownictwa wodnego w Zarzeczu i Bierach;
nauka p³ywania, konkursy plastyczne (�Fauna Ba³tyku�, �Pó³-

Z ¿ycia Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej
i Rzecznej w gimnazjum w Jaworzu

wysep Helski�, �Cz³owiek, morze, rzeki�); konkursy wiedzy o
Morzu Ba³tyckim, konkurs recytatorski o tematyce morskiej;
wycieczki turystyczno � krajoznawcze nad morza, jeziora i
rzeki (Gdañsk, Gdynia, Sopot, Ko³obrzeg, �winouj�cie,
Szczecin, Gryfino, Wolin, Miêdzyzdroje); popularyzowanie
tradycji morskich; popularyzowanie wiedzy o gospodarce
morskiej Polski, szczególnie w 60-lecie panowania Polski
nad Ba³tykiem; dzia³alno�æ wydawnicza, gazetki, informato-
ry, plakaty; popularyzowanie wiedzy o potrzebie ochrony �ro-
dowiskamorskiego i wodnego oraz popularyzowanie wiedzy
o polskich rzekach i jeziorach, ich funkcji transportowej i tu-
rystycznej. Utrzymywana jest równie¿ sta³a wspó³praca z in-
nymi ko³ami SKLMiRna terenie Zespo³uSzkolno-Przedszkol-
nego w Jasienicy IV i VIII LO w Bielsku Bia³ej.
W realizowaniu statutowych dzia³añ na rzecz LMiR jawo-
rzañskim ligowcom pomagaj¹ nastêpuj¹ce instytucje oraz
stowarzyszenia: ZG LMiR, Urz¹d Gminy w Jaworzu, O�ro-
dek Promocji Gminy w Jaworzu, Towarzystwo Mi³o�ników
Jaworza, Okrêg Bielski i Ko³obrzeski LMiR, Okrêg Bielski
PZW, Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, Wy¿sza Szko³a Ekonomiczno-Turystyczna w
Szczecinie. Iwona Kominek

Opiekun SKLMiR

Roz�piewana �Jedynka�
Szko³a Podstawowa nr 1 przywita³a zielon¹ porê roku jak
zawsze tañcem i piosenk¹. Wystêpy rozpoczê³y maluchy z
klas I-III przebrane za ró¿norodne egzemplarze fauny i flo-
ry. Odgadywano zagadki o wio�nie, by³ s³odki poczêstunek
i wspólne przywo³ywanie Primavery.
Natomiast klasy IV-VI tradycyjnie rywalizowa³y ju¿ o nagro-
dy w Konkursie Piosenki Wiosennej. Wystêpy ocenia³a ko-
misja pañ w sk³adzie: Dorota Krzykowska, Magdalena Tyla,
Ewa Kaintor i przedstawiciel SU- Bartosz Bula. Przy prezy-
dialnym stole zasiedli te¿ dyrektorzy placówki, panie Maria
Strzelczyk i Helena Stanis³awska oraz Przewodnicz¹ca Ko-
misji O�wiaty Urzêdu Gminy- pani Krystyna Szczypka. Ca³¹
imprezê prowadzi³a niezast¹piona MonikaFoks, a nad stron¹
muzyczn¹ czuwa³a Teresa Adamus. Regulamin konkursu
przewidywa³ jawne przyznawanie punktów za zapowied�,
�piew, elementy dodatkowe (choreografiê, kostiumy, rekwi-
zyty) oraz ogólne wra¿enie artystyczne. Repertuar, jaki przy-
gotowa³y starsze klasy, by³ wêdrówk¹ przez historiê polskiej
muzyki rozrywkowej- od przebojów Czerwonych Gitar i ze-
spo³u 2 plus 1 po Feela i Dodê. Wzrok przykuwa³y natomiast

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJNR1 pomys³owe kostiumy (stroje ludowe i hiphopowe, wdzianka
Smerfów, anio³ków i diabe³ków) i rekwizyty (przeno�ne sola-
rium, muzyczne instrumenty, drogowskaz Dzióra Zdruj). Po
obejrzeniu wszystkich rewelacyjnych wystêpów jury posta-
nowi³o przyznaæ I nagrodê klasie 4a. Drugie miejsce zajê³a
klasa 4c, a trzecie- 5b. Wyró¿nienia otrzyma³y klasy: 4b, 6a
i 5c. Tomasz Zdunek
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Z ¯YCIA MOW

W kwietniu wychowankowie MOW uczestniczyli w wielu kon-
kursach i przedsiêwziêciach organizowanych na terenie Gmi-
nyJaworze i powiatubielskiego.Siedmiuznich (trzechuczniów
szko³y podstawowej i czterech z gimnazjum) wziê³o udzia³ w
organizowanym przez O�rodek Promocji Gminy oraz Towa-
rzystwo Mi³o�ników Jaworza szkolnym konkursie fotograficz-
nym �Ciekawe, ma³o znane obiekty i miejsca Gminy Jaworze,
historia, legendy, opowie�ci z nimi zwi¹zane�. Og³oszenie
wyników (obradowa³o jury sk³adaj¹cesiê zopiekunówuczniów,
pod przewodnictwem Jerzego Ryrycha z TMJ i Leszka Ba-
rona - dyrektora OPG) nast¹pi³o 1 maja w amfiteatrze.
W okresie poprzedzaj¹cym �wiêta wielkanocne w Urzêdzie
Gminymo¿na by³o obejrzeæ i kupiæ �wi¹teczne stroiki i kartki
wykonane przez uczniów naszej placówki (kiermasz �wi¹-
teczny odby³ siê ju¿ kolejny raz).
Wychowankowie MOW korzystaj¹ z mo¿liwo�ci, które daje
im pobyt w placówce. Dziewiêciu z nich ukoñczy³o organizo-
wany przez ZDZ w Bielsku � Bia³ej kurs stolarski w ramach
programu �Zdobyty zawódszans¹na lepsze ¿ycie�. Kurs trwa³
odpa�dziernikadokwietnia;w trakcie150godzin zajêæch³opcy
poznali stolarkê w teorii i praktyce. W czasie praktyk wykonali
meble kuchenne, biurowe, sto³y, szafy i krzes³a.Wszyscyotrzy-
mali certyfikat potwierdzaj¹cy zdobyte umiejêtno�ci.
Piêtnastu uczniów naszej placówki przyst¹pi³o do egzami-
nów koñcz¹cych naukê w gimnazjum, tylu równie¿ pisa³o
sprawdzian dla klas szóstych szko³y podstawowej.
Miesi¹c zakoñczyli�my akcentem sportowym � w organizo-
wanymprzezAleksandraMachnikaWiosennymBiegu Prze-
³ajowymwystartowa³o trzydziestu dziewiêciu wychowanków.

Dwuipó³kilometrow¹ trasê najszybciej pokona³ Pawe³ Nale-
pa, ustanawiaj¹c jednocze�nie nowy rekord: 5minut 35 se-
kund. Kolejni na mecie byli: Micha³ Szalonka i Kamil Rut-
kowski.
Koniec miesi¹ca to równie¿ przygotowania do polsko � cze-
sko-s³owackiej majówki na jaworzañskim amfiteatrze. Ko-
rzystaj¹c z zaproszenia przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ
Wiejskich Danuty Mynarskiej, ch³opcy przygotowali prace
plastyczne na kiermasz, który odby³ siê podczas majówki.

Aleksandra Szeliga

KOMENDANT POLICJI RADZI

Wiosna to czas kiedy nasze dzieci chêtniej ni¿ zazwyczaj
korzystaj¹ z czasu wolnego na �wie¿ym powietrzu. Nie ma
w tym niczego z³ego, oczywi�cie pod warunkiem, ¿e mamy
na uwadze podczaswiosennych szaleñstw tak¿e nasze bez-
pieczeñstwo. Rowerowe wycieczki, ale i wyczyny rowero-
we s¹ domen¹ naszych milusiñskich. Wielu z potencjal-
nych mistrzów Tour de Pologne lubi siê pochwaliæ swoimi
zdolno�ciami przed rówie�nikami na drodze, co niekoniecz-
nie idzie w parze z bezpieczeñstwem ruchu drogowego i
¿yciem przysz³ych mistrzów kolarstwa rowerowego.
Zarówno oni jak i my jako ich opiekunowie musimy bez-
wzglêdnie pamiêtaæ, ¿e po drodze publicznej poruszaj¹ siê
tak¿e inni u¿ytkownicy. Czy zasady bezpieczeñstwa ruchu
wpajane w szkole wystarcz¹? Pewnie nie, mo¿e ten krótki
kodeks rowerzysty jednak warto przestudiowaæ zanim trafi-

my� na Oddzia³ Intensywnej Terapii Medycznej?
Kilka podstawowych zasad ruchu drogowego z udzia³em
rowerzystów poleca Komenda Miejska Policji:
Zasady bezpiecznego poruszania siê rowerzystów po dro-
gach publicznych reguluje art. 33 Ustawy z dnia 20.06.1997r.
Prawo o Ruchu Drogowym, cyt.: �Art. 33. 1. Kieruj¹cy ro-
werem jedno�ladowym jest obowi¹zany korzystaæ z drogi
dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kieruj¹cy
rowerem, korzystaj¹c z drogi dla rowerów i pieszych, jest
obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿no�æ i ustêpowaæ
miejsca pieszym.
1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów
i pieszych kieruj¹cy rowerem jedno�ladowym jest obowi¹-
zany korzystaæ z pobocza, z zastrze¿eniem art. 16 ust. 5, a
je¿eli nie jest to mo¿liwe - z jezdni.
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2. Dziecko w wieku do 7 lat mo¿e byæ przewo¿one na rowe-
rze, pod warunkiem ¿e jest ono umieszczone na dodatko-
wym siode³ku zapewniaj¹cym bezpieczn¹ jazdê.
3. Kieruj¹cemu rowerem lub motorowerem zabrania siê:
1.jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
2.jazdy bez trzymania co najmniej jednej rêki na kierownicy
oraz nóg na peda³ach lub podnó¿kach;
3.czepiania siê pojazdów.
4. Na przeje�dzie dla rowerzystów, kieruj¹cemu rowerem
zabrania siê:
1.wje¿d¿ania bezpo�rednio przed jad¹cy pojazd;
2.zwalniania lubzatrzymywaniasiêbezuzasadnionejprzyczyny.
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kie-
ruj¹cego rowerem jedno�ladowym jest dozwolone wyj¹tko-
wo, gdy:
1.opiekuje siê on osob¹ w wieku do lat 10 kieruj¹c¹ rowe-
rem lub
2.szeroko�æ chodnika wzd³u¿ drogi, po której ruch pojazdów
jest dozwolony z prêdko�ci¹ wiêksz¹ ni¿ 50 km/h, wynosi co
najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
6. Kieruj¹cy rowerem, korzystaj¹c z chodnika lub drogi dla
pieszych, jest obowi¹zany jechaæ powoli, zachowaæ szcze-
góln¹ ostro¿no�æ i ustêpowaæ miejsca pieszym.
7. Kieruj¹cy rowerem mo¿e jechaæ lew¹ stron¹ jezdni na
zasadach okre�lonych dla ruchu pieszych w przepisach art.
11 ust. 1-3, je¿eli opiekuje siê on osob¹ kieruj¹c¹ rowerem
w wieku do lat 10�.

* * *
ZABAWA I ULICA
Ka¿de dziecko bawi¹ce siê poza domem, na placu zabaw,
w parku czy id¹ce ulic¹ powinno wiedzieæ, ¿e:
� nale¿y bardzo ostro¿nie podchodziæ do kontaktów z oso-
bami obcymi:

� z nieznajomymi nie powinno siê rozmawiaæ, a tym bar-
dziej siê z nimi oddalaæ, o ka¿dej sytuacji zaczepek ze strony
obcego nale¿y powiedzieæ rodzicom, nauczycielowi lub
policjantowi;
� nieznajomym nie wolno podawaæ swojego adresu za-
mieszkania;
� nie wolno braæ niczego od nieznajomych: s³odyczy, socz-
ków, owoców, zabawek;
� nie wolno wsiadaæ, a nawet podchodziæ za blisko do sa-
mochodu nieznajomych;
� nie wolno z nieznajomymi wchodziæ do windy;
� nale¿y unikaæ odludnych miejsc zabawy, a bawiæ siê z
innymi dzieæmi, w grupie;
� nie wolno bawiæ siê na placach budowy, w pobli¿u ulicy,
rzeki, jeziora, urwiska czy innych miejsc niebezpiecznych;
w zimie nie wolno bawiæ siê na zamarzniêtej tafli jeziora
czy stawu;
� je�li dziecko czuje zagro¿enie ze strony obcego powinno
uciekaæ w stronê ludzi i wo³aæ o pomoc;
� je�li dziecko nosi klucze zawieszone na smyczy, to po-
winno je schowaæ pod bluzê tak, ¿eby nie by³o ich widaæ;
� nie wolno nosiæ przy sobie du¿ych sum pieniêdzy, je¿eli
z³odziej ka¿e wypró¿niæ kieszenie, to lepiej ¿eby by³o ich
ma³o np. 2 z³;
� telefon komórkowy nie powinien byæ noszony w miejscu
widocznym, a w domu nale¿y spisaæ jego numer identyfi-
kacyjny;
� w przypadku problemów czy zagro¿enia mo¿na zadzwo-
niæ na Policjê, Pogotowie Ratunkowe, Stra¿ Miejsk¹ czy
Stra¿ Po¿arn¹.

Na podstawiemateria³ów nades³anych przezRzecznika Prasowego

KomendyMiejskiej Policji w Bielsku-Bia³ej

opracowa³ Piotr Filipkowski

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

M³odzie¿ Beskid Dragon zdobywa kolej-
ne medale
Wdniach 3-5 kwietnia 2009 w Swarzêdzu odby³y siê Mistrzo-
stwa Polski w Full-contact Juniorów i M³odzie¿owców. W za-
wodach wziê³o udzia³ 160 zawodników z 36 klubów ca³ego
kraju. StowarzyszenieKick-boxing "BeskidDragon" reprezen-
towa³o 3 zawodników: 1 juniorka i 2 m³odzie¿owców.
Przywie�li�my 2 medale: I miejsce - z³oto - Marta Jab³oñ-
ska kat. 56 kg junior; II miejsce - srebro - Roman Chlipa³a
kat. 86 kg m³odzie¿owiec. Damian Dobosz otar³ siê o br¹z.
Nie by³o ³atwo dostaæ siê do fina³ów. Kategorie by³y mocno
obsadzone, a walki na wysokim poziomie. Nastêpny wy-
jazd to MPP Semi-c Seniorów i Juniorów w Krzywaczce.

A.Turchan
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Rodzinny Rajd Rowerowy
Od lat integraln¹ czê�ci¹ jaworzañskiej majówki s¹ Rodzinne
Rajdy Rowerowe. Nie inaczej by³o i w tym roku. 1maja o godzi-
nie 12.00 sprzed amfiteatru wyruszy³y rowerami na trasê rajdu
ca³e rodziny. Organizatorzy zadbali o to, aby trasa by³a urozma-
icona, ale i mo¿liwa do przejechania równie¿ przez amatorów.
Rowerzy�ci mieli do pokonania ogó³em 23 km. Pó³metek rajdu
mie�ci³ siê na parkingu przy kaplicy w Jaworzu Na³ê¿u.
Wrêczenia nagróddokonali wójtZdzis³awBylok, przewodnicz¹cy
Rady Gminy Andrzej �liwka, wicewójtRado-
s³aw Osta³kiewicz. Ceremoniê zakoñczenia
zmagañ sportowych prowadzi³ jego komandor
Zbigniew Putek.
Pierwsza taka impreza w Jaworzu odby³a
siê na pocz¹tku lat 90-tych. By³ to pierwszy
rodzinny rajd rowerowy w dawnym woje-
wództwie bielskim. Wówczas jak przypo-
mnia³ Zbigniew Putek - trasa rajdu wiod³a w
jednym kierunku tj. spod ówczesnegoDomu
Wczasowego �Jawor� do zamku w Grod�cu �l¹skim. Rajd
ten by³ wówczas organizowany wspólnie z gmin¹ Jasienica
W tegorocznej edycji tej imprezy wziê³o udzia³ 135 uczestni-
ków, a by³y to rodziny z Jaworza, Bielska-Bia³ej, okolicznych
gmin, ale tak¿e z Zabrza,Warszawy, a dwie osoby przyjecha-
³y nawet z Francji (Marsylia).
Przekrój wiekowy by³ jak zwykle zró¿nicowany � od 3 do 77
lat. Kazimierz Tarnawa by³ najstarszym zawodnikiem.
Najm³odszymi uczestnikami byli - Daniel Nikiel 3 lata iMar-
tynaMeisner 4 latka. Losowania nagród spo�ród zebranych
kuponów powierzono w³a�nie Danielowi. Nagrodê g³ówn¹ -
rower górski wylosowa³a Katarzyna Stekla z Jaworza.
Oto wyniki losowania nagród dodatkowych;
Pawe³ Zontek (Jaworze) lampka rowerowa;Marta Greñ (Ja-
worze) lampka rowerowa; Patrycja Kolber (Jaworze) pomp-
ka do rowera; Ireneusz Legut (Jaworze) pompka do rowera;
Dorota Sierszecka (Jaworze pompka do rowera
GrzegorzRawicki (Jaworze) kask rowerowy;GrzegorzGreñ
(Jaworze) bidon; Janusz Podstawny (Jaworze) bidon
Od wielu lat komandorem rajdów jest Zbigniew Putek. Po-
prosili�my wiêc go o kilka s³ów refleksji na temat jego przy-
gody ze sportem.
TydzieñtemuprzezJaworzeprzeje¿d¿a³rajdrowerowyzBiel-
ska-Bia³ej.Jakpowiedzia³awówczaseuropose³Gra¿ynaSta-
niszewska � to w³a�nie nasza gmina da³a pocz¹tek tym ro-
dzinnym imprezom. Pan chyba jest zwi¹zany z rajdami ro-
werowymi od samego pocz¹tku i by³ ich pomys³odawc¹?
Zbigniew Putek; wprawdzie nie jestem �ojcem chrzestnym�
pierwszego rajdu, ale by³em wówczas jednym z jego wspó³or-
ganizatorów. Wi¹¿e siê z to te¿ z moj¹ prac¹, jako radnego od
I kadencji RadyGminy Jaworze i dzia³alno�ci wKomisji Eduka-

cji, Kultury i Sportu. Nawet wówczas, gdy nie by³em radnym
stale wspó³pracowa³em z w/w komisj¹. Tak wiêc reasumuj¹c
mogê powiedzieæ, ¿e od 18 lat zajmujê siêw Jaworzu sportem.
Jak Pan trafi³ do sportu czy by³o to tylko rezultatem
pracy w radzie gminy I kadencji?
Zbigniew Putek; Nie, sportowego bakcyla zaszczepi³ we mnie
mój ojciec, który by³ nie tylko fanem sportu, ale przedewszystkim
znanym g³ównie starszym jaworzanom dzia³aczem - tu za³o¿y³
pierwszy pi³karski klub sportowy. Ja te¿ w nim gra³em. No amoja
pierwsza przygoda rowerowa to jazda na radzieckiej �Ukrainie�.

Widzieli�myostatnioPanawBeskidzkimrajdzieRowerowym.
Sta³o siê to Pañsk¹ swego rodzaju dyscyplina sportow¹?
Zbigniew Putek; Kilka razy bra³em udzia³ w rajdach pani Gra-
¿yny Staniszewskiej. �rednio dystans, jaki mamy do pokona-
nia to oko³o 40 km, co dla mnie jeszcze oznacza dojazd do
Bielska i powrót, a wiêc dodatkowe kilometry. Z ¿on¹ czêsto
robimyswoje rodzinne�wypady� rowerowedoBrennej,doUstro-
nia. Mój dystans to trasa mieszcz¹ca siê w granicach 40 km.
Jakby Pan oceni³ trasê tegorocznego rajdu rodzinne-
go w Jaworzu pod wzglêdem trudno�ci?
Zbigniew Putek: Ja trasê rajdu osobi�cie wyznacza³em bior¹c
poduwagê stopieñ jej trudno�ci imo¿liwo�ciuczestników-ama-
torów bêd¹cych w ró¿nym wieku. Wcze�niej sam j¹ przejecha-
³em. Od 8 lat jestem komandorem naszych rajdów. Poza tym
nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to forma aktywnego wypoczynku ro-
dzinnego na rowerze, a nie wy�cig do mety. Zgodnie z naszym
regulaminemwszelkie próby �cigania siê wi¹¿¹ siê z dyskwalifi-
kacj¹ i wykluczeniem z trasy. Oprócz d³u¿szego postoju na pó³-
metkuwJaworzuNa³ê¿u,wmiarêpotrzeb po trudniejszympod-
je�dzie czekamya¿ inni do nas dojad¹. Ca³a trasa liczy³a 23 km.
Jakwygl¹daprzysz³o�æ �cie¿ek rowerowychwJaworzu?
Zbigniew Putek; Mamy ju¿ m.in. �cie¿kê pieszo-rowerow¹
np. na ul. Zdrojowej, jednak tutaj trzeba jechaæ bardzo ostro¿-
nie ze wzglêdu na skrzy¿owania, wyjazdy z posesji no i pie-
szych id¹cych chodnikiem.Taka �cie¿ka z prawdziwego zda-
rzenia bêdzie dopiero budowana na ulicy Cisowej.
Na koniec mo¿e co� o uczestnikach rajdu, wiadomo,
¿e najwiêcej jest jaworzan. Ale s¹ te¿ reprezentanci
nawet bardzo odleg³ych miejscowo�ci?
ZbigniewPutek;Taknajliczniejsz¹grup¹s¹zawszemieszkañcy
naszejgminy,nastêpnieosobyzJasienicy iBielska-Bia³ej.Ka¿de-
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go roku mamy reprezentantów innych nawet bardzo odleg³ych
miejscowo�ci - tak jakw tym roku zWarszawy, Zabrza czy nawet
z Francji. Pamiêtam, ¿e kiedy� mieli�my równie¿ uczestników z
Holandii. Jednakdlanich jazdawnaszymterenieby³a trochêciê¿-
ka, oni na co dzieñ je¿d¿¹ rowerami, ale po p³askim terenie.
Czego ¿yczy³by Pan sobie i uczestnikom rajdów rowe-
rowych na kolejn¹ jego edycjê?
Zbigniew Putek; Takiej piêknej pogody jak dzi�, tylu wspa-
nia³ych i zdyscyplinowanych uczestników co w tegorocznej

edycji. Moim marzeniem jest sta³y nawet kilkuprocentowy
wzrost liczby osób startuj¹cych w rajdach tak, aby osi¹-
gn¹æ liczbê 200 rowerzystów. Przy okazji chcia³em podziê-
kowaæ naszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej za zabezpie-
czenie trasy rajdu, naszej policji z radiowozem, zespo³owi
karetki towarzysz¹cej nam w rajdzie i wszystkim organiza-
torom a wiêc Urzêdowi Gminy Jaworze, Radzie Gminy no
i oczywi�cie O�rodkowi Promocji Gminy.

Rozmawia³ Piotr Filipkowski

Powrót do �róde³
XXVI Rodzinny Rajd Rowerowy
Trudno w to uwierzyæ, ale to ju¿ po raz 26 Beskidzkie Towarzy-
stwo Cyklistów zorganizowa³o w niedzielê 26 kwietnia Rodzin-
nyRajdRowerowypodpatronatempose³ doParlamentuEuro-
pejskiego Gra¿yny Staniszewskiej. Pierwszy etap imprezy z
Bielska-Bia³ej na pó³metek zlokalizowany w amfiteatrze w Ja-
worzu liczy³ 17,5 km, trasa powrotna by³a ju¿ nieco krótsza i
wynosi³a �tylko� 15,5 km. Z pewno�ci¹ znakomita pogoda spra-
wi³a, ¿e mimo nie³atwej trasy widaæ by³o zadowolenie na twa-
rzach uczestników.Nie czêsto te¿ jaworzañski amfiteatrmiewa
takich go�ci - ca³e rodziny z rowerami z trudem pomie�ci³y siê
w rejonie samego obiektu i w pobliskim lasku. Jedni czas na
przerwêw ramach pó³metku rajduwykorzystali na dora�ne na-
prawy swoich dwóch kó³ek, odpoczynek, i posi³ek w tym degu-
stacje jogurtów. Inni jak ³atwo by³o zauwa¿yæ po ¿ó³tych koszul-
kach � zwiedzali centrum Jaworza, w tym tak¿e punkty gastro-
nomiczne. Niektórzy za� mogli wzi¹æ udzia³ w konkurencjach
sprawno�ciowych przygotowanych przez O�rodek Promocji
Gminy w Jaworzu, a prowadzonych przez znanego nam od lat
samorz¹dowca, ale chyba równie aktywnegoprawdziwegomi-
³o�nika sportu szczególnie tego czynnego � Zbigniewa Putka
(zarazem uczestnika Rodzinnego Rajdu Rowerowego).
Pierwsi uczestnicy rajdu zaczêli przyje¿d¿aæ do amfiteatru ju¿
po godzinie 11.00, ale dopiero po oko³o 40 minutach przyby³a
reszta kolarzy - amatorów. Ze wzglêdu na masowy udzia³ ro-
dzin i m³odzie¿y szkolnej w tej imprezie, samwjazd wszystkich
na teren amfiteatru i pobliskiego lasku trwa³ prawie 30minut.W
sumie uczestniczy³o w nim oko³o 3 tysiêcy osób. Na amato-
rówsportowych zmagañ czekali gospodarze gminy, awiêcwójt
Zdzis³aw Bylok ze swoim zastêpc¹ Rados³awem Osta³kie-
wiczem, przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej �liwka no i w
podwójnej roli �uczestnika rajdu iwiceprzewodnicz¹cegoRady
Gminy Zbigniew Putek. S³owa powitania do wszystkich raj-
dowców skierowa³ Rados³aw Osta³kiewicz i pose³ Gra¿yna
Staniszewska, która podkre�li³a, i¿ �w Jaworzu pó³metek ro-
dzinnego rajdu rowerowego mamiejsce po raz trzeci, a wybór
tego miejsca nie jest przypadkowy. Jest to swego rodzaju po-
wrót do �róde³.

�To tu wszystko siê zaczê³o - w Jaworzu i Jasienicy zorga-
nizowano pierwsze rajdy rowerowe. Nasze maj¹ ju¿ trzy-
nastoletni¹ tradycjê. Jednak pocz¹tki zmagañ kolarzy ama-
torów zwi¹zane s¹ z Jaworzem. Wpierw tu przyjecha³am i
zobaczy³am, jak to wygl¹da, a potem uda³o mi siê ten po-
mys³ z powodzeniem zaszczepiæ w Bielsku-Bia³ej� .
Dwie godziny �postoju� w amfiteatrze zosta³y odpowiednio za-
gospodarowane - jedni zmagali siê w konkurencjach sprawno-
�ciowychna rowerach, na specjalniewytyczonej trasie.Tu �ko-
misarzem� zawodów by³ Zbigniew Putek. Za� dla tych, którzy
woleli zregenerowaæ si³y odpoczywaj¹c przygotowano wiele
atrakcji na scenie amfiteatru. Jedn¹ z nich by³ pokaz jazdy na
welocypedzie z XIXwieku wwykonaniu Bogus³awaSzczurko.
Potem by³a okazja dla odwa¿nych ,bo ka¿dy móg³ spróbowaæ
swoich si³ i dosi¹�æ welocypeda. Czy to by³o ³atwe nawet w
XIXwieku?No có¿, podziwiaæ nale¿y umiejêtno�ci B.Szczur-
ko, ale zapewnewspó³czesny rower jest prostszy i bezpiecz-
niejszy ani¿eli jego dziewiêtnastowieczny poprzednik. Jako,
¿e nie wszyscy uczestnicy rajdu znaj¹ Jaworze, tak wiêc by³a
okazja aby im przedstawiæ gminê - nasz¹ gwar¹ cieszyñsk¹,
w tradycyjnym cieszyñskim stroju o historii i dniu dzisiejszym
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Jaworza opowiada³a Danuta Pawlus. Z kolei Helena Dobra-
nowicz mówi³a o Tajemnicach Zómczyska w Jaworzu. Nie
mog³o równie¿ zabrakn¹æ kapeli góralskiej - a folklor beskidzki
zaprezentowa³y �Brynioki�. Wypada mieæ nadziejê, ¿e taki

Mistrzostwa Polski w £ucznictwie 3 D
w Jaworzu
Wdniu 4 kwietnia 2009 roku w Jaworzumia³y miejsce zawo-
dy 3D zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski i Grand Prix.

zawodach 153 zawodników w tym 12 Czechów i 12 S³owaków
oraz jeden zawodnik z USA (BenMarks). Poni¿ej fragment listy
w wynikami Mistrzostw Polski 3 D

�powrót do �róde³� cyklistów jeszcze bêdzie mia³ miejsce nie
jeden raz. Za� pani Gra¿ynie Staniszewskiej mo¿na tylko
¿yczyæ dalszych si³ do kontynuowania tej formy aktywnego
rodzinnego wypoczynku. Piotr Filipkowski

Miejsce zawodów zosta³o zlokalizowane w wybranych punktach
JaworzaGórnego�Biurozawodówmie�ci³osiêwGo�ciñcuSzum-
nym przy ul. Zajêczej 51. W celu utrzymania poziomu europej-
skiego organizacja mistrzostw i przebieg zawodów odbywa³ siê
wed³ug dok³adnychwytycznych regulaminu zawodów3D.
Wtrakcie treningusêdziowieprzeprowadzaliodprawêsprzêtow¹,
która polega³a na wyrywkowym (lub ca³kowitym) kontrolowaniu
sprzêtu ³uczników w danych kategoriach (wg regulaminu. Za-
wodnicy zostali standardowo podzieleni na 28 grup licz¹cych 4-
6 osób (w zale¿no�ci od ilo�ci uczestników). W ka¿dej grupie
znajdowa³o siê dwóch sêdziów (uczestników), którzy odrêbnie
zapisywaliwyniki nadwóchmetryczkach.Grupyby³y stworzone
w taki sposób, aby osoby z jednego klubu nie pojawia³y siê w
jednej grupie.
Otwarciazawodówdokona³Andrzej�liwka-Przewodnicz¹cyRady
Gminy Jaworze oraz Prezes Klubu £uczniczego X-10 Jaworze
Lucjan Socha. Ponadto w³adze gminy reprezentowali-wiceprze-
wodnicz¹cy RG Jaworze Zbigniew Putek i Krystyna Szczypka-
Przewodnicz¹caKomisjiEdukacji,Kultury,Sportu iPromocji RG
Jaworze. W podwójnej roli tzn. jako dyrektor O�rodka Promocji
Gminy i zarazemzawodnika wyst¹pi³ LeszekBaron. Zawodnicy
byli podzieleni na grupy i mieli ogó³em do pokonania 7 km trasy
i w sumie 4 godziny strzelania do celów rozlokowanych w uro-
czych zak¹tkach Jaworza Górnego. Ogó³em uczestniczy³o w

UKS "Dziesi¹tka - Komes" Jaworze
w Wolbromiu
£ucznicy UKS "Dziesi¹tka- Komes" Jaworze dobrze zapre-
zentowali siê na Halowych Mistrzostwach Okrêgu Ma³opol-
skiego rozegranychwWolbromiu. Zawody odby³y siê 4 kwiet-
nia br. W kategorii dzieci starszych zdecydowanie wygra³a
GabrielaMroszczyk, a czwartemiejsce zajê³a ZuzannaGrzy-
mek. W�ród m³odzików czwarty by³ Aleksander Grzymek.

Stanis³aw Hoczek

Stowarzyszenie "Nasze Jaworze"
wspólnie z Klubem Sportowym "Czarni Jaworze"
zapraszaj¹ wszystkich mi³o�ników pi³ki no¿nej do
udzia³uw tworzeniudru¿yny"Oldboys"wJaworzu.

Dru¿yna ta bêdzie uczestniczyæmiêdzy innymiw turniejach orga-
nizowanych w zaprzyja�nionych gminach Czech, S³owacji i Wê-
gier. Pierwszywyjazd planowany jest na 6 czerwca br doCzech.
Warunki uczestnictwa w dru¿ynie: � wiek powy¿ej 35 lat, �
dobry stan zdrowia. Bli¿szych informacji udziel¹: Zygmunt
Podkówka tel. 0338172118;MaciejWehsoly tel. 512 087 238.
Wstêpnie zaplanowane treningi to ka¿dy pi¹tek o godz. 18.00
na boisku obok Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Nasze Jaworze
Zygmunt Podkówka
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Zaprasza do nowego Punktu Sprzeda¿y:
� RODKI OCHRONY RO� LIN

NAWOZY

NASIONA

PASZE

MASZYNY ROLNICZE, cz� � ci zamienne

PALIWA

Jasienica

Jasienica 23, tel. 033 47-40-279
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 12.00

Czasopismo�EchoJaworza� �miesiêcznik lokalnyGminyJaworze.Wydawca:Urz¹dGminy Jaworze z siedzib¹: ul. Zdrojowa82, 43-384 Jaworze;
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871, e-mail:echo@jaworze.pl; internet:
http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redakcyjny: Piotr Filipkowski -Redaktor Naczelny, Redaktor -Agata Jêdrysko. Druk:Wydawnictwo
�PrasaBeskidzka� Spó³ka z o.o. Redakcja nie zwraca nades³anych tekstóworaz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561

e-mail: sworntran@interia.pl

GABINET WETERYNARYJNY
Lekarz weterynarii Dorota Bik
Specjalista chorób zwierz¹t nieudomowionych

Tel. 608-528-315
Jaworze ul. Zdrojowa 186 (budynek OSP)

Czynny poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 10.00 - 19.00
Sobota w godz. 10.00 - 13.00

Zapraszam

MASTER SCHOOL
43-385 Jasienica 291 indywidualnie/grupowo
(Krzy¿ówka I p. obok punktu Lotto)

og³asza nabór na kursy
jêzyka angielskiego i rosyjskiego

na rok szkolny 2009/2010
Gwarantujemy: ciekawie opracowane zajêcia wzbogaco-
ne o prezentacje multimedialne, utrwalenie materia³u pre-
zentowanego w szkole, doskonalenie reagowania jêzyko-
wego oraz solidne przygotowanie do ró¿nego rodzaju eg-
zaminów.

� atrakcyjne rabaty przy zapisie do koñca maja �
podrêcznik kursowy gratis,

� do koñca czerwca � podrêczny s³ownik ang.-pol./
pol.ang. gratis

Kontakt tel: 692-45-16-12 oraz 666-85-21-77 (pon.-pt.

14.00-20.00). Zobacz wiêcej na www.masterschool.ovh.org

poleca us³ugi w zakresie:
t³umaczeñprzysiêg³ych (j. angielski) tekstówogólnych
i specjalistycznych (np. medycznych, prawnych itd.);
indywidualnych lekcji jêzykowych;
konsultacji metodyczno-jêzykowych;
doradztwa merytorycznego podczas pisania prac
naukowych (licencjat, praca magisterska);

.

.

.

.

UwagaReklamodawcy
Og³oszenia reklamowenadanymiesi¹cs¹przyjmowane dodrugiegowtorku
poprzedniegomiesi¹caw sekretariacie UrzêduGminy Jaworze. Redakcja
nieodpowiadaza tre�æzamieszczanych reklam.Cena1segmentuog³osze-
niowegoowymiarach9,2 cmx4cm=36,8 cmkw wynosi 33zl z podatkiem
VAT.Zuwzglêdnieniem,¿e rozmiar czcionki niemo¿ebyæmniejszyni¿12pkt

AUTO - MOTO - SERWIS
Nowo powsta³y warsztat samochodowy w Jaworzu przy
ul. Ukrytej 337 (poni¿ej Villi Barbara) specjalizuj¹cy siê w
naprawie i konserwacji samochodów, quadów i motorów

zaprasza codziennie
od pn. do sob. w godz. 9.00 - 17.00
tel. 790 717 546 lub 33/ 8 105 916

Reprezentanci UKS �Dziesi¹tka - Komes�.
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Rodzinny Rajd Rowerowy

Majówka 1 maja
Majówka
2 maja

Majówka 3 maja


