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Kick-Boxing

sukcesy naszej m³odzie¿y
Relacje z Pucharu Œwiata we w³oskim Rimini, wywiad z

trenerem Beskid-Dragon – Piotrem Turchanem, czyli

próba odpowiedzi na pytanie  czym  jest ta dyscyplina

sportu dla dzieci i m³odzie¿y, trochê historii, ale i o dro-

dze do sukcesu  w Kick-Boxingu. To wszystko na stro-

nach 25-27.

Ju¿ po raz pi¹ty w Jaworzu goœcili-

œmy rzesze chórzystów, w wykona-

niu których mo¿na by³o us³yszeæ

pieœni koœcielne  oraz ludowe. Wiê-

cej na stronach 17-18.

Taki tytu³ nosi³a niecodzienna wysta-

wa  obrazów olejnych, pasteli,  akwa-

reli, aktów, grafiki artysty od wielu lat

mieszkaj¹cego na sta³e w Jaworzu-

Brano Saviæa. Relacja ze spotkania

autorskiego na stronach 15-16.

Ju¿ po raz trzeci  na beskidz-

kie drogi wyruszy³ Rajd Sa-

mochodowy Jaworze-Komor-

ni Lhotka. Rajd tradycyjnie

po³¹czony by³ z Festynem na

Powitanie Wakacji. Relacja z

tego wydarzenia na stronach

22-24.

„Ba³kañska Ekspresja- Zora” Pi¹ty Koncert
Chórów
Ewangelickich

Trzeci Samochodowy Rajd Jaworza
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA

INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

Sprawozdanie z XXVI
sesji Rady Gminy Jaworze z dnia  25.06.2009r

Obrady otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliw-

ka stwierdzaj¹c obecnoœæ  14 radnych co czyni obrady pra-

womocnymi. Nastêpnie przywita³ przyby³ych goœci.

Wœród zaproszonych goœci g³os zabrali;

Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster, która  podziêko-

wa³a za pomoc w organizacji Dnia Seniora.

Pani Krystyna Plaza-Popielas podziêkowa³a za przed³u¿e-

nie okresu wynajêcia sali w OSP na potrzeby spotkañ eme-

rytów i rencistów.

Pan Walter Wehsoly podziêkowa³ za pomoc i wspó³pracê w

imieniu dru¿yny Oldboys z gmin¹ Jaworze przy dzia³alnoœci

i uczestnictwie w zawodach w Czechach. Przedstawi³ osi¹-

gniêcia dru¿yny i plany zwi¹zane z wyjazdem na S³owacjê.

Pkt 3

Rada Gminy wybra³a do Komisji Uchwa³ i Wniosków rad-

nych  Romana Kruczka i  Romana Urbasia:

14 - g³osów za, 1 - nieobecny.

Pkt 4.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka odczyta³ po-

rz¹dek obrad. Zwróci³ siê z zapytaniem, czy s¹ propozycje

zmian do proponowanego porz¹dku obrad?

Radny Zbigniew Putek wnioskowa³  o wprowadzenie do

porz¹dku obrad dodatkowego punktu dotycz¹cego zatwier-

dzenia protoko³u XXV sesji Rady Gminy Jaworze przepro-

wadzonej w dniu 28.04.2009r.

Rada Gminy przeg³osowa³a proponowany porz¹dek obrad

XXVI sesji Rady Gminy Jaworze wraz z wprowadzonymi

zmianami:

14 - g³osów za, 1 - nieobecny.

Pkt 5

Rada Gminy zatwierdzi³a wniosek Zbigniewa Putka o wpro-

wadzenia do pkt 5 porz¹dku obrad g³osowania nad przyjê-

ciem protoko³u z poprzedniej XXV sesji Rady Gminy Jawo-

rze przeprowadzonej w dniu w dniu 28.04.2009r. Protokó³

zatwierdzono  jednog³oœnie

14 - g³osów za, 1 – nieobecny.

Ad. 6.

Podjêcie uchwa³ w sprawie

a) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2009,

Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a,

i¿ uchwa³a wynika z wypracowania ponadplanowych do-

chodów, które zostan¹ przeznaczone na wydatki w innych

dzia³ach bud¿etu gminy. Dodatkowo omówi³a szczegó³owo

pozosta³e zmiany jakie nast¹pi³y w bud¿ecie gminy na 2009r.

w zakresie zmiany planu wydatków i dochodów.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zygmunt Podkówka

poinformowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i Finansów przeanalizo-

wa³a i pozytywnie zaopiniowa³a zmiany w bud¿ecie.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmian w

bud¿ecie gminy na rok 2009:

14 – g³osów za, 1 – nieobecny.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008

Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej

w Jaworzu,

Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a,

i¿ zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci rada gminy do koñca

miesi¹ca ma zatwierdziæ przedmiotowe sprawozdanie. Po-

krótce przedstawi³a przyczynê b³êdnych danych i nieœcis³o-

œci w sprawozdaniu przedstawionym na minionej sesji, któ-

re wynik³y z ustawy ksiêgowej ZOZ. Poinformowa³a o do-

brych wynikach jakie osi¹gn¹³ ZOZ w 2008r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zygmunt Podkówka po-

informowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i Finansów przeanalizowa-

³a i pozytywnie zaopiniowa³a przedstawione sprawozdanie

finansowe.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodziel-

nego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu:

14 – g³osów za, 1 – nieobecny.

c) zmiany uchwa³y Nr V/30/03 Rady Gminy Jaworze z

dnia 27 marca 2003r. w sprawie ustalenia zrycza³towa-

nych diet przys³uguj¹cych radnym z tytu³u wykonywa-

nia czynnoœci zwi¹zanych z prac¹ organów Gminy

Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk przedstawi³a

przyczyny zmian w uchwale, które wynikaj¹ m.in. z zaokr¹-

glenia ich, co by³o do tej pory czynione jednak¿e bez odpo-

wiednich zapisów. Poinformowa³a, i¿ kolejny zapis dotyczy

wyp³acania diet na konto przelewem. Poprosi³a o wprowa-

dzenie dodatkowego zapisu, i¿ „diety za miesi¹c grudzieñ

mog¹ zostaæ wyp³acone do 31.12 br.”

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmiany

uchwa³y Nr V/30/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 marca

2003r. w sprawie ustalenia zrycza³towanych diet przys³u-

guj¹cych radnym z tytu³u wykonywania czynnoœci zwi¹za-

nych z prac¹ organów Gminy:

14 – g³osów za,1 – nieobecny.

d) ponownego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Bielsko-Bia³a wspó³tworzonej przez obszary Gmin Bielsko-

Bia³a, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice



2009 ROKSIERPIEÑ ECHO JAWORZA str. 3

Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok wyjaœni³, i¿ uda³o siê

podzieliæ aglomeracjê Bielsk¹ na aglomeracjê Wapienick¹

i Komorowick¹, co da³o gminie dwa kolejne punkty do pro-

jektu z³o¿onego na kanalizacjê. Wyjaœni³, i¿ przedmiotowy

projekt przeszed³ merytoryczn¹ i formaln¹ ocenê w Woje-

wódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i zosta³ przeka-

zany do oceny przez Ministerstwo Œrodowiska w Warsza-

wie.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: ponowne-

go wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Bia³a

wspó³tworzonej przez obszary Gmin Bielsko-Bia³a, Bucz-

kowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice:

14 – g³osów za, 1 nieobecny

Ad. 7, 8

Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok przedstawi³ spra-

wozdanie z pracy wójta w okresie miêdzysesyjnym oraz

podejmowane zarz¹dzenia. Dodatkowo poinformowa³, i¿:

• Poruszy³ temat w³asnoœci budynku Urzêdu Gminy Ja-

worze. Gmina ̄ ydowska oczekuje na odszkodowanie z

tytu³u budynku gminy i dzia³ki na jakim on stoi. Ewentu-

alne takie odszkodowanie musia³by zap³aciæ Skarb Pañ-

stwa. Trwa obecnie szacowanie wartoœci nieruchomo-

œci przez Komisje Regulacyjn¹. To oznacza kolejne mie-

si¹ce oczekiwania na zakoñczenie ca³ej procedury.

• Poinformowa³ o powo³aniu Centrum Zarz¹dzania Kryzy-

sowego i dwóch brygad do pomocy w usuwania skutków

powodzi. Potok Wysoki nie by³ w stanie przyj¹æ tak du¿ej

wody, st¹d woda pop³ynê³a  drog¹ czyni¹c du¿e straty.  Prze-

pust przy ul. S³onecznej musi zostaæ przebudowany – czy-

li zamiast przepustu rurowego trzeba zrobiæ most, inne

przepusty nale¿y poszerzyæ. Problemem s¹ polikwidowa-

ne rowy miêdzypolne. S³owa uznania nale¿¹ siê stra¿a-

kom, s³u¿bom gminnym oraz czêœci mieszkañców, którzy

w³¹czali siê w prace udra¿niaj¹c przepusty itp.

Do dyskusji wokó³ tematu powodzi  w³¹czyli radni.

Radny Jan Stelka zaproponowa³ aby radni w formie pisem-

nej przygotowali miejsca bêd¹ce zagro¿eniem w takich

sytuacjach.

Radny Zbigniew Lisowski zapyta³ o spotkanie z dyrekcj¹

fabryki mebli. Wójt poinformowa³ o trudnoœciach w zmia-

nie sposobu u¿ytkowania obiektu gdy¿ by³a fabryka nr 2

jest wpisana do rejestru zabytków.  Tam jest 5 ha gruntów

przemys³owych, oraz obiekt by³ej fabryki. Na razie obiekt

nie znalaz³ nowego nabywcy.

Ad. 9

Przewodnicz¹cy Andrzej Œliwka poinformowa³ o pismach

jakie wp³ynê³y do Rady Gminy dotycz¹cych przysz³ego re-

montu ul. Œredniej i braku zgody czêœci mieszkañców na

realizacje jakichkolwiek inwestycji przy tej ulicy.

Pisma inne dotyczy³y: wyboru nowego  dyrektora gimna-

zjum, zakupu nowych ksi¹¿ek do biblioteki.

Radny Zbigniew Putek zwróci³  uwagê na nisk¹ frekwencjê

radnych z imprezach gminnych.

Radny Zygmunt Podkówka zaprosi³ radnych do udzia³u  w

imprezach organizowanych  przez Stowarzyszenie Nasze

Jaworze i Oœrodek Promocji Gminy.

Ad. 10, 11

Radna Eleonora Golonka podziêkowa³a w imieniu mieszkañ-

ców ul. Turystycznej za remont i modernizacje ulicy. Pytanie

dotyczy³o budowy koñcówki ul. Turystycznej nale¿¹cej do nad-

leœnictwa i w³aœciciela prywatnego. Czêœæ ul. Turystycznej musi

zostaæ ponownie zwê¿ona tzn zerwany asfalt gdy¿ pomimo

wczeœniejszych uzgodnieñ teraz, warunki przedstawione przez

w³aœcicieli s¹ nie do przyjêcia przez gminê.

Pytania kolejne dotyczy³y programu  Natura 2000., gospodarzy

tegorocznych  do¿ynek, tematu segregacji œmieci, szkoleñ orga-

nizowanych ze œrodków EFS, pojemników na odzie¿ u¿ywan¹.

W przypadku segregacji œmieci wójt wyjaœni³, ¿e obecne usta-

wodawstwo w tej kwestii nie s³u¿y ochronie œrodowiska. Obec-

nie w³aœcicielem œmieci jest mieszkaniec, który ma obo-

wi¹zek podpisaæ umowê  na wywóz œmieci z upowa¿-

nion¹ firm¹ (wykaz ponownie publikujemy w tym Echu). Pro-

blem segregacji œmieci jest znacznie szerszy- z jednej stro-

ny worek na szk³o, pet, makulaturê to koszt oko³o 2 z³, a wiêc

mieszkaniec ma mo¿liwoœæ zaoszczêdzenia sporej kwoty.

Z drugiej strony firmy, które wywo¿¹ posegregowane œmieci

i tak wszystkie worki wrzucaj¹ do jednego kontenera na au-

cie informuj¹c, ¿e segregacja odbywa siê w innym miejscu.

To zniechêca mieszkañców do segregowania œmieci, skoro

ich praca i wysi³ek np. przy oczyszczaniu szk³a z naklejek,

obr¹czek, myciu itd. praktycznie idzie na marne.

Ponadto temat ten jest upowszechniany- oprócz publikacji

w Echu, firmy rozprowadzaj¹ swoje ulotki reklamowe infor-

muj¹ce nie tylko o cenach ale i segregacji. Problem doty-

czy tego czy mieszkañcy czytaj¹ komunikaty.

Nastêpnie jeden z mieszkañców poinformowa³ o zakoñczo-

nej inwestycji chodnika przy ul. S³onecznej przy której uszko-

dzono wiele wjazdów na ulice przyleg³e.

Ad. 12. 13

Radny Jan Stekla z³o¿y³ wniosek o pisemne zg³aszanie

przez radnych ze swoich okrêgów miejsc , które stanowi¹

zagro¿enie w przypadku  du¿ych opadów deszczu.

Rada przeg³osowa³a wniosek

13 – g³osów za, 2 – nieobecnych.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka podziêkowa³

za aktywny udzia³ w obradach oraz zamkn¹³ obrady XXVI

sesji Rady Gminy Jaworze V Kadencji.

Zatwierdzi³ do druku:

Andrzej Œliwka – Przewodnicz¹cy RG Jaworze
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Flesz wiadomoœci gminnych
Czy i kiedy  bêdziemy mieæ centrum balneologiczne?

Na to pytanie dziœ nikt nie potrafi i nie mo¿e udzieliæ jedno-

znacznej odpowiedzi. W tym roku og³oszone by³y dwa prze-

targi na budowê wspomnianego centrum. Niestety  ¿adna

oferta nie wp³ynê³a. Jedynym „sukcesem” przy drugim prze-

targu  by³y telefoniczne zapytania potencjalnych inwestorów

oraz reakcja jednej z zachodnioeuropejskich ambasad. Trud-

no te¿ powiedzieæ czy to nie kryzys gospodarczy by³ tutaj

czynnikiem odstraszaj¹cym. Tak czy inaczej ambitne plany

odsuwaj¹ siê w przysz³oœæ. Ale  temat ten ca³kowicie nie zosta³

pogrzebany. Wynikiem udzia³u Jaworza w konferencji go-

spodarczej w Wiœle  na pocz¹tku tego roku by³o rozpropa-

gowanie wœród zagranicznych izb gospodarczych oferty na-

szej gminy. W chwili obecnej  tocz¹ siê rozmowy z zagranicz-

nymi inwestorami, z których jeden ma doœwiadczenie w bu-

dowie niejednego kompleksu balneologicznego. Jednak póki

co jeszcze nie s¹ to negocjacje, ale rozpoznawanie „terenu

pod inwestycjê” przez zagranicznego inwestora. Jakie bêd¹

efekty tych rozmów? Czas poka¿e.

Budowa kompleksu  sportowego przy gimnazjum w

Jaworzu Œrednim

W przypadku tej inwestycji mamy do czynienia z sukcesem i

impasem jednoczeœnie. Z jednej strony jest rozpoczêta inwe-

stycja budowlana jak¹ mia³a byæ hala sportowa. Przed rokiem

zosta³y wykonane fundamenty. Okaza³o siê jednak, ¿e œrodki

unijne na ten cel nie zosta³y nam przyznane. Inwestycja zo-

sta³a wiêc wstrzymana i to na d³u¿szy czas. Pocz¹tkowo pla-

nowano dokoñczenie budowy ze œrodków w³asnych. Jednak

teraz te zamierzenia s¹ coraz mniej realne. Kiedy to Rada

Ministrów 7 lipca br. poinformowa³a samorz¹dy o ciêciach

bud¿etowych, okaza³o siê, ¿e nasza gmina zostanie pozba-

wiona kwoty 1 mln z³ co by³o zapisane w bud¿ecie na rok

2009. Tak  wiêc planowanie inwestycji w oparciu o œrodki w³a-

sne staje siê coraz trudniejsze. W przysz³oœci Gmina Jawo-

rze zamierza kontynuowaæ budowê hali wykorzystuj¹c wun-

dusze Urzêdu Marsza³kowskiego i Ministerstwa Sportu. Na

marginesie decyzji rz¹du z 7 lipca trzeba dodaæ, ¿e rz¹d sce-

dowa³ wiele wydatków na samorz¹dy, jednoczeœnie obcinaj¹c

pieni¹dze na wydatki celowe. Pytanie – czy  finansowanie

zadañ publicznych ma odbywaæ siê za pomoc¹ kredytów za-

ci¹ganych przez gminy? Na krótk¹ metê jest to jakieœ rozwi¹-

zanie. Jednak potem trzeba kredyty sp³acaæ i nawet zapowia-

dany  przez rz¹dz¹cych koniec kryzysu, w sytuacji wzrostu

zad³u¿enia nie bêdzie  pocieszeniem dla nikogo.

Wracaj¹c do naszego gimnazjum; jest w tym wszystkim ak-

cent pozytywny. Gmina Jaworze jest ju¿ po dwóch przetar-

gach na rozpoczêcie robót przy budowie boiska finansowa-

nego z rz¹dowego programu Orlik. Prace rozpoczn¹ siê w

sierpniu br. Wartoœæ ca³ej inwestycji to 1,15 mln z³, z czego

666 tys z³ bêdzie wydatkowane z bud¿etu pañstwa i samo-

rz¹du województwa.

Gratka dla mi³oœników sportu

Nie bêdzie to wprawdzie wioska olimpijska ale kompleks

sportowy. I jak zapewnia wójt Zdzis³aw Bylok – mamy ju¿ na

ten cel pieni¹dze. Dostaliœmy 2 mln z³ na budowê komplek-

su sportowego przy ul. Koralowej. Wartoœæ ca³ej inwestycji

szacowana jest na 2,3 mln z³. Tu jest siê czym pochwaliæ – w

ca³ym województwie na ponad 100 z³o¿onych podobnych

projektów, ten  zaj¹³ wysok¹ pi¹t¹ lokatê. Projekt architekto-

niczny przewiduje budowê pe³nowymiarowego du¿ego bo-

iska do pi³ki no¿nej z trybunami dla widzów, z torem ³uczni-

czym, boiska do siatkówki i kortu tenisowego. Dotacja, która

otrzymaliœmy nie obejmuje kosztów budowy parkingu. Na to

zadanie bêd¹ przeznaczone pieni¹dze gminne. W przysz³o-

œci powstan¹ tak¿e budynki zaplecza  dla sportowców. Co

godne podkreœlenia – obiekty te bêd¹ s³u¿y³y w pierwszej

kolejnoœci amatorom sportu i mieszkañcom gminy. W dru-

giej prawo do korzystania z obiektu bêd¹ mia³y kluby sporto-

we. Ca³y kompleks bêdzie ogrodzony, a zarz¹d nad nim obej-

mie Oœrodek Promocji Gminy.

Ponadto do momentu  kiedy rozpoczn¹ siê ewentualne pra-

ce przy budowie centrum balneologicznego, bêdzie nadal

mo¿na korzystaæ z boiska przy ul. Folwarcznej.

Boisko przy Szkole Podstawowej musi poczekaæ na

swoj¹ kolej

Tu niestety wieœci nie s¹ zbyt optymistyczne. Budowa Orlika i

kompleksu na ul. Koralowej nie pozwol¹ na wiêksz¹ inwesty-

cjê przy szkole podstawowej. Tak wiêc na razie tutaj planowa-

ne s¹ tylko prace modernizacyjne na p³ycie boiska i przy bie¿-

ni. Tak czy inaczej boisko stanie siê bezpieczniejsze.

Budynek by³ej szko³y  podstawowej w Na³ê¿u  dalej czeka…

Chodzi o zapowiadan¹ kilka miesiêcy temu wspóln¹ polsko-

czesk¹ inwestycjê pod nazw¹ Polsko-Czeskie Centrum In-

formacji Turystycznej. Z wzglêdów formalnych z³o¿ony

przez stronê czesk¹ projekt nie zosta³ zatwierdzony. Dopie-

ro koñcem tego roku bêdzie z³o¿ony drugi projekt. Jak mówi

zastêpca wójta Rados³aw Osta³kiewicz- chcielibyœmy, aby

powsta³o tu nie tylko polsko-czeskie centrum informacji, ale

aby w budynku tym znalaz³y siê równie¿ miejsca noclegowe

dla dzieci i m³odzie¿y wypoczywaj¹cej w Jaworzu chocia¿by

na zasadzie wymiany pomiêdzy zaprzyjaŸnionymi gminami

Polski, Czech i S³owacji. Ponadto z obiektu tego mog³yby

dalej korzystaæ w miesi¹cach wakacyjnych dzieci  wypoczy-

waj¹ce w Beskidach dziêki zaanga¿owaniu Stowarzyszenia

„Ignis” prowadzonego przez ks Ignacego Czadera.

Koniec z kontenerami  przy amfiteatrze?

Po Jaworzañskim Wrzeœniu 2009 maj¹ znikn¹æ z terenu

amfiteatru kontenery pe³ni¹ce od wielu lat funkcjê budyn-

ków zaplecza socjalnego. Na tê inwestycjê uzyskaliœmy
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4 mln z³. W miejscu kontenerów powstanie nowy budynek

socjalny wraz z centrum informacji dla turystów. Ponadto

wyremontowany bêdzie dolny i górny parking przy ul. Wa-

pienickie. Od strony ul. Wapienickiej  pozostanie œcie¿ka z

³aweczkami. Przejazd ni¹ bêdzie mo¿liwy tylko dla samo-

chodów policji, pogotowia i stra¿y, a tak¿e dla organizato-

rów.

Bezpieczeñstwo w gminie- nowe œcie¿ki i monitoring

Obecnie ju¿ monitoringiem objêty jest teren amfiteatru i cen-

trum Jaworza. Wkrótce kolejne kamery zostan¹ zurucho-

mione w Parku Zdrojowym i na Goruszce. Obraz z kamer

jest rejestrowany w centrum monitoringu, a dostêp do niego

ma upowa¿niony pracownik Urzêdu Gminy i nasza policja.

Jeœli chodzi o chodniki to zakoñczy³u siê prace przy ul. Tu-

rystycznej i S³onecznej. W przysz³ym roku bêd¹ kontynu-

owane prace przy budowie œcie¿ki pieszo-rowerowej na ul.

Folwarcznej i Cisowej. Na ten cel mamy przyznane œrodki

unijne w kwocie 4 mln z³.

Skutki lipcowych powodzi

Lipcowe ulewne desz-

cze spowodowa³y w ca-

³ym kraju wiele podsto-

pieñ. PowódŸ  dotknê-

³a  równie¿ nasz powiat,

a tak¿e na szczêœcie w

niewielkiej czêœci nasz¹

gminê. W sumie z te-

renu ca³ego Jaworza

poszkodowanych zo-

sta³o 9 rodzin nie ma-

j¹cych ubezpieczenia

swoich domostw i  4 ro-

dziny, które posiada³y

polisy ubezpieczenio-

we. Jak mówi wójt Zdzis³aw Bylok- 13 rodzin zg³osi³o do Urzê-

du Gminy fakt podtopienia i zniszczenia mienia. Ale s¹ te¿

gospodarstwa domowe, które z ró¿nych przyczyn nie zg³a-

sza³y urzêdnikom swoich strat. Po ich oszacowaniu wójt wy-

st¹pi³ do wojewody œl¹skiego o pokrycie tych¿e strat ze œrod-

ków bud¿etu wo-

jewództwa. Do

czasu zamykania

tego numeru EJ

odpowiedŸ nie

nadesz³a. W

przypadku, gdy

œrodki z woje-

wództwa nie zo-

stan¹ nam prze-

kazane lub  zo-

stan¹ okrojone, wówczas straty zostan¹ pokryte ze œrodków

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Choæ w tym miej-

scu nale¿y dodaæ, ¿e  bud¿et GOPS  po ostatnich ciêciach

rz¹dowych staje siê coraz skromniejszy, a beneficjentów cho-

cia¿by z tytu³u zasi³ków rodzinnych nie ubywa.

W przypadku powodzi straty mieszkañców  bêd¹ pokrywane

w przypadku zniszczeñ mieszkañ, remontów kot³owni itd. Nie

bêd¹ pokrywane np. koszty zalanego samochodu. Jeœli zaœ

chodzi o straty w infrastrukturze gminnej to s¹ to zniszczone

rowy, uszkodzone pobocza dróg i przepusty.

Jaworzanie do nauki

W lipcu rozpoczê³y siê szkolenia dla mieszkañców Jawo-

rza organizowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-

³ecznego. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê kurs

komputerowy z podstawami ksiêgowoœci, jak za³o¿yæ w³asn¹

firmê i pozyskiwanie funduszy unijnych, a tak¿e kurs jêzy-

ka angielskiego. Najmniejsze zainteresowanie by³o w przy-

padku kursu gotowania i rêkodzie³a ludowego. Oto dane

dotycz¹ce tych szkoleñ:

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

Priorytet VI, dzia³anie 6.3

Tytu³ projektu: „Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych”

W ramach projektu planuje siê realizacjê kursu jêzyka an-

gielskiego dla 30 osób oraz szkolenia z zakresu podejmo-

wania dzia³alnoœci gospodarczej dla 30 osób.

Koszty ogó³em: 48 426,00 z³

Tytu³ projektu: „Myszk¹ po Jaworzu. Podnoszenie kwa-

lifikacji zawodowych mieszkañców Gminy Jaworze”

W ramach projektu planuje siê realizacjê kursu kompute-

rowy i podstaw ksiêgowoœci dla 35 osób. Koszty ogó³em:

49 844,00 z³

Tytu³ projektu: „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej”

W ramach projektu planuje siê realizacjê szkolenia kuli-

narnego w zakresie sporz¹dzania tradycyjnych potraw re-

gionalnych oraz szkolenie z zakresu rêkodzie³a i sztuki lu-

dowej dla 25 osób. Koszty ogó³em: 49 790,00 z³

Unia dla czy obok Jaworza?

Temat  wykorzystania  œrodków unijnych w skali kraju, woje-

wództwa czy gminy  spotyka siê czêsto z gor¹c¹ dyskusj¹.

To co jedni uwa¿aj¹ za sukces, inni uznaj¹ za totaln¹ klapê.

Podobnie jest te¿ z wszelakimi rankingami. Jaworze jest jedn¹

z mniejszych gmin  i st¹d porównanie by³oby wówczas mia-

rodajne gdyby braæ tylko pod uwagê dwie gminy o podobnej

liczbie mieszkañców z podobnym potencja³em gospodar-

czym. O tym czy  dana gmina lub firma otrzyma dofinanso-

wanie ze œrodków unijnych, a z³o¿ony projekt zyska akcep-

tacjê - nie zawsze decyduj¹  wzglêdy  merytoryczne.

Poni¿ej przedstawiamy wykaz najwa¿niejszych dotacji unij-

nych jakie uzyskaliœmy w tym roku. Zawsze  mo¿na ubole-

waæ, ¿e nie by³o ich wiêcej. Ale mo¿na te¿  cieszyæ siê z
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tego co siê dosta³o. Jak¹ kto wybierze postawê - optymisty

b¹dŸ malkontenta  zale¿y  ju¿ tylko od ka¿dego z nas.

A w tym okresie (2007-2013) uzyskaliœmy jak dot¹d tyl-

ko (lub – a¿):

800 tys z³ na remont ul. Turystycznej

4 mln z³ na budowê œcie¿ek i parkingów

2 mln zl n a budowê boiska przy ul. Koralowej

100 tys z³ na digitalizacjê dokumentów hrabiowskich

150 tys z³ na szkolenia- projekty miêkkie

200 tyœ z³ na  projekty kulturalne Oœrodka Promocji Gminy

666  tys z³  - Orlik przy gimnazjum

A w ubieg³ym okresie (2004-2006) by³y to:

800 tys z³ na budowê kanalizacji przy ul. Turystycznej

300 tys z³ na remont amfiteatru

500 tys z³ na chodnik przy ul. Zdrojowej

300 tys z³ – projekty OPG

Konwent Wójtów i Burmistrzów

W lipcu mia³y miejsce dwa konwenty. Na pierwszym spo-

tkaniu w³odarzy z terenu powiatu bielskiego i ¿ywieckiego,

obecna by³a El¿bieta Bieñkowska Minister Rozwoju Regio-

nalnego oraz parlamentarzyœci.

Spotkanie odbywa³o siê w Starostwie Powiatowym w Bielsku-

Bia³ej 13 lipca br. Podczas spotkania pani minister poinfor-

mowa³a, ¿e Subregion Po³udniowy Województwa Œl¹skiego

rozwija siê bardzo prê¿nie, realizowanych jest 5 du¿ych pro-

jektów strukturalno-œrodowiskowych, które stanowi¹ 1/15 do-

finansowania ca³ego Programu Operacyjnego w Polsce.  A

wiêc nasze trzy powiaty (bielski, ¿ywiecki i cieszyñski) wch³o-

nê³y tyle œrodków ile nie jedno ca³e du¿e województwo. Nie-

stety za 2-3 lata tych pieniêdzy ju¿ nie bêdzie, gdy¿ œrodki na

lata 2007-2013 s¹ ju¿ praktycznie rozdysponowane. Jedynie

bêd¹ nadal rozliczane gminy z wykorzystania tych œrodków.

Kilka dni póŸniej 17 lipca w Galerii na Zdrojowej w Jaworzu

odby³ siê Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Biel-

skiego. Organizatorem tego konwentu by³a nasza gmina

reprezentowana przez wójta Zdzis³awa Byloka. Podczas

tego spotkania omawiano temat ostatniej powodzi, sytuacji

popowodziowej w poszczególnych gminach, œrodkach ja-

kie na  zwalczanie skutków powodzi mog¹ przeznaczyæ

gminy. Dokonano tak¿e analizy koniecznych remontów i

modernizacji  koryt rzek i potoków tak aby w przysz³oœci

zminimalizowaæ ewentualne straty spowodowane przez po-

wódŸ. Wójt Zdzis³aw Bylok wyst¹pi³ do starosty z wnioskiem

o zlecenie przebudowy  przepustu na ul. S³onecznej (jesz-

cze w tym roku). Kolejnym tematem tego konwentu by³a

sprawa oœwietlenia ulicznego, a wiêc w³asnoœci s³upów i

renegocjowania umów na obs³ugê tego¿ oœwietlenia przez

spó³kê Enion. W chwili obecnej spó³ka ta ma oddzielnie

podpisywan¹ umowê z ka¿d¹ gmin¹, a koszty  za tê sam¹

us³ugê nieraz nawet trzykrotnie ró¿ni¹ siê pomiêdzy po-

szczególnymi gminami. Podczas spotkania zdecydowano

aby  gminy wchodz¹ce w sk³ad konwentu, na czele którego

stoi starosta Andrzej P³onka zawar³y jedn¹ – wspóln¹ umo-

wê z firm¹ Enion i w przysz³oœci wspólnie negocjowa³y koszty

obs³ugi urz¹dzeñ oœwietleniowych.

Zacieœnianie wspó³pracy zagranicznej

Miesi¹c czerwiec i lipiec to by³ czas spotkañ z przedstawi-

cielami zaprzyjaŸnionych gmin. I tak na obchodach 100-le-

cia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Toszanowicach na Zaol-

ziu (Republika Czeska) nasz¹ gminê reprezentowa³ zastêp-

ca wójta Rados³aw Osta³kiewicz. Równie¿ na Zaolziu w miej-

scowoœci Gnojnik przebywa³ wójt Zdzis³aw Bylok, który

uczestniczy³ w uroczystej akademii z okazji zakoñczenia roku

szkolnego w polskiej szkole podstawowej.

W dniach 24-25 lipca wójt Zdzis³aw Bylok reprezentowa³

Gminê Jaworze w Œwiêcie Jaszów w Jaszszentandras w

Republice Wêgierskiej.

Nowe eksponaty dla Muzeum Fauny i Flory w gimna-

zjum w Jaworzu Œrednim

Wójt Zdzis³aw Bylok uczestniczy³ w spotkaniu w Muzeum Mor-

skim w Gdyni, które wspó³organizowa³ prezes Ligi Morskiej i

Rzecznej kpt Andrzej Królikowski. Ze strony Muzeum Morskie-

go wójt zyska³ obietnicê przekazania dodatkowych ekspona-

tów dla naszego muzeum w gimnazjum. Jest to m.in. zas³uga

wysokiej oceny pracy naszego Szkolnego Ko³a LMiR oraz je-

dynego dzia³aj¹cego muzeum morskiego na po³udniu Polski.

Eksponaty dotr¹ do nas w sierpniu. Dobrze siê sk³ada, bowiem

na pocz¹tku sierpnia do gimnazjum przyjedzie wraz ze studen-

tami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – dr Marek

Guzik. Studenci bêd¹ konserwowaæ istniej¹ce ju¿ eksponaty.

Tak wiêc ekspozycja szkolnego muzeum zostanie wzbogaco-

na i uatrakcyjniona. Tdo pocz¹tek wspó³pracy z Muzeum Mor-

skim w Gdyni. Wiele nowych rzeczy nie mo¿emy przej¹æ ze

wzglêdu na warunki lokalowe. Ju¿ teraz muzeum w gimnazjum

potrzebuje nowych pomieszczeñ.

Opracowa³: P. Filipkowski
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Na podstawie Uchwa³y Nr XXXIX/314/06 Rady Gminy Ja-

worze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzy-

mania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Jaworze – roz-

dzia³ III dotycz¹cego czêstotliwoœci i sposobu gromadzenia i

usuwania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i

nieczystoœci ciek³ych, informujemy wszystkich w³aœcicieli nie-

ruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Jaworze o obo-

wi¹zku zawarcia umów na wywóz odpadów komunal-

nych i nieczystoœci ciek³ych z przewoŸnikiem który posia-

da zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Jaworze.

Lista przewoŸników posiadaj¹cych zezwolenie na

wywóz nieczystoœci ciek³ych:

1. Wywóz œcieków – Franciszek Strzelec 43-384

Jaworze ul. Bielska 354 – tel. (0 33) 817 28 52;

2. Wywóz œcieków TRANS-ECO – Bo¿ena Gruszka,

43-384 Jaworze, ul. Bielska 354 – tel. (0 33) 817 28 52

3. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym – Jan Bathelt

43-384 Jaworze ul. Œrednia 13 – tel. (0 33) 817 24 74;

4. Zak³ad Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Biel-

sko-Bia³a, ul. Gazownicza 38 – (0 33) 499 20 19

5. Wywóz œcieków – Janusz GiŸlar, 43-300 Bielsko-Bia-

³a, ul. Siemiradzkiego 21/18 – tel. (0 33) 817 23 34

6. Us³ugi Rolniczo-Transportowe - Henryka Kuœ – 43-385

Jasienica 974 - tel. (0 33) 815 23 80

Lista przewoŸników posiadaj¹cych zezwolenie na

wywóz odpadów komunalnych:

1. Zak³ad Oczyszczania Miasta „TROS-EKO” Sp. z o.o. –

43-450 Ustroñ, ul. Ba¿antów 17– tel. (0 33) 854 29 75;

2. Firma „KONTRANS II” S.C. - 43-430 Skoczów Pogó-

rze 253 – tel. (0 33) 853 03 92; 853 04 57;

3. Zak³ad Oczyszczania Miasta SITA S.A. 43-300 Biel-

sko-Bia³a, ul. Gazownicza 38 – (0 33) 499 20 19

4. „ALBA” ekoserwis Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul.

Sikorskiego 5 – tel. (0 32) 396 92 99; 396 92 19

5. PHU OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-

Bia³a, ul. Cyniarska 36 – (0 33) 816 84 82

6. EKO-SERWIS Sp. z o.o. 43-382 Bielsko-Bia³a, ul. Re-

gera 93 – (0 33) 818 43 29

7. ALBA Przedsiêbiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z.o.o.

43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 6 – (0 32) 227 40 34

Og³oszenie

Jaworze, dnia 23 lipca 2009 r.

Apel do wszystkich mieszkañców

Gminy Jaworze
Urz¹d Gminy Jaworze przypomina o obowi¹zuj¹cym

zakazie spalania jakichkolwiek odpadów w piecach

oraz na dzia³kach. Stanowi to zagro¿enie dla zdrowia

ludzi ze wzglêdu na wydostaj¹ce siê do atmosfery szko-

dliwe zwi¹zki chemiczne. Szczególnie niebezpieczne

substancje powstaj¹ przy spalaniu plastiku (butelki PET,

folie, styropian) oraz wyrobów gumowych (np. opon), miê-

dzy innymi szkodliwe dla zdrowia rakotwórcze dioksyny,

które powstaj¹ w wysokich temperaturach.

Ponadto przypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹-

cymi przepisami prawa ewentualne spalanie odpa-

dów w piecach b¹dŸ na swojej dzia³ce jest surowo

zabronione i obci¹¿one kar¹ grzywny lub pozbawie-

niem wolnoœci.

Dla naszego wspólnego dobra pamiêtajmy, ¿e spalanie two-

rzyw sztucznych nie powoduje ich znikniêcia, lecz prowa-

dzi tylko do zmiany ich w bardzo niebezpieczne substan-

cje, które przez pewien czas kr¹¿¹ w powietrzu (w efekcie

wszyscy je wdychamy), nastêpnie opadaj¹ do gleby, z któ-

rej przechodz¹ do roœlin, a zatem s¹ zjadane przez zwie-

rzêta, a¿ w koñcu z ¿ywnoœci¹ trafiaj¹ na nasze talerze -

w myœl zasady, ¿e „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”.

Wójt Gminy Jaworze

MONITORING W JAWORZU!

Wójt Gminy Jaworze uprzejmie informuje mieszkañ-

ców Jaworza o istniej¹cym i funkcjonuj¹cym systemie

monitoringu na terenie gminy. Tworz¹c system monito-

ringu zainstalowano 4 kamery stale monitoruj¹ce wybrane

miejsca w Jaworzu:

1. centrum Jaworza ( zainstalowane kamery s¹

obrotowe i widoczny jest obraz tak¿e  z parku)

2. przystanek autobusowy przy Gimnazjum nr 1

w Jaworzu,

3. ul. Szkolna oraz wzgórze Goruszki,

4. teren amfiteatru.

Obraz z kamer jest rejestrowany i przechowywany.

W przypadku wyst¹pienia aktów wandalizmu bêdzie

wykorzystywany w celu przeprowadzenia postêpowa-

nia karnego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-

wa. System obs³ugiwany jest ca³odobowo przez funk-

cjonariuszy Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzib¹

Jaworzu. Obraz zarejestrowany na kamerach bêdzie

równie¿ udostêpniony na stronie internetowej gminy

Jaworze.

System monitoringu s³u¿yæ bêdzie utrzymaniu bezpie-

czeñstwa ludzi i mienia.
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Mieszkañcom Gminy Jaworze, którzy nie wymienili ksi¹¿ecz-

kowych dowodów osobistych, przypominamy, i¿ z dniem 31

marca 2008r. straci³y one definitywnie wa¿noœæ!!!

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzaj¹cym to¿sa-

moœæ osoby, poœwiadczaj¹cym obywatelstwo polskie i upo-

wa¿niaj¹cym obywateli polskich do poruszania siê na te-

renie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz tych,

które s¹ cz³onkami uk³adu Schengen.

Brak wa¿nego dokumentu mo¿e skutkowaæ niemo¿noœci¹

za³atwienia licznych spraw w urzêdach, bankach oraz in-

nych instytucjach.

WA¯NE!

Przypominamy równie¿, i¿ wymiana dowodu osobiste-

go jest konieczna nie tylko wtedy, gdy up³yn¹³ termin

jego wa¿noœci, ale te¿ w przypadku zmiany danych, któ-

re siê w tym dokumencie umieszcza, czyli np. nazwi-

ska lub adresu. O wymianê nale¿y wyst¹piæ w ci¹gu 14

dni od wydania decyzji administracyjnej o wprowadzeniu

powy¿szych zmian. Dowody osobiste osób, które nie do-

kona³y wymiany dokumentu na skutek zmiany danych s¹

uniewa¿niane z urzêdu po up³ywie trzech miesiêcy.

Dowód osobisty podlega tak¿e uniewa¿nieniu, gdy zosta-

nie zniszczony, up³ynie termin jego wa¿noœci, w przypad-

ku utraty obywatelstwa polskiego albo w przypadku œmierci

jego posiadacza.

Wszelkich informacji w powy¿szym zakresie udzielaj¹

pracownicy Referatu Administracyjnego i Spraw Obywa-

telskich Urzêdu Gminy Jaworze

Biuro nr 106, I piêtro

tel. 033 8172 195, 8172 813, 8172 534 wew. 106

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

wa¿na informacja dla osób posiadaj¹cych stare i nowe dowody osobiste

Kurs prawo jazdy kat. B, opiekunka dzieciêca, florystyka

czy p³ytkarz /posadzkarz – to tylko niektóre kursy zawodo-

we, które wybrali uczestnicy projektu systemowego reali-

zowanego przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w

Jaworzu. Jeœli mowa o szkoleniach zawodowych to zna-

czy, ¿e projekt pt. „Program aktywnej integracji w gminie

Jaworze” wszed³ w kolejn¹- decyduj¹c¹ fazê. Wszyscy be-

neficjenci czekali na ten etap - jak twierdz¹ najwa¿niejszy.

10 osób wybra³o – pod czujnym okiem doradcy zawodowe-

go- odpowiednie dla siebie szkolenia. Ka¿dy uczestnik pro-

jektu wype³nia³ test „Zainteresowania i preferencje zawo-

dowe” ( skrócona (duñska) wersja testu Hollanda), co po-

mog³o zorientowaæ siê jakim wewnêtrznym kapita³em dys-

ponuje ka¿dy z beneficjentów, a co za tym idzie, jaki za-

wód bêdzie dla niego najbardziej satysfakcjonuj¹cy. I tak

oprócz wymienionych na pocz¹tku szkoleñ zawodowych

du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e kursy z pod-

staw ksiêgowoœci, prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospo-

darczej, komputerowe oraz obs³uga kasy fiskalnej. Warto

przypomnieæ, ¿e jaworzañski GOPS od 1 kwietnia b.r.

uczestniczy w projekcie p.t. „Program aktywnej integracji w

gminie Jaworze”, który jest wpisany w Program Operacyj-

ny Kapita³ Ludzki (Priorytet VII, Dzia³anie 7,1, Poddzia³a-

nie 7.1.1). Efektem tych dzia³añ jest kszta³cenie umiejêt-

noœci pe³nienia ról spo³ecznych, wspieranie samodzielno-

œci i aktywnoœci uczestników projektu na rynku pracy oraz

zwiêkszenie kompetencji GOPS w realizacji zadañ na rzecz

aktywnej integracji. To nie tylko znakomity sposób na akty-

wizacjê zawodow¹, ale i spo³eczn¹. Niebagatelnym efek-

tem udzia³u w projekcie jest przeciwdzia³anie marginaliza-

cji spo³ecznej, zachêcenie osób bezrobotnych i niepe³no-

sprawnych do aktywnego poszukiwania pracy, ale nade

wszystko przywrócenie im wiary w siebie. Uœwiadomienie,

jak wiele zale¿y od ka¿dego z nich.

Na pytanie czy Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

(PO KL) jest korzystny najlepsz¹ odpowiedzi¹ s¹ konkret-

ne cyfry. Otó¿ trzeba widzieæ, ¿e PO KL „na lata 2007-2013

jest najwiêkszym w historii Unii Europejskiej programem

wspó³finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-

nego (EFS). Ca³oœæ kwoty, jak¹ przewidziano na jego reali-

zacjê to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR

stanowi¹ œrodki EFS, a ok. 1,7 mld EUR- œrodki krajowe.

Fundusze te bêd¹ przeznaczone m.in. na aktywne formy

pomocy dla osób bezrobotnych, niepe³nosprawnych, zagro-

¿onych wykluczeniem spo³ecznym, na wsparcie oœwiaty

oraz szkolenia dla przedsiêbiorców i pracowników. Wspar-

cie finansowe PO KL bêdzie s³u¿yæ przyspieszeniu rozwoju

spo³eczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia

oraz zwiêkszeniu spójnoœci spo³ecznej, gospodarczej, te-

rytorialnej z krajami Unii Europejskiej”. Te informacje za-

warte na stronie internetowej poœwiêconej PO KL s¹ sy-

gna³em, i¿ nasz kraj, a zatem ka¿da gmina ma szansê na

otrzymanie zastrzyku finansowego, który bêdzie doskona-

³ym kapita³em na lata. Bowiem ka¿da z³otówka zainwesto-

wana w cz³owieka daje niewymierne korzyœci.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Uwierzyæ w siebie
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RANKINGI CZY PARKINGI?
O tym, co tak naprawdê jest dla nas wa¿ne.

Ostatnio tematem wiod¹cym chyba w³aœciwie we wszyst-

kich dyskusjach w naszej gminie by³ ranking na najprê¿-

niej dzia³aj¹cy samorz¹d w zakresie zdobywania œrodków

z funduszy europejskich – a przynajmniej tak mogê wnio-

skowaæ z dochodz¹cych do mnie komentarzy. Okaza³o

siê bowiem, ¿e nasza gmina gasi œwiat³o wœród innych

gmin pozyskuj¹cych œrodki z Brukseli – jak siê okazuje,

tak wykaza³a lista, któr¹ opublikowano w Gazecie Praw-

nej, a nastêpnie w innych mediach. Zaniepokojony tym

faktem zada³em sobie odrobinê trudu, by dotrzeæ do tych

danych i na w³asn¹ rêkê sprawdziæ, o co tak naprawdê

chodzi. Na pierwszym miejscu znalaz³y siê Bytom, Ryb-

nik, Bêdzin, Zabrze, Jastrzêbie Zdrój, Tychy, Ruda Œl¹-

ska, Sosnowiec, Czêstochowa czy Bielsko-Bia³a oraz gwoli

sprawiedliwoœci na kolejnych miejscach inne pomniejsze

miejscowoœci z Jaworzem w³¹cznie na niechlubnej, bodaj

sto trzydziestej szóstej lokacie. Takie zestawienie w ka¿-

dym razie opublikowano w numerze 75. „Gazety Praw-

nej” z 16. kwietnia 2009 roku. Jak napisano w artykule

„(…) ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2008

r. wskazuje, które miejsca w Polsce mog¹ siê poszczyciæ

najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unij-

nych. Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy pomoco-

we, których beneficjentami s¹ zarówno w³adze samorz¹-

dowe, jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i organizacje spo-

³eczne. Podstaw¹ do oceny jest wartoœæ przyznanej po-

mocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba

mieszkañców. Dane pochodz¹ z dokumentacji Minister-

stwa Rozwoju Regionalnego i obejmuj¹ umowy podpisa-

ne do koñca 2007 roku.”

I wszystko w zasadzie zgadza³oby siê. Pewnie przeszliby-

œmy nad tym do porz¹dku dziennego ze smutn¹ refleksj¹

w stylu „no có¿, nie mo¿emy siê pochwaliæ szczególnymi

osi¹gniêciami, mo¿e jesteœmy amatorami i nale¿a³oby coœ

poprawiæ, coœ zmieniæ w samym urzêdzie, a mo¿e

kogoœ…”, gdyby nie inny zastanawiaj¹cy ranking, który

ukaza³ siê zaledwie kilkanaœcie dni temu, bo 11 lipca 2009

roku w dzienniku „Rzeczpospolita”. Tutaj do sprawy auto-

rzy rankingu podeszli inaczej – otó¿ sklasyfikowali oni wy-

niki w trzech kategoriach, tj. w odniesieniu do du¿ych

miast (na prawach powiatu) o liczbie ludnoœci œrednio prze-

wy¿szaj¹cej sto tysiêcy mieszkañców, nastêpnie mniej-

szych gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz wreszcie –

w trzeciej kategorii – ma³ych gmin wiejskich oscyluj¹cych

wokó³ dziesiêciu tysiêcy osób. Z tego, co siê orientujê,

nawet w boksie, który amatorsko uprawia³ mój ojciec, jest

podzia³ na kategoriê s³omkow¹, musz¹, koguci¹, pó³ciê¿k¹

czy wreszcie ciê¿k¹ – wiadomo bowiem ¿e Wojciech Mann

i Adam Ma³ysz, mimo ¿e obaj panowie to postacie nader

sympatyczne i nietuzinkowe, które osobiœcie darzê wielk¹

sympati¹ (pierwszego za trójkê – radiow¹ Trójkê, a dru-

giego za czwórkê – cztery tytu³y indywidualnego mistrza

œwiata) nie powinni konkurowaæ ze sob¹ nie tylko pod

wzglêdem wagowym, ale nawet z tego wzglêdu, ¿e to zu-

pe³nie inna dzia³ka aktywnoœci spo³ecznej i zawodowej. Tak

samo jest w przypadku wspomnianych gmin, które ró¿ni¹

siê miêdzy sob¹ zasadniczo, jeœli chodzi o potrzeby, mo¿-

liwoœci finansowe i organizacyjne oraz specyfikê geogra-

ficzn¹ i gospodarcz¹, a nawet i to, ¿e wielkie miasta zara-

zem s¹ powiatami. Ale nie o tym chcia³em pisaæ – otó¿

we wspomnianym przeze mnie rankingu gmina Jaworze

zosta³a sklasyfikowana na 63. miejscu wœród 1586 gmin

wiejskich (dane te mam z Wikipedii – ot, dobrodziejstwo

Internetu), na dowód czego zamieszczam poni¿ej oto ze-

stawienie:

I mo¿e nie by³oby nic w tym dziwnego, gdyby nie oka-

za³o siê zarazem, ¿e Jaworze uplasowa³o siê na dzie-

wi¹tym miejscu wœród wszystkich gmin wiejskich woje-

wództwa œl¹skiego. Sam zachodzi³em w g³owê, o co w

tym wszystkim chodzi – w jednym rankingu nasza gmi-

na ledwo dobiega do mety, a w innym zaœ jako jedyna z

terenu powiatu bielskiego jest notowana w pierwszej

setce gmin wiejskich w skali ca³ego kraju. Tak wiêc zer-

kn¹³em do opisu, w jaki sposób ta klasyfikacja zosta³a

przygotowana.

Wspomniany wy¿ej ranking Rzeczpospolitej pod nazw¹

„Europejski samorz¹d” powsta³ na podstawie danych o

dochodach bud¿etowych pochodz¹cych z funduszy unij-

nych oraz wielkoœci przyznanego wsparcia unijnego w

oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Minister-

stwa Rozwoju Regionalnego oraz urzêdów marsza³kow-

skich. Oceniaj¹c wykorzystanie funduszy unijnych, bra-



2009 ROKSIERPIEÑ ECHO JAWORZA str. 10

no pod uwagê przyznane w 2008 roku dotacje (potwier-

dzone podpisan¹ umow¹ o dofinansowanie) z wszystkich

programów, zarówno regionalnych, jak i krajowych.

Do wykorzystania wsparcia z programów 2004-2006 oraz

skutecznoœci w pozyskiwaniu dotacji z programów 2007-

2013 twórcy klasyfikacji przyk³adali równ¹ wagê. A tak w

przypadku minionego okresu 2004-2006, jak i po 2007

nasza gmina naprawdê nie ma siê czego wstydziæ.

Ale zostawmy wreszcie te rankingi i skupmy siê na rze-

czywistoœci. W koñcu mamy siê czym pochwaliæ, co ka¿-

dy z nas mo¿e na w³asne oczy zobaczyæ –otó¿ za blisko

osiemset tysiêcy z³otych w ramach Zintegrowanego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

wybudowaliœmy kanalizacjê w rejonie ulicy Turystycznej,

a wczeœniej z Programu SAPARD kolektor o wartoœci

blisko miliona z³otych w rejonie ulic Bielskiej i Cypryso-

wej. Ka¿dy, kto czasem zagl¹da do Urzêdu Gminy, musi

chc¹c nie chc¹c w³asn¹ nog¹ dotkn¹æ œcie¿ki pieszo-ro-

werowej wzd³u¿ ulicy Zdrojowej wybudowanej ze œrod-

ków polsko-czeskiej inicjatywy Interreg. No chyba ¿e przy-

jedzie samochodem i wejdzie tylnym wejœciem – wtedy

chodnik mo¿e tylko zobaczyæ. No i - last but not least -

nasz Amfiteatr. W³aœciwie ka¿dy z nas ju¿ móg³ zauwa-

¿yæ, ¿e ³awki nie strasz¹ drzazgami i wystaj¹cymi gwoŸ-

dziami, przed deszczem chroni nas solidne zadaszenie,

a park sta³ siê jakby bardziej kolorowy i przyjazny. To

równie¿ zas³uga pozyskanych funduszy zewnêtrznych. I

nie tylko to, bowiem to, co od wielu lat dzieje siê na sce-

nie Obory (przynajmniej ja zawsze z moimi rodzicami

chodzi³em na Oborê), dzieje siê za unijne euro. A to ju¿

blisko kilkadziesi¹t tysiêcy euro w³aœnie. Tak czy inaczej

staramy siê nadal. I to nie tylko Urz¹d Gminy, ale i Oœro-

dek Promocji Gminy Jaworze, Gminny Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej oraz placówki oœwiatowe podejmuj¹ szereg

dzia³añ na rzecz zdobycia dodatkowych pieniêdzy – i to

coraz czêœciej z powodzeniem. Tylko w tym roku podpi-

saliœmy umowy na realizacjê trzech paneli szkoleniowych

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego o war-

toœci 150 tys. z³otych (angielski, obs³uga komputera i kurs

ksiêgowoœci, rêkodzie³o i kuchnia ludowa), zaœ GOPS

podobnie realizuje w tym zakresie swój projekt o warto-

œci 160 tys. z³otych, które trafi¹ do najbardziej potrzebu-

j¹cych pomocy. Mo¿e niektórzy z Pañstwa siê zdziwi¹,

gdy dowiedz¹ siê, ¿e tegoroczna majówka oraz nadcho-

dz¹ce do¿ynki równie¿ s¹ finansowane pieniêdzmi unij-

nymi, a w nied³ugim czasie Oœrodek Promocji rozpocz-

nie realizacjê projektu w zakresie promocji turystyki o

wartoœci blisko 15 tys. euro (czyli prawie 60 tys. z³otych).

Byæ mo¿e nie s¹ to wielkie pieni¹dze – powiedzia³by

uwa¿ny czytelnik. Bo mo¿e Bielsko-Bia³a realizuje inwe-

stycje za miliony euro, dziesi¹tki milionów z³otych. W³a-

œnie – blisko dwustutysiêczne miasto. W rankingu przy-

gotowanym przez niektóre czasopisma jesteœmy rzeczy-

wiœcie bez szans. Bo jak siê ma przebudowa ul. Tury-

stycznej o wartoœci 817 tys. z³otych do inwestycji na uli-

cy Wyzwolenia o wartoœci 111,8 milionów…? Mo¿e nowe

boisko przy ulicy Koralowej o wartoœci 2,3 mln z³otych,

na które otrzymaliœmy 85% dofinansowania to rzeczywi-

œcie kropla w morzu potrzeb. Mo¿e prawie 8 milionów

na chodniki, œcie¿ki rowerowe przy Turystycznej, S³o-

necznej, Cisowej i Folwarcznej to niezbyt noœny mate-

ria³ na ranking. W³aœciwie to zaledwie tylko nieco ponad

szeœæ kilometrów nowych chodników plus spory parking

w centrum w promocji. Albo blisko 100 tysiêcy na sam¹

tylko digitalizacjê historycznych starodruków i dokumen-

tów obrazuj¹cych historiê Jaworza ju¿ od czternastego

wieku… Mo¿e.

¯yj¹cy dwa stulecia temu brytyjski polityk, pisarz i ese-

ista Benjamin Disraeli powiedzia³ „There are three kinds

of lies: Lies, Damn Lies, and Statistics”, co w wolnym

t³umaczeniu mo¿na uj¹æ jako „S¹ trzy rodzaje k³amstw:

k³amstwa, okropne k³amstwa i statystyki”. Tak samo

ma siê sprawa z wszelkimi rankingami, badaniami i son-

da¿ami, którymi jesteœmy na co dzieñ bombardowani w

radiu, prasie, telewizji i Internecie – a to najpopularniej-

sza piosenka, najlepiej sprzedaj¹ca siê ksi¹¿ka i p³yta,

wreszcie najpiêkniejsza aktorka. Wszystko jednak zale-

¿y od tego, co uznamy za „naj”, kto bêdzie wybiera³ to

„naj” oraz spoœród czego wreszcie wybierzemy to „naj”. I

w³aœnie w tym miejscu rodzi siê pytanie, czy istnieje ja-

kakolwiek potrzeba, by zajmowaæ siê analizowaniem tych

„naj”-rankingów i czy w ogóle warto sobie nimi zawracaæ

g³owê? Bo mo¿e lepiej skupiæ siê na pracy - pisaniu wnio-

sków i innych ton papierów, sprawozdañ i raportów, któ-

re poci¹ga za sob¹ realizacja programów unijnych.

Osobiœcie myœlê, ¿e roztrz¹sanie w ciszy gabinetów (i nie

tylko ciszy) i biur wyników tego typu badañ zwyczajnie szko-

da czasu – i „egal”, czy s¹ one dla nas pozytywne, czy nie.

Cytuj¹c s³owa piosenki w wykonaniu genialnego Wojcie-

cha M³ynarskiego, powiem krótko - róbmy swoje! A lokaty

zostawmy bankierom i sportowcom.

Rados³aw G. Osta³kiewicz

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze
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XXIII Jaworzañski Wrzesieñ
Jaworzañskie do¿ynki maj¹ ju¿ d³ug¹ tradycjê i nale¿¹ obok

majówki do najwiêkszych corocznych imprez w naszej

gminie. Szczegó³owy program Jaworzañskiego Wrzeœnia

publikujemy na ostatniej stronie Echa Jaworza. Ka¿dy tu

znajdzie coœ dla siebie; od folkloru po zespo³y m³odzie¿o-

we, bêd¹ zespo³y jaworzañskie ale i te „ zza miedzy”. Ale

do¿ynki to nie tylko wystêpy.

W pierwszym dniu w sobotê 5 wrzeœnia organizatorzy

zapraszaj¹ wszystkich na turnieje sportowe; pi³ki no¿nej Old

Boys, turniej pi³ki siatkowej i turniej ³uczniczy.

W tym dniu zapraszamy do obejrzenia drugiej edycji „Strong

Drwala” 2009. Jak pamiêtamy z ubieg³ego roku s¹ to zawody

dla prawdziwych si³aczy. Turniej ten organizowany jest przy

wspó³udziale Husquarny Poland. Co wa¿ne - jest to turniej

miêdzynarodowy, wystartuj¹ w nim amatorskie dru¿yny z

Czech, S³owacji i Wêgier, a tak¿e z Polski. Nie zabraknie tam

dru¿yny OSP Jaworze. A na sam wieczór organizatorzy za-

prosili do wystêpu w amfiteatrze artystów Teatru Polskiego z

Bielska-Bia³ej. Ci, którym zdarza siê czasami odwiedziæ ten

przybytek sztuki wiedz¹, ¿e wystêp ów nie bêdzie ani trochê

nudny ani „ciê¿ki” w odbiorze. Warto przyjœæ i po³kn¹æ przy

okazji teatralnego bakcyla.

A co w niedzielê 6 wrzeœnia?

Tutaj program jest w tradycyjnej formie.

Rano o godzinie 10.00 nast¹pi otwarcie X Wystawy Drob-

nego Inwentarza, co zawsze ma miejsce w zacienionej

czêœci parku za amfiteatrem. Szerzej o tej wystawie pisze-

my w dalszej czêœci Echa.

O godzinie 12.15 na ulice Jaworza wyruszy barwny koro-

wód do¿ynkowy. I tak: korowód uformuje siê na boisku przy

ul. Folwarcznej, i pójdzie dalej ulicami; Zdrojow¹, S³oneczn¹,

Turystyczn¹, W¹wóz, Zdrojow¹ i Wapienick¹ na amfiteatr.

Nastêpnie sta³e elementy tego dnia to: nabo¿eñstwo eku-

meniczne i ceremonia³ do¿ynkowy. Reszta dnia bêdzie wy-

pe³niona wystêpami artystycznymi i wieczorn¹ wspóln¹ za-

baw¹. Przez te dwa dni do dyspozycji mieszkañców i goœci

bêd¹ stoiska gastronomiczne oraz stoiska twórców ludowych.

Program imprezy przedstawia siê zachêcaj¹co ale reszta

zale¿y ju¿ od pogody….

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich do udzia³u

w naszych do¿ynkach

Redakcja Echa Jaworza

*   *   *

X Wystawa Drobnego Inwentarza

Tak, to ju¿ po raz dziesi¹ty w Jaworzu podczas do¿ynek

bêdzie mia³a miejsce wystawa drobnego inwentarza. Swo-

je okazy ptactwa i zwierz¹t futerkowych zaprezentuje 35

wystawców z terenu powiatu bielskiego, w tym tak¿e oczy-

wiœcie z Jaworza. Na wystawie bêdzie mo¿na podziwiaæ

ptactwo ozdobne m.in. ba¿anty, pawie, perlice, kaczki; man-

darynki, karolinki oraz inne gatunki ptactwa wodnego. Po-

nadto ¿adna profesjonalna wystawa nie mo¿e obejœæ siê

bez go³êbi. Tak wiêc bêdê prezentowane go³êbie kilkudzie-

siêciu ras w tym wystawowe, wysokolotne, rasy ozdobne i

miêsne. Tradycyjnie ju¿ nie mo¿e zabrakn¹æ zwierz¹t fu-

terkowych: królików i nutrii.

To nie koniec atrakcji. Organizatorzy równie¿ w tym roku

zaplanowali loteriê fantow¹, w której co trzeci los bêdzie

wygrywa³. A do wygrania bêd¹ króliki miniaturki, go³êbie i

kurczaki. Dochód z loterii, jak i biletów wstêpu bêdzie prze-

znaczony na dzia³alnoœæ statutow¹ zwi¹zku hodowców. To

co bêdzie mo¿na podziwiaæ przez te kilka godzin to efekt

ca³orocznej pracy hodowców.

Wystawa bêdzie czynna w niedziele 6 wrzeœnia w go-

dzinach 10.00-18.00. Jak mówi Rudolf Galocz - od 10 lat

organizator wystaw, warto przyjœæ na wystawê wczeœniej

tzn w³aœnie od godziny 10.00 kiedy to na amfiteatrze nie

odbywaj¹ siê jeszcze wystêpy. Wówczas nie ma równie¿

t³umów ludzi przeciskaj¹cych siê miêdzy stoiskami wysta-

wowymi i ³atwiej oraz w spokoju mo¿na obejrzeæ prezento-

wane ptaki i zwierzêta futerkowe. Ponadto w³aœnie o godzi-

nie 10.00 nast¹pi uroczyste otwarcie wystawy z udzia³em

Wójta Gminy Zdzis³awa Byloka i przedstawicieli Rady

Gminy, a podczas tej uroczystoœci zostan¹ wrêczone dy-

plomy dla hodowców. Tych, którzy z ró¿nych przyczyn nie

zdo³aj¹ odwiedziæ ekspozycji w Jaworzu, Rudolf Galocz za-

prasza na kolejn¹ organizowan¹ wystawê tym razem na

Diecezjalnych Do¿ynkach w Rudzicy w dniu 13 wrzeœnia.

P.Filipkowski

Pragniemy wyraziæ szczególne s³owa uznania i podziêkowania Mieszkañcom Jaworza Na³ê¿a,a

szczególnie ulicy Cisowej za solidarn¹ i obywatelsk¹ postawê podczas lipcowej powodzi.

Wspólne po³¹czenie si³ w walce z ¿ywio³em, stra¿aków, brygady Urzêdu Gminy  i Mieszkañców

pozwoli³o na zminimalizowanie strat.

Wójt Gminy Jaworze

PODZIÊKOWANIE



2009 ROKSIERPIEÑ ECHO JAWORZA str. 12

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy

„FLIS ODRZAÑSKI 2009”
Po raz kolejny grupa jaworzañskich gimnazjalistów repre-

zentuj¹cych Miêdzynarodowe Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i

Rzecznej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu uczestniczy³a w

obozie szkoleniowo-wypoczynkowym „Flis Odrzañski 2009”.

Wyprawa ta trwa³a w dniach 08-16 lipca br. na trasie Gryfino –

Szczecin - Wolin. W obozie wziêli udzia³ równie¿ uczniowie ze

szko³y w Hnojniku (Republika Czech) wraz z opiekunem p. Ja-

ros³awem Molinem, ligowcy z Zespo³u Szkolno-Przedszkol-

nego w Jasienicy oraz IV, V i VIII LO z Bielska Bia³ej.

W trakcie zgrupowania m³odzie¿ realizowa³a zadania ogól-

nopolskiego konkursu „M³odzie¿ na Morzu” doskonal¹c swe

umiejêtnoœci z zakresu p³ywania, ¿eglarstwa oraz kajakar-

stwa. Uczestnicy mieli okazjê p³yn¹æ galarami wzd³u¿ Odry

na odcinku Widuchowa – Podjuchy – Szczecin oraz po-

znaæ najciekawsze zak¹tki Gryfina, Szczecina, Œwinoujœcia,

Miêdzyzdrojów oraz  Wolina.

W trakcie podsumowania ekspedycji wodno-l¹dowej „Flis

Odrzañski 2009” dwójka reprezentantów Ko³a wraz z opieku-

nem odebra³a z r¹k prezesa LMiR dr in¿. Andrzeja Królikow-

skiego kapitana ¿eglugi wielkiej oraz Rektora Wy¿szej Szko³y

Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie dr El¿biety Marsza-

³ek wiceprezesa LMiR, a zarazem organizatora XIV Flisu Od-

rzañskiego okolicznoœciowy medal z okazji 90-lecia dzia³al-

noœci LMiR na pami¹tkê wspólnego flisowania po Odrze.

Udzia³ w tego typu obozie jest owocem œcis³ej wspó³pracy z

WSET w Szczecinie oraz jedn¹ z nagród za zdobycie I

miejsca w ogólnopolskim konkursie „M³odzie¿ na Morzu” w

kategorii „Na najlepiej pracuj¹ce Szkolne Ko³o Ligi Mor-

skiej i Rzecznej”.

Finansowe wsparcie,

za które bardzo ser-

decznie dziêkuj¹

cz³onkowie MSKL-

MiR, uzyskano ze

strony Starostwa Po-

wiatowego w Bielsku-Bia³ej, Urzêdu Gminy Jaworze oraz Rady

Rodziców dzia³aj¹cej przy Gimnazjum nr 1.

Organizatorzy obozu: Iwona Kominek,

Andrzej St¹siek, Grzegorz Olejnik

REJS ORP „POZNAÑ”
10 lipca br. reprezentanci MSKLMiR z opiekunem Grzego-

rzem Olejnikiem oraz „Wilki Morskie” z Zespo³u Szkolno-

Przedszkolnego z Jasienicy z opiekunk¹ p. Alicj¹ Iskrzyck¹

odebrali g³ówn¹ nagrodê za zdobycie po raz kolejny I miej-

sca w ogólnopolskim konkursie „M³odzie¿ na Morzu” w ka-

tegorii „Na najlepiej pracuj¹ce Szkolne

Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej”.

M³odzi ligowcy – Mistrzowie Polski - mie-

li okazjê zwiedziæ Port Marynarki Wojen-

nej w Œwinoujœciu, dwie wybrane jednostki

stacjonuj¹ce w tym porcie, a nastêpnie

odbyæ czterogodzinny rejs na pok³adzie

Okrêtu Rzeczpospolitej Polskiej „Po-

znañ”.

Uczestnicy rejsu mieli sposobnoœæ poznaæ budowê tego

okrêtu, pracê marynarzy oraz stan¹æ na mostku kapitañ-

skim. Dodatkowym elementem wp³ywaj¹cym na atrakcyj-

noœæ rejsu by³o spotkanie z dowódc¹ okrêtu oraz œledzenie

ukszta³towania wód Zalewu Szczeciñskiego.

Jaworzañscy ligowcy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania

Radzie Rodziców dzia³aj¹cej przy Gim-

nazjum nr 1 w Jaworzu za sfinansowanie

wyjazdu na w/w rejs.

ORP „POZNAÑ” wchodzi w sk³ad 2 Dy-

wizjonu Okrêtów Transportowo-Minowych

w Œwinoujœciu, nale¿¹cym do 8. Flotylli

Obrony Wybrze¿a. Jego d³ugoœæ to pra-

wie 100 m, a szerokoœæ 11 m. Rozwija

prêdkoœæ 16,5 wêz³a, na jego pok³adzie
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znajduj¹ siê 4 morskie zestawy rakietowo-artyleryjskie ZU-

23-2MR sk³adaj¹ce siê z podwójnej armaty 23 mm i po-

dwójnej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych Strza³a 2M, 9 wy-

rzutni ³adunków wyd³u¿onych £WD-100/5000. Na morzu wy-

konuje takie zadania jak: transport i desant ¿o³nierzy oraz

pojazdów (np. czo³gów), prze³adunek na pe³nym morzu po-

jazdów z innych okrêtów tego samego typu czy stawianie

min morskich.                    (dane zaczerpniête z Wikipedii).

Wakacyjny wypoczynek nad morzem
Rokrocznie podczas wakacji dzia³aj¹ca w Jaworzu œwietlica

œrodowiskowa organizowa³a dla dzieciaków raz w tygodniu

zajêcia po³¹czone z wyjaz-

dem na baseny lub na wy-

cieczki krajoznawcze. W tym

roku dziêki zainicjowanej

wspó³pracy z nadmorsk¹

gmin¹ Wicko uda³o siê zor-

ganizowaæ kolnie dla dzieci

na zasadzie wymiany na po-

ziomie gmin. W okresie od 6

do 15 lipca dziêki tej wymia-

nie 40 dzieci z Gminy Jawo-

rze mog³o spêdziæ wakacje nad morzem. Z kolei dzieci z

Wicka mia³y okazjê odpocz¹æ w Beskidach.

Opiekê sprawowa³o czterech wychowawców, którzy w ci¹gu

roku prowadz¹

zajêcia z

dzieæmi w ja-

worzañskiej

œwietlicy. Gru-

pa zosta³a za-

kwaterowana

w szkole w

Wicku z dostê-

pem do sali gimnastycznej, œwietlicy, bo-

iska przyszkolnego (gdzie odbywa³y siê za-

jêcia sportowe i turnieje oraz gry: siatków-

ka, pi³ka no¿na i tenis sto³owy). Przepysz-

ne posi³ki by³y podawane w szkolnej sto-

³ówce. Pobyt nad morzem by³ doskonale

zorganizowany przez Oœrodek Promocji Gminy Wicko. Na ka¿-

dy dzieñ przygotowany by³ urozmaicony ciekawy program. Nie-

w¹tpliw¹ atrakcj¹ by³a wycieczka do S³owiñskiego Parku z przej-

œciem przez wydmy do morza,

wycieczka do Gdañska - zwie-

dzanie starego miasta, Mu-

zeum Bursztynu, wycieczka do

latarni morskiej Stilo, Ogrodu

Ornitologicznego oraz wyjazd

na basen. W tym okresie dzie-

ci kilka razy korzysta³y z k¹pie-

li morskich i s³onecznych na

pla¿y w £ebie, ponadto zorga-

nizowano im dyskotekê jak rów-

nie¿ pieczenie kie³basy przy ognisku ze wspólnym œpiewem

przy akompaniamencie gitary. Tygodniowy pobyt pozwoli³ dzie-

ciom poznaæ piêk-

ne nadmorskie te-

reny i miejscowe

legendy, z którymi

chêtnie zapozna-

wa³a dzieci prze-

wodnik, a miejsco-

wa goœcinnoœæ na

d³ugo pozostanie w

pamiêci.

Za wspaniale zorganizowany wypoczynek

w ramach wspó³pracy Gminy Wicko i Gmi-

ny Jaworze uczestnicy wyjazdu sk³adaj¹

podziêkowania w³adzom obu gmin.

Bernadeta Kluka

Podziwiamy Gdañsk

Na ruchomych wydmach w S³owiñskim

Parku Narodowym

Na wycieczce w £ebie

Zabawy na pla¿y

Trochê Jaworza

nad morzem

Dzieci z Wicka w Beskidach
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Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

Rekolekcje Ruchu Œwiat³o -¯ycie
W okresie wakacyjnym w Jaworzu w Domu Katolickim przy

parafii pw Opatrznoœci Bo¿ej odbywaj¹ siê rekolekcje dla osób

doros³ych i m³odzie¿y. Rekolekcje te prowadzone s¹ metod¹

charakterystyczn¹ dla Ruchu. Nale¿¹ do nich - Eucharystia

jako najwa¿niejszy moment dnia, „Namiot Spotkania”, czyli

medytacja, spotkania w ma³ych grupach i dzielenie siê w nich

swoim ¿yciem, spotkania modlitewne z modlitw¹ spontaniczn¹,

dy¿ury przy posi³kach, itp. Na rekolekcje przybywaj¹ cz³onko-

wie Ruchu z ca³ej Archidiecezji Katowickiej. W sumie bêd¹ cztery

turnusy, ka¿dy po oko³o 40 osób.   pf

Pó³kolonie w Parafii Ewan-

gelicko-Augsburskiej w Ja-

worzu
Od wielu lat Parafia Ewangelicko-Augs-

burska w Jaworzu organizuje w lipcu pó³-

kolonie dla dzieci z terenu parafii. Baz¹

dla dzieci i wychowawców jest budynek

dawnej szko³y ewangelickiej. Na przyle-

gaj¹cym górnym parkingu odbywa siê

szereg zabaw i gier. Pod okiem wycho-

wawców dzieci bezpiecznie i w mi³ej at-

mosferze spêdzaj¹ wolny czas. W tym

roku w pó³koloniach wziê³o udzia³ 60 dzie-

ci. „Kierownikiem” pó³koloni w tym roku

by³ ks Andrzej Krzykowski, dzieci pozo-

stawa³y pod opiek¹ 12 wychowawców.

Pó³kolonie nie mog³y by siê odbyæ gdyby nie wsparcie ze

strony samej parafii, œrodków uzyskanych podczas Pikni-

ku Parafialnego , oraz darczyñców. Oprócz gier, wspól-

nych zabaw, konkursów malowania, organizatorzy pó³ko-

lonii zapewnili dzieciom dwie wycieczki- jedn¹ na Górê

¯ar po³¹czon¹ ze zwiedzaniem elektrowni i drug¹ do za-

bytkowej kopalni Guida w Zabrzu wraz ze zwiedzaniem

poziomu 170 m pod ziemi¹. Zarówno zajêcia w Jaworzu

przy parafii, jak i te wycieczki dla wielu milusiñskich po-

zostan¹ w pamiêci na d³ugie lata. A dla nie jednego dziec-

ka udzia³ w pó³koloniach bêdzie jedyn¹ atrakcj¹ tegorocz-

nych wakacji.                                                                pf

Wystawy w Galerii na Zdrojowej
W lipcu w galerii na Zdrojowej mo¿na by³o podziwiaæ rêcz-

nie wykonan¹ bi¿uteriê- dzie³o naszych jaworzañskich ar-

tystek. Na wystawie zgromadzono zbiory; Natalii Sumi-

na - Ficek, Joanny Jeremienko i Natalii Ga³êziowskiej.

Dzieci na wycieczce na Górze ¯ar. Foto: Parafia E-A w Jaworzu
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„Ba³kañska Ekspresja- Zora” – taki tytu³ nosi³a niecodzien-

na wystawa obrazów olejnych, pasteli, akwareli, aktów, gra-

fiki i rzeŸby. Artysta od wielu ju¿ lat mieszka w Jaworzu, z

pochodzenia jest Serbem. Zwieñczeniem wystawy Brano

Saviæ’a trwaj¹cej prawie dwa tygodnie by³o spotkanie au-

torskie, które mia³o miejsce 1 lipca w „Galerii na Zdrojo-

wej”, gdzie malarz podj¹³ przyby³ych mieszkañców oraz

przedstawicieli Rady Gminy Jaworze.

Prezentowane dzie³a sztuki Brano Saviæ’a nie s¹ proste w

odbiorze lecz wymagaj¹ od odwiedzaj¹cych wystawê za-

stanowienia i odkrycia tego, co autor chcia³ przekazaæ po-

przez abstrakcyjne formy pe³ne symboliki, zwi¹zane z sur-

realizmem i kubizmem, a czêsto dodatkowo tkwi¹ce ko-

rzeniami w rodzinnych stronach autora – na Ba³kanach .

Poprosiliœmy Brano Saviæ’a o przybli¿enie tematyki jego

obrazów, akwareli i rzeŸb. Tak wiêc oddajmy g³os samemu

Artyœcie;

Brano Saviæ: Rozpocznê od prezentacji mojego Tryptyku

„Fantazja Motylkowa” bêd¹cej symboliczn¹ form¹ przed-

stawienia duchowoœci otaczaj¹cego œwiata- symbol Oka i

chiñskiej Mandali, ca³oœæ jest umieszczona w wizerunku

motyla. To co ³¹czy mandalê i motyla to ruch. Ca³oœæ jest

utrzymana w duchu surrealistycznym. W tryptyku tym umie-

œci³em równie¿ wiersz w jêzyku angielskim - w³aœnie o mo-

tylu. Ca³y tryptyk jest wykonany tuszem, o³ówkiem, paste-

lem olejnym i temper¹ .

EJ.: Sk¹d zaczerpn¹³ Pan pomys³ na realizacjê tego dzie³a?

Brano Saviæ: Mój dziadek mieszka³ na granicy Czarno-

góry i Hercegowiny, stamt¹d zapamiêta³em krajobraz –

piêkne pola i du¿o motyli. Jako dziecko lubi³em patrzeæ

na te ró¿nokolorowe owady. To by³o piêkne. W naszej

okolicy by³y ich ca³e masy i to ró¿ne gatunki. To gdzieœ

we mnie zosta³o. W mojej duszy, to wspomnienie cza-

sów dzieciñstwa i tych pejza¿y z rodzinnych stron. Po-

nadto dla mnie motyl ma swoje znaczenie w sensie du-

chowym – jest on symbolem piêknej i czystej mi³oœci,

Wystawa Brano Saviæ „Bordens” – Ba³kañskiego Picasso w Galerii na Zdrojowej

ale i … krótkiego ¿ycia.

EJ.: Inne obrazy to swego rodzaju nawi¹zanie do sztuki

Picassa?

Brano Saviæ: Tak, jestem zafascynowany sztuk¹ tego

artysty i nawet namalowa³em kilka obrazów w znacznej

mierze wzoruj¹c siê na Pablo Picasso. Niektóre z nich

zmieni³em wed³ug w³asnego uznania. A wiêc mamy tutaj

pokazany kubizm, a jak wiemy kubizm nie d¹¿y do piêk-

na, ale do estetyki. Niektóre obrazy zmieni³em np. s³yn-

ny kot Picassa. Jednak chcê podkreœliæ, ¿e nie jestem

kopist¹ st¹d obraz podpisa³em - „Kot od Picassa”. Dla-

czego lubiê malowaæ obrazy wzorowane na Picasso? To

proste- jest on moim idolem. St¹d te¿ mówiê o sobie

„Ba³kañski Picasso”. Poza tym lubiê to robiæ dla moich

przyjació³ .

EJ: W innym miejscu widzimy obrazy pe³ne symboliki, choæ

odmienne od tych pozosta³ych

Brano Saviæ: Tak to s¹ obrazy tworzone przy u¿yciu stylo-

grafu, o³ówka, tempery i akwareli. W obrazy tych wkompo-

nowa³em wiersze – w jêzyku serbskim, polskim i angielskim.

Ich wiod¹cym symbolem jest ró¿a, a wiersze s¹ dedykowa-

ne mojej Matce. Ró¿a to dla mnie kwiat mi³oœci, mam go w

moim sercu, tak jak i moj¹ Matkê. Kolejny obraz to grafika

olejna, a inspiracj¹ dla mnie by³a Muza- jako symbol na-

tchnienia dla artysty, ale i piêknej kobiety. Dalej mamy dada-

istyczne portrety niewiast, a w ca³oœæ wplecione s¹ teksty

piosenek. Ca³oœæ zatytu³owa³em „Ba³kañska ekspresja”.

EJ: Mamy te¿ kilka kobiecych aktów, jednak ich forma jest

odmienna od tych powszechnie spotykanych?

Brano Saviæ: Tak, to nie jest ³atwe. Na przyk³ad tê Wenus

malowa³em prawie 5 lat. Wpierw zrobi³em kontury, jednak

dalej to, co próbowa³em malowaæ -nie podoba³o mi siê. Po

szeœciu latach pod natchnieniem namalowa³em obraz w ci¹-

gu godziny. Tu dalej mamy Aischê podobn¹ do kobiet w Bo-

œni. Dalej mam obraz mojej ¿ony z motylem na ramieniu, na

tle morza. Taki widok zapamiêta³em sprzed prawie 30 lat.

EJ: Mamy te¿ obrazy i rzeŸby niekonwencjonalne.

Brano Saviæ: Tak jest. Tutaj mam obraz malowany ponad

trzy miesi¹ce. Nie zdradzê szczegó³ów – powiem tylko tyle,

¿e kropelki farby s¹ zasuszane, wczeœniej odpowiednio

dobieram kolory i tak wy³ania siê ca³oœæ. Obok mamy rzeŸ-

bê wykonan¹ z u¿yciem zwyk³ych bombek choinkowych -

na tle gwiazdy. Tam dalej mamy mozaikê w stylu Picasso.

Sk¹d czerpa³em natchnienie? Ja uwa¿am, ¿e z „góry” -z

otaczaj¹cej nas energii kosmicznej.

EJ: Na koniec kilka s³ów o Panu, od kiedy Pan mieszka w

Jaworzu i jak ocenia Pan jaworzan i zarazem Polaków pod

wzglêdem tolerancji wobec obcokrajowców.
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Brano Saviæ: Mieszkam w Jaworzu od 13 lat, pocz¹tkowo

wynajmowa³em mieszkanie, a od roku mam tu w tym samym

budynku przydzielone lokum przez Urz¹d Gminy Jaworze. Do

Polski trafi³em poprzez Czerwony Krzy¿ w 1996 roku, a powo-

dem by³a wojna w by³ej Jugos³awii. Tu te¿ siê leczy³em. Potem

nauczy³em siê jêzyka polskiego, pozna³em kulturê i zwyczaje

tego kraju. Od momentu, jak

przyjecha³em, czu³em siê w Pol-

sce tak ,jakbym tu od dawna

mieszka³. Fakt, pewne zwycza-

je s¹ zupe³nie odmienne od tych

w Jugos³awii. Pokocha³em ten

kraj i tu zosta³em. Polska du¿o

mi pomog³a i jestem z tego po-

wodu bardzo wdziêczny tej zie-

mi i jej mieszkañcom.

Jaworzanie przy-

jêli mnie bardzo

serdecznie i cie-

p³o. Potraktowali

mnie jak przyja-

ciela. Gdy choro-

wa³em pomogli

mi. To w Polsce mogê korzystaæ z leczenia. To równie¿ tu

w Jaworzu, w tej Galerii na Zdrojowej dziêki uprzejmoœci

Oœrodka Promocji Gminy mog³em wystawiæ swoje prace.

Dla mnie to wielki zaszczyt, a dziêki tym wszystkim do-

œwiadczeniom czujê siê tu, jak w swojej drugiej OjczyŸnie.

Jeœli chodzi zwyczaje to na pocz¹tku mego pobytu w Pol-

sce dziwi³o mnie gdy zapraszano mnie na herbatkê. U mnie

w Jugos³awii herbatk¹ czêstuje siê dzieci i osoby chore.

Podobne zdziwienie

budzi³o pytanie „jak

siê czujesz”. U nas

oznacza³oby to pra-

wie to samo- ¿e Ÿle

siê czujesz. Ale

szybko nauczy³em siê tych

niuansów i zrozumia³em, ¿e

jest to wyraz ¿yczliwoœci i tro-

ski, jak¹ otacza siê przyjació³.

EJ: Zami³owanie do sztuki jest

zwi¹zane z Pañskim ¿yciem

zawodowym czy te¿ swego

rodzaju hobby?

Brano Saviæ: W Jugos³awii

skoñczy³em szko³ê ekono-

miczn¹ i jêzyków obcych. Nie studiowa³em sztuki. To jest

moje zami³owanie . Malujê od 6 roku ¿ycia. Ponadto gram

na gitarze, piszê wiersze i teksty piosenek, lubiê odnosiæ

siê do ba³kañskiej filozofii. Ale lubiê te¿ polsk¹ poezjê- a

szczególnie twórczoœæ Szymborskiej, Leœmiana, Mi³osza i

Mickiewicza. Jeœli chodzi o muzykê lubiê komponowaæ bal-

lady ba³kañskie, piszê teksty po serbsku, t³umaczê je te¿

na jêzyk polski i angielski. Jednak muszê dodaæ, ¿e jêzyk

polski jest bardzo trudnym dla obcokrajowca- dla mnie

szczególnie gramatyka i pisownia „¹, ê” . Z kolei jêzyka

serbskiego mo¿na nauczyæ siê w ci¹gu pó³ roku.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Panu abyœmy mogli kiedyœ

byæ mo¿e równie¿ w murach tej Galerii zobaczyæ kolejn¹

Pañsk¹ wystawê, a mo¿e pos³uchaæ w autorskim wykona-

niu ba³kañskich ballad i poezji?                   Piotr Filipkowski

Konkurs TMJ-  Ciekawe i ma³o znane

obiekty historyczne Jaworza cd
Zgodnie z obietnic¹ publikujemy ostatni¹ czêœæ  wyró¿nio-

nych i nagrodzonych  prac dzieci z naszych placówek oœwia-

towych. Przypominamy, ¿e rozstrzygniêcie konkursu i wrê-

czanie nagród mia³o miejsce w amfiteatrze podczas  tego-

rocznej majówki.

Oto fragmenty historii pewnego domu:

„Jednym takich miejsc jest niestety wal¹cy siê ju¿ dziœ dom

przy ul. Wapienickiej. Jest to dom nr 61 w Jaworzu Œred-

nim, wybudowany w 1879  roku, który w 1912 roku kupi³

Pawe³ Ryrych. Pan Pawe³ prowadzi³ gospodarstwo, hodo-

wa³ byd³o, pracowa³ w zak³adzie. Obecnie budynek nie na-

daje siê do zamieszkania”. Plansze z pracami mo¿na obec-

nie zobaczyæ w Galerii na Zdrojowej.                             pf
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Gdzie s³yszysz œpiew, tam wejdŸ, tam dobre serce maj¹. Zli

ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie œpiewaj¹…

V Koncert Ewangelickich Chórów

Koœcielnych Ziemi Cieszyñskiej
W sobotê 20 czerwca ju¿ po raz pi¹ty Parafia Ewangelic-

ko- Augsburska w Jaworzu przy wsparciu Urzêdu Gminy

Jaworze i samorz¹du Województwa Œl¹skiego zorganizo-

wa³a koncert chórów ewangelickich dzia³aj¹cych przy pa-

rafiach Diecezji Cieszyñskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augs-

burskiego. Oprócz pieœni religijnych , chóry prezentowa³y

równie¿ pieœni ludowe Œl¹ska Cieszyñskiego. W otwarciu

koncertu uczestniczyli przedstawiciele w³adz Urzêdu Gmi-

ny Jaworze i Rady Gminy, a samego otwarcia dokona³

zwierzchnik Diecezji Cieszyñskiej ks. bp Pawe³ Anweiler.

Ide¹ koncertu jest pokazanie bogactwa duchowego jake tkwi

w pieœni religijnej oraz naszej tradycji kulturowej Œl¹ska
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Cieszyñskiego. Pozytywnym i optymistycznym akcentem

tych koncertów jest udzia³ w nich m³odych ludzi. Jak mawia

inne znane powiedzenie „kto œpiewa ten dwa razy siê mo-

dli”. Tak wiêc pomimo niepogody na koncert przyby³o wielu

mi³oœników pieœni chóralnej.                                           pf

Z ¿ycia POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO

Dok¹d na wycieczkê ?
Wielu mieszkañców naszej piêknej miejscowoœci ma-

j¹c do dyspozycji wolny weekend zastanawia siê jak

go zagospodarowaæ, co zaproponowaæ rodzinie, naj-

bli¿szym? Wœród ró¿nych form aktywnego spêdzenia

wolnego czasu jest wycieczka. Jeœli ju¿ poznaliœmy ma-

lownicze, ciekawe zak¹tki Beskidu Œl¹skiego czy

¯ywieckiego i nie ma „Dni kultury …”, warto wybraæ

siê za miedzê, za Olzê do nie mniej atrakcyjnych

miejsc na Morawach, a jak¿e innych od tych, które

poznaliœmy u siebie.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddzia³ Jaworze od

kilku lat organizuje jednodniowe wycieczki dla swoich

cz³onków, sympatyków i innych zainteresowanych osób

w³aœnie w tym kierunku, st¹d zaproponowane miejsca

s¹ sprawdzone i spotka³y siê z du¿ym zainteresowa-

niem zwiedzaj¹cych. Oto nasze propozycje:

Zapora w Cierlicku na rzece Stonawce oddana w 1962

roku jako zbiornik retencyjny i zbiornik wody pitnej dla

Karwiny. D³ugoœci 617 m i wysokoœci 25 m na tamie.

Na jej brzegach wybudowano 15 obiektów wypoczyn-

kowych, trzy pla¿e i wiele domków rekreacyjnych. Obok

w lasku pomnik polskich lotników i konstruktorów Fran-

ciszka ¯wirki i Stanis³awa Wigury, którzy zginêli tam w

1932 roku lec¹c do Pragi na zawody

Zapora w ¯ermanicach - betonowa, zbudowana w

1958 roku na rzece £uczynie /Lucinie/ d³ugoœci 502

metry i wysokoœci 38 metrów. Zapora ma kszta³t litery

Y, gdzie jedno ramiê i sp³yw tworzy wspomniana rzeka

a drugie wykopany 9 km kana³ dostarczaj¹cy do zapo-

ry wodê z rzeki Morawki. Na obu brzegach miejsca wy-

poczynkowe.

Studenka - Muzeum kolejnictwa mieszcz¹ce siê w pa-

³acu pochodz¹cym z XV wieku. Obecny kszta³t nada³a

mu rodzina Blückerów z Walsztatu. W 1901 roku uru-

chomiono w Studence fabrykê wagonów „Vagonka”, któ-

ra w okrojonym zakresie dzia³a do dziœ. Muzeum w zam-

ku pokazuje rozwój kolejnictwa i budowê wagonów na

Morawach i w Czechach od XIX do XXI wieku zaœ mi-

niaturowy pokaz dzia³ania kolei przyci¹ga uwagê nie

tylko dzieci.

Koprzywnice - Muzeum przemys³u samochodowego.

Za³o¿ycielem fabryki by³ Ignacy Szustal, który ju¿ w 1853

roku zacz¹³ od wytwarzania karet i powozów. Pierwsze

auto wyprodukowa³ w 1897 roku. Nastêpnie rozwin¹³ pro-

dukcjê wozów typu „Tatra” - osobowych, ciê¿arowych,

wojskowych i specjalnego u¿ytku a tak¿e naczep sa-

mochodowych. Pocz¹tki muzeum zaczynaj¹ siê od 1947
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roku, by na prze³omie XX i XXI wieku przenieœæ siê do

nowych pawilonów i eksponowaæ dorobek fabryki „Ta-

tra” ró¿nych modeli i z ró¿nych okresów.

Hukwaldy - Ruiny zamku biskupiego. W drugiej po³o-

wie XIV wieku biskup o³omuniecki za³o¿y³ pañstewko

stanowe z 30 wioskami i 5 miastami a zbudowany gród

w Hukwaldach mia³ strzec jego granic. Po wojnach hu-

syckich gród rozbudowano do zamczyska a w XVIII

wieku powsta³a tam rezydencja. Jednak po¿ar w 1762

roku zakoñczy³ jego œwietnoœæ. Zamek popad³ w ruinê

do dziœ najwiêksz¹ w Czechach o obwodzie ponad 800

mb. Ruiny zamku otacza wielki park z licznymi okaza-

mi starodrzewia, amfiteatrem, w którym odbywaj¹ siê

festiwale muzyczne kompozytora Leona Janaczka uro-

dzonego w Hukwaldach.

Bruszperk - najmniejsze ale najstarsze miasteczko na

Morawach z piêknym ryneczkiem i sklepem z nalewka-

mi na ró¿ne dolegliwoœci.

Dolina rzeki Ostrawicy - przepiêkna trasa od Frydku

Mistku a¿ po Bumbalkê. Rzeka oddzielaj¹ca Œl¹sk Cie-

szyñski od Moraw nazywana jest robotnic¹, gdy¿ ni¹

sp³awiano drewno, obok budowano ma³e oœrodki prze-

mys³u hutniczego a w latach powojennych wybudowa-

no zaporê wodn¹ - Szañce zalewaj¹c miejscowoœæ Sta-

re Hamry. Jad¹c w prawo od Bumbalek wzd³u¿ rzeczki

Beczwy Wszetiñskiej doje¿d¿amy do Wielkich Karlo-

wic miejscowoœci z muzeum etnograficznym i koœció³-

kiem z XVIII wieku. Dalej doje¿d¿amy do

Wszetina - miasta powiatowego gdzie ciekawostk¹ s¹

dwa koœcio³y stoj¹ce obok siebie. Koœció³ luterañski z

1783 roku wielokrotnie przebudowywany i koœció³ cze-

sko braterski z 1827 roku. Z ty³u piêkna bry³a architek-

toniczna nowoczesnego domu pogrzebowego.

Leszna ko³o Zlina - ZOO i drewniany pa³acyk. W 1804

roku Krystian August Seilern za³o¿y³ osadê Leszna z

klasycystycznym zamkiem i parkiem w którym za³o¿y³

zwierzyniec. Jego syn Józef w latach 1887-93 przebu-

dowa zamek w romantyczn¹ budowlê z bogatym wy-

strojem rzeŸbiarskim a jego potomkowie w 1928 roku

za³o¿yli w parku du¿e zoo.

Wa³askie Miêdzyrzecze - miasto powiatowe z zam-

kiem Kiñskich gdzie mieœci siê muzeum kultury wa³a-

skiej i odrestaurowanym zamkiem ¯erotinów, obecnie

dom kultury.

Ro¿now - Jad¹c wzd³u¿ rzeczki Beczwy Ro¿nowskiej

doje¿d¿amy do miejscowoœci gdzie w 1925 roku dwaj

bracia Jaronkowie za³o¿yli pierwszy skansen czeski sk³a-

daj¹cy siê z trzech czêœci: drewniane miasteczko, wa-

³aska dziedzina i przemys³owa dziedzina. Zgromadzo-

no tam ponad 60 obiektów budownictwa drewnianego z

Moraw i Œl¹ska.

Radhoszcz - centrum turystyczne, szczyt w Paœmie Ra-

dhoszczañskim wys. 1129m. W czasach pogañskich

miejsce kultu boga plonów, trzód i goœcinnoœci - Rade-

gasta. Na szczycie stoj¹ dwa pomniki, z XIX wieku po-

mnik Cyryla i Metodego oraz kaplica z 1898 roku i po-

mnik Radegasta z 1931 roku. Na szczyt mo¿na wyje-

chaæ wyci¹giem.

Browar Radegast - w Raszkowicach ko³o Dobrej. Zwie-

dzanie i degustacja piwa do godz.16.oo

We wrzeœniu planowana jest jednodniowa wycieczka na

S³owacjê w okolice ¯yliny jak zwykle z naszym nieoce-

nionym przewodnikiem z Cieszyna in¿. W³adys³awem

Sosn¹.

Leopold K³oda
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POSIADY TMJ

Posiady z Aniel¹  Kupiec i Danielem Kad³ubcem
Zgodnie z zapowiedzi¹ z czerwcowego numeru „EJ”  zamieszczamy poni¿ej wybrane wiersze

zaolziañskiej poetki Anieli Kupiec.

Wiersze te zosta³y zaczerpniête z tomiku poezji pt. Korzenie gdzie znajduj¹ siê tak¿e wiersze

Ewy Milerskiej i Anny Filipek. Tomik ten zosta³ wydany w Ostrawie w 1981 roku.

„Przychodzimy, odchodzimy,
Leciuteñko, na paluszkach...”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

dr Eugeniusza Haduli
zas³u¿onego dla Towarzystwa Mi³oœników Jaworza, wspó³twórcy idei posiad

od wielu lat wpisanych w tradycjê Jaworza.
Mi³oœnika historii i kultury naszej gminy oraz Œl¹ska Cieszyñskiego

Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

Promocja Jaworza  na Jarmarku Ligockim
Pierwsz¹ z zapowiadanych imprez zagranicznych pod patro-

natem Stowarzyszenia Nasze Jaworze  by³ udzia³ w Jarmar-

ku Ligockim w Ligotce Kameralnej (Komorni Lhotka) w Cze-

chach. Impreza ta mia³a miejsce 25 lipca i w sumie wziê³o w

niej udzia³ 35 osób z Jaworza. Oprócz naszego stowarzysze-

nia, do Ligotki Kameralnej pojecha³y przedstawicielki kó³ go-

spodyñ wiejskich a wiêc KGW nr 1 z Jaworza wraz z prze-

wodnicz¹c¹ Danut¹ Mynarsk¹, KGW nr 2 z Jaworza Œred-

niego z przewodnicz¹c¹  Irenê Mikler oraz reprezentanci Ko³a

Emerytów i Rencistów z Krystyn¹ Plaza-Popielas. Podczas

tego jarmarku mo¿na by³o  nie tylko podziwiaæ wystêpy ze-

Z dzia³alnoœci Stowarzyszenia Nasze Jaworze

Jarmark Ligocki
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Z wizyt¹ na S³owacji
Nastêpnego dnia tj 26 lipca  Stowarzyszenie Nasze Jawo-

rze zorganizowa³o wyjazd na Dzieñ Polsko-S³owacki do

Beli na S³owacji. Grupa jaworzan uda³a siê tam na zapro-

szenie  starosty Beli Ivana Dvorsky’ego.

Tym razem oprócz promocji  wyrobów kuli-

narnych z Jaworza, S³owacy mogli pos³u-

chaæ naszej orkiestry dêtej Glorieta i roze-

graæ wspólny mecz pi³karski oldboyów  Bela

kontra Jaworze. Po zaciêtej walce sporto-

wej, nasza dru¿yna oldboy uleg³a dru¿ynie

s³owackiej 5:1. Liczy siê  jednak  to, ¿e ca³y

mecz i wspólne spotkanie odbywa³o siê w

mi³ej i przyjacielskiej atmosferze. Jaworza-

nie zostali goœcinnie przyjêci przez stronê

s³owack¹. Ale i te¿ nie przyjechali tu z pu-

stymi rêkami - panie z Jaworza (g³ównie

spo³ów artystycznych, ale i zaprezentowaæ swoje tradycje

kulinarne. Darmowy poczêstunek naszymi potrawami -

chleb z mas³em, chleb ze smalcem, ser wiejski by³ mo¿li-

wy dziêki zaanga¿owaniu naszych pañ ze wspomnianych

organizacji. Ponadto Henryk Kisia³a i Augustyn Szczypka

z Ko³a Emerytów i Rencistów prezentowali swoje wyroby

rêkodzie³a ludowego na polskim stoisku w Ligotce Kame-

ralnej. Niestety co pewien czas  aura czêstowa³a wszyst-

kich obfitym deszczem, co w przypadku imprez plenero-

wych nie jest czynnikiem sprzyjaj¹cym zabawie. W³adze

naszej gminy by³y reprezentowane przez Annê Skotnick¹-

Nêdzka – Sekretarz Gminy Jaworze Andrzeja Œliwkê- Prze-

wodnicz¹cego Rady Gminy oraz wiceprzewodnicz¹cego

Rady Gminy Zygmunta Podkówkê.

¿ony pi³karzy) pomog³y w przygotowaniu regionalnego po-

czêstunku- podobnie jak w Ligotce Kameralnej, ponadto

S³owacy byli czêstowani ko³oczem z cukierni p. Mrowca.

Jednak najbardziej S³owakom spodobali siê

nasi motocykliœci, którzy przyjechali do Beli

w liczbie 8 za³óg z polskimi i s³owackimi fla-

gami. Widok takiej grupy motocyklistów i ich

wspania³ych maszyn zrobi³ wielkie wra¿enie.

Na Dzieñ Polsko-S³owacki w sumie pojecha-

³o z Jaworza 55 osób.

Na podstawie  informacji Przewodnicz¹cego

Stowarzyszenia Nasze Jaworze - Zygmunta

Podkówki

Opracowa³: P.Filipkowski

Foto: Zygmunt Podkówka

Motocykliœci w Beli  Slowacja

Polscy i s³owaccy oldboye

Przygotowanie poczêstunku



2009 ROKSIERPIEÑ ECHO JAWORZA str. 22

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Czas nieub³aganie biegnie, to ju¿ po raz trzeci zorgani-

zowany zosta³ Trzeci Samochodowy Rajd Jaworza i

Festyn na Powitanie Wakacji. W tym roku impreza mia³a

nieco skromniejszy wymiar, powodem jest wszechobec-

ny kryzys. Do udzia³u w rajdzie pocz¹tkowo zg³osi³o siê

19 za³óg, ostatecznie wystartowa³o 10. Cztery za³ogi ofi-

cjalnie poinformowa³y organizatorów o rezygnacji, na-

tomiast 5 po prostu nie przyby³a na rajd.

W poprzednich latach formu³a rajdu by³a nieco inna –

wiêcej by³o rywalizacji i zabaw sportowych. W tym roku

by³o nieco skromniej, ale czy Ÿle? Zadowolenie na twa-

rzach uczestników mówi samo za siebie. W tym roku

komandorem rajdu zosta³ Wiceprzewodnicz¹cy Rady

Gminy- zapalony mi³oœnik sportu – Zbigniew Putek.

Pod dowództwem takiego komandora wszystko musia-

³o pójœæ sprawnie. Podobnie jak i odprawa zawodników

przed startem, której dokona³ Zbigniew Putek wspól-

nie z dyrektorem Oœrodka Promocji Gminy – a zara-

zem organizatorem imprezy- Leszkiem Baronem. Jak

przysta³o na profesjonalny rajd samochodowy ktoœ mu-

sia³ z miejsca startu wypuszczaæ na trasê kolejne za³o-

gi z nieod³¹cznym atrybutem w rêku – chor¹gwi¹ star-

tow¹. A t¹ osob¹ by³a w tym roku Przewodnicz¹ca Ko-

misji Edukacji, Sportu i Promocji Rady Gminy – Kry-

styna Szczypka. Miejscem startu 13 czerwca i mety –

14 czerwca by³ parking przy ulicy Wapienickiej. Nad bez-

pieczeñstwem startuj¹cych za³óg czuwali nasi druho-

wie z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu.

Skromni „¿o³nierze œw. Floriana” uczestnicz¹ praktycz-

nie ka¿dej gminnej imprezie- zabezpieczaj¹c trasy, miej-

sca imprez, czuwaj¹c nad naszym bezpieczeñstwem. I

o tym musimy pamiêtaæ nie tylko przy okazji dnia Œw.

Floriana.

Ale wracaj¹c do naszego rajdu. Tradycyjnie pó³metek

by³ w Komorni Lhotce czyli mówi¹c po „naszymu” -w

Ligotce Kameralnej na Zaolziu (Republika Czeska). Tra-

sa rajdu wiod³a z Jaworza przez ¯ywiec (zwiedzanie

Browaru) dalej Pêtl¹ Beskidzk¹ przez Koniaków, gdzie

zatrzymano siê na postój i zwiedzanie Muzeum Koron-

karstwa. Dalej przez przejœcie graniczne w Jasnowicach

uczestnicy rajdu udali siê przez Jab³onków do Ligotki

Kameralnej.

Tam organizatorzy przygotowali nocleg i tzw imprezê

integracyjn¹. Nastêpnego dnia w niedzielê uczestnicy

rajdu wracali do Jaworza. W drodze powrotnej zatrzy-

Trzeci Samochodowy Rajd Jaworza i Festyn na Powitanie Wakacji

mano siê pod pomnikiem polskich lotników ¯wirki i Wi-

góry w Cierlicku (Terlico) na Zaolziu.

Ca³a trasa rajdu liczy³a w sumie 180 km.

Po powrocie do Jaworza i krótkim odpoczynku by³

ci¹g dalszy imprezy, a wiêc sportowe zmagania, a w

tym m.in.: zawody ³ucznicze prowadzone przez UKS
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Dziesi¹tka-Komes. Ca³oœæ prowadzi³ showmen, ka-

bareciarz, instruktor nauki jazdy- znany i lubiany

Grzegorz Stasiak - serialowy „Alojz” z serialu „Œwiê-

ta Wojna”, uczestnik wielu œl¹skich programów w

Radiu Piekary, Radiu Em, czy obecnie satelitarnej

telewizji TVS. Na szczêœcie przez te dwa dni pogo-

da dopisa³a, co w przypadku imprez plenerowych ma

niebagatelne znaczenie. Festyn na Powitanie Wa-

kacji z udzia³em „rajdowców” odbywa³ siê tradycyj-

nie na terenach rekreacyjnych Villi Barbara. Dla

uczestników Festynu jak i  za³óg przygotowano

smaczny posi³ek, napoje ch³odz¹ce, a dodatkowo

przygrywa³a Orkiestra Dêta Glorieta.

Wracaj¹c do uczestników rajdu. Symboliczny medal

za wiernoœæ rajdom mo¿e dostaæ za³oga Towarzystwa

Mi³oœników Jaworza. Kierowc¹ by³ tutaj ju¿ po raz

trzeci Ryszard Stanclik. W tym roku za³ogê TMJ „od-

prowadza³” i cennych uwag przed startem udziela³ Je-

rzy Ryrych – kapitan ¿eglugi wielkiej i zarazem rad-

ny RG Jaworze oraz cz³onek zarz¹du TMJ. W rajdzie

ponadto uczestniczy³y za³ogi zarówno na wspó³cze-

snych flagowych wyrobach koncernów motoryzacyj-

nych, jak i na zabytkowych motocyklach i samocho-

dach osobowych pamiêtaj¹cych po³owê XX wieku. Pa-

miêtaæ jednak nale¿y, ¿e celem imprezy nie by³o z³a-

panie maksymalnej iloœci policyjnych punktów kar-

nych, ale bezpieczne dotarcie do poszczególnych ce-

lów trasy przy zachowaniu zasad bezpieczeñstwa ru-

chu drogowego. A wiêc wszelkie „wyœcigi „ po drodze

nie mia³y ¿adnego sensu. Ka¿dy z uczestników wylo-

sowa³ swój numer startowy, a punkty za udzia³ w raj-

dzie mo¿na by³o zdobyæ w takich konkurencjach, jak
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W 2010 roku do organizacji rajdu obieca³o w³¹czyæ siê

Ko³o Mi³oœników Starych Samochodów z Bielska-Bia³ej.

Oto wyniki klasyfikacji koñcowej:

I MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 9 „PNIOKI” - 122,5 pkt.

II MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 7 „ADAM” - 96 pkt.

III MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 10 „MYSZKI” - 91,5 pkt.

IV MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 3 „DRINKTEAM” - 87,1 pkt.

V MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 5 „BIEDRONY” - 81,4 pkt.

VI MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 4 „KORA” - 62,7 pkt.

VII MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 6 „SUPER” - 60,6 pkt.

VIII MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 1 „PRZEMUSIE” - 53,6 pkt.

IX MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 8 „CYKUSIE” - 43,5 pkt.

X MIEJSCE ZA£OGA Z NR STARTOWYM 2 „OLEK” - NIESKLASYFIKOWANO

badminton, rzutki, tenis sto³owy itp. przeprowadza-

nych w Ligotce Kameralnej. Dodatkowo punkty mo¿-

na by³o zdobyæ w Jaworzu 14 czerwca w strzelaniu z

³uku, rzutach do kosza. W zakoñczeniu III Rajdu Sa-

mochodowego Jaworza i Festynu na Powitanie Wa-

kacji uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy Ja-

worze z jej przewodnicz¹cym Andrzejem Œliwk¹ na

czele oraz wójt Zdzis³aw Bylok.

Ju¿ dziœ zapraszamy do wziêcia udzia³u w przysz³orocz-

nym Rajdzie!

Opracowa³ : P.Filipkowski
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„Ci co osi¹gaj¹ dobre wyniki w sporcie – musz¹ równie¿ osi¹gaæ dobre wyniki w nauce szkolnej. Nie mo¿e tu byæ ¿adnego

rozdŸwiêku pomiêdzy szko³¹, a zajêciami w klubie…”

Historia Stowarzyszenia Kick-Boxingu siêga 1993 roku kiedy to sekcja tej dyscypliny sportowej powsta³a w Jaworzu. Pocz¹t-

kowo sekcja ta mia³a charakter rekreacyjny a zajêcia odbywa³y siê tylko z m³odzie¿¹. Treningi prowadzono m.in. w gimna-

zjum w Jaworzu. W 2002 roku powsta³ KS Jaworze, który w 2005 roku przeobrazi³ siê w Stowarzyszenie Kick-Boxingu Beskid

Dragon. W styczniu 2008 roku powsta³a sekcja Muay Thai prowadzona przez Agnieszkê Turchan. Stowarzyszenie Beskid

Dragon jest cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Kick-Boxingu. Przez ostatnich 6 lat zawodnicy klubu zdobyli ponad 400 medali.

Trenerami s¹:

Agnieszka Turchan- instruktor – 2 Dan ( kick-boxing i muay-thai)

Piotr Turchan - trener klasy II- 3 Dan ( kick-boxing i ju-jitsu)

Wywiad z Piotrem Turchanem
Czêsto mówi siê wiele o agresji wœród nastolatków. Wp³yw

na to ma wiele czynników jak stres, brak poczucia bezpie-

czeñstwa czy niektóre z programów telewizyjnych i gier

komputerowych.

Czy sztuka kick-boxingu nie niesie z sob¹ wzrostu zagro-

¿eñ dla m³odzie¿y?

P.Turchan: Przede wszystkim

tytu³em wyjaœnienia trzeba po-

wiedzieæ, ¿e Kick-Boxing nie

jest ¿adn¹ „sztuk¹ walki” zwi¹-

zan¹ z jak¹œ filozofi¹. Jest to

jedna z dyscyplin sportowych.

Kick – Boxing skupia siê tylko

na sportowej rywalizacji. Jak

ka¿dy sport wymaga ciê¿kiej

pracy, æwiczeñ, dyscypliny i

samodyscypliny oraz lojalnoœci.

Tu nie ma miejsca dla ludzi, którzy chcieliby kiedyœ wyko-

rzystywaæ swoj¹ przygodê z tym sportem dla stosowania

przemocy czy udzia³u w rozbojach. Aby uczestniczyæ w roz-

boju nie trzeba znaæ kick-boxingu, karate, czy trenowaæ

³ucznictwa. Do tego wystarczy zaburzona osobowoœæ cz³o-

wieka i znajduj¹ce siê pod rêk¹ dowolne przedmioty.

Kick-Boxing kojarzyæ siê mo¿e raczej z mêsk¹ dyscyplin¹

sportow¹, a jednak równie¿ wiele dziewczyn osi¹ga w nim

wspania³e wyniki. Czym ogólnie rzecz ujmuj¹c jest ta dys-

cyplina sportowa dla m³odzie¿y?

P.Turchan: Kick-Boxing sam w sobie jest bardzo rozleg³¹

dyscyplin¹ sportu i dzieli siê na kilka form walki. S¹ to semi–

contact i light–contact, które s¹ formami miêkkimi. Potem

s¹ : full-contact, low kick, K1 Rules, Muay Thai.

Dzieci najlepsze wyniki osi¹gaj¹ w semi contact. Obrazo-

wo tê formê walki najlepiej mo¿na przyrównaæ do szermierki,

gdzie zarówno system walki i sposób liczenia punktów s¹

bardzo do siebie zbli¿one. Ta forma walki wymaga niesa-

mowitej precyzji i wyczucia dystansu, sprytu i pewnych wro-

dzonych predyspozycji. Zadawane ciosy s¹ bardziej wizu-

alne, choæ sprawiaj¹ dla widzów wra¿enie silnych. Tu kon-

takt zawodników w walce nazwa³bym wrêcz „muœniêciem”.

Mamy te¿ light-contact bêd¹cy form¹ walki nie przerywanej,

ci¹g³ej. Jest to sport dla ludzi chc¹cych ju¿ trochê powalczyæ

. Jednak ciosów tak¿e tutaj nie mo¿na zadawaæ z pe³n¹ si³¹.

Tu zakoñczy³bym temat dzieci i m³odzie¿y, a wiêc tego co

æwicz¹ w ramach kick-boxingu w klubie Beskid Dragon.

PóŸniej zaczynaj¹ siê ju¿ formy twarde, a wiêc full contact

gdzie wszystkie chwyty i ciosy s¹ zadawane z pe³n¹ si³¹, a

walki odbywaj¹ siê w ringu. Jednak i te formy twarde nie s¹

zarezerwowane tylko dla mê¿czyzn. U nas w klubie jest 7

kobiet uprawiaj¹cych tê formê walki. O ich wynikach niech

œwiadczy fakt, ¿e jedn¹ z nich – Martê Jab³oñsk¹ przed

miesi¹cem powo³ano do Kadry Narodowej. To du¿e wyró¿-

nienie i sukces

Ile osób z samego Jaworza æwiczy w Klubie Beskid

Dragon?

P.Turchan: Z Jaworza w zajêciach bierze udzia³ prawie 50

dzieci co stanowi³ ponad 40% cz³onków Klubu Beskid Dra-

gon. W Jaworzu dzia³amy do 8 lat, to wszystko wspaniale

siê rozwija. Ostatnio do kadry narodowej zosta³y powo³ane

3 dziewczyny z naszej gminy Jaworza. Jest to efekt ich

ciê¿kiej pracy od prawie 7 lat. Dostaæ siê do kadry to nie

takie proste.

Jak przedstawia siê liczebnoœæ klubów kick – boxingu w

skali ca³ego kraju?

P.Turchan: W chwili obecnej jest zarejestrowanych, a

wiêc legalnie dzia³aj¹cych klubów kick-boxingu – 149 w

ca³ej Polsce. Nasz klub Beskid – Dragon w rankingu

medalowym jest na 4 miejscu wœród wszystkich klubów

dzia³aj¹cych w naszym kraju. Tak wiêc mamy pewien

powód do dumy, a przede wszystkim dumne z siebie

mog¹ byæ dzieci i m³odzie¿ – gdy¿ to ich wyniki wywin-

dowa³y nasz klub na tak¹ wysok¹ pozycjê. A jeszcze

rok temu byliœmy na 36 miejscu. Na ten sukces praco-

waliœmy szczególnie ciê¿ko od prawie 5 lat. Choæ a¿

takiej pozycji i tylu sukcesów nie spodziewaliœmy siê,
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przesz³o to nasze najœmielsze oczekiwania. Patrz¹c od

lutego tego roku – i nie licz¹c jakiœ lokalnych pucharów,

to samych medali ogólnopolskich, europejskich i œwia-

towych mamy ju¿ 16 z³otych, 9 srebnych i 11 br¹zo-

wych. We wrzeœniu wyje¿d¿amy na Mistrzostwa Euro-

py do Chorwacji. Mam nadziejê, ¿e te¿ nie wrócimy do

Polski z pustymi rêkami.

Jaka jest recepta na sukces w kick-boxingu?

P.Turchan: To minimum 2-3 lata wytê¿onych æwiczeñ i to

po 3-4 razy w tygodniu. Ale takie spektakularne sukcesy

przychodz¹ po 5 latach æwiczeñ. Ja przez 15 lat by³em in-

struktorem, teraz zosta³em trenerem. Tak wiêc i dla mnie

nic nie przysz³o ³atwo. A w sumie w ca³ej Polsce jest nas

tylko 14 trenerów kick-boxingu. ¯ona te¿ jest instruktorem,

a wiêc du¿o pomaga mi w prowadzeniu zajêæ.

Czym dla m³odego cz³owieka jest sprawdzenie siê w spo-

rcie i pierwsze nawet te ma³e sukcesy?

P. Turchan: Dla m³odego cz³owieka to znaczy bardzo

du¿o. Maj¹ ju¿ lepszy start w doros³e ¿ycie, autentycz-

nie wzrasta ich poczucie w³asnej wartoœci. Ja sam wiem

te¿ ile pomóg³ mi sport, w ró¿nych przeciwnoœciach

¿yciowych dodawa³o mi to si³ do zmagania siê z proble-

mami. Równie¿ i nasza m³odzie¿ w tym wszystkim od-

najduje siebie i swojej miejsce w ¿yciu. Co wa¿ne pod-

kreœlenia, zajêcia kick-boxingu w ¿adnej mierze nie

odbijaj¹ siê na wynikach w nauce. Zreszt¹ to jest te¿

warunek uczestnictwa w æwiczeniach. Tak wiêc œrednia

ocen dzieci i m³odzie¿y- tych osi¹gaj¹cych tak¿e naj-

lepsze rezultaty w æwiczeniach w klubie Beskid-Dragon

to minimum 4,8 . Wracaj¹c do pierwszego Pañskiego

pytania – w ¿aden sposób nie doszukiwa³bym siê zwi¹z-

ków pomiêdzy wybrykami chuligañskimi, a tak¹ czy inn¹

dyscyplin¹ sportu. Ci co osi¹gaj¹ dobre wyniki w spo-

rcie – musz¹ równie¿ osi¹gaæ dobre wyniki w nauce

szkolnej. Nie mo¿e tu byæ ¿adnego rozdŸwiêku pomiê-

dzy szko³¹, a zajêciami w klubie. Ci którzy szukaj¹ w

kick-boxingu chwilowej zabawy, po 2-3 miesi¹cach od-

chodz¹ z klubu. Wyj¹tkiem mog¹ byæ jedynie ci, którzy

æwicz¹ w tzw grupie rekreacyjnej, ale tacy od pocz¹tku

wiedz¹, ¿e nie bêd¹ liczyli siê w ¿adnych zawodach. Ja

te¿ stawiam sprawê jasno- nie naciskam na nikogo, na

pierwszym miejscu pozostaje nauka w szkole i zdro-

wie. Sukces sportowy nie mo¿e byæ celem samym w

sobie, a ju¿ na pewno nie mo¿e nikomu zniszczyæ zdro-

wia i ¿ycia. Dzieci, które regularnie æwicz¹ w klubie co

pó³ roku przechodz¹ badania lekarskie w poradni spor-

towej w Bielsku-Bia³ej.

Proszê powiedzieæ jak czêsto zdarzaj¹ siê urazy w æwicze-

niach kick-boxingu?

P.Turchan: patrz¹c na hokej, pi³kê no¿n¹, kolarstwo czy

inne dyscypliny to muszê powiedzieæ, ¿e kick-boxing byæ

mo¿e wbrew przewidywaniom jest najmniej kontuzjogen-

nym sportem. Z moich obserwacji wynika, ze najwiêcej

urazów zdarza siê w grach zespo³owych. Oczywiœcie mó-

wiê ca³y czas o tym sporcie amatorskim. Nie mówiê o

kick-boxingu na ringach i w sporcie zawodowym gdzie

walki i zadawane ciosy maj¹ wrêcz mia¿d¿¹c¹ si³ê. Ja

mówiê o sporcie – zabawie, czyli tym co propagujemy w

naszym klubie Beskid Dragon. Tu æwiczenia dzieci i za-

dawane „ciosy” to muœniêcia, liczy siê technika ruchu, a

w ¿adnym wypadku nie niedozwolone uderzenie. Ba³bym

siê jedynie dopuszczenia do zawodów ( co na szczêœcie

nie ma miejsca) ludzi nie æwicz¹cych w klubach, którzy

potrafi¹ jedynie „waliæ na oœlep” i sami nie widz¹ gdzie

trafi¹ i z jak¹ si³¹.

Czy zdarzaj¹ siê szczególnie uzdolnieni zawodnicy?

P.Turchan: Tak przyk³adem niech bêdzie Sandra Paszek,

która po niespe³na 1,5 roku zdoby³a Puchar Œwiata i tym

samym zaskoczy³a nie tylko siebie ale i nas. Jednak takie

przypadki s¹ rzadkoœci¹. G³ównie po³¹czenie talentu z wy-

czuciem i æwiczeniami przynosi dobre efekty.

A jak rozpoczê³a siê Pañska przygoda ze sportem?

P.Turchan: Ja rozpocz¹³em trenowaæ w 1978 roku judo,

potem karate, a¿ w koñcu zaj¹³em siê kick-boxingiem.

Wówczas w Polsce to by³y pocz¹tki kick-boxingu. Nie

by³o te¿ dostêpnych tylu zabezpieczeñ co dziœ. A wiêc

zaliczy³em wiele kontuzji- w tym kolana, ¿ebra, biodra. A

sk¹d siê wziê³o zami³owanie do sportu? Myœlê, ¿e dziêki

ojcu, który podnosi³ ciê¿ary, a po czêœci to przygoda. ̄ ona

zaczê³a trenowaæ w 1989 roku, w 2000 roku zdoby³a

uprawnienia instruktora, a w tym roku zrobi³a II stopieñ

mistrzowski. Moja ¿ona Agnieszka æwiczy ch³opaków w

formie walki Muay Thai, czego nawet ja nie prowadzê.

Ponadto pomaga mi w æwiczeniach np. grupy kobiet, ale

nie stricte kadrowców. Zawodników trenujê ju¿ osobiœcie

choæ ona s³u¿y mi wielk¹ pomoc¹. Do kick-boxingu si³¹

rzeczy wci¹gnêliœmy te¿ nasze dzieci. W przysz³ym roku

uprawnienia kick-boxingu bêdzie robi³ nasz syn. Córka

Natalia dalej jest nasz¹ zawodniczk¹. W najbli¿szym

czasie planujemy utworzenie Œl¹skiej Sekcji Kick-Boxin-

gu ba bazie naszego Stowarzyszenia Beskid Dragon, klu-

bu w Sosnowcu oraz reaktywowanego klubu w Jaworzu.

Ale o tym powiem w swoim czasie…

Dziêkujê za rozmowê

Piotr Filipkowski
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Puchar Œwiata w Kick Boxingu

W dniach 04-08.09 w Rimini odby³ siê Puchar Œwiata w kick-boxingu federacji

WAKO.

W Pucharze uczestniczy³ Prezydent Federacji WAKO Sensej Falsoni

Nasza ekipa by³a reprezentowana w sk³adzie: Sandra Paszek, Natalia

Turchan, Sylwia Szymala, Kornelia Kieloch, Marta Waliczek i Juliusz

Szatan. Wszyscy zawodnicy  dali  z siebie wiele, a dwoje z nich siêgnê³o

po medale.

Marta Waliczek zdoby³a Puchar Œwiata w formule low-kick light

Kornelia Kieloch srebro w semi-contact kat - 55 kg

Kornelia Kieloch braz kat - 50 kg semi-contact.

Mistrzostwa Polski  w Kick Boxingu

W dniach 19-21 czerwca br w Zgorzelcu mia³y miejsce Mi-

strzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Formule K-1.

KLUB BESKID-DRAGON reprezentowa³o trzech zawodni-

ków:

MARTA JABLOÑSKA KAT -52 KG JUNIOR

MARTA WALICZEK KAT -65 KG SENIORKA

DAMIAN DOBOSZ KAT -81 KG SENIOR

Po najwy¿szy tytu³ MISTRZA POLSKI siêgnê³a MARTA

JAB£ONSKA, która jest  jednoczeœnie Mistrzyni¹ Polski w

Full-Contact oraz MARTA WALICZEK zdobywczyni PU-

CHARU ŒWIATA w Rimini  2009.
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KOMENDANT POLICJI RADZI

Praca za granic¹ to bardzo powa¿ny krok wymagaj¹cy prze-

myœlenia. Decyzja o wyjeŸdzie podjêta z dnia na dzieñ nie

jest dobrym rozwi¹zaniem. Nara¿amy siê nie tylko na to, ¿e

praca nie spe³ni naszych oczekiwañ, ale przede wszystkim

mo¿emy staæ siê ofiar¹ handlu ludŸmi. Dlatego je¿eli mamy

zamiar wyjechaæ z kraju powinniœmy podj¹æ pewne dzia³ania

– o nich poni¿ej –, które zminimalizuj¹ ryzyko zwi¹zane z

poszukiwaniem pracy za granic¹. Po pierwsze powinniœmy

odpowiedzieæ sobie na elementarne pytania: Czy naprawdê

chcê pracowaæ za granic¹? Dlaczego chcê pracowaæ za gra-

nic¹? Czy chcê szybko zarobiæ i wróciæ do kraju czy wyemi-

growaæ na sta³e? Czy chcê pracowaæ w swoim zawodzie czy

wystarczy, ¿e sobie dorobiê w pracy niewymagaj¹cej wyso-

kich kwalifikacji? Jakie s¹ moje kwalifikacje i umiejêtnoœci?

Takie podejœcie do sprawy u³atwi nam ostateczne podjêcie de-

cyzji o wyjeŸdzie oraz znalezieniu odpowiadaj¹cej nam oferty.

Co powinniœmy wiedzieæ o handlu ludŸmi, jakie sytuacje

powinny wzbudziæ w nas podejrzenia i spowodowaæ dok³ad-

ne sprawdzenie przedstawianej nam oferty pracy czy na-

uki? Nawet je¿eli oferta nie wzbudza naszych podej-

rzeñ dok³adnie j¹ sprawdŸ!

Praca za granic¹:

• sprawdŸ czy osoba lub firma proponuj¹ca Ci pracê dzia³a le-

galnie, czy jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji

Zatrudnienia, posiada odpowiedni certyfikat – od 01 listopada

2005 wydawany przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa,

• ustal czy Twój przysz³y pracodawca istnieje oraz sprawdŸ

zgodnoœæ profilu dzia³ania firmy z proponowan¹ Ci prac¹,

• dowiedz siê czy poœrednik posiada umowê zawart¹ z

pracodawc¹ zagranicznym i czy wys³a³ ju¿ ludzi do pra-

cy za granic¹,

• poproœ o dane kontaktowe pracodawcy oraz osób, które

ju¿ skorzysta³y z us³ug poœrednika i mog¹ to potwierdziæ,

• domagaj siê umowy w jêzyku polskim, przed podpisaniem

dok³adnie j¹ przeczytaj, skonsultuj jej treœæ z osob¹ maj¹c¹

profesjonaln¹ wiedzê w tym zakresie lub osob¹ zaufan¹,

• jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci, przed wyjazdem

skontaktuj siê z organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê zwalczaniem

handlu ludŸmi ( np.: LaStrada )

Nauka za granic¹:

 •· skontaktuj siê uczelni¹ lub szko³¹, o przyjêcie do której siê ubie-

gasz i sprawdŸ czy dany kurs jest rzeczywiœcie oferowany,

• je¿eli organizacj¹ kursu zajmuje siê niezale¿na agencja

sprawdŸ czy rzeczywiœcie taka agencja istnieje i dzia³a

legalnie,

Zanim wyjedziemy w poszukiwaniu szczêœcia w „ziemi obiecanej”

• porozmawiaj z poprzednimi uczestnikami kursu,

• jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci, przed wyjazdem

skontaktuj siê z organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê zwalczaniem

handlu ludŸmi (np.: LaStrada)

ZA GRANIC¥

Masz k³opoty zwróæ siê do konsula:

• utraci³eœ dokumenty, po sprawdzeniu Twojej to¿samo-

œci otrzymasz paszport blankietowy umo¿liwiaj¹cy po-

wrót do kraju,

• zosta³eœ zatrzymany lub aresztowany – zadba abyœ by³

nie gorzej traktowany ni¿ obywatel kraju w którym prze-

bywasz, powiadomi Twoj¹ rodzinê o aresztowaniu,

• mo¿e dostarczyæ Ci listê adwokatów rekomendowanych

przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹ (koszty wynajê-

cia adwokata pokrywasz sam),

• potrzebujesz skontaktowaæ siê z organizacjami bezp³at-

nie oferuj¹cymi pomoc i wsparcie ofiarom handlu, wy-

muszonej prostytucji; adresy niektórych z nich uzyskasz

od polskiego konsula w kraju, w którym przebywasz,

gdy utraci³eœ pieni¹dze konsul mo¿e:

 - poœredniczyæ w skontaktowaniu Ciê z rodzin¹ lub przy-

jació³mi w Polsce,

- w uzasadnionych przypadkach, je¿eli nie ma innych mo¿-

liwoœci przekazania pieniêdzy, wyp³aci kwotê jaka zo-

sta³a wp³acona przez rodzinê czy znajomych na konto

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,

- w uzasadnionych przypadkach udzieliæ pomocy finan-

sowej w wysokoœci umo¿liwiaj¹cej powrót do kraju, o ile

potrzebuj¹cy zobowi¹¿e siê do jej zwrotu.

PAMIÊTAJ!

• masz prawo do wyboru swojego miejsca zamieszkania

i swobodnego poruszania siê,

• nie mo¿esz byæ zmuszany do pracy i wykonywania us³ug

wbrew w³asnej woli,

• masz prawo do obrony swoich praw

*  *  *  *  *

Zwierzê te¿ ma prawo do godnego ¿ycia

W ostatnim czasie nasza Policja prowadzi³a sprawê o znêca-

nie siê nad zwierzêtami- dok³adnie rzecz ujmuj¹c chodzi³o o

wilczura – „mieszkaj¹cego” w Jaworzu, któremu w³aœciciel

postanowi³ stworzyæ „szko³ê przetrwania” zamiast godnej eg-

zystencji. Spraw¹ zajêli siê jaworzañscy policjanci z Powiato-

wym Lekarzem Weterynarii. Po przeprowadzonych badaniach
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i oglêdzinach miejsca, okaza³o siê, ¿e zwierzê przebywa w

z³ych warunkach, bez dostêpu do wody. Funkcjonariusze w

myœl ustawy o ochronie zwierz¹t przeprowadzili postêpowa-

nie przygotowawcze i poprzez Prokuraturê Rejonow¹ sprawa

zosta³a skierowana do S¹du Rejonowego w Bielsku-Bia³ej.

Ku przestrodze ale i obudzeniu sumieñ:

W myœl art. 36.1. ustawy z 1997 roku o ochronie zwierz¹t

przestêpstwem podlegaj¹cym karze ograniczenia wol-

noœci / grzywny s¹ m.in. nastêpuj¹ce czyny :

* umyœlne zranienie lub okaleczenie zwierzêcia

* doœwiadczenia na zwierzêtach powoduj¹ce cierpienie

* bicie zwierz¹t

* przeci¹¿anie zwierz¹t poci¹gowych i jucznych

* z³oœliwe straszenie lub dra¿nienie zwierz¹t

* utrzymywanie zwierz¹t w niew³aœciwych warunkach by-

towania, w tym utrzymywanie ich w stanie ra¿¹cego nie-

chlujstwa lub w pomieszczeniach i klatkach uniemo¿li-

wiaj¹cych im zachowanie naturalnej pozycji

* porzucanie zwierzêcia, a szczególnoœci kota i psa

* stosowanie okrutnych metod w hodowli zwierz¹t

* przeprowadzanie na zwierzêtach testów œrodków higie-

nicznych i kosmetycznych

* trzymanie zwierz¹t na uwiêzi, która powoduje ich uszko-

dzenie cia³a lub cierpienie oraz nie zapewnia mo¿liwo-

œci niezbêdnego ruchu

* organizowanie walk zwierz¹t

Art. 37.1. wspomnianej ustawy okreœla wykroczenia prze-

ciwko zdrowiu i ¿yciu zwierz¹t, a s¹ nimi m.in.

• kto utrzymuje zwierze domowe ma obowi¹zek zapew-

niæ mu pomieszczenie chroni¹ce je przed zimnem, upa-

³ami, opadami atmosferycznymi, z dostêpem do œwiat³a

dziennego, umo¿liwiaj¹ce swobodna zmianê pozycji cia-

³a, odpowiedni¹ karmê i sta³y dostêp do wody.

W tym miejscu warto zapytaæ czy cz³owiek zawsze dumnie brzmi?

*  *  *  *  *

Wypadek œmig³owca w Jaworzu Górnym

12 czerwca w Jaworzu Górnym w pobli¿u zabudowañ spad³

œmig³owiec. Na szczêœcie nikt nie ucierpia³, ani spoœród za-

³ogi samolotu, ani pobliskich mieszkañców. Tak czy inaczej

ca³e zdarzenie wygl¹da³o groŸnie. W chwili obecnej nadal

sprawê wypadku lotniczego bada Pañstwowa Komisja ds.

Wypadków Lotniczych Ministerstwa Infrastruktury. Czerwiec

i luty obfitowa³ wrêcz w tragiczne w skutkach katastrofy sa-

molotowe na ca³ym œwiecie. St¹d mo¿e niektórzy z nas wy-

bieraj¹ bardziej tradycyjne formy podró¿y naziemnej- d³u¿-

sze i bardziej uci¹¿liwe, ale z wiêksz¹ szans¹ na prze¿ycie

ani¿eli w przypadku wypadków lotniczych. Jaworzañski przy-

k³ad wypadku bez ofiar stanowi wyj¹tek od regu³y...

Na podstawie inf. Komisariatu Policji w Jaworzu i Œl¹-

skiej Komendy Policji w Katowicach

Opracowa³ P.Filipkowski

*  *  *  *  *

Œwiêto Policji przypada w rocznicê uchwalenia przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1919 Ustawy o Policji Pañstwo-

wej. Na jej mocy w odrodzonym pañstwie polskim zosta³a powo-

³ana formacja, która zgodnie z zapisem ustawowym by³a orga-

nem wykonawczym w³adz pañstwowych oraz samorz¹dowych,

odpowiedzialnych za ochronê bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku

publicznego. By³ to akt prawny zasadniczego znaczenia dla s³u¿b

bezpieczeñstwa w niepodleg³ym pañstwie. Po raz pierwszy ob-

chody policyjnego œwiêta odby³y siê w 1926 roku. Przerwa³y je

tragiczne wydarzenia drugiej wojny œwiatowej. Dopiero w 1996

roku, nawi¹zuj¹c do historycznych wydarzeñ 1919 roku, ustano-

wiono Œwiêto Policji, które przypada w dniu 24 lipca.

Z okazji Œwiêta Policji

 wszystkim naszym Policjantom pe³ni¹cym s³u¿bê w

Jaworzu, stoj¹cym na stra¿y naszego bezpieczeñ-

stwa, sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia

skutecznej i owocnej pracy zawodowej oraz

wytrwa³oœci w zapewnianiu nam wszystkim porz¹dku

publicznego

Redakcja Echa Jaworza

List do redakcji
Wyjaœniamy, ¿e redakcja nie bêdzie udziela³a na ³amach

Echa odpowiedzi na anonimy. Jedynym wyj¹tkiem jest ano-

nim, jaki wp³yn¹³ do nas, a jak siê okaza³o nie jest to pierw-

szy tego typu list kierowany do ró¿nych instytucji w Jawo-

rzu. Treœæ anonimu dotyczy godzin pracy baru „Pod B³at-

ni¹”. Gdy pokazaliœmy list Prezesowi GS Samopomoc w

WSPÓLNE SPRAWY

Jasienicy, okaza³o siê , ¿e jego treœæ by³a ju¿ znana wcze-

œniej. Poni¿ej publikujemy oficjaln¹ odpowiedŸ jak¹ uzy-

skaliœmy od w³aœciciela obiektu czyli w GS Jasienica.

 

Nawi¹zuj¹c do anonimu z dnia 17.06.2009r. w/s dzia-

³alnoœci baru „Pod B³atni¹” wyjaœniamy:
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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

poleca us³ugi w zakresie:

t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych

i specjalistycznych (np. medycznych, prawnych itd.);

indywidualnych lekcji jêzykowych;

konsultacji metodyczno-jêzykowych;

doradztwa merytorycznego podczas pisania prac

naukowych (licencjat, praca magisterska);

.

.

.

.

ULTRAFIOLETOWY STERYLIZATOR WODY
TWOJA WODA W KRANIE BEZ BAKTERII I

WIRUSÓW, A ZE SK£ADNIKAMI MINERALNYMI
Przeznaczenie: sterylizacja wody pitnej, wody

gruntowej. Bezpieczna woda mimo opadów deszczu.

Pijemy wode z kranu jak wodê butelkow¹.
Tel. 0695748713, 0338173290 (informacje i sprzeda¿)

Serdeczne podziêkowania za wsparcie

i solidarnoœæ wszystkim s¹siadom

uczestnicz¹cym w pomocy podczas

powodzi jaka mia³a miejsce w czerwcu

przy ul. Cisowej 118

Gra¿yna i Miros³aw Nowak

Uwaga Reklamodawcy

Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane  do drugiego wtorku

poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja

nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu og³osze-

niowego o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw  wynosi 33zl z podatkiem

VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt

MASTER SCHOOL indywidualnie / grupowo

43-385 Jasienica 291 (Krzy¿ówka)

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

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

og³asza nabór na kursy jêzykowe na rok szkolny 2009/2010

w ofercie jêzyk:

ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI

Spó³dzielnia jako w³aœciciel obiektu wydzier¿awia ca³y

obiekt Pani Bo¿enie Surowiec. Dzier¿awca wywi¹zuje

siê z warunków, jakie zapisane s¹ w umowie. Co do

godzin handlu - otwarcia lokalu, Spó³dzielnia nie inge-

ruje gdy¿ takich zapisów umowa nie posiada. Dzier¿aw-

ca prowadzi odrêbn¹ firmê - zarejestrowan¹ - i wszel-

kie uwagi co do jego dzia³alnoœci nale¿y zg³aszaæ jemu.

Wg naszej wiedzy lokal jest otwarty d³u¿ej. Pod adre-

sem obecnego dzier¿awcy do Spó³dzielni dotychczas nie

wp³ynê³a ¿adna skarga - z wyj¹tkiem 2 anonimów - któ-

rego autorem jest ta sama osoba. Sprawê pozostawia-

my bez dalszego biegu.

 

Z pozdrowieniami i szacunkiem

Zarz¹d Spó³dzielni
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