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Rozpocz¹³ siê ostatni etap projektu systemowego realizowanego przez Gminny Oœrodek Pomocy spo³ecznej w

Jaworzu. Zakoñczy³y siê grupowe zajêcia w ramach treningu kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych, teraz czas

na spotkania indywidualne z trenerami.

Warto w tym miejscu zadaæ pytanie czy i jak zmieni³o siê ¿ycie beneficjentów? Na to pytanie znajd¹ Pañstwo

odpowiedŸ na stronach 8-9.
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA

INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

Przewodnicz¹cy RG Jaworze Andrzej Œliwka przywita³ w³oda-

rzy naszej gminy, przedstawicieli Urzêdu Gminy Jaworze, or-

ganizacji, stowarzyszeñ oraz przyby³ych goœci i mieszkañców.

Sesja ta równie¿ by³a nagrywana przez TV Region i bêdzie

mo¿na zobaczyæ relacjê z niej na stronie www.region.info.pl

W obradach sesji uczestniczy³o 15 radnych, a wiêc wszyscy

radni, co tym samym stanowi³o o wa¿noœci podejmowanych

uchwa³ przez Radê Gminy.

Wyst¹pienia zaproszonych goœci

W. Wehsoly odniós³ siê do prasowych informacji o Stowa-

rzyszeniu Nasze Jaworze.

Do poruszonej kwestii odniós³ siê Andrzej Œliwka (Przewod-

nicz¹cy RG) wyjaœniaj¹c miêdzy innymi, ¿e sprawa jest ba-

dana pod k¹tem prawnych mo¿liwoœci uczestniczenia rad-

nych w dzia³alnoœci stowarzyszeñ.

Radny Jerzy Ryrych podziêkowa³ radnym i wszystkim miesz-

kañcom gminy za udzia³ w pogrzebie swego ojca Waltera

Ryrycha.

Powo³anie Komisji Uchwa³ i Wniosków.

Do komisji zaproponowano: Irenê Mikler i Krystynê Szczyp-

kê. Radni jednog³oœnie zaakceptowali sk³ad tej¿e komisji.

Zmian do porz¹dku obrad nie zaproponowano.

Protokó³ z poprzedniej sesji przyjêto 13 g³osami za, przy 2

g³osach wstrzymuj¹cych ze wzglêdu na ich nie uczestnicze-

nie w obradach poprzedniej sesji.

Pkt 6 – Podjêcie uchwa³:

1.  Zmiany Gminnego programu Profilaktyki i Rozwi¹-

zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2009.

Temat przedstawi³ Waldemar Saltarius.

W zwi¹zku z nadwy¿k¹ w bud¿ecie z tytu³u wp³ywów ze sprze-

da¿y napojów alkoholowych, W. Saltarius zg³osi³ proœbê o

przekazanie dodatkowej kwoty 15 tys. z³ na dzia³alnoœæ œwie-

tlicy socjoterapeutycznej i podwy¿szonej w sumie do kwoty

3 tys. z³ -na dofinansowanie leczenia uzale¿nieñ w poradni

Bielsku-Bia³ej ( us³ugi ponadstandarowe). Wczeœniej na do-

finansowanie naszych pacjentów korzystaj¹cych z tej¿e po-

radni planowaliœmy przeznaczyæ kwotê 2 tys. z³, jednak¿e

zwiêkszy³a siê liczba osób wymagaj¹cych leczenia w porad-

ni leczenia uzale¿nieñ – st¹d wniosek o do³o¿enie dodatko-

wego 1 tys. z³.

Opiniê w tym punkcie przedstawi³ Przewodnicz¹cy Komisji -

radny Jan Stekla . Projekt uchwa³y odczyta³ wiceprzewodni-

XVIII Sesja RG Jaworze - dnia 27 paŸdziernika 2009 roku.

cz¹cy RG Zygmunt Podkówka. Za przyjêciem uchwa³y g³o-

sowa³o 15 radnych.

2. Zmiany w bud¿ecie na rok 2009 przedstawi³a Skarbnik

Gminy Zofia Gruszczyk. W g³ównej mierze dotyczy³y one

dodatkowych dochodów bud¿etu gminy z tytu³u sprzeda¿y

napojów alkoholowych w sumie w kwocie 18 tys. z³ i prze-

kazaniu tej kwoty na cele przedstawione w pkt 1. Dodatko-

we kwoty z tytu³u nadwy¿ki bud¿etowej wypracowanej przez

Przedszkole nr 2 zosta³by przekazane na rzecz tej placów-

ki. Kolejny punkt dotyczy³ dodatkowych œrodków finanso-

wych (ich przesuniêcia w ramach bud¿etu) na dzia³alnoœæ

gminnej biblioteki, co m.in. by³o zwi¹zane z koniecznoœci¹

przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych. Opinie w tej

sprawie przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji Finansów rad-

ny Roman Lorek. By³a to opinia pozytywna. Projekt uchwa-

³y odczyta³ Zbigniew Putek – wiceprzewodnicz¹cy RG Ja-

worze. Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych

3.  Wyst¹pienie z wnioskiem do Wojewody Œl¹skiego o

nabycie w formie nieodp³atnego przekazania Gmi-

nie Jaworze nieruchomoœci przy ul. Szkolnej

Temat ten omówi³a Kierownik Referatu Gospodarki i In-

frastruktury £ucja Habdas. Rzecz dotyczy „trójk¹ta komu-

nikacyjnego” w samym centrum Jaworza na ³¹czniku po-

miêdzy ul. Szkoln¹ a Zdrojow¹. Dok³adniej rzecz ujmuj¹c

w tym miejscu gdzie stoi Pomnik Ofiar Faszyzmu, wybu-

dowany ze œrodków gminnych. Obelisk wymaga renowa-

cji, a istnieje powa¿na szansa na pozyskanie œrodków na

ten cel w ramach Lokalnej Grupy Dzia³ania, na co przygo-

towywana jest ju¿ dokumentacja - warunkiem jest jednak

to, aby pomnik ten sta³ na gruncie stanowi¹cym w³asnoœæ

gminy.

Radna Irena Mikler w imieniu Komisji Inwentaryzacji wy-

razi³a pozytywn¹ opiniê co do projektu uchwa³y. Projekt

uchwa³y odczyta³ Zygmunt Podkówka - wiceprzewodni-

cz¹cy RG.

Za przyjêciem uchwa³y by³o 15 radnych

4.  Wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Jaworze

prawa w³asnoœci w formie darowizny nieruchomo-

œci gruntowej po³o¿onej od ulicy Cisowej stanowi¹-

cej drogê dojazdow¹ Temat pkt 4 i pkt 5 omówi³a

Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury UG £ucja

Habdas.
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W przed³o¿onym projekcie uchwa³y chodzi³o o nieodp³atne

przejêcie przez Gminê Jaworze krótkiego odcinka bocznej

drogi dojazdowej od ul. Cisowej do obecnie istniej¹cych

tam 4 posesji. Droga ta spe³nia wszystkie parametry zwi¹-

zane z drog¹ dojazdow¹. Osoba prywatna deklaruj¹ca chêæ

przekazania nieodp³atnie traktu na rzecz Gminy Jaworze

zaproponowa³a równie¿ nadanie jej nazwy, co w swym wy-

st¹pieniu poruszy³a £ucja Habdas, przedstawiaj¹c ju¿ ist-

niej¹ce nazwy tego typu krótkich ulic dojazdowych i w tym

wypadku zaproponowa³a nadanie jej nazwy „Jasna”.

Radny Krzysztof Kleszcz przedstawi³ pozytywn¹ opiniê Ko-

misji Budownictwa i infrastruktury w sprawie nieodp³atnego

przejêcia drogi.

Projekt uchwa³y w tej sprawie odczyta³ wiceprzewodnicz¹-

cy RG Zbigniew Putek.

Za jej przyjêciem g³osowa³o 15 radnych

5.  Nadania nazwy drodze wewnêtrznej w Gminie Jaworze

Punkt ten zosta³ omówiony powy¿ej. Przewodnicz¹cy RG

Andrzej Œliwka odczyta³ projekt uchwa³y w tej sprawie pro-

ponuj¹c nadanie nazwy „Jasna” dla przejmowanej drogi.

Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych.

6.  Zg³oszenia kandydatury do wyró¿nienia Laur Sreb-

nej Cieszynianki

Wiceprzewodnicz¹cy RG Zygmunt Podkówka odczyta³ pro-

jekt uchwa³y w sprawie nominowania do Lauru Srebnej Cie-

szynianki na wniosek Towarzystwa Mi³oœników Jaworza - pani

Ireny Stekla. Za przyjêciem tej uchwa³y g³osowa³o 15 radnych

7.  Zg³oszenie kandydatury do Nagrody im ks Józefa

Londzina

Wiceprzewodnicz¹cy RG Zbigniew Putek odczyta³ projekt

uchwa³y w sprawie nominowania do Nagrody im ks Józefa

Londzina – pani Krystyny Szczypka.

Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 14 radnych. (radna K. Szczyp-

ka nie mog³a braæ udzia³u w g³osowaniu w swojej sprawie)

8.  Przyznania czterech medali „Zas³u¿ony dla rozwoju

Jaworza”

Krystyna Szczypka przedstawi³a opiniê w sprawie kandy-

datur do medalu „Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza” nastê-

puj¹cych osób: Jerzego Kukli, Ryszarda Stanclika, Toma-

sza Wróbla i Jana Knie¿yka. Wszyscy cz³onkowie Komisji

pozytywnie zaopiniowali te kandydatury. Radny Jerzy Ry-

rych krótko uzasadni³ propozycjê tych¿e nazwisk wysuniêt¹

przez Towarzystwo Mi³oœników Jaworza.

Projekty uchwa³ w tej sprawie odczytywali wiceprzewodni-

cz¹cy Rady Gminy Jaworze. G³osowanie nad ka¿d¹ kan-

dydatur¹ odbywa³o siê oddzielnie.

Zaproponowane kandydatury ka¿dorazowo w g³osowaniach

by³y przyjmowane jednog³oœnie – 15 g³osów za.

Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie miêdzysesyjnym

  - Audyt Certyfikacyjny ISO - jesteœmy po audycie, ocze-

kujemy na przygotowanie wszystkich niezbêdnych do-

kumentów, co powinno siê zakoñczyæ do grudnia tego

roku. Wdra¿anie systemu trwa³o u nas prawie 2 lata, co

zaowocowa³o tym, ¿e jesteœmy pierwsz¹ gmin¹ w po-

wiecie bielskim, która pozytywnie przesz³a certyfikacjê i

bêdzie mog³a pochwaliæ siê przyznanym certyfikatem

zgodnoœci z norm¹ PN-EN ISO 9001:2009.

  - Problemem, jaki poruszy³ wójt, jest tak¿e finansowanie

oœwiaty, co na szczêœcie nie przedstawia siê u nas tak

drastycznie, jak w innych regionach Polski czy nawet

województwa. W tym zakresie gmina aktywnie wspó³-

uczestniczy na forum Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powia-

tów w rozmowach z Ministerstwem Edukacji Narodowej

na temat wprowadzenia odpowiednich zmian, które mia-

³yby odci¹¿yæ bud¿ety samorz¹dów od wielotysiêcznych

nak³adów zwi¹zanych z reform¹ oœwiaty.

  - Odby³ siê przetarg ustny na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego

w domu nauczyciela przy gimnazjum, w wyniku którego

uzyskaliœmy 25 tys. z³ (cena wywo³awcza wynosi³a 13

tys z³). Jest to niewielki lokal wymagaj¹cy doœæ du¿ych

nak³adów finansowych na dostosowanie go do funkcji

u¿ytkowo-mieszkaniowych, a na który w poprzednim

przetargu nie by³o chêtnych.

Pytania radnych dotyczy³y m.in. spotkania Wójta w Staro-

stwie Powiatowym w sprawie PKS oraz uniewa¿nienia przez

powiat przetargu na remont ulicy Cisowej.

Wójt wyjaœni³, ¿e w przypadku odbudowy rowów przy ul Ci-

sowej postêpowanie przetargowe uniewa¿niono w dniu 18

wrzeœnia 2009 r. z uwagi na fakt, ¿e ze wzglêdu na zakres

robót zadanie nie mo¿e byæ finansowane w ramach œrodków

na usuwanie klêsk ¿ywio³owych, a co za tym idzie brak œrod-

ków finansowych po stronie Powiatu. Doda³, ¿e czêœæ robót

w tym zakresie przyjmie na siebie gmina podczas wykony-

wania œcie¿ki rowerowej w tym rejonie.

W przypadku PKS zaœ poinformowa³, ¿e Starostwo Po-

wiatowe jest ju¿ w zasadzie w 100% w³aœcicielem tego

przedsiêbiorstwa i wobec tego z³o¿y³o wniosek o odno-

wienie taboru autobusowego, tj. 27 autobusów w ramach

programu unijnego. Starosta zwróci³ siê do nas z proœb¹

o dop³atê w wysokoœci 14 tys. z³. rocznie do PKS-u. Zda-

niem wójta gmina mo¿e dop³aciæ, ale za ca³y rok 2010,

gdy¿ wówczas tê kwotê mo¿emy podzieliæ na 12 miesiê-

cy, a nie wp³acaæ ca³¹ sumê jednorazowo tu¿ przed koñ-

cem roku. Temat dop³at – jak wyjaœni³ wójt – przynaj-
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mniej za ten rok na razie pozostaje w „zawieszeniu”. Poza

tym zdaniem wójta samorz¹d gminy mo¿e dop³acaæ do

PKS tylko wówczas, gdy stanie siê on wspó³w³aœcicie-

lem tego przedsiêbiorstwa. Tak wiêc czekamy co nam

Starosta Bielski zaproponuje w przysz³ym roku w tym

temacie.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczy³y m.in. podziê-

kowañ za budowê chodnika przy ul. S³onecznej, za pozy-

skiwanie œrodków unijnych, a tak¿e za nowy asfalt na ulicy

Stokrotek.

W tym punkcie niektórzy uczestnicy sesji odnosili siê rów-

nie¿ do sprawy utrzymania zimowego dróg w gminie, wska-

zuj¹c, ¿e to obowi¹zkiem mieszkañców jest odœnie¿anie

chodników przylegaj¹cych do swoich posesji. Ponadto po-

ruszono temat nowej mapy Jaworza, która pojawi siê ju¿

niebawem, a opóŸnienia w tym zakresie zwi¹zane s¹ z tym,

¿e w chwili obecnej trwaj¹ ostatnie poprawki ze wzglêdu na

b³êdy, jakie siê pojawia³y przy nanoszeniu ulic.

Wójt poinformowa³ radnych równie¿ o zakupieniu ma³ego

traktora z pe³nym oprzyrz¹dowaniem co pozwoli na odœnie-

¿anie chodników przez pracowników gospodarczych UG

Jaworze oraz utrzymanie boiska przy gimnazjum.

Kolejne pytanie dotyczy³o odzyskiwania odpadów plastiko-

wych typu Pet przez Gminê Jaworze - Wójt odpowiadaj¹c,

wyjaœni³, ¿e temat ten „ruszy” wiosn¹ przysz³ego roku.

Kolejna sprawa dotyczy³a wyroku s¹du nakazuj¹cego wój-

tom „zmobilizowanie” swoich mieszkañców do bezwzglêd-

nego pod³¹czenia siê do kanalizacji b¹dŸ budowy na w³a-

snej posesji przydomowej oczyszczalni œcieków. S¹d ad-

ministracyjny w cytowanym orzeczeniu wskaza³, ¿e w prze-

ciwnym wypadku mo¿e dojœæ do koniecznoœci wy³¹czenia

przez nadzór budowlany danego obiektu mieszkalnego z

dalszej eksploatacji, co sprawi ¿e wójt bêdzie zmuszony

znaleŸæ takim rodzinom zastêpcze mieszkania.

Kolejny problem dotyczy³ remontu drogi w rejonie amfite-

atru oraz z³ego oznakowania prowadzonych tam robót, co

mo¿e doprowadziæ do wypadku.

Zg³aszanie wolnych wniosków

Radny Jerzy Ryrych zg³osi³ wniosek o zamontowanie wolno-

stoj¹cej tablicy informacyjnej na rogu ulic S³onecznej i Mo-

drzewiowej na przystanku autobusowym, tak, aby w tym celu

nie „wykorzystywaæ” okolicznych drzew. Kolejna proœba

mieszkañców dotyczy wystawienia dodatkowego kosza na

œmieci na rogu ulicy Akacjowej i S³onecznej .

Radny Zbigniew Putek zwróci³ uwagê na datê 15 lipca 1410

roku czyli rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Chodzi o po-

mnik –obelisk wystawiony przez harcerzy w Jaworzu Na³ê-

¿u i zbli¿aj¹c¹ siê 600-tn¹ rocznicê tej znacz¹cej w historii

Polski bitwy. Wniosek radnego Zb. Putka dotyczy³ renowa-

cji tego obelisku ( naprzeciw dawnej szko³y podstawowej w

Na³ê¿u).

Przewodnicz¹cy RG Jaworze Andrzej Œliwka „poleci³”

ten problem harcmistrz Joannie Buzderewicz. Wice-

wójt Rados³aw G. Osta³kiewicz zwróci³ uwagê, ¿e po-

mnik ten znajduje siê na terenie prywatnym, wiêc gmi-

na nie ma prawa inwestowaæ tam jakichkolwiek œrod-

ków. Zastêpca wójta zaproponowa³ aby w nastêpnym

konkursie o œrodki gminne na dzia³alnoœæ organizacji

pozarz¹dowych przeznaczyæ jednej z nich (np. harce-

rzom) odpowiednie celowe œrodki na odnowienie tego

pomnika lub stowarzyszeniom dzia³aj¹cym w Jaworzu.

Nastêpnie odby³a siê dyskusja w tej kwestii. Reasu-

muj¹c celem nadrzêdnym jest oddanie ho³du dawne-

mu polskiemu i litewskiemu rycerstwu - poleg³ym w

walce z Zakonem Krzy¿ackim o Polskê w 1410 roku.

Wójt potwierdzi³, ¿e znajdzie siê rozwi¹zanie, aby ten

pomnik wyremontowaæ.

Radny Roman Lorek przedstawi³ wniosek o podjêcie dzia³añ

administracyjnych w przypadku w³aœcicieli dwóch posesji przy

ul. Po³udniowej i Podgórskiej, którzy notorycznie odmawiaj¹

pod³¹czenia siê do kanalizacji.

G³osowanie nad wnioskami:

Wniosek o postawienie wolnostoj¹cej tablicy og³oszeñ w

pobli¿u przystanku autobusowego przy ul. Modrzewiowej i

kosza przy ul. Akacjowej

Na 13 obecnych radnych wszyscy jednog³oœnie poparli ten

wniosek (2 radnych usprawiedliwi³o swoje wczeœniejsze wyj-

œcie z sesji)

Wniosek o przeprowadzenie renowacji pomnika „grunwaldz-

kiego” przy ul. Cisowej w Jaworzu Na³ê¿u

Za przyjêciem wniosku g³osowa³o 13 radnych przy 2 nie-

obecnych

Wniosek o podjêcie dzia³añ administracyjnych ze strony UG

Jaworze w kwestii przy³¹czenia dwóch posesji do kanalizacji

przy ul. Po³udniowej i Podgórskiej

Za g³osowa³o 13 radnych przy 2 nieobecnych

Dyrektor Gimnazjum Barbara Szermañska poinformowa³a

o uzyskaniu dofinansowania do wyjazdu m³odzie¿y na kolej-

ny Flis Odrzañski oraz o ostatnich dzia³aniach Szkolnego

Ko³a LMiR w gimnazjum.

Obrady zakoñczy³ i za udzia³ wszystkim podziêkowa³ Andrzej

Œliwka – Przewodnicz¹cy RG Jaworze

Przygotowa³ Piotr Filipkowski

Zatwierdzi³ do druku:

Przewodnicz¹cy RG Jaworze Andrzej Œliwka
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EURO-JAWORZE
O funduszach unijnych napisano i powiedziano chyba ju¿

wszystko – od prawd najprawdziwszych do najbardziej wie-

rutnych k³amstw. Zreszt¹ chyba kilka s³ów napisa³em ju¿ o

tym przy okazji artyku³u o ró¿norakich rankingach i innych

metodach monitoringu dzia³añ w obszarze pozyskiwania œrod-

ków europejskich. Moim zdaniem jednak najbardziej w³aœci-

wym sposobem oceny skutecznoœci w³adz samorz¹dowych

w tym zakresie s¹ rzeczywiste sukcesy (i pora¿ki, bo i one

siê zdarzaj¹) na polu konkurowania z innymi o pozyskanie

dodatkowych funduszy na realizacjê najwa¿niejszych pro-

jektów z punktu widzenia danej miejscowoœci.

Nale¿y jednak zaraz na wstêpie zaznaczyæ, ¿e w naszym

kraju przyjê³o siê b³êdne w mej opinii za³o¿enie, ¿e niewa¿-

ne co bêdziemy realizowaæ, ale musimy siêgaæ po œrodki,

gdzie tylko siê da. Co z tego, ¿e w przys³owiowej ju¿ Wólce

Wielkiej maj¹ dwa boiska sportowe, bo skoro siê pojawi³y

mo¿liwoœci zdobycia kolejnych œrodków, to powstanie trze-

cie i niewa¿ne, ¿e z dwóch pozosta³ych ma³o kto ju¿ korzy-

sta. Niestety taka pokutuje w Polsce filozofia patrzenia na

pieni¹dze z Unii. I tu wielka w tym zakresie rola w³odarzy

ka¿dej z polskich gmin – braæ pod uwagê nie tylko dostêpne

Ÿród³a pozyskania zastrzyku gotówki, ale jednoczeœnie rze-

czywiste potrzeby oraz zdolnoœci organizacyjne i bud¿eto-

we zarazem. Ma³o kto bowiem pamiêta, ¿e uzyskanie tego

mitycznego dofinansowania z Brukseli to naj³atwiejszy etap

– schody dopiero zaczynaj¹ siê tam, gdzie mowa o realizacji

zaplanowaniu dzia³añ oraz ich skutecznym rozliczeniu. Mó-

wi¹c prostym jêzykiem – najpierw gmina musi wy³o¿yæ na

stó³ 100% ca³ej „kasy”, a potem – jeœli wszystko pójdzie zgod-

nie z wytycznymi z Warszawy i Komisji Europejskiej – do-

staniemy 85% z powrotem. No i na dodatek trzeba wykazaæ

siê osi¹gniêciem tzw. wskaŸników, czyli zrealizowaæ tyle i

tyle kilometrów drogi, urz¹dziæ okreœlon¹ liczbê imprez czy

zapewniæ, ¿e bêdzie w nich braæ udzia³ odpowiednia iloœæ

publicznoœci – i nie daj Bóg, by któregoœ z tych za³o¿eñ nie

zrealizowaæ, bo Unia bezlitoœnie obni¿y dotacjê.

Dlatego te¿ przy planowaniu dzia³añ zwi¹zanych z pozyska-

niem œrodków unijnych nale¿y podchodziæ przede wszystkim

z daleko id¹c¹ ostro¿noœci¹ i rozwag¹, zadaj¹c sobie zara-

zem kilka pytañ. Pierwsze z nich winno brzmieæ, czy mam

w³asne pieni¹dze na realizacjê tego dzia³ania – bo jeœli tak, to

lepiej zrobiæ to samemu. Bêdzie pewniej, ³atwiej, szybciej i

mniej stresu. Druga sprawa to uzyskanie odpowiedzi na pyta-

nie, czy nasz projekt wpisuje siê w dokumenty strategiczne

nie tylko gminy i powiatu, ale i województwa – bo jeœli nie, to

dajmy sobie z tym spokój, gdy¿ i tak nic nie wskóramy, a eks-

perci bêd¹ bezwzglêdni przy ocenie naszego wniosku. Wresz-

cie trzecia kwestia – czy nasz pomys³ jest nam naprawdê po-

trzebny? Bez pozytywnej odpowiedzi na to pytaniem, powiem

szczerze, nawet nie usiad³bym do przygotowania dokumen-

tacji aplikacyjnej do funduszy europejskich. Po prostu coœ, co

chce siê zrealizowaæ tylko temu, ¿e akurat s¹ odpowiednie na

to œrodki, nie zas³uguje by siê tym zajmowaæ. Ka¿dy wójt,

burmistrz czy prezydent uwa¿aj¹cy siê za prawdziwego me-

ned¿era musi mieæ na uwadze nie tylko profity z punktu wi-

dzenia chwili obecnej, ale wi¹zaæ je z póŸniejszymi konse-

kwencjami  – nie sztuka wybudowaæ jakiœ obiekt, sztuka utrzy-

maæ go i zapewniæ by s³u¿y³ spo³ecznoœci lokalnej. I chyba

tutaj dochodzimy do sedna sprawy – fundusze europejskie

nie s¹ po to, by ³ataæ i tak dziurawy z za³o¿enia bud¿et lokalny,

ale by nakrêcaæ rozwój miejscowoœci w ka¿dym aspekcie –

gospodarczym, kulturalnym czy turystycznym.

Pozwoli³em sobie na te kilka zdañ wstêpu, by uzmys³owiæ czy-

telnikom, czym naprawdê s¹ te wszechobecne fundusze struk-

turalne, bez których nie ma tygodnia w Wiadomoœciach czy

innych Faktach. Ponadto chcia³em, by ka¿dy Czytelnik zrozu-

mia³, ¿e wybór tych czy innych dzia³añ, o których realizacjê

zabiega³ wójt w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej,

by³ podyktowany w³aœnie trosk¹ o rozwój gminy jako ca³oœci,

a nie konkretnych ulic, osiedli czy przysió³ków. Ka¿dy projekt

zg³aszany do konkursów o przyznanie dotacji unijnej jest ba-

dany pod wzglêdem stopnia jego przygotowania oraz jego

wp³ywu na rozwój Jaworza. Poza tym ka¿dorazowo oceniamy,

czy jesteœmy w stanie go sfinansowaæ, tj. mamy odpowiednie

œrodki na „za³o¿enie” za Uniê oraz czy mamy mo¿liwoœci utrzy-

mania go po realizacji - jest to szczególnie wa¿ne tam, gdzie

wymaga siê od samorz¹dów stworzenia nowych etatów. Do-

piero wtedy wystêpujemy z odpowiednimi wnioskami.

Maj¹c doœwiadczenia z lat 2004-2006 wiemy, ¿e tylko takie

podejœcie owocuje najbardziej efektywnymi wynikami. To

w³aœnie przek³ada siê na nasz¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie

w bie¿¹cym okresie obejmuj¹cym lata 2007-2013. Obec-

nie realizujemy nastêpuj¹ce projekty:

1. Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku dro-

gowego obs³uguj¹cego ruch turystyczny pomiêdzy

powiatem bielskim i cieszyñskim – inwestycja realizo-

wana ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013 – Priory-

tet VIII - Transport
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W wyniku realizacji projektu znacz¹cej poprawie uleg³

stan ulicy Turystycznej. Zakres prac obj¹³ przygotowa-

nie terenu pod przebudowê drogi, prace ziemne - roz-

biórkowe, po³o¿enie nawierzchni wraz z przebudow¹ ist-

niej¹cej infrastruktury technicznej - melioracji, kanaliza-

cji deszczowej i prace wykoñczeniowe (oznakowanie pio-

nowe i poziome).

2. Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem

jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze –

inwestycja realizowana ze œrodków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-

2013 – Priorytet III „Turystyka” - projekt obejmuje nastêpu-

j¹ce dzia³ania:

1.  Dzia³anie I. Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu

jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze

2.  Dzia³anie II. Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu

Zadanie dotyczy modernizacji Amfiteatru w Jaworzu po-

przez kapitalny remont jego zaplecza, tj. wyburzenie sta-

rego baraku i budowê obiektu stanowi¹cego zaplecze bu-

dynku Amfiteatru, placu zabaw oraz toalety, a tak¿e mo-

dernizacjê terenu parkowego, tj. budowê 3 parkingów dla

turystów oraz uczestników jego imprez, wykonanie na-

wierzchni terenów wokó³ sceny i widowni oraz wybruko-

wanie tzw. miasteczka. Ponadto planuje siê odtworzenie

stawu parkowego i budowê fontanny w Parku Zdrojowym.

3. Budowa infrastruktury oko³oturystycznej (œcie¿ki pie-

sze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze

– inwestycja realizowana jest ze œrodków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata

2007-2013 – Priorytet III „Turystyka”. W ramach tego pro-

jektu przewidziano nastêpuj¹ce etapy:

1.  budowa parkingu w Jaworzu Centrum (zadanie wykona-

ne)

2.  budowa szlaku pieszego wzd³u¿ ulicy Turystycznej (za-

danie wykonane)

3.  budowa œcie¿ki pieszo-rowerowej wzd³u¿ ul. S³onecznej

(zadanie zostanie wykonane do koñca 2009 roku)

4.  budowa œcie¿ki rowerowej wzd³u¿ ul. Cisowej (zadanie

zostanie wykonane do koñca 2010 r.)

5.  budowa œcie¿ki pieszo-rowerowej wzd³u¿ ulicy Folwarcz-

nej (2010).

Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu przy ul.

Koralowej – inwestycja realizowana bêdzie ze œrodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹-

skiego na lata 2007-2013 – Priorytet IX – Zdrowie

Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostêpnej otwartej

infrastruktury sportowej obejmuj¹cej nastêpuj¹ce 3 obiek-

ty: boisko do pi³ki no¿nej, kort tenisowy oraz boisko do pi³ki

siatkowej wraz z trybunami i ogrodzeniem.

Celem projektu jest poprawa zdrowia oraz warunków

aktywnego spêdzania czasu wolnego (tak indywidual-

nie, jak i grupowo) poprzez zapewnienie odpowiednie-

go zaplecza technicznego oraz niezbêdnych warunków

organizowania sportu i rekreacji w Gminie Jaworze, co

jest niezwykle wa¿ne z punktu widzenia potrzeb spo-

³ecznoœci lokalnej z uwagi na ca³kowity brak jakiejkol-

wiek infrastruktury o ogólnodostêpnym (bezp³atnym dla

wszystkich) charakterze. W wyniku realizacji projektu

na terenie gminy powstanie pierwszy ogólnodostêpny

obiekt sportowy.
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5. Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Sa-

int Genois d’Anneaucourt wk³adem w upamiêtnienie dzie-

dzictwa historycznego po³udniowej czêœci województwa

œl¹skiego - zadanie dotyczy digitalizacji najcenniejszych per-

gaminów z archiwum rodziny Saint Genois d’Anneaucourt, prze-

kazanych w 2005 r. przez Dianê Voigt oraz Mariê del Pilar Keu-

schnig na rzeczy gminy Jaworze, a bêd¹cych aktualnie w de-

pozycie Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego. „Produkty” uzyskane

dziêki temu udostêpnione zostan¹ w formie zapisów na stronie

internetowej oraz na p³ytach DVD nieodp³atnie.

Projekt realizowany jest ze œrodków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-

2013 – Priorytet IV „Kultura”.

6. Digitalizacja dokumentów rodziny Saint Genois d’An-

neaucourt - i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturo-

wego Gminy Jaworze – zadanie dotyczy promocji kultury

gminy Jaworze i uzyska³o dofinansowanie ze œrodków Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹-

skiego na lata 2007-2013 - Priorytet IV „Kultura”.

Niniejszy projekt obejmuje organizacjê m.in. nastêpuj¹cych

wydarzeñ kulturalnych:

• przygotowanie oraz druk pozycji katalogowej/folderowej

opracowania pod roboczym tytu³em „Historia rodziny

Saint-Genois d`Anneaucourt” w 6 wersjach jêzykowych,

• wystawienie sztuki teatralnej przez grupê teatraln¹ pod-

czas imprezy tematycznej na Amfiteatrze w Jaworzu we

wrzeœniu 2010 i maju 2011 roku poœwiêcon¹ historii i

kulturze Jaworza

• wystawy w Galerii na Zdrojowej oraz warsztaty i panele

w formie promocji bezpoœredniej na temat kultury jawo-

rzañskiej oraz dziedzictwa historycznego Œl¹ska Cie-

szyñskiego

• koncert muzyki historycznej inspirowanej dziejami Jawo-

rza w miejscu zabytkowym (koœció³ lub Glorietta na

Goruszce – w zale¿noœci od warunków atmosferycznych)

retransmitowany za poœrednictwem Internetu

• strona internetowa www.kultura.jaworze.pl poœwiêcona

projektowi oraz promocji kultury jaworzañskiej - portal o

kulturze w Jaworzu w min. dwóch wersjach jêzykowych

- po polsku i angielsku, a jednoczeœnie platforma dostê-

pu zdalnego do kultury w gminie

• film o dziedzictwie kulturowym Jaworza w polskiej i an-

gielskiej wersji jêzykowej

Powy¿sze projekty maj¹ tê cechê, ¿e ich dofinansowanie

jest pewne – to znaczy, ¿e albo podpisana zosta³a stosowna

umowa, albo odpowiednie instytucje podjê³y uchwa³y o przy-

znaniu œrodków z Unii Europejskiej – to bez w¹tpienia niebo-

tyczna suma, bo a¿ 10 milionów z³otych (bud¿et gminy to

nieco ponad 14 mln), jakie na dzieñ dzisiejszy nasza gmina

pozyska³a. Gwoli zwyk³ej uczciwoœci nie sposób w tym miej-

scu tak¿e nie dotkn¹æ tego, co nam siê nie uda³o, a miano-

wicie zdobycia œrodków na dokoñczenie budowy hali sporto-

wej, która kosztuje bagatela 7,25 mln z³otych. Niestety w³a-

dze województwa na ten cel w gminach wiejskich przewi-

dzia³y nie ca³e 35 mln z³otych, co wystarczy³o jedynie na

sfinansowanie 9 projektów (i dwóch w czêœci)  spoœród 142

(!) zg³oszonych. Niemniej nie sk³adamy broni i bêdziemy po-

szukiwaæ dodatkowych œrodków z innych Ÿróde³, jako ¿e gim-

nazjum zas³uguje na now¹ halê - tymczasem budujemy tam

nowoczesny kompleks boisk, na co otrzymaliœmy blisko 700

tys. z³otych z Ministerstwa Sportu i Urzêdu Marsza³kowskie-

go. Ale by by³a jasnoœæ – w przedmiocie hali sportowej ostat-

niego s³owa jeszcze nie powiedzieliœmy. Jak równie¿ nie po-

wiedzieliœmy go odnoœnie innych dzia³añ, na które chcemy

zdobyæ œrodki, bo kilka projektów wci¹¿ czeka w kolejce, a

wœród nich ten najistotniejszy, tzn. Budowa kanalizacji sa-

nitarnej w Jaworzu. To nie tylko najwiêkszy, ale i jeden z

najwa¿niejszych projektów inwestycyjnych gminy o wartoœci

ponad 36 mln z³otych. W tym zakresie decyzja znajduje siê

w gestii Ministerstwa Œrodowiska, a konkurencja jest tu spo-

ra, bo m.in. o dotacjê ubiegaj¹ siê takie samorz¹dy, jak Su-

wa³ki, Jelenia Góra, W³oc³awek, Koszalin czy Gdañsk i W³osz-

czowa. Drugim pomys³em, którego realizacjê chcielibyœmy

wesprzeæ ze œrodków UE jest Polsko-Czeskie Centrum

Wspierania Turystyki i Rekreacji „Dolina Jasionki”, któ-

re mia³oby powstaæ w budynku dawnej szko³y podstawowej

w Jaworzu Na³ê¿u. Projekt, który nada³by temu budynkowi

walory schroniska dla m³odzie¿y oraz œwietlicy regionalnej

przewiduje nak³ady w wysokoœci blisko 2 mln z³otych i zo-

stanie zg³oszony do Programu Operacyjnego Wspó³pracy

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

2007-2013 jeszcze w tym miesi¹cu.
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Pewnie móg³bym o funduszach napisaæ jeszcze kilka stron

– nie tylko o tym, co jeszcze robimy (bo miêdzy innymi nie

wspomnia³em ani o szkoleniach finansowanych z EFS, w

których udzia³ wziê³a grubo ponad setka jaworzan, ani o im-

prezach realizowanych przez Oœrodek Promocji Gminy

na Amfiteatrze), ale przede wszystkim, jak bardzo to wszystko

skomplikowane i pracoch³onne, jak durne (przepraszam za

s³owo, ale trzeba to nazwaæ po imieniu) s¹ niektóre wytycz-

ne i ile wymagaj¹ papierologii i niebieskiego tuszu do d³ugo-

pisu (bo czarny móg³by stworzyæ wra¿enie, ¿e w u¿yciu by³a

kserokopiarka). Ale nie napiszê, bo to kwestie wtórne i ca³-

kowicie nieznacz¹ce w porównaniu z korzyœciami, jakie z

tego tytu³u mamy. Bo z funduszami jest mniej wiêcej, jak z

przedstawieniem w teatrze – liczy siê scena, a nie kulisy.

Dlatego te¿ niech kulisy zostan¹ tajemnic¹, bo najwa¿niejsze

jest to, ¿e dziêki funduszom zmienia siê Jaworze. Na lepsze.

Rados³aw G. Osta³kiewicz

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze

Pewni i odwa¿ni- Aktywni 2009
[…] nadzieja istnieje zawsze, do ostatniej chwili.

Dlatego w³aœnie jest nadziej¹.

Nie mo¿emy jej zobaczyæ, ale ona jest dostatecznie blisko

naszych twarzy,

byœmy poczuli powiew poruszonego powietrza.

Jest zawsze tu¿ obok i niekiedy udaje siê nam j¹ schwytaæ

i przetrzymaæ d³ugo,

by wygna³a z nas piek³o.

(Jonathan Carroll, „Na pastwê anio³ów”)

Rozpocz¹³ siê ostatni etap projektu systemowego realizo-

wanego przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ja-

worzu. Zakoñczy³y siê grupowe zajêcia w ramach treningu

kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych, teraz czas na spo-

tkania indywidualne z trenerami.

Warto w tym miejscu zadaæ pytanie czy i jak zmieni³o siê

¿ycie beneficjentów?

Podczas treningu kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych

mo¿na by³o przekonaæ siê czym jest i jak powinna wygl¹-

daæ autoprezentacja -mówi Iwona- istotne by³y tak¿e kon-

kretne porady, jak znaleŸæ siê na rynku pracy. No i wresz-

cie modele zachowania, które s¹ uwa¿nie czytane przez

otoczenie. Przecie¿ spotykamy ró¿nych ludzi, jedni s¹

otwarci, inni wrêcz przeciwnie i doœwiadczenie, które zdo-

bywa siê podczas treningu, gdzie w³aœnie trafia siê na ró¿-

ne osoby, potem niesamowicie siê przydaje- Iwona nie ma

w¹tpliwoœci. Dla Ani zmiany w zachowaniu sta³y siê pomoc-

ne w codziennym ¿yciu - nauczy³am siê asertywnej posta-

wy. Wiem, ¿e chcê pracowaæ z dzieæmi i mam nadziejê, i¿

wkrótce spe³ni¹ siê moje plany. Trening kompetencji i umie-

jêtnoœci spo³ecznych sprawi³, ¿e Ania potrafi mówiæ to, co

myœli - nie bojê siê opinii innych ludzi. Zauwa¿y³am, ¿e

jestem odwa¿niejsza, a to pomaga. Najwa¿niejsze to wie-

dzieæ na pewno, czego oczekuje siê od ¿ycia, co chce siê

robiæ, a tego pewna jest Bo¿ena - ukoñczy³am kurs opieku-

nek osób starszych i dok³adnie wiem, ¿e w³aœnie tym chcê

siê zajmowaæ. Poza tym jestem pewniejsza siebie, odbie-

ram wszystko pozytywnie. Jestem naprawdê zadowolona i

jedyne co mogê zrobiæ to bardzo podziêkowaæ za udzia³ w

projekcie. Zmiana Katarzyny zadziwi³a nie tylko j¹, ale i

najbli¿sze otoczenie- wiem, ¿e mam prawo do wyra¿ania

swojego zdania bez wzglêdu na to czy to siê komuœ podo-

ba, a jest to bardzo trudne szczególnie w relacji z bliskimi.

Czêsto mówimy to, co ktoœ chce us³yszeæ. Tutaj nauczy-

³am siê, by jasno wyra¿aæ w³asne zdanie. Jak siê okazuje

jest to znacznie lepsze ni¿ ukrywanie siê, chowanie g³owy

w piasek. Jak te umiejêtnoœci przek³adaj¹ siê na realia? -

bardzo dobrze zaprezentowa³am siê wraz z kole¿ankami

podczas rozmowy kwalifikacyjnej i to jest przydatne. Kata-

rzyna czeka niecierpliwie na zajêcia indywidualne z trene-

rami- mo¿na siê o wiele bardziej otworzyæ, cz³owiek mówi

o wielu sprawach, o których trudno by³oby opowiadaæ na

forum. Krótko i dobitnie podsumowa³a swój udzia³ w pro-

jekcie Antonina - na pewno wzros³o moje poczucie warto-

œci, zrobi³am siê otwarta i nie bojê siê myœleæ. Anna, jako

jedyna wybra³a z oferty kursów zawodowych podstawy dzia-

³alnoœci gospodarczej, chce w przysz³oœci otworzyæ w³asn¹

firmê i pomimo, ¿e ma wiele obaw jasno patrzy w przy-

sz³oœæ. Czy trening by³ potrzebny? - z pewnoœci¹ wyczuli³

mnie na niektóre zachowania po¿¹dane przy znalezieniu

pracy, nauczy³am siê, jak dobrze wyeksponowaæ siebie .

Mam nadziejê, ¿e bêdê umia³a z tego dobrze korzystaæ.

Indywidualne spotkania z trenerkami bêd¹ przeznaczone

na analizê tych problemów, o których trudno rozmawiaæ na

forum- byæ mo¿e bêdzie to wstêp do indywidualnej terapii

dla tych, którzy bêd¹ odczuwali tak¹ potrzebê- twierdzi

Monika Pustelnik –na spotkaniach bêdziemy mog³y indy-
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widualnie omówiæ funkcjonowanie w sytuacji pracy, radze-

nie sobie z codziennymi problemami. Postaramy siê grun-

towaæ indywidualnie to , czego uczy³yœmy ich podczas tre-

ningów.

Grupa rozpoczê³a trening w maju tego roku, efekty s¹ wi-

doczne - sposób przedstawienia siebie, prezentacji swojej

osoby, mówienie bardziej pewnym g³osem, zwracanie siê

bezpoœrednio do innych osób, umiejêtnoœæ wyartyku³owa-

nia swojego zdania , powiedzenia o potrzebach, jak i uœwia-

domienie sobie swoich preferencji i dzia³ania w tym kie-

runku -Renata Madusiok i Monika Pustelnik nie kryj¹ za-

dowolenia. To niezwykle istotne umiejêtnoœci pozwalaj¹ce

znaleŸæ zatrudnienie, ale czy bêd¹ tak¿e wystarczaj¹ce by

utrzymaæ siê w pracy? -to jest pewien proces, który tak

naprawdê bêdzie mo¿na oceniæ w „praniu” . Trudno powie-

dzieæ, ¿e dana osobowoœæ na kursie zosta³a trwale zmie-

niona, to jest kwestia d³u¿szej pracy terapeutycznej. Nato-

miast myœlimy, ¿e uœwiadomienie sobie przez nich pew-

nych sk³onnoœci powoduje, ¿e mog¹ podejmowaæ decyzjê,

mog¹ byæ odwa¿niejsi w niektórych sytuacjach, a w niektó-

re wrêcz nie wchodziæ. Natomiast co do radzenia sobie z

sytuacjami, których nie da siê unikn¹æ, w tej kwestii jest

jeszcze trochê pracy. By³oby trudne w - b¹dŸ co b¹dŸ –

krótkim okresie czasu radykalnie zmieniæ pewne swoje ce-

chy i nalecia³oœci – podkreœlaj¹ trenerki.

Zwieñczeniem dzie³a bêdzie konferencja podsumowuj¹ca

projekt, pod has³em „Aktywni 2009”. 16 grudnia w sali se-

syjnej Urzêdu Gminy oprócz oficjalnych wyst¹pieñ bêd¹ te

najistotniejsze - uczestnicy projektu opowiedz¹ o tym, co

ju¿ osi¹gnêli i o tym, co jeszcze pragn¹ zdobyæ.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

£agodni, pomocni, odpowiedzialni
W kalendarzu mamy wiele szczególnych dni poœwiêconych

ró¿nym profesjom. Zatem mamy Dzieñ Nauczyciela, Poli-

cjanta, Górnika czy Bibliotekarza. Ma³o kto jednak wie, ¿e

21 listopada swoje œwiêto maj¹ pracownicy socjalni. O ile

zawody wczeœniej wymienione s¹ nam dobrze znane, o

tyle nie zawsze zdajemy sobie sprawê czym dok³adnie

zajmuje siê pracownik socjalny. Z tym pytaniem zwrócili-

œmy siê do Doroty Sacher–Wejster Kierownika Gminne-

go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu. 

Dorota Sacher-Wejster: Pracownik s³u¿b spo³ecznych

zajmuje siê prac¹ socjaln¹ czyli wyprowadzaniem osób z

ich trudnych sytuacji rodzinnych takich jak: niepe³nospraw-

noœæ, ubóstwo, choroba, bezrobocie, w których siê znaleŸli

z ró¿nych powodów. 21 listopada tak naprawdê to nie tylko

dzieñ pracownika socjalnego, a wszystkich pracowników

pomocy spo³ecznej, którzy wspó³pracuj¹ w oœrodku.

E. J: Jak ka¿dy i ten zawód ma blaski i cienie.

Dorota Sacher-Wejster: Jest to profesja, która wymaga

oprócz przygotowania merytorycznego pewnych predyspo-

zycji, które trzeba mieæ , aby dobrze wykonywaæ swoj¹ pra-

cê. Zacznê od spraw formalnych, zatem nale¿y mieæ ukoñ-

czone studia wy¿sze z zakresu pracy socjalnej. Do pewne-

go czasu mo¿na by³o mieæ skoñczone inne studia np. peda-

gogiczne b¹dŸ socjologiczne, które zezwala³y na podjêcie

zatrudnienie w oœrodku pomocy spo³ecznej. Teraz wymaga-

ne jest œciœle kierunkowe wykszta³cenie pod nazw¹ praca

socjalna. Reasumuj¹c trzeba mieæ przygotowanie meryto-

ryczne, predyspozycje, byæ osob¹, która potrafi pogodziæ

formalizm z rzeczywistoœci¹, aby nieœæ faktyczn¹ pomoc.

Jest to na pewno bardzo trudne. Pracownik socjalny prze-

prowadza wywiady œrodowiskowe wype³niaj¹c bardzo du¿o

skomplikowanej dokumentacji, która ma potwierdziæ stan

faktyczny, problemy rodzinne, trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹. Jed-

noczeœnie pracownik socjalny musi siê zastanowiæ, jak po-

móc danej rodzinie, na co zwróciæ uwagê, co nale¿a³oby

zmieniæ tak, ¿eby osi¹gn¹æ wspólny, realny cel z klientem i z

jego bliskimi. Chodzi wszak¿e o to, aby poprawiæ warunki

¿ycia i pomóc w wyjœciu z trudnej sytuacji. Z pewnoœci¹ nie

jest to praca ³atwa. Jeœli chodzi o ogromn¹ iloœæ dokumenta-

cji, któr¹ trzeba wype³niaæ, po to ¿eby potwierdziæ uprawnie-

nia, a ta rozrasta siê z roku na rok. Podstawowy druk wywia-

du ma obecnie ok. 20 stron, a to jest ju¿ niepowa¿ne. Doku-

mentujemy bardzo osobiste sprawy w tym celu, by przyznaæ

pomoc, by potwierdziæ uprawnienia. Wszystko jest oparte o

zaœwiadczenia. Natomiast jest znikomy procent rzeczy, któ-

re mo¿na oprzeæ o oœwiadczenie strony.

E.J: Praca trudna, odpowiedzialna, ale satysfakcjonuj¹ca?

Dorota Sacher-Wejster: Myœlê, ¿e satysfakcjê daje dostrze-

¿enie efektów pracy w d³u¿szej perspektywie czasowej. Kie-

dy tak czasem usi¹dziemy i zaczniemy zastanawiaæ siê nad

tym, co podzia³o siê z dan¹ rodzin¹, co by³o na przyk³ad

piêæ lat temu, dwa lata temu , a co jest teraz wówczas po-

zytywne zmiany napawaj¹ optymizmem i ogromn¹ na-

dziej¹. Zdarza siê tak¿e, ¿e niestety nie ma takich efektów,

jakie chcia³oby siê osi¹gn¹æ i takie momenty frustruj¹.

E.J: Jakimi formami pomocy dysponuje GOPS?

Dorota Sacher-Wejster: Ka¿dy gminny oœrodek pomocy

spo³ecznej dysponuje trzema formami pomocy: pieniê¿ny-

mi, niepieniê¿nymi i us³ugowymi. Do pierwszej grupy zali-

cza siê ró¿ne formy zasi³ków: okresowych, celowych, celo-

 Rozmowa z Kierownikiem GOPS – Dorot¹ Sacher-Wejster
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wych specjalnych i innych œwiadczeñ pieniê¿nych. Œwiad-

czenia niepieniê¿ne to najczêœciej pomoc w formie zakupu

¿ywnoœci albo posi³ków dla dziecka w przedszkolu b¹dŸ

szkole. Op³acamy tak¿e sk³adki zdrowotne i spo³eczne.

Natomiast pomoc us³ugowa polega na zapewnieniu osobie

w miejscu zamieszkania us³ug opiekuñczych, najczêœciej

starszym, samotnym ludziom wymagaj¹cym wsparcia, nie

maj¹cym zabezpieczenie ze strony rodziny. Równie¿ w przy-

padku, kiedy rodzina nie jest w stanie zapewniæ niezbêdnej

opieki np. w godzinach rannych. Drug¹ form¹ pomocy w

tym zakresie jest skierowanie do domu pomocy spo³ecznej

na pobyt sta³y dotyczy to osób, które wymagaj¹ ca³odobo-

wej opieki i spe³niaj¹ wymagane kryteria ustawowe.

E.J: Od kilku miesiêcy mówimy o kryzysie ogólnoœwiato-

wym czy jego skutki s¹ ju¿ widoczne na polu pracy Gmin-

nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej?

Dorota Sacher-Wejster: Nie umiem powiedzieæ -przynaj-

mniej na razie - czy wzros³o bezrobocie w Jaworzu, bo-

wiem te dane dostaniemy z urzêdu pracy dopiero pod ko-

niec roku. Natomiast na pewno pojawi³ siê problem utraty

zatrudnienia przez m³odych ludzi, maj¹cych na utrzymaniu

dzieci, którzy nie maj¹ wypracowanych pewnych zasobów,

czyli s¹ na tak zwanym dorobku. Dla nich to bardzo trudna

sytuacja i ciê¿ki cios. Zw³aszcza dotyczy to osób, które by³y

na umowach okresowych, a te z ró¿nych powodów nie zo-

sta³y przed³u¿one. Natomiast ze zwolnieniami grupowymi

nie mieliœmy do czynienia pomimo, ¿e w Bielsku-Bia³ej ta-

kowe by³y ¿aden z mieszkañców Jaworza z tego powodu

nie trafi³ do nas. Co nale¿y podkreœliæ, od kilku lat obserwu-

jemy pewne zatrzymanie wzrostu klientów pomocy spo³ecz-

nej przez to, ¿e nie wzros³o kryterium dochodowe. Przypo-

mnê- dla osoby samotnej to 477 z³, a dla rodzin to 351 z³

miesiêcznie na osobê czyli przy rodzinie dwuosobowej jest

to 702 z³. WyobraŸmy sobie ma³¿eñstwo rencistów, gdzie

jedna osoba ma rentê 800 z³ i taka rodzina do œwiadczeñ

pomocy spo³ecznej na podstawowych zasadach siê nie kwa-

lifikuje. Mo¿e skorzystaæ jedynie z pomocy na zasadach

specjalnych, okresowo lub sporadycznie. To kryterium jest

tak ¿enuj¹co niskie, ¿e nie pozwala nam efektywnie wspie-

raæ rodzin zagro¿onych.

E.J: Pomimo bicia na alarm- bo przecie¿ nie stoicie Pañ-

stwo z boku- niewiele w tej kwestii siê zmienia.

Dorota Sacher-Wejster: S¹ ustalone terminy waloryzacji

kryteriów dochodowych i wysokoœci œwiadczeñ- odbywa siê

to co trzy lata. W tym roku takowa waloryzacja mia³a byæ

przeprowadzona od pierwszego paŸdziernika 2009 roku,

ale w zwi¹zku z kryzysem wszystko zosta³o zablokowane.

Niestety ¿ycie jest coraz dro¿sze, koszty utrzymania id¹ w

górê, a my mamy blokadê formaln¹, jeœli chodzi o udziela-

nie pomocy pieniê¿nej.

E.J: Na koniec czego Pani chcia³aby ¿yczyæ pracownikom

socjalnym?

Dorota Sacher-Wejster: Chcia³abym ¿yczyæ satysfakcji z

pracy, z osi¹ganych efektów, z kontaktów z ludŸmi. Cierpli-

woœci, ³agodnoœci w tych nieraz bardzo trudnych momen-

tach. A tak¿e przekonania, ¿e to co robi¹ ma g³êboki sens. 

Rozmawia³ Piotr Filipkowski

Z wizyt¹ w Galerii na Zdrojowej

Komunikat Urzêdu Gminy Jaworze

Uprzejmie informujemy,

 i¿ w dniu 24 grudnia 2009r. tj. czwartek

Urz¹d Gminy Jaworze bêdzie nieczynny.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy

Plan wystaw w Galerii na Zdrojowej

W miesi¹cach listopad-grudzieñ 2009 planowane s¹ na-

stêpuj¹ce wystawy tematyczne w Galerii na Zdrojowej:

- „Himalaje” w fotografii - wystawa TMJ

- „Nastroje Jesienne” - w sztuce ceramicznej i poezji

- wystawa „Bombek i ozdób œwi¹tecznych”

Dok³adne terminy wystaw zostan¹ podane w gablotach

Urzêdu Gminy na terenie ca³ego Jaworza.

Przed œwiêtami planowana jest  jeszcze wystawa szopek

bo¿onarodzeniowych.

 Wszelkie terminy zwi¹zane z wystawami i ewentualnymi

spotkaniami autorskimi podawane s¹ równie¿  na bie¿¹-

co na stronie www.opgj.pl w zak³adce Galeria na Zdrojo-

wej oraz na afiszach.

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze

Rada Gminy Jaworze

sk³ada radnemu Romanowi Lorkowi gratulacje

z okazji obrony pracy doktorskiej i uzyskania

tytu³u doktora nauk technicznych.

W imieniu Rady

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka
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W Galerii Oœrodka Promocji Gminy na Zdrojowej chyba ni-

gdy nie bêdzie „pusto”. I dobrze, gdy¿ dziêki takiemu miejscu

wielu mieszkañców - ukrytych talentów- mo¿e pokazaæ swoje

dzie³a, o których w innym wypadku wiedzieliby tylko nieliczni.

Na pocz¹tku paŸdziernika by³y tutaj prezentowane nagro-

dzone i wyró¿nione prace fotograficzne wraz z opisami hi-

storii tych miejsc z cyklu „Najciekawsze, a ma³o znane

obiekty historyczne Jaworza”. Sam konkurs organizo-

wany by³ przez Towarzystwo Mi³oœników Jaworza, a jego

rozstrzygniêcie mia³o miejsce podczas jaworzañskiej ma-

jówki. W kolejnych wydaniach Echa Jaworza prezentowali-

œmy w/w prace.

* * * * *

Tu¿ po nich, pojawi³a siê nowa ekspozycja zatytu³owana

„Moje widzenie œwiata”. A mowa tu o pracach mieszkan-

ki Jaworza – pani Anny Lira -, która od wielu lat uczestni-

czy w ¿yciu kulturalnym naszej gminy. Trzeba w tym miej-

scu wymieniæ chocia¿by jej aktywny udzia³ w dzia³alnoœci

chóru ewangelickiego czy obecnie w Kole Zainteresowañ

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Kole Gospodyñ Wiej-

skich i Kole Emerytów i Rencistów.

To co na wystawie wyeksponowa³a Anna Lira ukaza³o jej

bogaty warsztat artystyczny.

Artystka zaprezentowa³a zarówno kilka swoich pierwszych

prac malarskich, jak i obok nich równie¿ te najnowsze. Cie-

kawostkami by³y serwety zdobione wzorami kaszubskimi,

naniesionymi na materia³ specjalnymi farbami odpornymi

na œrodki chemiczne u¿ywane podczas prania. Nietuzinko-

we butelki ozdobione ró¿nymi motywami œwi¹tecznymi,

kwiatami lub przedstawiaj¹ce martw¹ naturê. Równie¿ i w

tym wypadku by³y on malowane odpowiednio dobranymi

farbami.

Anna Lira wykonuje równie¿ ozdoby œwi¹teczne. Na wysta-

wie zaprezentowa³a kilka z nich ; ma³e witra¿e z elementa-

mi œwi¹tecznymi, plastikowe bombki choinkowe zdobione

wykonanymi szyde³kiem koronkami lub bombki ze styro-

pianu malowane farbami.

Najnowszym jej „dzieckiem” by³ haftowany ¿ywotek- element

regionalnego stroju cieszyñskiego. To -jak podkreœli³a Anna

Lira - dzie³o wykonywane podczas kursu rêkodzie³a ludowe-

go organizowanego przez Urz¹d Gminy Jaworze w ramach

projektu „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej”..

Jednak najwiêksz¹ czêœæ prac stanowi¹ rysunki, szkice,

malowid³a . Tematyka tych¿e jest bardzo zró¿nicowana; od

martwej natury, poprzez elementy marynistyczne, po przy-

rodê - drzewa, kwiaty, krajobrazy. Te ostatnie- to ulubione

motywy prac artystki. Pani Anna chêtnie maluje nie tylko

nasze beskidzkie krajobrazy, ale i te bardziej egzotyczne

przedstawiaj¹ce inne kontynenty. Inspiracjê – chyba jak

ka¿dy artysta- czerpie z wewn¹trz, czasami twórcz¹ iskr¹

mo¿e byæ przypadkowo napotkane zdjêcie przedstawiaj¹-

ce odleg³e czêsto kraje.

Dosyæ niespotykan¹ form¹ sztuki, a bogato prezentowan¹ w

Galerii na Zdrojowej by³y prace wykonane w drewnie. Anna

Lira uchyli³a nieco r¹bka tajemnicy, jak powstaje taki wyj¹t-

kowy „obraz” czy to zwierz¹t, elementów wiejskiej zabudo-

wy, koœcio³ów , a nawet ¿aglowców. Jak powiedzia³a artystka

- w tym wypadku na odpowiednio przygotowanej desce ca³y

motyw jest nanoszony poprzez wypalanie na nim wzoru, cza-

sami dodatkowo pewne miejsca s¹ podkreœlone odpowied-

nim kolorem, chocia¿ wiêkszoœæ tego typu prac jest w tona-

cji „czarno-bia³ej”. Ca³oœæ deseki pokrywana jest lakierem

bezbarwnym. Trzeba przyznaæ, ¿e te dzie³a wyj¹tkowo przy-

kuwaj¹ wzrok zwiedzaj¹cych wystawê. Podobnie jak „witra-

¿yki” wykonywane na sztywnej folii czy ozdoby œwi¹teczne,

jak i wyroby sztuki koronkarskiej.

To co mo¿na by³o podziwiaæ w Galerii na Zdrojowej do pierw-

szych dni listopada mog³oby sugerowaæ, i¿ mamy do czy-

PaŸdziernik w Galerii na Zdrojowej
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nienia z wystaw¹ kilku artystów jed-

noczeœnie. A by³y to tylko (lub a¿?)

prace wykonane przez pani¹ Annê

Lira. Co warte podkreœlenia- artystka

twierdzi, ¿e to co zaprezentowa³a to

efekt jej …. wypoczynku. Jest to chy-

ba godny polecenia sposób aktywne-

go spêdzania wolnego czasu. Jak

mówi pani Anna tak wypoczywa, poza

tym tworzenie sprawia jej przyjem-

noœæ, wiele z tych prac zdobi jej miesz-

kanie. Takie dzie³a mog¹ te¿ byæ cen-

nym upominkiem, niespotykan¹ w

ofercie „handlowej” ozdob¹ do ka¿de-

go domu.

Jednak wiele z nich po raz pierwszy tu

w Galerii ujrza³o œwiat³o dzienne. Anna

Lira wystawi³a tylko czêœæ swoich prac. Artystka jest tak¿e

bardzo aktywn¹ dzia³aczk¹ spo³ecznych organizacji, oprócz

wspomnianych ju¿ wczesniej zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ w

Polskim Towarzystwie Ewangelickim. Do wystawienia swo-

ich prac sk³oni³ j¹ Brano Saviæ – artysta ba³kañski ( pocho-

dzi z terenów by³ej Jugos³awii) od lat mieszkaj¹cy w Jawo-

rzu, który kilka miesiêcy temu, równie¿ w Galerii Na Zdrojo-

wej mia³ swoj¹ wystawê. Jak wspomina Anna Lira - kiedyœ

podczas gminnej imprezy w amfiteatrze, gdzie swoj¹ ekspo-

zycjê mia³o Ko³o Zainteresowañ z Parafii Ewangelickiej, rów-

nie¿ pani Anna wystawi³a kilka swoich

obrazów. Pozytywna „ocena” artysty

B.Saviæ’a sk³oni³a j¹ do w³asnej autor-

skiej ekspozycji. Ponadto B. Saviæ -

co podkreœla Anna Lira – da³ jej wiele

cennych wskazówek , co do techniki

zwi¹zanej z malowaniem farbami olej-

nymi. Artystka próbowa³a tworzyæ ob-

razy abstrakcyjne, kilka z nich równie¿

zaprezentowa³a w Galerii. Jednak, jak

mówi- najlepiej czuje siê w tym, co sta-

nowi nasz¹ rzeczywistoœæ. Artyzm i

talent Anna Lira mia³a od dziecka, jed-

nak¿e ówczesna sytuacja materialna

rodziny nie pozwala³a na rozwiniêcie

zainteresowañ poprzez edukacjê w

szkole plastycznej. Przygl¹daj¹c siê

dzie³om pani Anny ka¿dy odbiorca czuje przepe³niaj¹cy spo-

kój i harmoniê. Zapewne wp³yw na to ma równie¿ m¹¿ ar-

tystki- Zygmunt Lira. Nie tylko w Galerii, ale tak¿e przy oka-

zji wielu innych wydarzeñ gminnych mo¿na to zgodne ma³-

¿eñstwo zobaczyæ razem. To bardzo cenne i wa¿ne - pod-

kreœla Anna Lira- tworz¹c w takich warunkach domowych

mo¿emy razem cieszyæ siê sob¹, aktywnie spêdzaæ wolny

czas , a ponadto bêd¹c na emeryturze mo¿emy dalej siê

rozumieæ i mieæ wspólne zainteresowania.

Piotr Filipkowski

O SCHENGEN W JAWORZU
W dniach 26-27 paŸdziernika 2009 r. Euroregion Œl¹sk

Cieszyñski zorganizowa³ konferencjê dotycz¹c¹ szans dla

rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski i Czech w zwi¹z-

ku z wejœciem do strefy Schengen, w której udzia³ wziêli

przedstawiciele gmin oraz instytucji kulturalnych i organi-

zacji spo³ecznych pogranicza. Jeden z paneli roboczych

poœwiêcony sprawom turystyki, sportu, kultury i przedsiê-

biorczoœci odby³ siê w³aœnie – w Urzêdzie Gminy Jaworze

oraz w Galerii przy ul. Zdrojowej. W trakcie konferencji,

któr¹ prowadzi³ sekretarz strony polskiej Euroregionu Œl¹sk

Cieszyñski Bogdan Kasperek, poruszono przede wszyst-

kim za³o¿enia projektu „Schengen – przestrzeñ nowych

mo¿liwoœci”, a co za tym idzie szanse, jakie stwarza po-

szczególnym pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskiej

przyst¹pienie do strefy Schengen w obszarach sportu,

turystyki, kultury oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

W czasie seminarium dyskutowano tak¿e na temat Euro-

pejskiego Ugrupowania Wspó³pracy Terytorialnej jako jed-

nego z potencjalnych kierunków rozwoju wspó³pracy gmin

na pograniczu polsko-czeskim.

Projekt „Schengen - przestrzeñ nowych mo¿liwoœci”, jak in-

formuje Bogdan Kasperek, dyrektor Biura Stowarzyszenia

Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej „Olza” i Euroregionu Œl¹sk

Cieszyñski – w pierwszym rzêdzie skierowany jest na orga-

nizacjê miêdzynarodowych konferencji w ramach wzmac-

niania wspó³pracy na granicy Czech i Polski, a g³ównym ce-

lem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie wspó³pracy w Eu-

roregionie Œl¹sk Cieszyñski w ramach partnerstwa wojewódz-

twa morawsko-œl¹skiego (Czechy), departamentu Dolnego
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Renu (Francja) i kraju zwi¹zkowego Badenia-Wirtembergia

(Niemcy), zmierzaj¹cej do poprawy warunków i jakoœci ¿ycia

mieszkañców oraz rozwoju regionów przygranicznych. W

dalszych planach w³adz Euroregionu znajduje siê tak¿e or-

ganizacja kolejnych miêdzynarodowych seminariów i konfe-

rencji poœwiêconych doœwiadczeniom Francji i Niemiec w

zakresie wdra¿ania za³o¿eñ uk³adu z Schengen i przenie-

sienie ich na realia naszych obszarów.

Uk³ad z Schengen zosta³ zawarty w luksemburskiej miej-

scowoœci o tej w³aœnie nazwie 14 czerwca 1985 roku i prze-

widywa³ zniesienie kontroli osób przekraczaj¹cych grani-

ce miêdzy pañstwami Unii, wzmacniaj¹c zarazem wspó³-

pracê w zakresie bezpieczeñstwa i polityki azylowej, a

tak¿e szeroko pojêtej wspó³pracy przygranicznej. W chwili

obecnej uk³ad obejmuje 22 pañstwa UE oraz Islandiê, Nor-

wegiê, Szwajcariê i Liechtenstein. Polska przyst¹pi³a do

uk³adu 21 grudnia 2007 r.

Rados³aw G. Osta³kiewicz

NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO

Smakowita Tradycja
„Chuda jewa”, pasztet z ³ysek, „¯ymloki z kapust¹ z beczki

i szpyrkami” czy „duszona sarna na dziko w sosie œmieta-

nowym z kluskami œl¹skimi i modr¹ kapust¹ „- to prawdzi-

we rarytasy, dziêki którym jaworzanki po raz kolejny udo-

wodni³y, ¿e nie maj¹ sobie równych.

Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Zespo³u Regionalnego

Jaworze oraz Ko³a Emerytów i Rencistów po raz kolejny

pokaza³y, ¿e potrafi¹ godnie reprezentowaæ nasz¹ gminê. I

to nie tylko podczas imprez organizowanych w Jaworzu,

ale i na wyjazdach zagranicznych, gdzie promowana jest

gmina – np. Jarmark Ligocki w Czechach. Ostatnio zaœ

da³y prawdziwy popis kulinarny podczas VIII Edycji Po-

wiatowego Konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”, który po

raz pierwszy zosta³ zorganizowany z udzia³em goœci ze S³o-

wacji. Impreza odby³a siê zorganizowana w ramach projek-

tu wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego oraz z bud¿etu pañstwa (Pro-

gram Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska

- Republika S³owacka 2007-2013 pt. Polsko-S³owacki Prze-

gl¹d „Kulinarne Dziedzictwo” - kultywowaniem tradycji ob-

szaru pogranicza).

Podczas paŸdziernikowego polsko-s³owackiego smakowa-

nia w Dankowicach (Gmina Wilamowice) zaprezentowa³o

swoje wyroby i umiejêtnoœci 36 dru¿yn, przede wszystkim

z kó³ gospodyñ wiejskich. A wiêc o wyró¿nienie nie by³o

³atwo.

Z Jaworza startowa³y 4 zespo³y ;

- Ko³o Gospodyñ Wiejskich Nr 1 w Jaworzu

- Ko³o Gospodyñ Wiejskich Nr 2 w Jaworzu Œrednim

- Ko³o Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Jaworzu

- oraz Zespó³ Regionalny „Jaworze”

Konkurs obejmowa³ piêæ kategorii – zupy, dania gor¹ce,

produkt, ciasta i desery, napoje i nalewki

Zaœ g³ównymi kryteriami, jakimi kierowa³a siê komisja przy

ocenie danej potrawy by³ smak, oryginalnoœæ w korzysta-

niu z produktów gospodarstw rolnych, pochodzenie i histo-

ria potrawy oraz estetyka jej podania.

Ogólnie reprezentantki Jaworza „pobi³y” wszystkie

gminy, bowiem na 5 kategorii zdoby³y a¿ trzy I miejsca

oraz nagrodê specjaln¹ Starosty Bielskiego, a tak¿e 2

wyró¿nienia

I tak:

W kategorii – zupy - I miejsce zajê³o Ko³o Emerytów i

Rencistów w Jaworzu, pod przewodnictwem Krystyny

Plaza-Popielas za zupê „Chuda jewa” z ziemniakami i

szpyrk¹

W kategorii – produkt – I miejsce zajê³o Ko³o Gospodyñ

Wiejskich nr 1 w Jaworzu pod przewodnictwem Danu-

ty Mynarskiej – za Pasztet z ³ysek (dzikie ptactwo)

W kategorii- Ciasta i desery - I miejsce równie¿ KGW Nr

1 w Jaworzu za Ciasto Orzechowe

Wyró¿nienie Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 2 w Jaworzu Œred-

nim pod przewodnictwem Ireny Mikler za Strudel z Jab³kami
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W kategorii – dania gor¹ce - wyró¿nienie – Zespó³

Regionalny Jaworze pod przewodnictwem Danuty

Pawlus za „¯ymloki z kapust¹ z beczki i szpyrkami”.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 1 w Jaworzu pod prze-

wodnictwem Danuty Mynarskiej zdoby³o równie¿ na-

grodê specjaln¹ Starosty Bielskiego - zwrot kosztów

przejazdu dla KGW na Festiwal Kuchni Œl¹skiej „Œl¹-

skie Smaki” w 2010 - za danie ciep³e „duszona sarna

na dziko w sosie œmietanowym z kluskami œl¹skimi i

modr¹ kapust¹”

Z ogromnym ¿alem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Mieczys³awa GwoŸdzia

Pragniemy z³o¿yæ rodzinie z g³êbi serca p³yn¹ce kondolencje z powodu utraty cz³onka rodziny.

Wiemy jak trudno bêdzie zape³niæ pustkê w ¿yciu codziennym, jak¹ powoduje utrata bliskiej

osoby, niech pociech¹ jednak bêdzie pamiêæ oraz wspomnienia o zmar³ym pozostawione

w naszych sercach, jak i wszystkich znajomych. Serdeczne podziêkowania za wieloletni¹

wspó³pracê z Gmin¹ Jaworze, która bardzo pozytywnie zapisa³a siê w naszej pamiêci.

Rada Gminy Jaworze,  Wójt Gminy Jaworze

Oœrodek Promocji Gminy  oraz pracownicy Urzêdu Gminy Jaworze

Nam wypada tylko do³¹czyæ siê do gratulacji dla Pañ z na-

szych organizacji za kultywowanie rodzimych tradycji , dziœ

nieraz zapominanych i zastêpowanych przez ofertê ró¿nej

„maœci” fast foodów.

Do tematu tego¿ konkursu, jak i propozycji potraw œwi¹-

tecznych wed³ug regionalnych tradycyjnych receptur wró-

cimy w grudniowym wydaniu Echa Jaworza.

Opracowa³ Piotr Filipkowski

Na podstawie informacji Danuty Mynarskiej oraz Staro-

stwa Powiatowego w Bielsku-Bia³ej http://www.powiat.biel-

sko.pl/
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I. Odœnie¿anie dróg

 1. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe

    „ERGO” Penkala s.c. 43-384 Jaworze,

ul. Krokusowa 213  tel. 604 235 483

REJON I – Jaworze Na³ê¿e [tj. Myœliw-

ska, Wrzosowa, Zaciszna wraz z przyle-

g³ymi]

 2. Jerzy Bieniek, 43-384 Jaworze,

     ul. Zdrojowa 54, tel. 602 364 933

REJON II – Jaworze Górne [tj.Turystycz-

na, W¹wóz, Panoramiczna, górny odcinek

Zdrojowej wraz z przyleg³ymi]

 3. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym,

    Andrzej Szklorz, 43-384 Jaworze,

     ul. Œrednia 13, tel. 692 624 607

REJON III – Jaworze Œrednie [tj. Po³u-

dniowa, Podgórska, Pagórkowa, Kolonia

Górna, Kolonia Dolna, Œrednia wraz z

przyleg³ymi]

4. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym,

    Czes³aw Szymala, 43-386

    Œwiêtoszówka, £azy 70,

     tel. 692 624 607

REJON IV – Jaworze Dolne [tj. centrum

Jaworza, oraz boczne drogi od ul. Zdrojo-

wej, Bielskie i Cieszyñskiej]

II. Posypywanie dróg

 1. Us³ugi Rolnicze, Jan Reis,

     43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 117,

      tel. 033 8172 126

III. Odpowiedzialny za

odœnie¿anie dróg

powiatowych:

Cisowa, Zdrojowa, Wapienicka, S³o-

neczna, Bielska, Cieszyñska.

Zarz¹d Dróg Powiatowych, 43-382 Biel-

sko-Bia³a, ul. Regera 81,  tel. 033 8184

033, tel/fax 8183 474

dy¿urny akcji zimowej tel. kom. 500 159 100

* * * * *

Wykonawca zimowego utrzymania powia-

towych dróg (ulice: Bielska, Cieszyñska, Ci-

sowa, S³oneczna, Wapienicka, Zdrojowa):

Firma EUROVIA Polska z siedzib¹ w Miê-

dzyrzeczu Górnym,  tel. kom. 602 815 002

Nadzór nad pracami od strony Urzêdu

Gminy pe³ni:

Jan Kuœ – kierownik Referatu Obs³ugi

Techniczno-Gospodarczej Urzêdu

Gminy w Jaworzu

tel. kom. 0501 675 813

KOMUNIKAT

Urz¹d Gminy Jaworze informuje, ¿e odpowiedzialnymi za odœnie¿anie

i posypywanie dróg w sezonie zimowym 2009/2010 r.

bêd¹ nastêpuj¹ce firmy:
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Z ̄ YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

„S¹ ludzie wielcy duchem i czynem nie,

aby czo³o uwieñczyæ wawrzynem...”

14 paŸdziernika aulê naszej szko³y wype³ni³y s³owa poety-

Adama Asnyka, które dyrektor Maria Strzelczyk odnios³a

do spo³ecznoœci nauczycielskiej. Z okazji ich œwiêta ¿yczy-

³a wszystkim wytrwa³oœci w codziennej s³u¿bie dzieciom,

pogody i uœmiechu. Dziêkowa³a za ka¿dy dzieñ wytê¿onej

pracy, troskliwe spojrzenie na wychowanków, ¿yczliwoœæ i

m¹droœæ. Odwo³uj¹c siê do s³ów autora „Nad g³êbiami”,

porównywa³a pracê nauczyciela do pracy siewcy, który

„zdrowe ziarno rzucaj¹c w pole, nim uszlachetnia serc ludz-

kich rolê”. W przemówieniu dyrektor Strzelczyk znalaz³y

siê te¿ podziêkowania dla pracowników administracji i ob-

s³ugi za rzeteln¹ i solidn¹ pracê.

Podczas uroczystoœci szkolnych g³os zabierali równie¿ za-

proszeni goœcie. Wójt Zdzis³aw Bylok mówi³ o trudzie za-

wodu nauczycielskiego w czasach, kiedy uczniowie czê-

œciej pamiêtaj¹ o swoich prawach ni¿ obowi¹zkach. Ze wzru-

szeniem i dum¹ nazywa³ pracowników oœwiaty nadziej¹ na

lepsze jutro ka¿dej lokalnej spo³ecznoœci. Przewodnicz¹cy

Rady Rodziców, Marek Heinrich wraca³ wspomnieniami do

czasów, gdy sam by³ uczniem tej szko³y. Dziêkowa³ te¿

nauczycielom za umiejêtnoœæ stworzenia dzieciom drugie-

go domu. Do ¿yczeñ z okazji œwiêta Komisji Edukacji Na-

rodowej do³¹czy³a siê równie¿ Maria £epecka z Gminnego

Zespo³u Oœwiaty, kieruj¹c pod adresem pracowników oœwia-

ty wiele ciep³ych s³ów. Natomiast Samorz¹d Uczniowski

¿yczy³ swoim pedagogom przede wszystkim cierpliwoœci,

bo wie z autopsji, ¿e uczniowie do anio³ków nie nale¿¹. Na

zakoñczenie czêœci oficjalnej dyrektor szko³y Maria Strzel-

czyk wrêczy³a najlepszym pracownikom nagrody za wyso-

kie osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na-

stêpnie g³os oddano klasie 5a, która pod kierunkiem Ma³-

gorzaty Cholewik przygotowa³a program artystyczny. Z³o-

¿y³y siê na niego scenki prezentuj¹ce humor szkolny (np.za-

sady u¿ycia du¿ych liter- w przypadku s³abego wzroku),

przeplatane rytmicznymi piosenkami Majki Je¿owskiej w

wykonaniu szkolnego chóru.

Polonista Tomasz Zdunek

Rokrocznie pocz¹wszy od 1971 roku, ka¿dy ostatni ponie-

dzia³ek paŸdziernika jest obchodzony jako Miêdzynarodowy

Dzieñ Bibliotek Szkolnych. Jednak od kilku lat jeden dzieñ

„zmienia siê” w ca³y miesi¹c, gdy¿ w³adze IASL (Internatio-

nal Association of School Librarianship) proponuj¹, aby or-

ganizowaæ szkolne imprezy, nie trzymaj¹c siê kurczowo tego¿

w³aœnie ostatniego poniedzia³ku paŸdziernika.

 Nie inaczej by³o w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu. W dniach

20 i 22 paŸdziernika br. gimnazjaliœci zaprosili do swojej szko³y

najstarsze grupy przedszkolaków z placówki znajduj¹cej siê

przy tej samej ulicy, tak po s¹siedzku. Dzieci przysz³y do

naszej szko³y ciekawe, co siê w niej bêdzie dzia³o. W jadalni

szkolnej serdecznie przywita³a ich dyrektor placówki, która

powiedzia³a im mniej wiêcej, co bêd¹ robiæ przez najbli¿sz¹

godzinê. Nastêpnie bibliotekarz podzieli³ grupê starszaków

na dwie mniejsze i jedna z nich posz³a z nim na drugie piêtro

do biblioteki szkolnej, a druga pozosta³a w jadalni szkolnej.

W bibliotece dzieci wy³o¿y³y siê wygodnie na materacach, aby

pos³uchaæ „Sznurkowej historii” Roksany Jêdrzejowskiej-Wró-

bel i Agnieszki ¯elewskiej, któr¹ przygotowali gimnazjaliœci z

klasy IIIc. Jednak podczas s³uchania opowieœci dzieci musia-

Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych
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³y wykonywaæ pewne czynnoœci, które zosta³y wczeœniej dla

nich zaplanowane. Przede wszystkim pokolorowa³y rysunki,

które przedstawia³y g³ównych bohaterów opowieœci oraz pró-

bowa³y przewi¹zaæ paczkê sznurkiem. Dla wielu przewi¹za-

nie paczki nie by³o wcale ³atwe, ale od czego pomys³owoœæ i

kole¿eñska pomoc. Po rysunkowo – zrêcznoœciowych zma-

ganiach dzieci w nagrodê otrzyma³y zielone, tekturowe teczki

z logiem gimnazjum, do których w³o¿y³y sobie pomalowane

przez siebie rysunki oraz kawa³ek sznurka, którym próbowa³y

przewi¹zaæ paczkê. Rozdanie teczek by³o ostatnim elemen-

tem przygotowanego dla przedszkolaków przedstawienia.

Potem zesz³y z powrotem na jadalniê, aby zmieniæ grupê tam

przebywaj¹c¹, która czekaj¹c na przedstawienie bawi³a siê w

ró¿ne gry i zabawy z pomoc¹ gimnazjalistów.

Starszaki wychodzi³y ze szko³y uœmiechniête i zadowolo-

ne, nie tylko z powodu otrzymanych prezentów i s³odkoœci,

ale przede wszystkim dlatego, ¿e dobrze spêdzi³y czas w

towarzystwie swoich starszych kolegów. Gimnazjaliœci przy-

gotowali dla nich ciekawe zabawy oraz opowiedzieli wzru-

szaj¹c¹ historiê, w której bohaterem by³ szary sznurek.

Miejmy nadziejê, ¿e takie imprezy dla przedszkolaków bêd¹

kontynuowane w nastêpnych latach.                 Piotr Bo¿ek

Œwiêto KEN w Gimnazjum Nr 1
Ponad 200 lat temu ustanowiono œwiêto Komisji Edukacji Na-

rodowej, które dzisiaj popularnie zwane jest Dniem Nauczycie-

la. W tym dniu w wielu placówkach edukacyjnych w kraju odby-

waj¹ siê uroczyste akademie, na których oprócz programów

artystycznych wrêczane s¹ nagrody dla wyró¿niaj¹cych siê w

pracy nauczycieli. Nie inaczej by³o w naszym gimnazjum.

 W szkole od rana panowa³a podnios³a atmosfera. Nie odby-

wa³y siê typowe zajêcia edukacyjne, tylko lekcje wychowaw-

cze, na których wychowawcy poszczególnych klas realizo-

wali swoje programy wychowawcze. Po takich zajêciach

uczniowie wraz z wychowawcami udali siê na salê gimna-

styczn¹, gdzie mia³a siê odbywaæ akademia. Na szkoln¹ uro-

czystoœæ oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców zostali za-

proszeni przedstawiciele w³adz gminnych. Wszystkich przy-

wita³a dyrektor Barbara Szermañska, która w swoim s³owie

wstêpnym przypomnia³a rolê, jak¹ w jej ¿yciu odegrali na-

uczyciele i stwierdzi³a, ¿e bez nich nie robi³aby tego, czym

zajmuje siê w obecnej chwili. Nastêpnie odda³a g³os m³o-

dzie¿y, która przedstawi³a program artystyczny. W wystêpie

w humorystyczny sposób pokazano zmagania nauczycieli z

uczniami i odwrotnie. W koñcowej czêœci przedstawienia

m³odzie¿ zadedykowa³a tutejszym nauczycielom „specjalny

koncert ¿yczeñ”, do którego piosenki zosta³y dobrane pod

k¹tem specyficznej cechy wyró¿niaj¹cej danego nauczycie-

la. Podczas koncertu raz zarazem wybucha³y salwy œmie-

chu i braw, które by³y tym mocniejsze, im trafniej zosta³a

dobrana piosenka do danego nauczyciela. Po wystêpie dy-

rektor Barbara Szermañska wrêczy³a nauczycielom Nagro-

dy Dyrektora Szko³y, a Sekretarz Gminy Anna Skotnicka-

Nêdzka przekaza³a Nagrody Wójta Gminy, które otrzymali:

panie Barbara Staœ, Janina Holeksa, Iwona Kominek oraz

pan Stanis³aw Hoczek. Nastêpnie wiceprzewodnicz¹cy

Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek z³o¿y³ ¿yczenia

wszystkim nauczycielom, a dyrektor Barbarze Szermañskiej

wrêczy³ piêkny bukiet kwiatów. Podobnie uczyni³a przewod-

nicz¹ca Rady Rodziców pani Iwona S³owik.

Kolejna akademia z okazji

œwiêta Komisji Edukacji Na-

rodowej dobieg³a koñca.

Uczniowie udali siê do do-

mów, a nauczyciele w po-

koju nauczycielskim ko-

mentowali zas³yszany kon-

cert ¿yczeñ. Widaæ przypad³

im do gustu, bo ¿artowali z

us³yszanych piosenek i na

przysz³y rok próbowali ju¿

zamawiaæ znane przeboje.

Piotr Bo¿ek
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17 wrzeœnia na terenie Gimnazjum nr 1 w Jaworzu mia³a

miejsce niespodziewana wizyta. Niewielkie grono ligowców-

przewodników wraz z Dyrektorem szko³y mgr Barbar¹ Szer-

mañsk¹ i opiekunem Muzeum Fauny i Flory oraz MSKL-

MiR Iwon¹ Kominek ciep³o przyjê³o szczególnego goœcia.

Bosman Erwin Pasterny przyby³ do Muzeum ze swoimi

najbli¿szymi - ma³¿onk¹ i synem, z którymi na sta³e od wie-

lu lat mieszka w Niemczech.

Z wielkim zaciekawieniem uczestnicy tego spotkania s³uchali

krótkich wspominek bosmana opisuj¹cych ¿ycie na pok³adzie

dalekomorskich statków oraz anegdotek zwi¹zanych z po³o-

wem i przechowywaniem poszczególnych eksponatów, które

ju¿ od bardzo wielu lat znajduj¹ siê na terenie Muzeum.

Spotkanie to z pewnoœci¹ pozostawi³o œlad w pamiêci za-

równo wspomnianych powy¿ej osób doros³ych, jak i rów-

nie¿ m³odzie¿y, gdy¿ nigdy wczeœniej nie mieli okazji oso-

biœcie poznaæ ofiarodawcy tego zasobnego zbioru morskich

okazów.

Dla samego Erwina Pasternego wizyta ta by³a widaæ chwil¹

wzruszeñ i zadowolenia, ¿e Muzeum Fauny i Flory w dal-

szym ci¹gu istnieje. Co wiêcej, ucieszy³ siê bardzo s³ysz¹c,

¿e Muzeum ma siê coraz lepiej dziêki owocnej wspó³pracy

z ró¿nymi instytucjami, które pomagaj¹ utrzymaæ zebrane

eksponaty w nale¿ytym stanie oraz zasilaj¹ je kolejnymi

okazami. Ale o tym znacznie szerzej w kolejnym wydaniu

Echa.

Bosmanowi Erwinowi Pasternemu oraz jego najbli¿szym

du¿o zdrowia oraz samych mi³ych wspomnieñ z rodzimego

Jaworza ¿ycz¹ cz³onkowie MSKLMiR – uczniowie-przewod-

nicy Muzeum wraz z opiekunem i Dyrekcj¹ Gimnazjum.

W sobotê 3 paŸdziernika br. mia³ miejsce rajd górski, które-

go trasa wiod³a z Jaworza do Szczyrku. Organizatorem by³

Urz¹d Miasta w Szczyrku, Starostwo Powiatowe oraz PTTK

w Bielsku-Bia³ej. Okazj¹ do organizacji rajdu by³o otwarcie

nowego szlaku, poœwiêconego olimpijczykowi Stanis³awowi

Huli. Z tej okazji przy Urzêdzie Miejskim w Szczyrku ods³o-

niêto stosown¹ tablicê, poœwiêcon¹ temu sportowcowi.

Panie Ma³gorzata Stanis³awska i Renata Stojak prowadzi³y grupê

uczniów z klasy Ia, IIb i IIIc tzw. szlakiem dowolnym przez Szyn-

dzielniê, Klimczok i Szczyrk Bi³¹. Trasa ta wynika³a z faktu, ¿e

trudno by³o dotrzeæ na czas do któregokolwiek punktów zbor-

nych, korzystaj¹c z publicznych œrodków transportu.

Rzeœkie powietrze powodowa³o, ¿e nikt w marszu siê nie

oci¹ga³ i przed czasem dotarliœmy do celu. Tam z kolei cie-

p³a grochówka, pami¹tkowy znaczek oraz udzia³ w loterii,

pozwoli³y odpocz¹æ i nabraæ si³ przed powrotem do domu.

W losowaniu w loterii poszczêœci³o siê kilku naszym uczniom

m.in. Natalii Stanis³awskiej, Bartkowi Tesarzowi, Paw³owi

Mrzyg³odowi i otrzymali oni ciekawe upominki.

Wszystkie atrakcje powiatowego rajdu górskiego przygoto-

wane przez organizatorów dobieg³y koñca,  wracaliœmy do

domu bogatsi o nowe doœwiadczenia, o których bêdziemy

jeszcze d³ugo wspominaæ.

Opiekunowie Gimnazjalistów

Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

Z ¿ycia POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO

„Celem Towarzystwa jest pielêgnowanie wiêzi wœród

spo³ecznoœci ewangelickiej kultywowanie jej tradycji

oraz obrona interesów i dobrego imienia

ewangelicyzmu w Polsce”

Statut PTEw rodz. II par.9

Srebrny jubileusz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

w Jaworzu

Na trwa³e w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci w Jaworzu wpisa³o siê wiele organizacji. Dwie z

nich w tym roku bêd¹ obchodzi³y swój jubileusz 25-lecia dzia³alnoœci, a s¹ to Towarzy-

stwo Mi³oœników Jaworza i Polskie Towarzystwo Ewangelickie. W dniu 26 paŸdziernika

2009 r. uroczyste spotkanie z okazji 25-tej rocznicy powstania i nieprzerwanej pracy

zorganizowa³o Polskie Towarzystwo Ewangelickie- oddzia³ w Jaworzu.

Wizyta bosmana Erwina Pasternego w Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu

Gimnazjaliœci w powiatowym rajdzie górskim

Prezes Zarz¹du G³ównego

PTEw - Józef Król
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O jego pocz¹tkach, osi¹gniêciach, ale tak¿e roli jak¹ odegra-

³o w rozwoju naszej gminy, ca³ej parafii ewangelickiej, ale co

chyba najwa¿niejsze – w ¿yciu ca³ego Koœcio³a Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce opowiadali obecni na spotkaniu cz³on-

kowie Zarz¹du PTEw. Podkreœliæ nale¿y, ¿e Polskie Towarzy-

stwo Ewangelickiego nie jest jak¹œ hermetycznie zamkniêt¹

organizacj¹, ale od wielu lat wspó³pracuje z Towarzystwem

Mi³oœników Jaworza, Spo³eczn¹ Rad¹ Ochrony i Odnowy

Zabytków, Parafialnym Oddzia³em Akcji Katolickiej, miejsco-

wym chórem ewangelickim, a tak¿e aktywnie dzia³a na rzecz

lokalnej parafii ewangelickiej. Poprzez wspó³pracê ze wspo-

mnian¹ Spo³eczn¹ Rad¹ Odnowy i Ochrony Zabytków i Para-

fialnym Oddzia³em Akcji Katolickiej uda³o siê zrealizowaæ wiele

inicjatyw s³u¿¹cych ca³ej Gminie Jaworze.

Na uroczyste spotkanie przyby³o wielu nie tylko obecnych,

ale i dawnych dzia³aczy Polskiego Towarzystwa Ewangelic-

kiego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wielu z nich nieprzerwanie od

1984 roku po dzieñ dzisiejszy uczestniczy w ¿yciu tej organi-

zacji. Spotkaniu przewodniczy³ Leopold K³oda - obecny

Prezes jaworzañskiego oddzia³u PTEw, proboszczowie pa-

rafii- ks W³adys³aw Wantulok i ks Andrzej Krzykowski.

Niejako honorowym Goœciem, a zarazem inicjatorem powsta-

nia przed 25 laty organizacji byli ówczesny proboszcz parafii

w Jaworzu ks radca Ryszard Janik oraz obecny prezes Za-

rz¹du G³ównego PTEw –, a przed 25 laty pierwszy Prezes

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddzia³ w Jaworzu –

Józef Król. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli rów-

nie¿ - Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok, przedstawiciel

Rady Gminy - radny Jerzy Ryrych, Przewodnicz¹cy Para-

fialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej w Jaworzu - Krzysztof

Flasza i jego poprzednik na tym stanowisku - Mieczys³aw

Urbaniak. Oczywiœcie nie zabrak³o w tym szczególnym dniu

przedstawicieli TMJ i wspomnianej ju¿ Spo³ecznej Rady.

Przez te 25 lat dzia³alnoœci , PTEw w Jaworzu mia³o trzech

prezesów - Józefa Króla, Mariê Miarka i Leopolda K³odê.

Spotkanie by³o okazj¹ nie tylko do podsumowania æwieræ-

wiecza dzia³alnoœci, ale i wspomnieñ z pocz¹tków samego

formowania grupy inicjatywnej. Celów i metod pracy, jakie

wówczas stawia³o sobie PTEw, podsumowania i analizy tego

co uda³o siê zrealizowaæ, a z czego -z ró¿nych przyczyn

wówczas -zrezygnowano, aby w to miejsce wprowadziæ inne

bardziej skuteczne formy dzia³ania.

Jedno, co wielokrotnie akcentowano w czasie wyst¹pieñ, to

i¿ dziœ Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Jaworzu istnieje

i dzia³a, oraz to ¿e wówczas w ogóle zaczê³y w Diecezji Cie-

szyñskiej powstawaæ pierwsze ko³a tego towarzystwa jest

niekwestionowan¹ zas³ug¹ ks radcy Ryszarda Janika i ów-

czesnego Seniora Diecezji, a póŸniejszego Biskupa Koœcio-

³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks Jana Szarka.

Spotkanie to oprócz oficjalnych wspomnieñ i przemówieñ mia³o

równie¿ swój mi³y akcent- wyró¿nienia i podziêkowania.

¯yczenia dla Ryszarda Klimy

Wyró¿nienie dzia³acze  PTEw



2009 ROKLISTOPAD ECHO JAWORZA str. 20

I tak: Ryszard Klima obchodzi³ w tym dniu potrójny jubile-

usz; 70-te urodziny, 52- rocznicê œpiewania w chórze ewan-

gelickim i 25-lecie pracy w PTEw, ̄ yczenia i wi¹zankê kwia-

tów na rêce Jubilata z³o¿yli Leopold K³oda- prezes PTEw w

Jaworzu i Maria Miarka.

Ponadto wyró¿nienia i gratulacje za 25 lat pracy i zas³ugi

dla PTEw otrzymali;

Leszek Górski, , ks Ryszard Janik, , Ryszard Klima, Józef

Król, Emil Kurcjus, Maria Miarka, Ryszard Milli , Leopold

Nycz, Roman Rucki i Marceli Wiœniewski.

Leopold K³oda w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ rys histo-

ryczny obejmuj¹cy pocz¹tki dzia³alnoœci PTEw w Jaworzu,

formowanie zasad pracy towarzystwa i sposobów realizacji

jego celów, a¿ po dzieñ dzisiejszy. Wspomnienia ks Ry-

szarda Janika, Marii Miarki, Józefa Króla , Marcelego Wi-

œniewskiego czy Jerzego Kukli by³y swego rodzaju uzupe³-

nieniem wprowadzenia jakiego dokona³ L. K³oda.

Wróæmy jednak do pocz¹tków.

22 lipca 1983 roku zosta³ w Polsce zniesiony stan wojenny.

Wówczas wszystkie organizacje chc¹ce prowadziæ legaln¹

dzia³alnoœæ musia³y wyst¹piæ do s¹dów wojewódzkich z wnio-

skiem o ponown¹ rejestracjê. Wczeœniej Polskie Towarzystwo

Ewangelickie dzia³a³o tylko w Poznaniu. Po 1983 roku wystê-

puj¹c z wnioskiem o ponown¹ rejestracjê, do swego statutu

PTEw jako Zarz¹d G³ówny w Poznaniu wprowadzi³o zapis o

mo¿liwoœci tworzenia kó³ terenowych. To z kolei pozwoli³o sko-

rzystaæ ówczesnemu Biskupowi Koœcio³a Ewangelicko-Augs-

burskiego ks Januszowi Narzyñskiemu, seniorom poszczegól-

nych diecezji i proboszczom parafii na tworzenie grup forma-

cyjnych w podleg³ych sobie parafiach, które by mog³y powo³aæ

u siebie ko³o PTEw. Tak te¿ sta³o siê m.in. w Jaworzu, gdzie w

styczniu 1984 roku z inicjatywny proboszcza parafii ewangelic-

kiej w Jaworzu ks radcy Ryszarda Janika powo³ano Komitet

Za³o¿ycielski PTEw. Z dniem 3 lipca 1984 Naczelnik Gminy

Jasienica ( wówczas Jaworze by³o czêœci¹ tej¿e gminy) wpisa³

ko³o PTEw w Jaworzu do ewidencji organizacji dzia³aj¹cych na

tym terenie. Pierwsze Walne Zgromadzenie Cz³onków Oddzia³u

PTEw w Jaworzu mia³o miejsce 12 paŸdziernika 1984 roku.

Pierwszym Przewodnicz¹cym Oddzia³u PTEw zosta³ Józef Król.

Pierwszymi delegatami na Zjazd Krajowy PTEw do Poznania

zostali ; Marceli Wiœniewski i Maria Miarka. Jednym z pierw-

szych widocznych efektów pracy PTEw by³o zorganizowaniu

Wieczoru Kolêd, potem Wieczorów Pieœni Pasyjnej, Dnia Mat-

ki, spotkania ze studentami i maturzystami, wieczorów pamiêci

itp. Prelegenci zapraszani na poszczególne spotkania tema-

tyczne rekrutowali siê spoœród parafian - cz³onków PTEw, chó-

ru ewangelickiego, a z czasem byli to goœcie z ró¿nych stron

Polski, a nawet z zagranicy. Co warte podkreœlenia- prelegenci

ci bez wzglêdu na to sk¹d pochodzili, nie pobierali nigdy zap³a-

ty z tytu³u przyjazdu czy te¿ przygotowania swojej prelekcji.

Liczba cz³onków na pocz¹tku 1985 roku wynosi³a 54 osoby, z

czasem spad³a do oko³o 30 osób w 1997 roku, a obecnie wy-

nosi 46 osób. Nowy Zarz¹d Oddzia³u wybrano w 1993 roku z

Prezesem Mari¹ Miarka na czele. Zarz¹d ten z niewielkimi

zmianami funkcjonowa³ przez kolejne 12 lat. W 2004 roku

prezesem jaworzañskiego oddzia³u PTEw zosta³ Leopold K³o-

da. W 2002 roku z inicjatywy Towarzystwa Mi³oœników Jawo-

rza, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Parafialnego

Oddzia³u Akcji Katolickiej – cz³onków za³o¿ycieli powsta³a

Spo³eczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu z

zadaniem ochrony i ewidencji dóbr historycznych na naszym

terenie. Wspó³praca z Urzêdem Gminy Jaworze, Parafialnym

Oddzia³em Akcji Katolickiej w tym dziele pozwoli³a m.in. na

odnowienie tzw Kwatery Hrabiowskiej na cmentarzu katolic-

kim, wielu zabytkowych nagrobków zas³u¿onych jaworzan w

tym dr Zygmunta Czopa i jego syna Jerzego – zas³u¿onych

dla rozwoju uzdrowiska Jaworze w okresie miêdzywojennym.

Ale dzia³alnoœæ PTEw to tak¿e organizowanie wycieczek.

Do kalendarza gminnego wpisa³o siê ju¿ ekumeniczne „Spo-

tkanie Op³atkowe”, którego inicjatorem by³o PTEw, a od

kilku lat na przemian „gospodarzem” tego¿ spotkania jest

strona ewangelicka i katolicka.

Tyle pokrótce historii. Wiêcej informacji znajdzie siê w pa-

rafialnym informatorze „Z ¿ycia i wiary” dostêpnym tak¿e

na stronie internetowej parafii ewangelickiej ; http://www.pa-

rafiajaworze.pl/

Z ¿yczeniami dla Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w

Jaworzu wyst¹pili m.in. wójt Zdzis³aw Bylok, Krzysztof Flasza-

Prezes Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej w Jaworzu, Je-

rzy Kukla- w imieniu Towarzystwa Mi³oœników Jaworza.

Do ¿yczeñ do³¹cza siê tak¿e nasza Redakcja. Z tej te¿ okazji

pragniemy podziêkowaæ ca³emu PTEw ,a szczególnie Leopol-

dowi K³odzie i Janowi Kliber za przesy³anie nam relacji z kolej-

nych spotkañ tematycznych Polskiego Towarzystwa Ewange-

lickiego, które publikujemy na ³amach gminnego miesiêcznika.

Opracowa³: Piotr Filipkowski
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TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW JAWORZA

POSIADY TMJ

Jak Ciê widz¹, tak Ciê pisz¹
Ubranie jest swego rodzaju wizytówk¹ ka¿dego z nas. Jest

pierwsz¹ informacj¹, jak¹ dostaje otoczenie o cz³owieku,

jego guœcie, statusie materialnym czy umiejêtnoœci doboru

kolorów. Bardzo czêsto strojem mówimy o naszej innoœci,

manifestujemy pogl¹dy, a tak¿e wyra¿amy sprzeciw. Ubiór

to równie¿ wa¿na informacja o historii danej grupy spo³ecz-

nej czy narodu. Piêkny i niezwykle dystyngowany strój Œl¹-

ska Cieszyñskiego zawojowa³ paŸdziernikowe posiady zor-

ganizowane przez Towarzystwo Mi³oœników Jaworza.

Dr Grzegorz Studnicki z Dzia³u Etnologii Muzeum Œl¹ska

Cieszyñskiego prezentowa³ przywiezione zabytkowe ju¿ ele-

menty stroju kobiecego i mêskiego. Podczas prelekcji mo¿-

na by³o podziwiaæ ostatnie zachowane, pochodz¹ce z po-

³owy XIX w., elementy ubioru mêskiego: bruclek (kamizel-

ka), kamzol, spencer (rodzaj kubraka) oraz p³aszcz przy-

pominaj¹cy swoja form¹ d³ug¹ pelerynê. Jeœli chodzi o strój

kobiecy by³y poka-

zywane aksamitne

¿ywotki (tj. gorse-

ty), suknie pocho-

dz¹ce zarówno z

po³owy XIX w., jak

i z pocz¹tku XX w.,

szpencer i jakla.

By³a tak¿e prze-

piêkna srebrna bi-

¿uteria: srebrne

odlewane i filigra-

nowe hoczki (za-

pinki) przyszywane

do przedniej kra-

wêdzi ¿ywotka, na-

pierœnik (zwany te¿ podpierœnikiem

lub przodkiem) i broszka do stroju

cieszyñskiego. Oczywiœcie nie mo-

g³o zabrakn¹æ fartuchów zarówno

tych starszych i wyj¹tkowo eleganc-

kich, jak i tych bardziej bli¿szych

czasom wspó³czesnym, malowanych w kwiaty przy u¿yciu

tekturowych szablonów, które w latach szeœædziesi¹tych mi-

nionego wieku by³y jeszcze noszone w okolicach Koniako-

wa czy Istebnej. Pokazano tak¿e srebrny pas oraz kilka

jego imitacji wykonanych z koralików nanizanych na nitkê i

przyszytych wraz z kolorowymi cekinami do gumowej ta-

œmy, które nosi³y mniej zamo¿ne kobiety. Dr Studnicki pre-

zentowa³ tak¿e szatki czyli chusty do stroju kobiecego, czep-

ce noszone przez mê¿atki, a tak¿e dwie charakterystyczne

odmiany kabotów (koszul): szutkê oraz koszu³kê z bogato

haftowanymi okru¿a-

mi czyli taclami przy-

szytymi do mankieci-

ków koszuli i zwróco-

nymi „r¹bkami” do

góry. Etnograf cie-

szyñskiego Muzeum

podkreœli³, ¿e strój nie

by³ u¿ywany podczas

codziennych prac i

czynnoœci w gospo-

darstwie – mia³ swój

odœwiêtny i wyj¹tkowy

charakter. Nie tylko

zabezpiecza³ on przed

czynnikami atmosfe-

rycznymi, ale by³ tak-

¿e istotnym wyró¿ni-

kiem i noœnikiem informacji mówi¹cym wiele o statusie ma-

terialnym oraz spo³ecznym osoby weñ odzianej. Obecny

na posiadach Mariusz Makowski kustosz Muzeum Œl¹ska

Cieszyñskiego nie ma w¹tpliwoœci, i¿ strój jest elementem

to¿samoœci ludowej, któr¹ tworzy równie¿ gwara, zwycza-

je, tradycja. Niedawno nasze muzeum otrzyma³o w darze

zbiór cennych fotografii rodzin pochodz¹cych z Jaworza.

Na nich widoczni s¹ mê¿czyŸni ubrani w stroje miejskie-

surduty i fraki-, ze swoimi ¿onami odzianymi w stroje cie-

szyñskie. To z kolei œwiadczy najlepiej o tym, jaka tradycja

panowa³a w domu, bowiem dom to kobieta, a panie mani-
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festowa³y polskoœæ – dodaje kustosz. O tym mo¿e tak¿e

œwiadczyæ pewien fakt historyczny. Otó¿ podczas wizyty

Franciszka Józefa mieszczanki (austriaczki) uszy³y sobie

na powitanie cesarza jednakowe muœlinowe suknie, zaœ

polskie dziewczyny wita³y monarchê w strojach Œl¹ska Cie-

szyñskiego.

Ewenementem na skalê Polski jest bi¿uteria do stroju cieszyñ-

skiego pochodz¹ca wprost – chodzi o wzorce - z dworu cieszyñ-

skich ksi¹¿¹t piastowskich – mówi Mariusz Makowski - bogaty

pas z brytów, piêkny napierœnik broszki. To budzi zachwyt. Poza

tym nale¿y podkreœliæ niesamowit¹ dystynkcjê, wyrafinowanie,

powœci¹gliwoœæ i elegancjê stroju cieszyñskiego . Ciemna suk-

nia, ciemny gorset haftowany srebrn¹ lub z³ot¹ nici¹, bia³y, deli-

katny kabotek. Jedynym kolorowym akcentem jest tu adamasz-

kowy fartuch. Jak¿e piêknie na tym tle prezentowa³a siê srebrna

bi¿uteria - dodaje kustosz.           Opracowa³a: Agata Jêdrysko

* * * * *

Zapraszamy mieszkañców i goœci Jaworza na kolejne posia-

dy, które odbêd¹ siê 15 listopada 2009 roku pt. Uroki Skan-

dynawii ,a temat ten przybli¿y nam Stanis³aw Zabrzeski.

Zarz¹d TMJ
Pamiêci Urszuli Wróbel

Zaproszenie Towarzystwa Mi³oœników

Jaworza
Serdecznie zapraszamy mieszkañców i goœci Gminy Ja-

worze na posiady 13 grudnia 2009 roku o godzinie 15.00

Spotkanie to bêdzie mia³o wyj¹tkowy charakter. Mianowi-

cie miejscem posiad bêdzie Pa³ac w centrum Jaworza-

obecnie siedziba M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawcze-

go, a dawniej rodzinna posiad³oœæ w³aœcicieli Jaworza.

Miejsce i temat nie s¹ przypadkowe - wynik konkursu foto-

graficznego TMJ na temat najciekawszych i nieznanych

miejsc  historycznych Jaworza.  Kilka prac – w tym wycho-

wanków MOW -by³a poœwiêcona  obiektom znajduj¹cym

siê na terenie zespo³u pa³acowego. Podczas grudniowych

posiad bêdzie mo¿na wys³uchaæ prelekcji na temat  zabyt-

kowego obiektu, który nastêpnie bêdzie mo¿na zwiedziæ,

jak i zejœæ do podziemi. A zatem niepowtarzalna okazja!

Zapraszamy.

Zarz¹d TMJ
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Restauracja obiektów cmentarnych na

cmentarzu ewangelickim w Jaworzu

Zgodnie z tegorocznym planem pracy Spo³ecznej Rady

Ochrony Zabytków Jaworza kolejne dwa jaworzañskie

obiekty cmentarne, tym razem na ewangelickim cmenta-

rzu zosta³y odrestaurowane.

I

W drugim kwartale bie¿¹cego roku odrestaurowano pami¹t-

kowy nagrobek na mogile œp. dr Zygmunta Czopa i jego

syna œp. Jerzego Czopa; postaci wielce zas³u¿onych dla

Jaworza. Tu¿ po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej dr

Zygmunt Czop przyby³ do Jaworza i w 1918 roku reaktywo-

wa³ dzia³alnoœæ kuracyjn¹ w Jaworzu, w czêœci budynków

przejêtych od hrabiego Jana Larischa – Mönnicha, któr¹ w

nastêpnych latach mocno rozwin¹³. Po jego œmierci w 1923

roku jego syn, Jerzy Czop rozbudowywa³ ju¿ istniej¹c¹ bazê

lecznicz¹, miêdzy innymi o nowy budynek sanatoryjny po-

³o¿ony przy obecnej ul. S³onecznej. Dziêki ich dzia³alnoœci

w latach 1920 – 1939 Jaworze prze¿ywa³o tzw. trzeci okres

œwietnoœci. W tym okresie w czasie sezonu przybywa³o do

Jaworza oko³o 500 kuracjuszy i wczasowiczów, w tym wie-

le postaci znanych i wybitnych, a w uzdrowisku têtni³o ¿ycie

kulturalne, towarzyskie i rozrywkowe.

Nagrobek po³o¿ony jest w drugiej czêœci ewangelickiego

cmentarza w Jaworzu. Zosta³ on wykonany pod koniec 1994

roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

oddzia³ w Jaworzu, a koszty budowy sfinansowane zosta³y

przez jaworzañsk¹ spo³ecznoœæ. Jak widaæ na zdjêciu na-

grobek ten prawie w ca³oœci wykonany jest z lastryka, w

postaci solidnej ramy fundamentowej, na której osadzone

s¹ dwie proste p³yty, w tym jednej z marmuru szarego ofia-

rowanego przez jednego z mieszkañców Jaworza, na któ-

rej naniesiono lakoniczn¹ inskrypcjê nagrobn¹. U wezg³o-

wia drugiej p³yty lastrykowej umieszczono ogromny meta-

lowy krzy¿. Pierwotny grób z pierwszej po³owy XX wieku w

1994 roku w zasadzie ju¿ nie istnia³ i wymaga³ szybkiej

odbudowy, co by³o mo¿liwe tylko przez spo³eczne dzia³a-

nie. W tym okresie brak by³o informacji o jakiejkolwiek ro-

dzinie Czopów, a ówczesne kierownictwo i za³oga jawo-

rzañskiego uzdrowiska ca³kowicie zapomnia³a o swoich

zmar³ych dobroczyñcach.

W czasie okresowego przegl¹du zabytków cmentarnych na

obu cmentarzach wyznaniowych Jaworza, przeprowadzo-

nego przez Zarz¹d Spo³ecznej Rady w 2007 roku, zauwa-

¿ono powa¿ne uszkodzenia na omawianym nagrobku i po-

stanowiono go pilnie odrestaurowaæ, a przy okazji i rozbu-

dowaæ, nadaj¹c mu bardziej okaza³y wygl¹d.

W 2008 roku zarz¹d Spo³ecznej Rady opracowa³ projekt

modernizacji nagrobka, w którym na istniej¹cej ramie po-

stanowiono posadowiæ ukoœnie dwie nowe p³yty z szarego

granitu, na których w miejsce dotychczasowego napisu po-

stanowiono umieœciæ now¹ inskrypcjê.

Omawiany nagrobek zosta³ wykonany przez firmê kamie-

niarsk¹ pana Andrzeja Str¹czka. Ca³kowity koszt przebu-

dowy wyniós³ 4 380 z³otych i w ca³oœci zosta³ pokryty z fun-

duszy spo³ecznych.

II

W trzecim kwartale bie¿¹cego roku odrestaurowano zabyt-

kowy krzy¿ kamienny z 1880 roku, którym upamiêtniono

za³o¿enie i otwarcie pierwszej czêœci cmentarza ewangelic-

kiego w Jaworzu. Prawdopodobnie krzy¿ ten zosta³ wykona-

ny w zak³adzie Franza Wenzelina z Bia³ej i postawiony w

œrodku cmentarza w czasie jego za³o¿enia, tzn. w 1880 roku,

chocia¿ nie znaleziono dla tej daty pisemnego potwierdze-

nia. Na pocztówkach tego¿ cmentarza z oko³o 1900 roku

krzy¿ jest ju¿ widoczny. Ponadto nale¿y podaæ, ¿e sam krzy¿

jest bardzo podobny do starszych krzy¿y i nagrobków z lat

90-tych XIX wieku, które wykonano w warsztacie Wenzeli-

na, co mo¿na zaobserwowaæ na cmentarzu ewangelickim w

Bia³ej i bielskim starym cmentarzu ewangelickim. Krzy¿ ten

Nagrobek dr Z.Czopa przed renowacj¹

Nagrobek Z Czopa po renowacji



2009 ROKLISTOPAD ECHO JAWORZA str. 24

obok krzy¿a kamienno – metalowego z 1884 roku znajduj¹-

cego siê na cmentarzu katolickim w Jaworzu nale¿y zali-

czyæ do najstarszych krzy¿y zabytkowych w Jaworzu. Jego

ca³kowita wysokoœæ wynosi 3 metry, cokó³ przyziemny jest

prostok¹tny o wymiarach 135 x 90 cm, a w czêœci œrodkowej

57 cm x 34 cm. Widok na sam krzy¿ i jego tablicê inskryp-

cyjn¹ wg stanu z 2005 roku ukazuj¹ zdjêcia. Przy okazji

wypada podaæ, ¿e na tablicy tej nie jest podana pe³na treœæ

wskazanego wersetu z ksiêgi Objawienia œw. Jana 7, 16-17.

Brakuje w niej

pierwszej czêœci z

17 wersetu: „Ponie-

wa¿ Baranek, któ-

ry jest poœród tro-

nu, bêdzie ich pas³

i prowadzi³ do

¿ywych wód”.

Byæ mo¿e skrótu

tego dokonano w

latach 1945 –

1948, w czasie

przymusowego

usuwania wszelkie-

go rodzaju napisów

niemieckich, tak¿e

na cmentarzach, w

ramach tzw. „regu-

lacji faktów historycznych”, nakazanego odgórnie przez ów-

czesne w³adze PRL -owskie. Wtedy to dodatkowo zastoso-

wano tzw. „zbrodniê cenzurow¹” nakazuj¹c usuniêcie w/w

fragmentu, poniewa¿ „przewodnictwo Bo¿e i jego tron” nie

pasowa³y do ówczesnej ideologii. Zdaniem autora trudno

przypuszczaæ, ¿e tego skrótu dokonano z braku miejsca na

tablicy lub chêci obni¿enia kosztów wykucia polskiej wersji

jêzykowej napisu.

Stan krzy¿a by³ z³y. Jego posadowienie oraz zewnêtrzne

powierzchnie kamienne, ze wzglêdu na swoje 130-letnie

istnienie, coraz bardziej i szybciej niszczy³y siê. St¹d w bie-

¿¹cym roku na zlecenie Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

firma Kamieniarstwo, Liternictwo, RzeŸba Andrzeja Str¹czka

z Bielska – Bia³ej wykona³a kompleksow¹ restauracjê i kon-

serwacjê krzy¿a. W ramach tego przedsiêwziêcia oprócz

demonta¿u, inwentaryzacji i ponownego monta¿u krzy¿a,

wykonano nowe zbrojone fundamenty i nowy przyziemny

cokó³ z analogicznego kamienia, z jakiego by³ zrobiony pier-

wotnie tj. z marmuru œl¹skiego. Ponadto powierzchnie ze-

wnêtrzne wszystkich elementów krzy¿a zosta³y oszlifowa-

ne, a wszelkie ich ubytki zosta³y uzupe³nione w³aœciwymi

materia³ami. Po ponownym monta¿u ca³oœæ krzy¿a zosta³a

zakonserwowana odpowiednimi preparatami.

W czasie badania zdemontowanych czêœci krzy¿a cz³onkowie

zarz¹du Spo³ecznej Rady wspólnie z panem A. Str¹czkiem po

zdjêciu istniej¹cej tablicy inskrypcyjnej stwierdzili, ¿e pod ni¹ znaj-

dowa³a siê inskrypcja w niemieckiej wersji jêzykowej wykuta bez-

poœrednio w kamieniu coko³a œrodkowego. Na podstawie œladów

niestarannego skucia mo¿na przypuszczaæ, ¿e w pierwotnej wersji

jêzykowej napisany by³ pe³ny tekst inskrypcji w oœmiu wierszach.

Dlatego zarz¹d Spo³ecznej Rady podj¹³ decyzjê o wykuciu pe³-

nego tekstu inskrypcji w rodzimym kamieniu w jêzyku polskim.

Reasumuj¹c powy¿sze omówienie, mo¿na przypuszczaæ,

¿e w pierwotnym wykonaniu z 1880 roku znajdowa³ siê na-

stêpuj¹cy napis tzw. szwabach¹:

„Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten;

es wird auch nicht auf ihnen lasten

die Sonne oder irgendeine Hitze;

denn das Lamm mitten auf dem Thron

wird sie weiden und leiten zu den Quellen

des lebendigen Wassers, und Gott wird

abwischen alle Tränen von ihnen Augen“.

Offenb. des Joh. 7,16-17

St¹d po restauracji zosta³ umieszczony pe³ny tekst:

„Nie bêd¹ ju¿ ³akn¹æ

ani pragn¹æ, i nie padnie

na nich s³oñce ani upa³,

poniewa¿ Baranek, który

jest poœród tronu, bêdzie

ich pas³ i prowadzi³ do Ÿróde³

¿ywych wód; i otrze Bóg

wszelk¹ ³zê z ich oczu.”

Obj. Œw. Jana 7,16-17

Za ca³oœæ prac restauracyjnych w ocenie zarz¹du Spo³ecz-

nej Rady wartych co najmniej 3 tysi¹ce z³otych, wykonawca

przyj¹³ tylko 1 tysi¹c z³otych, jako pokrycie kosztów nabycia

materia³ów. Robociznê firma pana Andrzeja Str¹czka wyko-

na³a w ca³oœci bezp³atnie, jako dar dla spo³ecznoœci Jaworza

w dziele ratowania zabytków cmentarnych. Za ofiarnoœæ

i bardzo mi³y gest Zarz¹d Spo³ecznej rady kolejny raz,

tym razem publicznie, sk³ada serdeczne podziêkowa-

nie panu Andrzejowi Str¹czkowi i jego pracownikom.

III Podsumowanie

Zarz¹d Spo³ecznej Rady pragnie serdecznie podziêkowaæ wszyst-

kim osobom uczestnicz¹cym w obu przedsiêwziêciach, a w szcze-

gólnoœci proboszczowi ks. W. Wantulokowi i kuratorowi parafii

panu Leopoldowi K³odzie za wsparcie i udzielane rady. Ponadto

przekazujemy t¹ drog¹ serdeczne podziêkowania wszystkim ja-

worzanom, którzy poprzez ofiary w czasie kwest cmentarnych

wspieraj¹ dzie³o ratowania jaworzañskich zabytków.

Podczas tegorocznej kwesty cmentarnej na obu cmenta-

rzach wyznaniowych zebrano w sumie 6979,60 z³otych.

in¿. Jan Knie¿yk

Renowacja krzy¿a na cmenatrzu

ewangelickim
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SZPITAL OPIEKI D£UGOTERMINOWEJ BZLR

EJ: Jeszcze kilka miesiêcy temu przybywaj¹cych do szpi-

tala pacjentów straszy³a wal¹ca siê rudera- dawniej podob-

no dom mieszkalny, potem gospodarcze zaplecze sanato-

rium. Jak wynika³o z naszej ostatniej rozmowy przed kilko-

ma miesi¹cami, losy tego obiektu nie by³y jeszcze znane.

A jak jest dziœ?

G.Habdas: Faktem jest, od kilku ju¿ lat zastanawialiœmy

siê, czy dom ten nazywany dziœ pieszczotliwie „Jasiem”

prze¿yje kolejn¹ zimê. Jego stan techniczny, pocz¹wszy

od fundamentów po dach by³ katastrofalny. Zdecydowali-

œmy siê na jego ca³kowit¹ rozbiórkê i ponown¹ odbudowê

wed³ug wspó³czesnych ju¿ zasad prawa budowlanego. Prze-

prowadzone ekspertyzy wykaza³y, ¿e budynek nie nadaje

siê do remontu. Mimo , ¿e obiekt ten nie by³ wpisany do

rejestru zabytków, wspólnie z konserwatorem zabytków- ma-

j¹c na uwadze ca³y teren szpitala, zdecydowaliœmy siê od-

tworzyæ jego architektoniczn¹ bry³ê zewnêtrzn¹ zgodnie z

przedwojennymi planami. Zmianie zatem ulegnie funkcjo-

nalne wnêtrze. Ponadto obiekt ten jest odbudowywany we-

d³ug najnowoczeœniejszych technologii.

EJ: Jakie bêdzie przeznaczenie budynku „Jaœ”?

G.Habdas: Obiekt odbudowuj¹c od podstaw przygotowu-

jemy w ka¿dym szczególe po k¹tem osób niepe³nospraw-

nych. Bêdzie tu mieœci³a siê czêœæ oddzia³u rehabilitacji

Z solankami w tle…
Kryzys dotyka w mniejszym lub wiêkszym stopniu wszystkie podmioty gospodarcze, samorz¹dy, a nawet nas zwyk³ych

obywateli. O trudnoœciach z jakimi borykaj¹ siê placówki s³u¿by zdrowia w kraju – wiemy wszyscy. Ale jak siê rzecz ma ze

swego rodzaju wizytówk¹ Jaworza, jak¹ jest bez w¹tpienia Szpital Opieki D³ugoterminowej BZLR? Z tym i innymi pytania-

mi zwróciliœmy siê do dr n.med Gra¿yny Habdas - Dyrektora Szpitala. Wygl¹da z tego, ¿e nasz szpital pomimo kryzysu

i ograniczania wydatków na s³u¿bê zdrowia, zdo³a nie tylko przetrwaæ ale i kontynuowaæ planowane wczeœniej inwestycje.

A nawet uatrakcyjniæ sw¹ ofertê lecznicz¹ o solanki, choæ… nie na bazie jaworzañskich odwiertów. Nad nimi chyba ci¹¿y

prawdziwe fatum, ale dyrektor Gra¿yna Habdas za³o¿one cele realizuje i jak siê zdaje znalaz³a wyjœcie z tej sytuacji.

zwi¹zana z hydroterapi¹, a konkretniej rzecz ujmuj¹c- k¹-

pielami solankowymi i stanowiskiem do masa¿u. Tak wiêc

oprócz ca³ego zaplecza z tym zwi¹zanego, zostan¹ zain-

stalowane dwie du¿e wanny jackuzi - wieloosobowe do

k¹pieli solankowych (bez wskazañ lekarskich) oraz 6 mniej-

szych jednoosobowych dla k¹pieli indywidualnych, które

bêd¹ udostêpniane po konsultacji z lekarzem zgodnie z

konkretnymi wskazaniami medycznymi. Pocz¹tkowo liczy-

liœmy na wykorzystanie naszych w³asnych solanek jakie

by³yby dostêpne dziêki wykorzystaniu istniej¹cych odwier-

tów. St¹d te¿ pewne ju¿ czynione przygotowania na tym

terenie (przyp.red. ul. Zdrojowa). Na chwilê obecn¹ spra-

wy zwi¹zane z odwiertami komplikuj¹ siê, wiêc planowa-

ne przez nas zabiegi musimy oprzeæ na solance dowo¿o-

nej z innego zupe³nie miejsca. Obiekt wraz z k¹pielami

bêdzie s³u¿y³ nie tylko pacjentom przebywaj¹cym u nas

na pe³nym turnusie, ale tak¿e ambulatoryjnnym, a nawet

jednorazowo jeœli ktoœ np. z mieszkañców bêdzie chcia³

skorzystaæ z takiej oferty.

EJ; Jakie s¹ szanse na wykorzystanie jaworzañskich sola-

nek na bazie istniej¹cych ju¿ odwiertów?

G.Habdas: Ubiegamy siê o koncesjê na ich badania. Na

razie jednak wszystko jest na etapie wymiany korespon-

dencji pomiêdzy urzêdnikami ministerialnymi, nami, a na-

szym organem za³o¿ycielskim. Tak wiêc czas poka¿e, co z

tego wszystkiego wyniknie.

EJ: Kryzys szczególnie mocno daje siê we znaki placów-

kom s³u¿by zdrowia. S³yszymy wiele o wyczerpaniu limi-

tów zgodnie z kontraktami zawieranymi z NFZ . Jak ta sy-

tuacja przedstawia siê w przypadku szpitala BZLR?

G.Habdas: Problemy te nie ominê³y naszej placówki. Na-

rodowy Fundusz Zdrowia nie p³aci³ i nie p³aci szpitalom za

tzw. nadwykonania, tak wiêc i nam nie zap³aci³. Kontrakt z

NFZ na ten rok jest na wyczerpaniu. Szczególnie dotyczy

to pacjentów ambulatoryjnych, dla których wyczerpaliœmy

Odbudowa „Jasia” na potrzeby solanek
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limit, kolejka oczekuj¹cych wyd³u¿a siê, a my ich zapisu-

jemy ju¿ na nastêpny rok. Co do kontraktu z NFZ na 2010

rok, wiemy tylko z informacji medialnych, ¿e mo¿e byæ on

ni¿szy od tegorocznego, a nie s¹ to oficjalne informacje.

Na dzieñ dzisiejszy nie mamy nawet zaproszenia ze stro-

ny NFZ do podpisania kontraktu na przysz³y rok. Ju¿ w tej

chwili mamy mniej pacjentów ani¿eli mo¿liwoœci, a wszyst-

ko to zwi¹zane jest jak wspomnia³am - z koñcz¹cym siê

ju¿ kontraktem. Oczywiœcie nie ma ¿adnego problemu aby

skorzystaæ z ca³ej lub czêœci naszej oferty ale odp³atnie.

Zdajê sobie sprawê, ¿e nie jest to ³atwe i powszechnie

dostêpne rozwi¹zanie na ka¿d¹ kieszeñ, ale jeœli mamy

„biegaæ” po ró¿nych gabinetach czêsto z dala od miej-

sca zamieszkania”, to warto zastanowiæ siê nad tak¹ ofert¹

jak nasza. Tym bardziej, ¿e ceny zabiegów nie s¹ wygó-

rowane.

EJ; Wiele mówi siê o pomocy unijnej w ró¿nych dziedzi-

nach. Jak rzecz siê ma w przypadku szpitala?

G. Habdas: W ostatnich miesi¹cach uda³o nam siê uzy-

skaæ wczeœniej obiecywane œrodki na rzecz placówki. Z nich

w³aœnie kupiliœmy najnowoczeœniejszy sprzêt diagnostycz-

ny, aparat rentgenowski, aparat ultrasonograficzny, w pe³ni

zmodernizowaliœmy wyposa¿enie naszego laboratorium,

zakupiliœmy sprzêt rehabilitacyjny - w tym nowe wanny do

k¹pieli. Z dotacji celowej Województwa Œl¹skiego przygo-

towaliœmy ca³¹ pracowniê rentgenowsk¹, która mieœci siê

w „g³ównym budynku”, a wiêc tam gdzie jest izba przyjêæ,

poradnie i administracja szpitala. Nadal funkcjonuje ponad

25-letni rentgen na oddziale dzieciêcym, jednak wkrótce

zakoñczy on sw¹ dzia³alnoœæ.

EJ; Kilka miesiêcy temu w szpitalu prace zwi¹zane z osu-

szaniem budynków i now¹ melioracj¹ terenu. Czy one zo-

sta³y ju¿ zakoñczone?

G.Habdas: Niestety na dzieñ dzisiejszy wykonaliœmy tylko

najpilniejsze prace. Z³o¿yliœmy stosowny wniosek do Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska o dofinanso-

wanie tej inwestycji i termomodernizacjê - w formie po¿yczki.

Procedury jednak stale siê przed³u¿aj¹. Mam nadzieje, ¿e

w przysz³ym roku zakoñczymy inwestycje. Wszystko zale-

¿y od tego jak mocno kryzys dotknie nie tylko sam WFOŒ

ale i nasz organ za³o¿ycielski czyli Urz¹d Marsza³kowski.

Na razie jest rozpatrywany wniosek w WFOŒ. Do tej pory

po¿yczki zabezpiecza³ organ za³o¿ycielski. Nie jesteœmy

jednak jedynym szpitalem podleg³ym Marsza³kowi Woje-

wództwa Œl¹skiego. Na dzieñ dzisiejszy nie mamy zgody

Urzêdu na zabezpieczenie po¿yczki.

Czekamy tak¿e na œrodki unijne z przeznaczeniem na re-

mont oddzia³u dzieciêcego. Wniosek jest z³o¿ony. Ale co

dalej? Nie tylko nasz szpital z³o¿y³ taki wniosek. Z tego co

wiem w sumie w ramach jednego programu unijnego zo-

sta³o z³o¿onych ponad 100 wniosków, a pieniêdzy w ra-

mach ca³ego programu nie jest zbyt du¿o. Tak wiêc opty-

mizm w tym zakresie musimy mieæ bardzo umiarkowany.

Póki co na oddziale dzieciêcym prowadzimy doraŸne re-

monty. Mankamentem jest przebudowa windy, tak aby nie-

pe³nosprawne dzieci mog³y byæ zwo¿one do najni¿szej kon-

dygnacji czyli na basen. DoraŸnie remontujmy dach w bu-

dynku czêœci oddzia³u dzieciêcego. Planowany wczeœniej

generalny remont ca³ego kompleksu szpitala dzieciêcego

musi poczekaæ. To jest bardzo du¿a inwestycja zwi¹zana

nie tylko z zewnêtrznymi zmianami, ale przede wszyst-

kim z przebudow¹ wszystkich pomieszczeñ wewn¹trz

obiektu.

EJ: Jaka jest koncepcja wykorzystania budynku „ Jerzy I” –

czyli najstarszej zabytkowej czêœci dawnego sanatorium?

G. Habdas: Mamy zamys³ aby w tym miejscu mogli jednak

przebywaæ pacjenci, choæ ze wzglêdu na bariery architek-

toniczne – raczej ci bardziej sprawni. W chwili obecnej obiekt

ten jest wy³¹czony z typowego leczenia szpitalnego. Nato-

miast „Jerzy I” wykorzystywany jest do wypoczynku dzieci

w ramach tzw. zielonych szkó³ itp. Ponadto oferujemy tutaj

pokoje goœcinne dla osób przyje¿d¿aj¹cych, by odwiedziæ

swoich bliskich przebywaj¹cych na oddzia³ach szpitala.

Czêœæ budynku „Jerzy I” bêdzie jednak przeznaczona na

cele lecznicze. Planujemy zakup kriokomory dla leczenia

ogólnoustrojowego. Spo³eczna Rada Szpitala pozytywnie

zaopiniowa³a ten pomys³. Czekamy na decyzjê Urzêdu Mar-

sza³kowskiego.

EJ: Jak wygl¹da w dobie kryzysu wspó³praca z organem

za³o¿ycielskim, jak i naszym lokalnym samorz¹dem. Czy

coœ siê zmieni³o w stosunku np. do roku ubieg³ego?

G. Habdas: Wspó³praca z naszym organem za³o¿ycielskim

jest bardzo dobra. To co uda³o nam siê zrealizowaæ cho-

cia¿by w ostatnich miesi¹cach nigdy nie mia³oby miejsca,

gdyby ta wspó³praca nie by³a wrêcz modelowa. Zanim co-

kolwiek dostaniemy od Marsza³ka Województwa, wymaga

to jego pozytywnej opinii, wpierw w fazie projektu, nastêp-

nie celowoœci, i w koñcu samej realizacji. Z reszt¹ zarówno

marsza³ek jak i wicemarsza³kowie wielokrotnie ju¿ „wizyto-

wali” nasz szpital m.in. pod k¹tem wykorzystania przyzna-

nych œrodków i za ka¿dym razem ich opinia by³a pozytyw-

na. Tak wiêc zyskaliœmy dobrze rokuj¹cy „kredyt zaufania”
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z ich strony, ¿e pieni¹dze przekazywane na szpital w Jawo-

rzu nie s¹ w ¿aden sposób marnotrawione. Podobnie z

wielk¹ ¿yczliwoœci¹ spotykam siê w kontaktach z lokalnym

samorz¹dem, a wiêc Wójtem Zdzis³awem Bylokiem i Rad¹

Gminy Jaworze.

EJ: Œrodki unijne i te pochodz¹ce z Urzêdu Marsza³kow-

skiego to jedyna pomoc dla szpitala , czy te¿ korzystacie z

innych form?

G. Habdas: Oczywiœcie – te œrodki to podstawa, ale

mamy wielu darczyñców. Mówiliœmy o wielkich inwe-

stycjach, jednak czêsto potrzebne s¹ z pozoru b³ahe

przedmioty zwi¹zane z wyposa¿eniem pokoju pacjenta

czy sprzêt jednorazowy. I w tym wypadku liczy siê ka¿-

da z³otówka przekazana na rzecz szpitala. Œrodki uzy-

skane od darczyñców, odci¹¿aj¹ bud¿et szpitala. Z po-

zoru niewielkie sumy w skali jakiegoœ okresu czasu po-

zwalaj¹ nam na wygospodarowanie œrodków na inne

wa¿ne i poch³aniaj¹ce wiêksze kwoty inwestycje. Na-

wet jeœli te drobne przekazywane nam dary finansowe

lub rzeczowe nie s¹ widoczne w jakiœ spektakularny

sposób dla pacjenta, to bez nich szpital nie móg³by funk-

cjonowaæ. Jako przyk³ad podam raz jeszcze czy to œrodki

jednorazowe czy nawet wieszak lub lustro do pokoju pa-

cjenta. Ponownie w kontakt z nami wszed³ miejscowy

Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu i z tego

co wiem przymierza siê do kolejnej akcji pomocy na

rzecz szpitala, byæ mo¿e równie¿ w formie Koncertu

Charytatywnego. Ponadto zg³aszaj¹ siê darczyñcy in-

dywidualni i stowarzyszenia np. ALFA -MED przekazu-

j¹cy nam sprzêt jednorazowy (strzykawki,rêkawiczki

itp.), ale s¹ to te¿ datki pacjentów.

Pozostaje nadzieja, ¿e wspólnymi si³ami i dziêki ludziom

dobrej woli szpital nasz bêdzie móg³ s³u¿yæ dalej pacjen-

tom, a jego rozszerzona oferta lecznicza spotka siê z uzna-

niem i zainteresowaniem zarówno mieszkañców Gminy

Jaworze jak i pacjentów z ca³ego kraju.

Rozmawia³ Piotr Filipkowski

Nowoczesne labolatorium

Nowoczesny aparat RTG Nowy aparat USG
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DOLINA LUDZKA

A kiedy przyjdzie odejœæ…
Tak, by³em dobrym cz³owiekiem, sp³odzi³em i wychowa³em

dzieci.

Da³em im wszystko, zbudowa³em dom, pomog³em stan¹æ i

staæ na nogach.

No co, jak trzeba by³o da³em w skórê.

Ojciec te¿ mnie la³ i wyros³em na cz³owieka.

Da³em ubranie, samochód, trochê drobnych, kiedy chcieli to je-

dli, zawsze by³ suty obiad, kolacja i œniadanie - nie ¿a³owa³em.

Zestarza³em siê i zosta³em sam.

Dzieci - taka ich „psia maæ”- nawet nie zapytaj¹ jak siê czujê.

Nie przyjd¹, nie pogadaj¹.

Wyrodne dzieci!

..A tyle im da³em...

Co mówisz? Co?

Mi³oœci nie da³em

No nie, przesadzi³eœ.

Konferencja w Szpitalu Opieki D³ugo-

terminowej BZLR w Jaworzu

W dniu 17 paŸdziernika br na Oddziale Dzieciêcym Be-

skidzkiego Zespo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jawo-

rzu odby³a siê cykliczna konferencja dla Stowarzyszenia

Chorych z Przepuklin¹ Oponowo-Rdzeniow¹.

Konferencjê otworzy³a Czes³awa Hajduk – Prezes Sto-

warzyszenia, z którym oddzia³ dzieciêcy wspó³pracuje od

ponad dziesiêciu lat. Przyby³ych goœci powita³ tak¿e Ordy-

nator Oddzia³u Dzieciêcego Artur Sczesny.

Tematem wiod¹cym by³ zespól zakotwiczonego rdzenia krê-

gowego w przepuklinie oponowo-rdzeniowej. Temat o tyle in-

teresuj¹cy, ¿e bardzo s³abo prezentowany w literaturze na-

ukowej, a bardzo wa¿ny z punktu praktycznego postêpowa-

nia w tej wyj¹tkowo skomplikowanej jednostce chorobowej.

Prezentacje dla rodziców przygotowa³ lek.med. Henryk Zbo-

rowski, asystent Oddzia³u dzieciêcego, t³umacz¹c trudnoœci

w rozpoznaniu i decyzyjnoœci co do dalszego leczenia.

Nawi¹zaniem do w/w tematu by³a druga prezentacja doty-

cz¹ca leczenia rehabilitacyjnego dzieci z tym zespo³em

sposobem PNF, przedstawiono ideê tej metody i mechani-

zmy stymuluj¹ce w rehabilitacji dzieci. Prezentacje przy-

gotowa³a mgr Kinga Stós.

Trzecim tematem by³o przedstawienie problemów dydak-

tycznych i wychowawczych w pracy z dzieckiem niepe³no-

sprawnym oraz prezentacja organizacji pracy zespo³u szkol-

nego w tutejszym szpitalu. Wyk³ad przygotowa³a i wyg³osi-

³a mgr £ucja Buchta.

Ostatni wyk³ad dla rodziców wyg³osi³ Ordynator Oddzia³u

lek. med. Artur Sczesny. Dotyczy³ on wad stóp u dzieci z

przepuklin¹ oponowo-rdzeniow¹, a szczególny nacisk po-

³o¿ono na z³o¿onoœæ i ró¿norodnoœæ tych zmian. Skoncen-

trowano siê szczególnie na wyjaœnieniu z praktycznego

punktu widzenia niejednolitego postêpowania u ka¿dego

dziecka i niezbêdn¹ indywidualizacjê tego leczenia.

Po czêœci wyk³adowej zaproszono do dyskusji. Rodzice

dzielili siê swoimi doœwiadczeniami i trudnoœciami oraz

sposobami ich rozwi¹zywania. Zespó³ odpowiada³ na pyta-

nia, wyjaœnia³ w¹tpliwoœci i t³umaczy³ rodzicom ich proble-

my z medycznego punktu widzenia, zachêcaj¹c do œcis³ej i

sta³ej wspó³pracy w podejmowaniu œwiadomych decyzji te-

rapeutycznych.

Na zakoñczenie Zespó³ Szkolny zaprosi³ przyby³ych goœci

na zabawê integracyjn¹ z dzieæmi przebywaj¹cymi na le-

czeniu w tutejszym oddziale.

Konferencja zakoñczy³a siê w godzinach popo³udniowych ,

zarazem po zakoñczeniu prac organizacyjnych stowarzy-

szenia i zaplanowaniem dalszych spotkañ na 2010 rok.

Informacja: Szpital Opieki D³ugoterminowej

BZLR w Jaworzu
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Widzia³eœ jakimi samochodami je¿d¿¹?

Widzia³eœ w jakich ciuchach chodz¹?

Widzia³eœ co jedz¹ i pij¹?

Party organizuj¹ w ka¿dy weekend.

ZA MA£O, TAK!

ZA MA£O?!

Ptasiego mleka im nie brakowa³o i nie brakuje.

Wszystko mieli i maj¹.

S³ucham?

Czy je tuli³em, moje dzieci?

Przecie¿ s¹ moimi dzieæmi.

Moi rodzice te¿ mnie nie tulili. Nigdy mnie nie pochwalili,

obcy mnie chwalili, no to mama z tat¹ byli dumni.

Nauczyli mnie tego, no to ja te¿ tak postêpowa³em.

Czego siê czepiasz, co?

Mo¿e mia³em synowi mówiæ, ¿e go kocham ¿eby mi na

„geja” wyrós³ ?

Co ¿ona ?- raz zrobi³em awanturê, ¿eby mi syna nie „zba-

bia³a” i skoñczy³y siê g³upoty.

Babie trzeba czasami przy³o¿yæ, ¿eby siê jej w g³owie nie

poprzewraca³o.

Co? Czemu ³zy mi siê lej¹?

Nie wiem.

Dobra powiem Ci, ona umar³a dwa lata temu... wiesz moja

po³ówka, czy jak tam....Ja j¹ naprawdê...bez niej...Ja......

A moje dzieci to mówiê Ci, nawet dobrego s³owa od nich

nie us³ysza³em..

Co takiego?! Sam im nie da³em tego dobrego s³owa?

Co jest? -jestem stary, nale¿y mi siê szacunek.

Co mówisz?

Ju¿ na mnie pora?

Poczekaj muszê jeszcze tyle spraw za³atwiæ, nie zabieraj

mnie jeszcze.

Jestem nieprzygotowany !

....Kochasz mnie takiego, jakim jestem. Bo¿e mój tak cz³o-

wiek na staroœæ siê roztkliwia.

Nie myœl sobie, ¿e zawsze by³em jak baba, ja... tylko ...po

prostu..

To chyba serce, tchu mi trochê brak.

Popatrz moja mama i tata; tam dalej brat i siostry, mój dom...

Coraz trudniej oddychaæ, chcia³bym powiedzieæ moim dzie-

ciom, ¿e.....¿e, ja ich.....

Dlaczego jest tak ciemno???

Agata Jêdrysko

Œwiêto Niepodleg³oœci - 11 Listopada

Potrafim dziœ dla potomnoœci

Ostatki swych poœwiêciæ dni,

Wœród fa³szów siaæ siew szlachetnoœci

Miazg¹ swych cia³, ¿arem swej krwi.

(Pierwsza brygada)

91 lat minê³o od momentu kiedy po ponad 123 latach zabo-

rów Polska znów pojawi³a siê na mapie politycznej Europy.

Wolnoœæ nie by³a darem lecz wywalczonym przez polskiego

¿o³nierza krwawym klejnotem, który nie ma ceny, bowiem

wielu p³aci³o za niego ¿yciem.  Ka¿dy skrawek ziemi, od

Wielkopolski, Œl¹ska po Ma³opolskê Wschodni¹ i Wileñsz-

czyznê  zaznaczony zosta³ polsk¹  krwi¹.  Nie inaczej by³o i

w przypadku  naszej „ma³ej ojczyzny”- Œl¹ska Cieszyñskie-

go.  W dniu 11 listopada  w koœciele katolickim zosta³a od-

prawiona  Msza œw w intencji Ojczyzny.  Tu¿ po niej przed-

stawiciele  w³adz Urzêdu Gminy Jaworze , Rady Gminy Ja-

worze, placówek oœwiatowych, stowarzyszeñ i organizacji

pozarz¹dowych, policji i koœcio³ów z³o¿yli wi¹zanki kwiatów

przed jaworzañskimi pomnikami pamiêci.                        pf
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KOMENDANT POLICJI RADZI

W bia³y dzieñ
Nawet 12 lat wiêzienia grozi 25-latkowi z Radomia za

zaatakowanie starszej kobiety i próbê kradzie¿y. Do zda-

rzenia dosz³o 28 paŸdziernika w Jaworzu, na ulicy Cie-

szyñskiej. M³ody mê¿czyzna przewróci³ 88-latkê na zie-

miê i próbowa³ ukraœæ jej portfel. Na szczêœcie kobieta

zdo³a³a siê obroniæ, co zapewne sprawi³o, ¿e napastnik

zacz¹³ uciekaæ. Œwiadkami zdarzenia by³o trzech mê¿-

czyzn, którzy ruszyli w poœcig, zatrzymali bandytê i od-

dali w rêce policji. Jak siê okaza³o mê¿czyzna by³ pijany,

mia³ bowiem we krwi dwa promile alkoholu. Trafi³ do po-

licyjnego aresztu, po sprawdzeniu wysz³o na jaw, ¿e w

przesz³oœci by³ ju¿ karany za kradzie¿e i przestêpstwa

narkotykowe.

Na podstawie tego zdarzenia chcemy uczuliæ mieszkañ-

ców Jaworza, a szczególnie osoby starsze, by zwraca³y

uwagê na to czy nie s¹ przypadkiem obserwowane na

przyk³ad podczas zakupów - mówi nadkomisarz Woj-

ciech Koz³owski Komendant Komisariatu Policji w Ja-

sienicy z/s w Jaworzu - z³odziej najpierw „namierza”

swoj¹ ofiarê, przygl¹daj¹c siê bacznie ile ta ma pieniê-

dzy. Jeœli nie bêdziemy ostro¿ni, amator cudzej w³asno-

œci zorientuje siê doœæ szybka , ¿e mamy przy sobie

wiêksz¹ iloœæ gotówki.

Dlatego policja apeluje, by wybieraj¹c siê na zakupy mieæ

przy sobie tyle pieniêdzy, ile zamierzamy wydaæ. Czêsto

zdarza siê, ¿e bierzemy z sob¹ wiêcej gotówki przewidu-

j¹c, ¿e byæ mo¿e zainteresuje nas coœ jeszcze w danym

sklepie. Tymczasem jeœli zostaniemy okradzeni - co na-

le¿y realnie braæ pod uwagê- b¹dŸ zgubimy portfel, mo¿e

siê okazaæ i¿ niewiele funduszy zosta³o nam do koñca

miesi¹ca.

W domu nie chowajmy pieniêdzy pod poduszk¹, w rêcz-

nikach, w ksi¹¿kach, za obrazami gdy¿ s¹ to miejsca

dobrze znane przestêpcom - radzi Wojciech Koz³owski -

gotówkê przechowujmy w miejscach znanych tylko nam

i naszym najbli¿szym. I nie chwalmy siê ile i gdzie trzy-

mamy.

Najkorzystniejszym rozwi¹zaniem jest posiadanie w³asnej

skrytki, kasety czy sejfu lub te¿ rachunku oszczêdnoœcio-

wo - rozliczeniowego w banku.

Pragnê bardzo podziêkowaæ osobom, które 28 paŸdzierni-

ka ujê³y w Jaworzu sprawcê rozboju, jestem zbudowany

ich obywatelsk¹ postaw¹. Takie zdarzenia z pewnoœci¹ nie

bêd¹ zachêt¹ dla bandytów – dodaje Koz³owski.

Na koniec ostrze¿enie dla roztargnionych zmotoryzowa-

nych, którzy zostawiaj¹c samochody na parkingach za-

pominaj¹ o zabezpieczeniu torebek, portfeli czy sasze-

tek. W tym przypadku mo¿na powiedzieæ - okazja czyni

z³odzieja. Niejako sami zapraszamy przestêpców, by nas

okradali.

Przed Œwiêtem Zmar³ych odnotowaliœmy ju¿ dwa przypad-

ki w³amañ do pojazdów stoj¹cych na parkingach przed

cmentarzem - mówi Wojciech Koz³owski- dlatego apeluje-

my do wszystkich zmotoryzowanych zostawiaj¹cych pojaz-

dy na parkingach czy w miejscach postojowych, by pamiê-

tali o zabraniu wszystkiego co mo¿e skusiæ amatorów cu-

dzej w³asnoœci.

W tym przypadku lekkomyœlnoœæ mo¿e nas wiele koszto-

waæ, bowiem oprócz strat finansowych trzeba bêdzie za-

strzegaæ i wyrobiæ nowe dokumenty to¿samoœci

W przypadku utraty prawa jazdy musimy czekaæ na wy-

danie wtórnika. Kierowanie pojazdem na podstawie za-

œwiadczenia wydanego przez policjê, potwierdzaj¹cego

utratê dokumentów w wyniku przestêpstwa jest zabronio-

ne i karane.

Kolejna sprawa - w ostatnich tygodniach na terenie na-

szej gminy dosz³o do wielu kolizji i wypadków drogowych.

Najtragiczniejszy z nich mia³ miejsce w pobli¿u „Wiarusa”

w niedzielê 11 paŸdziernika. Pamiêtajmy o zachowaniu

ostro¿noœci i rozwadze. Szczególnie w okresie przedœwi¹-

tecznej gor¹czki pamiêtajmy, ¿e ¿ycia i zdrowia nikt nam

nie zwróci. A poœpiech w zakupie kolejnego dobra mo¿e

nas kosztowaæ zdrowie b¹dŸ ¿ycie.

Jesienna aura wp³ywa na pogorszenie warunków drogo-

wych. Szybko zapadaj¹cy zmrok, czêste opady deszczu,

a czasem i deszczu ze œniegiem utrudniaj¹ jazdê. Na

œliskiej nawierzchni ³atwo utraciæ kontrolê nad pojazdem.

Znacznie te¿ wyd³u¿a siê droga hamowania. Dlatego kie-

rowców prosimy o ostro¿n¹ jazdê. Œwiadomoœæ pogar-

szaj¹cych siê warunków drogowych powinni mieæ te¿ pie-

si, którzy musz¹ sobie zdawaæ sprawê, ¿e nie mo¿na

zatrzymaæ pojazdu w jednej chwili w miejscu szczegól-

nie, gdy warunki jazdy s¹ trudne. Nag³e wtargniêcie na

jezdniê, wprost pod nadje¿d¿aj¹cy samochód mo¿e skoñ-

czyæ siê tragicznie

Przygotowali: Agata Jêdrysko

i Piotr Filipkowski
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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);

.

.

.

.

Uwaga Reklamodawcy

Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c

s¹ przyjmowane  do drugiego wtorku  po-

przedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzê-

du Gminy Jaworze. Redakcja nie odpo-

wiada za treœæ zamieszczanych reklam.

Cena 1 segmentu og³oszeniowego o wy-

miarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw

wynosi 33zl z podatkiem VAT. Z uwzglêd-

nieniem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ

mniejszy ni¿ 12 pkt

Kancelaria Radcy Prawnego

Anny Ma³eckiej
prowadzi obs³ugê prawn¹

w pe³nym zakresie prawa administracyjnego,

cywilnego, gospodarczego i podatkowego

– mo¿liwoœæ dojazdu do klienta –

tel.kom.  0 605 347 637

Gimnastyka w wodzie

- Villa Barbara w Jaworzu -

Poniedzia³ek 19.30

Zapraszam Pañstwa

Iwona Soko³owska

tel. 506125055

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

Redakcja Echa Jaworza zaprasza

wszystkie organizacje dzia³aj¹ce na te-

renie naszej gminy do przysy³ania na

nasz adres ¿yczeñ œwi¹tecznych do dnia

28 listopada.
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Kulinarne dziedzictwo, str 13-14 Niecodzienna wizyta  w Gimnazjum - Erwin Pasterny, str 18

Posiady Towarzystwa Mi³osników Jaworza, str 21-22Wystawa prac Anny Lira w Galerii na Zdrojowej

Foto-flesz wydarzeñ gminnych

25 lat Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego - oddzia³ w Jaworzu, str 18-20
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