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7 stycznia br w Galerii na Zdrojowej pary ma³¿eñskie ze z³otym sta¿em - 50 lat otrzyma³y medal przy-

znawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - „Za d³ugoletnie po¿ycie  ma³¿eñskie”. Okr¹g³y

jubileusz  zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego przypada³ w 2009 roku, jednak¿e  medale z opóŸnieniem

dotar³y do naszej gminy, st¹d i termin uroczystoœci zosta³ przesuniêty na styczeñ.  Jednak, jak podkre-

œli³a Aleksandra  Zagórska- Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Jaworzu- zauwa¿yæ nale¿y, ¿e na

¿aden medal nie pracuje siê tak d³ugo – przesz³o 18250 dni i nocy. Szanownym Jubilatom  ¿yczymy

kolejnych wspólnych lat  w zdrowiu, wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu.
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XXXI Sesja Rady Gminy Jaworze
Pierwsza w tym roku sesja, lecz XXXI w kolejnoœci mia³a miejsce
w dniu  7  stycznia br. Sesjê otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy
– Andrzej Œliwka, witaj¹c przyby³ych radnych, w³adze gminy oraz
goœci. W sesji uczestniczy³o 13 radnych (2 radnych by³o nieobec-
nych), obrady by³y wiêc prawomocne.
W pierwszej czêœci obrad w imieniu goœci g³os zabra³ Walter
Wehsoly, informuj¹c o wynikach walnego zebrania Klubu Czarni
Jaworze w dniu 18 grudnia 2009 roku i zmianach personalnych
w jego zarz¹dzie. Jednoczeœnie podziêkowa³ radzie i w³adzom
gminy za d³ugoletni¹ wspó³pracê.
Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk w imieniu Wójta w zwi¹zku z
likwidacj¹ od pocz¹tku bie¿¹cego roku Gminnych Funduszy
Ochrony Œrodowiska,  zaproponowa³a zmianê do proponowane-
go porz¹dku obrad by zgodnie z now¹ ustaw¹ w projekcie bud¿e-
tu Gminy Jaworze uj¹æ tê pozycjê bezpoœrednio w wykazie do-
chodów gminy.

Uchwalenie bud¿etu Gminy Jaworze na rok 2010.
Temat ten zosta³ obszernie zaprezentowany przez Skarbnik
Gminy Zofiê Gruszczyk.
Z kolei wójt Zdzis³aw Bylok poinformowa³ o odebraniu w dniu 6
stycznia  potwierdzenia przyznania gminie œrodków unijnych na
kanalizacjê. Ponadto wójt omówi³  wszystkie projekty, na które otrzy-
maliœmy dofinansowanie na rok 2010 i lata nastêpne. Jak poinfor-
mowa³a Zofia Gruszczyk, Regionalna Izba Obrachunkowa w Ka-
towicach pozytywnie zaopiniowa³a projekt uchwa³y bud¿etowej
zaproponowanej przez wójta na rok 2010. Opiniê w sprawie pro-
jektu uchwa³y przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów  Roman Lorek, wskazuj¹c  na fakt, ¿e bud¿et jest ambitny,
ale mo¿liwy do zrealizowania. Wszystko zale¿y do skutecznoœci
dzia³añ wójta i Urzêdu Gminy Jaworze. Komisje problemowe Rady
Gminy równie¿ pozytywnie zaopiniowa³y projekt bud¿etu
Za przyjêciem uchwa³y bud¿etowej g³osowa³o 13 radnych-
wszyscy obecni.
Wójt Zdzis³aw Bylok podziêkowa³ radnym za jednog³oœne przyjê-
cie uchwa³y bud¿etowej. W swym przemówieniu zauwa¿y³, ¿e
uchwalony na styczniowej sesji bud¿et zas³uguje na miano nie
tylko rekordowego w dziejach naszej gminy, ale równie¿ niezwy-
kle proinwestycyjnego i prorozwojowego. Dziêkuj¹c Radzie za
uchwalenie planu finansowego, wójt Zdzis³aw Bylok powiedzia³,
¿e to jeden z najtrudniejszych bud¿etów, z jakim zetkn¹³ siê nie
tylko w gminie Jaworze, ale równie¿ wczeœniej, gdy by³ radnym
powiatu bielskiego w latach 1998-2002. Przede wszystkim zwró-
ci³ uwagê, ¿e zadania zaplanowane na 2010 rok ca³kowicie zmie-
ni¹ wizerunek Jaworza. Jak nigdy bowiem Jaworze uzyska³o bli-
sko 40-milionowy zastrzyk gotówki z Unii Europejskiej na budo-
wê kanalizacji, œcie¿ek pieszo-rowerowych, obiektów sportowych
czy przebudowy parku i centrum miejscowoœci, a tak¿e realiza-
cjê licznych dzia³añ w kulturze i oœwiacie gminnej. Koñcz¹c, stwier-
dzi³, i¿ teraz nadesz³a pora, by zmierzyæ siê z tym ambitnym i
nie³atwym planem finansowym w praktyce - na jednym wielkim
placu budowy, jakim wkrótce stanie siê Jaworze. W szczególno-
œci zwróci³ uwagê na fakt, ¿e w bie¿¹cym roku bêdziemy realizo-
waæ prawie 14 zadañ inwestycyjnych, co bêdzie wymaga³o od
wszystkich du¿ej dyscypliny  bud¿etowej, a zarazem i sporej od-
powiedzialnoœci. W opinii wójta najwa¿niejszym zadaniem bê-
dzie budowa kanalizacji, która oznaczaæ bêdzie dla gminy nie
tylko pokrycie sieci¹ kolektorów prawie ca³ej miejscowoœci, ale
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zarazem odbudowê wielu dróg gminnych, co istotnie prze³o¿y siê
na podniesienie jakoœci ¿ycia mieszkañców.
Rada Gminy Jaworze przyjê³a jednog³oœnie bud¿et gminy w na-
stêpuj¹cym kszta³cie:
• dochody – 31.146.000,00 z³ w tym: 

- dochody bie¿¹ce: 15.820.052,89 z³
- dochody maj¹tkowe: 15.325.947,11 z³   

• wydatki – 37.045.000,00 z³, w tym:
- wydatki bie¿¹ce: 15.212.385,77 z³
- wydatki maj¹tkowe: 21.832.614,23 z³ (wydatki na inwe-
  stycje realizowane ze œrodków UE – 20.041.114,23 z³)   

Radni utworzyli równie¿ rezerwê ogóln¹ bud¿etu w kwocie
183.600,00 z³ oraz rezerwy celowe bud¿etu w kwocie
516.400,00 z³.
Dochody i wydatki bud¿etu obejmuj¹ równie¿:
• dochody z op³at z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alko-

holowych 128.000,00 z³
• wydatki bud¿etu na realizacjê zadañ ujêtych w Gminnym Pro-

gramie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w wysokoœci 110.000,00

• wydatki bud¿etu na realizacjê zadañ ujêtych w Gminnym Pro-
gramie Przeciwdzia³ania Narkomanii wysokoœci 18.000,00

• dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokoœci 480.000,00
• dotacje celowe udzielane w ramach Gminnego Programu

Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokoœci
12.000,00

• dotacje dla organizacji pozarz¹dowych na zadania w ramach
konkursów w wysokoœci 79.000,00

• dotacje na porozumienia z innymi jednostkami samorz¹du
terytorialnego w wysokoœci 80.000,00

• wp³aty na Fundusz Policji w wysokoœci 6.000,00   
Szczegó³y dotycz¹ce uchwalonego bud¿etu znajduj¹ siê w proto-
kole z sesji.
Zatwierdzenie projektu pod nazw¹ „Edukacja przysz³oœci¹
Jaworza” w ramach dzia³ania 9.1.2. Programu Operacyjne-
go Kapita³ Ludzki finansowanego ze œrodków Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego.
Temat ten omówi³ zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz. Unia
Europejska zagwarantowa³a  nam na realizacjê programu   w
sumie  ponad 1,041 mln z³, z czego 85% kosztów jest pokrywane
ze œrodków unijnych, zaœ reszta przez Skarb Pañstwa. Na dofi-
nansowanie mog¹ tutaj liczyæ gimnazjum i szko³a podstawowa.
Projekt dotyczy m.in. wielu ró¿nych zajêæ pozalekcyjnych, wspar-
cia psychologicznego dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwa
pedagogicznego. Projekt ten bêdzie realizowany przez 23 mie-
si¹ce i nie bêdzie wymaga³ ¿adnego wk³adu finansowego ze stro-
ny Gminy Jaworze. Uchwa³ê w sprawie przyjêcia  do realizacji
tego projektu Rada Gminy przyjê³a jednog³oœnie.

Zmiany Uchwa³y Nr XXII/202/08 Rady Gminy Jaworze z dnia
22.12.2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê pro-
jektu o nazwie „Program aktywnej integracji w gminie Jawo-
rze” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego.
Temat ten omówi³a kierownik GOPS- Dorota Sacher-Wejster.  Za
przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 13 radnych.

Sprawy organizacyjne i zapytania radnych dotyczy³y g³ównie
odœnie¿ania dróg i korelacji tych prac z  zimowym utrzymaniem
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chodników i œcie¿ek rowerowych. W tym punkcie pojawi³y siê rów-
nie¿ zapytania dotycz¹ce kosztów wdra¿ania i certyfikacji ISO, ja-
kie poniós³ Urz¹d Gminy Jaworze. Odpowiedzi w tym zakresie
udzieli³ Pe³nomocnik ds. Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ Rados³aw
G. Osta³kiewicz, który zwróci³ uwagê, ¿e koszty wdro¿enia ISO w
przeci¹gu ponad trzech lat (2006-2009) by³y w zasadzie niewiel-
kie, jako ¿e system by³ wprowadzany „metod¹ gospodarcz¹” (ok.
30 tys. z³ – koszty wdro¿enia i certyfikacji), jednakowo¿ korzyœci
s¹ wymierne i ca³kowicie równowa¿¹ poniesione wydatki. Urz¹d
Gminy Jaworze  dziêki wdra¿anym procedurom zmieni³ siê we w³a-
œciwym  kierunku -  uporz¹dkowana zosta³a organizacja pracy i
struktury urzêdu, wprowadzono dzia³ania na rzecz transparentno-
œci i jawnoœci gospodarki finansowej oraz wprowadzono pomiar

zadowolenia klienta. Jak mówi³ dalej pe³nomocnik, samo ISO wy-
maga sta³ego doskonalenia siê, podnoszenia jakoœci systemu pra-
cy, za³atwiania spraw i maksymalnego skrócenia  obiegu doku-
mentów, co pozytywnie wp³ywa na likwidacjê czêsto spotykanej u
urzêdników rutyny pracy. Tym samym Urz¹d Gminy Jaworze nie
kojarzy siê ju¿ ze „sztywn¹ administracj¹”, ale pracownikami s³u¿-
by cywilnej wychodz¹cymi naprzeciw mieszkañcom.
Wobec faktu, ¿e radni nie mieli w dalszej czêœci obrad ¿adnych
pytañ czy w¹tpliwoœci, Przewodnicz¹cy Rady Gminy z³o¿y³ wszyst-
kim ¿yczenia noworoczne i zakoñczy³ obrady XXXI Sesji Rady
Gminy.

Zatwierdzi³: Andrzej Œliwka

 Gmina czysta i pachn¹ca
26 mln z³. to potwierdzona przez Ministerstwo Œrodowiska dota-
cja przyznana Gminie Jaworze z Funduszu Spójnoœci na budo-
wê kanalizacji w latach 2010-2013.
Ten pierwszy podstawowy krok zosta³ ju¿ wykonany, drugim jest
podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œro-
dowiska w Katowicach, który w tym przypadku jest Instytucj¹
Poœrednicz¹c¹ czyli instytucj¹ w³aœciw¹ do realizacji tego pro-
jektu. Ten zak³ada budowê ok 36 km. kolektorów g³ównych wraz
z przykanalikami na terenie Jaworza, tym samym w chwili za-
koñczenia inwestycji gmina bêdzie skanalizowana w 95 %. By
inwestycja mog³a ruszyæ koniecznym warunkiem jest rozpisa-
nie postêpowania przetargowego na wy³onienie wykonawcy prac.
Planujemy wszcz¹æ takie postêpowanie niezw³ocznie po podpi-
saniu umowy, a z tego co wiemy umowa ma byæ podpisana na
prze³omie lutego i marca tego roku - mówi Rados³aw G. Osta³-
kiewicz Zastêpca Wójta Gminy Jaworze- z przyczyn formal-
nych mo¿e siê to przed³u¿yæ nawet do kilku tygodni, jednak nie
przewidujemy wiêkszych problemów przy podpisaniu umowy.
Ca³oœæ inwestycji kosztowaæ bêdzie blisko 36 mln z³., z czego
oko³o 9 mln z³ to wk³ad w³asny gminy, a to wi¹¿e siê przede
wszystkim z po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska na szczêœcie na warunkach preferencyjnych, jej po³o-
wa podlega umorzeniu. Z tych pieniêdzy bêdziemy realizowaæ
czêœæ inwestycji œrodowiskowych, a w zwi¹zku z przeznacze-
niem funduszy na podnoszenie jakoœci gleb czy wód, bêdziemy
mieæ po¿yczkê umorzon¹ po inwestycji- podkreœla Rados³aw
G. Osta³kiewicz- niemniej jednak kredyty czy te¿ deficyt bud¿e-
towy, który jest stosunkowo du¿y nie powinien nas przera¿aæ ,
bowiem mieœci siê w oko³o po³owie naszego wskaŸnika zad³u-
¿enia, a ta inwestycja warta jest poniesienia takiego kosztu,
gdy¿ o kanalizacji mówi³o siê od wielu lat, a teraz wreszcie mamy
szansê coœ z tym robiæ.

 Edukacyjny z³oty œrodek
Ponad milion z³otych otrzyma³a Gmina Jaworze na projekty zwi¹-
zane z zajêciami pozalekcyjnymi dla uczniów szko³y podstawo-
wej i gimnazjum. Postanowiliœmy podj¹æ dzia³ania wspieraj¹ce
proces edukacji i w tym przypadku uda³o nam siê zdobyæ pieni¹-
dze w ramach dwóch projektów- t³umaczy Rados³aw G. Osta³-
kiewicz- jeden z nich bêdzie trwa³ 23 miesi¹ce czyli w zasadzie
dwa i pó³ roku szkolnego w szkole podstawowej i gimnazjum.
Pieni¹dze bêd¹ przeznaczone na zajêcia pozalekcyjne, a œciœlej
rzecz ujmuj¹c na naukê jêzyków obcych, informatyki, ale te¿
matematyki czy jêzyka polskiego. Ponadto projekt bêdzie sprzy-
ja³ podnoszeniu szans edukacyjnych uczniów na wsi czyli w œro-
dowiskach, gdzie wg statystyk poziom nauczania jest znacznie

Flesz wydarzeñ gminnych

ni¿szy ni¿ w mieœcie, g³ównie chodzi o lepszy dostêp do infra-
struktury edukacyjnej, specjalistów- pedagogów i psychologów
szkolnych.

*  *  *
To nie jedyna oferta edukacyjna wspierana z funduszy unijnych.
Tym razem pomyœlano tak¿e o relaksie dla m³odych ludzi.
 „Razem m³odzi przyjaciele” to tytu³ projektu, który ma nade
wszystko integrowaæ m³odzie¿ gimnazjaln¹, wsparcie niewielkie-
50 tys z³ -, ale sporo dobrej zabawy.
Przewidziane zajêcia – bardziej rozrywkowe ni¿ edukacyjne- to
miêdzy innymi rytmika, nauka tañca, Salsa, czy zajêcia sporto-
wo- rekreacyjne, podczas których bêdzie mo¿na m.in. wyjechaæ
na œciankê wspinaczkow¹. Czyli dla ka¿dego coœ dobrego. Pro-
jekt rozpocznie siê prawdopodobnie w drugim semestrze i trwaæ
bêdzie pó³ roku. Zatem po feriach m³odzi ludzie nie bêdê ¿a³o-
waæ, ¿e skoñczy³a siê laba.

  Nowy Plan lepsze pieni¹dze
Wkrótce zostanie uchwalony Plan Odnowy Miejscowoœci, wkrót-
ce to znaczy jeszcze w marcu tego roku. Jest to dokument nie-
zbêdny do z³o¿enia wniosku w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, realizowanego za poœrednictwem Lokalnej
Grupy Dzia³ania Ziemia Bielska.
Kilka s³ów o historii.
Lokalna Grupa powsta³a ponad rok temu, jest to stowarzysze-
nie zrzeszaj¹ce osiem gmin Powiatu Bielskiego. Grupa powsta-
³a miêdzy innymi po to, by mo¿na by³o za jej poœrednictwem
realizowaæ projekty w ramach Europejskiego Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Obecnie przez grupê przesz³y dwa wnioski.
Pierwszy z nich dotyczy wsparcia finansowego jaworzañskiej
Dru¿yny oldbojów w pi³ce no¿nej, chodzi o zakup sprzêtu spor-
towego, koszulek, spodenek, dofinansowanie do wyjazdów na
miêdzynarodowe zawody organizowane w partnerskich gmi-
nach w Czechach, na S³owacji czy na Wêgrzech. Drugi pro-
jekt wi¹¿e siê z doposa¿eniem w instrumenty muzyczne Or-
kiestry Dêtej Glorieta, która staje siê wizytówk¹ Jaworza. To
kilkunastu osobowy zespó³, dzia³aj¹cy pod auspicjami Oœrod-
ka Promocji Gminy Jaworze, a który jest doskona³ym towa-
rem eksportowym. Jak wiadomo muzyka jest uniwersalnym
jêzykiem, rozumianym na ca³ym œwiecie. Nikt nie potrzebuje
t³umacza s³uchaj¹c walców Straussa, Czterech Pór Roku Vi-
valdiego czy Zaczarowanego Fletu Mozarta.
O Planie Odnowy Miejscowoœci wspomnieliœmy na pocz¹tku
i czas teraz na wyt³umaczenie o co chodzi. Plan ów jest istot-
ny dla innego dzia³ania, tym razem inwestycyjnego -w ra-
mach Lokalnej Grupy Dzia³ania. Zamierzamy w 2010 roku
rozpocz¹æ przebudowê Gminy Jaworze od Pomnika Ofiar Fa-
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szyzmu, a¿ do wejœcia do parku i Alei Koœcielnej. Chcemy
przebudowaæ ca³kowicie skwer, na którym stoi monument,
poprzez jego ods³oniêcie oraz przebudowê coko³u t³umaczy
Rados³aw G. Osta³kiewicz- obecnie pomnik bardziej odstra-
sza ni¿ przyci¹ga uwagê, a przecie¿ tego typu monumenty
powinny byæ niejako wyznacznikiem danej miejscowoœci,
wa¿nym symbolem, miejscem gdzie mo¿na oddaæ siê zadu-
mie, kontemplacji. Plany zak³adaj¹ ca³kowit¹ przebudowê
skweru, a wokó³ pomnika zostan¹ ustawione ³awki, by mo¿-
na by³o odpocz¹æ, zaœ sam monument przy odpowiednim
oœwietleniu z pewnoœci¹ stanie siê sta³ siê ozdob¹ Jaworza.
W przysz³oœci w ramach projektu zostan¹ tak¿e przebudo-
wane miejsca parkingowe w centrum i wejœcia do parku przy
alei koœcielnej, która bêdzie wybrukowana. PóŸniej przyjdzie
czas na remont mostku, a tak¿e na zmianê organizacje ru-
chu. Wed³ug planów miejsce w przysz³oœci powinno spe³niaæ
rolê centrum Jaworza. Koszt inwestycji to blisko 600 tyœ z³, z
czego 370 tys z³ pochodziæ bêdzie z funduszy unijnych.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko na podstawie informacji przy-
gotowanych przez Zastêpcê Wójta Jaworza Rados³awa G.
Osta³kiewicz.
Ca³oœæ tekstu w zak³adce „Echo Jaworza” na stronie www.jaworze.pl

*  *  *
Zakoñczenie kursu jêzyka angielskiego w ramach progra-
mu pn. „Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych”.

 W zajêciach uczestniczy³o 30 osób. Lektorami jêzyka angielskie-
go by³y Panie Iwona Kominek oraz Paulina Nicpoñ, zaœ koordy-
natorem projektu by³ Daniel Godziszka. Rozdanie certyfikatów
odby³o siê w dniu 21.01.2010, a ich wrêczenia dokona³ Wójt Gmi-
ny Jaworze Zdzis³aw Bylok. W rozdaniu certyfikatów uczestni-
czyli równie¿ Zastêpca Wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz oraz
Sekretarz Gminy Anna Skotnicka-Nêdzka. Wiêcej informacji w
kolejnym wydanie Echa Jaworza, gdzie równie¿ znajd¹ siê infor-
macje dotycz¹ce zakoñczenia kursu z dzia³alnoœci gospodarczej,
co ma nast¹piæ w lutym.

Redakcja

Ponad 100 przedstawicieli w³adz samorz¹dowych  w dniu 5
stycznia spotka³o siê ze zwierzchnikiem Diecezji Bielsko –
¯ywieckiej ks. Biskupem Tadeuszem Rakoczym na dorocz-
nym  op³atku samorz¹dowców. Nasz¹ gminê reprezentowali
m.in. wójt Zdzis³aw Bylok,  zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³-
kiewicz sekretarz gminy Anna Skotnicka Nêdzka, przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka, radni, przedstawiciele or-
ganizacji pozarz¹dowych. Wspólne ¿yczenia i ³amanie siê op³at-
kiem poprzedzi³a Msza œw. sprawowana przez biskupa ordy-
nariusza w kurialnej kaplicy. Hierarcha mówi³ o podstawowych
niebezpieczeñstwach wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego wska-
zuj¹c miêdzy innymi na: [...] narzucenie cz³owiekowi antropo-
logii bez Boga i bez Chrystusa, agnostycyzm religijny i relaty-
wizm moralny, utrata nadziei generuj¹ca kulturê œmierci.[…]
Wiara, jeœli nie bêdzie udawana, albo ukrywana bêdzie pozy-
tywnie oddzia³ywaæ na ¿ycie, na budowanie historii i kultury.
Wszak z wiary wyp³ywa uznanie wartoœci osoby i jej niezby-
walnej godnoœci – mówi³ hierarcha.[…]Duchowy napiêtnowa³
tendencje maj¹ce prowadziæ do œwieckoœci pañstwa oraz od-
dzielenia religii i etyki od ¿ycia publicznego”.
Spotkania takie s¹ dobr¹ okazj¹ do tego, by w czasie œwi¹-
tecznym mog³o siê zetkn¹æ sacrum z profanum – twierdzi
Rados³aw G. Osta³kiewicz. Wiadomo, ¿e przedstawiciele ad-
ministracji w swoim dzia³aniu musz¹ byæ wyczuleni na pewn¹
mentalnoœæ œwiatopogl¹dow¹, co wynika z naszej konstytu-
cji. Niemniej jednak nasz kraj, kultura, cywilizacja s¹ œciœle
zwi¹zane z chrzeœcijañsk¹ tradycj¹. Wartoœci, którymi kieru-
je siê nasze prawo s¹ odwo³aniem siê niejako do uniwersal-
nych wartoœci w³aœnie chrzeœcijañskich- chodzi g³ównie o
mi³oœæ bliŸniego i s³u¿enie drugiemu cz³owiekowi, ale tak¿e

Spotkanie samorz¹dowców  z Biskupem Tadeuszem Rakoczym

uczciwoœæ, lojalnoœæ. Wa¿na w postêpowaniu codziennym jest
etyka i moralnoœæ. Widaæ, ¿e nasz kraj powoli zmierza w stro-
nê cywilizacji krajów Europy Zachodniej, mam tu na myœli
sekularyzacjê, chodzi o oddzielanie ¿ycia religijnego od co-
dziennego- podkreœla Osta³kiewicz-  takie spotkania maj¹ na
celu pewne przywo³anie wartoœci moralnych, które w naszym
¿yciu powinny byæ niezmienne. Dla nas, m³odego pokolenia
jednak coraz wa¿niejsze staj¹ siê wzglêdy etyczne w postê-
powaniu. Mamy ju¿ inne oczekiwania zwi¹zane z przemiana-
mi spo³ecznymi, chcemy kierowaæ siê wzglêdami prawno-mo-
ralnymi na co dzieñ.
Za zgod¹ autora: Ks. Piotr B¹czek, Tygodnik Niedziela
www.diecezja.bielsko.pl

Fragmenty tekstu i zdjêcie wybra³ P. Filipkowski
Komentarz z ramienia Urzêdu Gminy Agata Jêdrysko

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu w roku 2010
kontynuuje realizacjê projektu systemowego PO KL pt. „Program
aktywnej integracji w Gminie Jaworze”.
Jest on skierowany do klientów oœrodka, bezrobotnych lub nie-
aktywnych zawodowo, w wieku od 15 do 64 roku ¿ycia. Oferu-
jemy uczestnikom Projektu reintegracjê spo³eczn¹ oraz zaist-
nienie na rynku pracy poprzez zastosowanie ró¿nych instrumen-
tów aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej,
spo³ecznej i zdrowotnej.

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w Projekcie osoby chêtne do
usamodzielnienia siê, pragn¹ce poszerzyæ lub zdobyæ nowe kwa-
lifikacje poprzez ukoñczenie kursów zawodowych dobranych in-
dywidualnie przy pomocy doradcy zawodowego.
Wstêpnym warunkiem uczestnictwa jest wype³nienie ankiety oraz
wyra¿enie zgody na udzia³ w Projekcie w Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu.
Formularz ankiety dostêpny jest w siedzibie GOPS w Jawo-
rzu oraz na stronie internetowej: www.jaworze.pl

„Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze” w 2010 roku
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Z³ote Gody w Jaworzu
7 stycznia Anno Domini 2010 w Galerii na Zdrojowej pary ma³-
¿eñskie ze z³otym sta¿em - 50 lat otrzyma³y medal przyznany
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - „Za d³ugoletnie po-
¿ycie ma³¿eñskie”. Okr¹g³y jubileusz zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego przypada³ w 2009 roku, jednak¿e medale z opóŸnieniem
dotar³y do naszej gminy, st¹d i termin uroczystoœci zosta³ prze-
suniêty na styczeñ. Jednak, jak podkreœli³a Aleksandra Zagór-
ska- Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Jaworzu - zauwa¿yæ

nale¿y, ¿e na ¿aden medal nie pracuje siê tak d³ugo – przesz³o

18250 dni i nocy.
Samo zaœ odznaczenie ma kszta³t szeœcioramiennej gwiazdy z
jednej strony wygrawerowany jest napis - „Za d³ugoletnie po¿y-
cie ma³¿eñskie”, a z drugiej dwie srebrne ró¿e. Postanowie-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listo-
pada 2009 r. medalem „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” w
Gminie Jaworze odznaczeni zostali:

- Ma³gorzata i Bogus³aw BO¯EK
- Franciszka i Jan BRZUKA£A

- Helena i Józef CZUDEK
- Barbara i Stanis³aw KUŒ
- Irena i Emil OGRODNIK
- Helena i Józef PARZYK
- El¿bieta i Józef PILARZ

- Krystyna i W³adys³aw TALIK
- Stefania i Rudolf WIENCEK

Medale, kwiaty i pami¹tkowe puchary szacownym ma³¿onkom
wrêczali przedstawiciele w³adz gminy: wójt Zdzis³aw Bylok, jego
zastêpca – Rados³aw G. Osta³kiewicz, Aleksandra Zagórska
Kierownik USC Jaworze oraz Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Jaworze. Oprócz samego aktu dekoracji, wa¿nym
elementem, jak¿e podnios³ej chwili by³y ¿yczenia kierowane do
z³otych Jubilatów.
Co szczególnie wa¿ne - taka uroczystoœæ, to nie kolejna zwyczaj-
na rocznica, któr¹ celebruj¹ w³adze tej czy innej miejscowoœci.

To wielkie œwiêto par ma³¿eñskich, którym uda³o siê i zarazem
dane by³o prze¿yæ wspólnie 50 lat.
Ten moment jest te¿ wyj¹tkow¹ okazj¹ do tego, by siê zatrzymaæ
i spojrzeæ wstecz na to, co osi¹gnêliœcie w czasie trwania Wa-
szego ma³¿eñstwa, to czas radosnych wspomnieñ, ale i trosk,
nieraz „ostrych ¿yciowych zakrêtów”, jednak co wa¿ne - wspólnie
rozwi¹zanych problemów. Przecie¿ na pocz¹tku waszego ¿ycia
ma³¿eñskiego by³o wesele, któremu towarzyszy³ optymizm i na-
dzieja, ¿e ka¿dy dzieñ wspólnego ¿ycia bêdzie us³any kwiatami.
Ale w ci¹gu tych piêædziesiêciu lat by³y tak¿e smutki, k³opoty,
trudy, pot i ³zy. Jednak¿e takie jest ka¿de ¿ycie ma³¿eñskie. Tylko
nie wszyscy umiej¹ – tak, jak Wy zwyciêsko wyjœæ z doœwiad-
czeñ, jakie niesie ¿ycie. Wam siê to uda³o! I tego Wam Jubilaci
gratulujemy, ¿ycz¹c kolejnych wspólnie prze¿ytych lat, w zdro-
wiu, wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu.

Redakcja Echa Jaworza

Wiêcej zdjêæ na stronie internetowej Gminy Jaworze www.ja-
worze.pl w zak³adce Echo Jaworza.

W 2009 roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu
realizowa³ zadania z zakresu dzia³ów bud¿etowych: 852 pomoc
spo³eczna i 851 ochrona zdrowia.

W 2009 roku w gminie Jaworze pomoc¹ okreœlon¹ w ustawie o
pomocy spo³ecznej objête by³o 147 rodzin (wzrost o 10% w sto-
sunku do 2008 roku). Pomoc materialna (zasi³ki, do¿ywianie,
us³ugi opiekuñcze, sk³adki zdrowotne, pobyt w domu pomocy
spo³ecznej) œwiadczono dla 123 osób z 86 rodzin.
Na œwiadczenie z pomocy spo³ecznej wydatkowano kwotê
310.005 z³ (wzrost w stosunku do 2008 roku o 28%).
G³ównym powodem zg³oszenia siê po pomoc do GOPS by³a trud-
na sytuacja materialna klientów spowodowana ubóstwem, bez-
robociem, d³ugotrwa³¹ chorob¹ i niepe³nosprawnoœci¹.
Z pomocy finansowej skorzysta³o 45 rodzin maj¹cych na utrzy-
maniu ma³oletnie dzieci, w tym 39 rodzin niepe³nych i 11 wielo-
dzietnych.
Na realizacjê zadañ zleconych z pomocy spo³ecznej w 2009 roku
dla 24 rodzin wydatkowano 42.644 z³, w tym:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAÑ GMINNEGO OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W

JAWORZU w 2009 ROKU

 • 1.240z³ na op³acenie sk³adek ubezpieczenia zdrowotnego dla
7 osób pobieraj¹cych zasi³ki sta³e i 540 z³ na op³acenie sk³a-
dek ubezpieczenia zdrowotnego za 2 osoby pobieraj¹ce œwiad-
czenia rodzinne,

 • 15.420 z³ na specjalistyczne us³ugi opiekuñcze dla 9 osób z
zaburzeniami psychicznymi,

 • 14.520 z³ na zasi³ki sta³e dla 10 osób,
 • 10.924 z³ dla 7 rodzin na zasi³ki celowe na pokrycie wydat-

ków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹ (powódŸ).

Na realizacjê œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej z zadañ w³asnych
dla 77 rodzin wydatkowano kwotê 267.361 z³, w tym z dotacji
kwotê 53.355 z³ na do¿ywianie, kwotê 25.143 z³ na zasi³ki okre-
sowe, na zasi³ki sta³e kwotê 9.384 z³ i sk³adki zdrowotne 741 z³.
Wyp³acono zasi³ki celowe i celowe specjalne dla 70 rodzin w
³¹cznej kwocie 128.055 z³. Programem do¿ywiania w szkole i
przedszkolu objêto 36 dzieci, posi³ki wydawane s¹ 3 osob¹
doros³ym niepe³nosprawnym – koszt 23.042 z³. Wyp³acono
zasi³ki na ¿ywnoœæ dla 26 osób oraz op³acono œwiadczenia
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rzeczowe dla 29 osób. £¹czny koszt programu do¿ywiania
wyniós³ 98.245 z³. Za pobyt w domu pomocy spo³ecznej 3
osób zap³acono 44.792 z³. Zasi³ki okresowe wyp³acono dla
35 rodzin w ³¹cznej kwocie 32.135 z³. Us³ugi opiekuñcze by³y
œwiadczone dla 6 osób w wieku podesz³ym, a ich koszt wy-
niós³ 11.231 z³. Zasi³ki sta³e wyp³acono dla 8 osób w ³¹cznej
kwocie 9.384 z³. Sk³adki zdrowotne wyp³acono dla 4 osób w
wysokoœci 741 z³. Doposa¿ono sto³ówki w 4 placówkach na
³¹czn¹ kwotê 17.981 z³.

W 2009 roku GOPS zorganizowa³ spotkanie dla seniorów z terenu
Jaworza oraz paczki wigilijne dla 10 osób, ³¹czny koszt 2.102 z³.
Z roku na rok obserwujemy wzrost w zakresie pracy socjalnej
œwiadczonej przez pracowników socjalnych, w tym na rzecz osób
nieporadnych chorych psychicznie, oraz zwiêkszaj¹ce siê wy-
datki zwi¹zane z realizacj¹ œwiadczeñ obligatoryjnych z zadañ
w³asnych.
W 2009 roku realizowano projekt „Program aktywnej integracji w
gminie Jaworze”, w którym wziê³o udzia³ 10 podopiecznych oœrod-
ka pozostaj¹cych od d³u¿szego czasu bez pracy, w tym 5 niepe³-
nosprawnych. £¹czny koszt programu wyniós³ 158.458 z³.
W ramach realizacji Projektu zosta³y zorganizowane i zrealizo-
wane nastêpuj¹ce kursy zawodowe:
- kurs komputerowy,
- kurs florystyczny,
- kurs kucharza,
- kurs prawa jazdy kategorii B,
- kurs wykoñczenia robót budowlanych,
- kurs prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci,
- kurs obs³ugi kasy fiskalnej,
- kurs opiekunki osób starszych i dzieci.

Wszyscy uczestnicy projektu mogli skorzystaæ z fachowej
wiedzy i umiejêtnoœci trenerów kompetencji i umiejêtnoœci
spo³ecznych – poprzez udzia³ w zajêciach przez nich prowa-
dzonych. Wszystkie te dzia³ania pomog³y przygotowaæ be-
neficjentów do pe³nienia ich nowych ról w spo³eczeñstwie i
rodzinie.

W 2010 roku konieczne bêdzie obejmowanie pomoc¹ finansow¹
osób ubogich, w tym chorych i niepe³nosprawnych oraz bezro-
botnych. Konieczne bêdzie zabezpieczenie potrzeb na dofinan-
sowanie pobytu osób w domach pomocy spo³ecznej, kosztu do-
¿ywiania dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych, us³ugi opiekuñcze w
miejscu zamieszkania. W zakresie zadañ finansowanych z bu-
d¿etu pañstwa obserwujemy sta³y wzrost potrzeb w sferze spe-
cjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi.
W 2010 roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu
bêdzie kontynuowa³ projekt systemowy pt. „Program aktywnej
integracji w gminie Jaworze”.
W 2009 roku w gminie Jaworze pomoc¹ w formie dodatków
mieszkaniowych objêto 13 rodzin, a koszty wyp³aconych prze
GOPS dodatków wyniós³ 12.278 z³.

W zakresie wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych, zaliczki alimentacyj-
nej i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 812.722 z³.
Wyp³acono:
 • zasi³ki rodzinne wraz z dodatkami w ³¹cznej kwocie 485.522 z³,
 • zasi³ki pielêgnacyjne w ³¹cznej kwocie 124.695 z³,
 • œwiadczeñ pielêgnacyjnych w ³¹cznej kwocie 12.780 z³,
 • jednorazowe zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka w ³¹cznej

kwocie 59.000 z³,
 • fundusz alimentacyjny w ³¹cznej kwocie 130.725 z³.

We wspó³pracy z „Caritas” Diecezji Bielsko-¯ywieckiej gmina wziê-
³a udzia³ w realizacji Programu „PEAD” w 2009 roku. Osoby z 64
rodzin otrzyma³y ¿ywnoœæ: cukier bia³y 120 kg, cukier bia³y (W³o-
chy) 840 kg, dania gotowe 132 kg, d¿em 140,40 kg, herbatniki
198 kg, kasza jêczmienna 180 kg, kawa zbo¿owa 24 kg, krupnik
180 kg, makaron krajanka 120 kg, makaron œwiderki 480 kg,
mas³o 336 kg, m¹ka pszenna 600 kg, mleko UHT 2520 l, musli
120 kg, p³atki kukurydziane 240 kg, ser ¿ó³ty 210 kg, ser topiony
228 kg, syrop owocowy 120 l.
Z dzia³u 851 Ochrona zdrowia Gminny Oœrodek Pomocy Spo-
³eczne w Jaworzu ustala³ prawo do œwiadczeñ zdrowotnych dla 2
osób nieubezpieczonych z terenu Jaworza.

Gmina Jaworze liczy  6. 433 mieszkañców   sta³ych    w tym osób  pe³noletnich  - 5.212 oraz  211 mieszkañców zameldowanych na
pobyt czasowy

Dane demograficzne ruchu ludnoœci w Gminie Jaworze  - rok 2009

Legenda :
K- Kobieta
M-mê¿czyzna

Sporz¹dzi³a: Barbara Pieczara

Ci¹g dalszy danych statystycznych obejmuj¹cych zestawienie
liczbowe mieszkañców Gminy Jaworze  wed³ug wieku za rok
2009 - zamieszczamy w zak³adce Echo Jaworza na stronie
internetowej: www.jaworze.pl
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Ze statystyki bibliotecznej

W 2009 roku zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jaworzu  840 czytelników, w tym 267 dzieci, 63 studentów, 210
pracowników umys³owych,73 pracowników fizycznych, 29 osób
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jednego rolnika i 197
osób niezatrudnionych w tym emeryci i renciœci. £¹cznie wypo-
¿yczyli oni w ci¹gu minionego roku, 15 612 ksi¹¿ek i 814 czaso-
pism.
W bibliotece zanotowano ogó³em 8266 odwiedzin, co daje œred-
nio 45 osób dziennie.
Udzielono prawie 700 informacji bibliograficznych. Najwiêcej in-
formacji udzielono z zakresu tematyki  regionalnej ( etnografia
i  historia),   a tak¿e z zakresu historii literatury. Najwiêksz¹ grupê
odbiorców  dzia³alnoœci informacyjnej stanowi¹ uczniowie i stu-
denci. Warsztat informacyjny biblioteki to ksiêgozbiór podrêcz-
ny, katalogi, kartoteka regionalna, czasopisma i internet.
W bibliotece by³y pe³nione dy¿ury informacyjne  przez pracowni-
ków Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.
  W maju ubieg³ego roku biblioteka by³a nieczynna ca³y miesi¹c
z powodu przeprowadzanej inwentaryzacji zbiorów.
Obecnie  ksiêgozbiór liczy 12958  woluminów z czego 7189  to
beletrystyka, 3109 ksi¹¿ki dzieciêce i m³odzie¿owe oraz 2660
ksi¹¿ek popularnonaukowych.
W ci¹gu roku przyby³o 413 pozycji ksi¹¿kowych z czego 211 za-
kupiono ze œrodków samorz¹dowych, 150 z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dary rzeczowe od czytelników w postaci ksi¹¿ek, które ofiarowa-
no bibliotece to 52 woluminy. Usuniêto z ksiêgozbioru ogó³em 92
pozycje z czego 56 w drodze selekcji, natomiast pozosta³e to
zaczytane, zniszczone.
Warto zaznaczyæ , i¿ ksiêgozbiór naszej biblioteki jest ci¹gle od-
œwie¿any i  w miarê mo¿liwoœci finansowych zaopatrywany na
bie¿¹co w nowoœci wydawnicze. Mo¿emy siê pochwaliæ posiada-
niem w naszych zbiorach wszystkich najpoczytniejszych tytu³ów
zarówno minionego roku jak i lat wczeœniejszych. Polityka gro-
madzenia zbiorów podporz¹dkowana by³a wzorem lat poprzed-
nich potrzebom czytelniczym  i  mo¿liwoœciom finansowym bi-
blioteki. Notujemy zapytania czytelników o poszczególne tytu³y i
wybieramy te  powtarzaj¹ce siê najczêœciej, by umieœciæ je w
zamówieniach. Œledzimy na bie¿¹co zapowiedzi, rankingi rynku
wydawniczego oraz oferty wydawnictw, by dostarczyæ czytelni-
kom najciekawsze  pozycje ukazuj¹ce siê na rynku. Biblioteka w
minionym roku uzupe³nia³a zbiory literatury piêknej, popularnej
beletrystyki oraz literatury    popularnonaukowej, g³ównie z dzia-
³ów  historia, podró¿e i  biografie. Uzupe³niano tak¿e literaturê
dla dzieci i m³odzie¿y, lektury szkolne.
Mamy nadzieje, ¿e bie¿¹cy rok bêdzie jeszcze obfitszy, zarówno
w nowoœci jak i nowych czytelników. Jako ciekawostkê mo¿emy
podaæ, i¿ do koñca stycznia 2010 zarejestrowa³o siê ju¿ w naszej
bibliotece ponad 430 czytelników. Dziêkujemy  i zapraszamy!

Pracownicy GBP

Wystawa dekoracji œwi¹tecznych

To ju¿ po raz czwarty w dwóch zaprzyjaŸnionych gminach cze-
skich w Ligotce Kameralnej (Komorni Lhotka) oraz w Toszanowi-
cach Górnych (Horni Toœanovice) odby³y siê wystawy szopek
noworocznych i ozdób œwi¹tecznych, gdzie mo¿na by³o ogl¹daæ
eksponaty wykonane przez dzieci i m³odzie¿ z Jaworza.
Tym razem prace wystawi³o Samorz¹dowe Przedszkole Nr 1 oraz
M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy z Jaworza.
Wystawa w Komorni Lhotce, która trwa³a od 2-12 grudnia zgro-
madzi³a oko³o ponad sto prac, w wiêkszoœci szopek wykonanych
przez dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ z terenu gmin Zaolzia (Republika
Czeska).
Nasza ekspozycja umieszczona w g³ównej sali wystawowej Urzê-
du Gminy w Komorni Lhotce cieszy³a siê sporym uznaniem.
Wystawcy oraz nasza gmina otrzyma³a dyplomy uczestnictwa, a
wystawê - któr¹ odwiedzi³o ok. 1000 goœci- mo¿na by³o ogl¹daæ
w TV Ostrava oraz w TVP Katowice, dum¹ mo¿e napawaæ fakt,

¿e organizowane by³y autokarowe wycieczki - z odleg³ych gmin
Dorzecza Stonavki- osób , które chcia³y ogl¹daæ szopki i ozdoby
œwi¹teczne.
Kolejnym miejscem, gdzie zosta³y przewiezione eksponaty wy-
stawowe by³ Urz¹d Gminy w Górnych Toszanowicach, tam mo¿-
na by³o je obejrzeæ od 12 do 24 grudnia i choæ by³o ich mniej,
cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem.
Nastêpnie - o czym ju¿ pisaliœmy- ekspozycjê mo¿na by³o podzi-
wiaæ w „Galerii na Zdrojowej” od 25 grudnia do 20 stycznia i tu
równie¿ wzbudza³a podziw wœród odwiedzaj¹cych nasz¹ galeriê,
a tak¿e osoby bior¹ce udzia³ w zajêciach programowych.
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze sk³ada serdeczne podziêko-
wania dyrekcji Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 oraz dyrekcji
M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego za pomoc w tworze-
niu oraz udostêpnienie prac.

OPG
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Informacja Oœrodka Promocji Gminy Jaworze
Jak ju¿ informowaliœmy w poprzednim numerze EJ przy OPG
Jaworze dzia³aj¹ dwie pracownie dla dzieci i m³odzie¿y z terenu
Jaworza a mianowicie: Pracownia Ekologiczna i Plastyczna.
Zajêcia w pracowniach prowadz¹ wykwalifikowane instruktorki:
w pracowni Ekologicznej -Maria Kuœ, Jolanta Sienicka oraz w
pracowni plastycznej – Wioletta Kuœ.
Zajêcia odbywaj¹ siê 3 razy w tygodniu w poniedzia³ki i
czwartki zajêcia z ceramiki oraz zajêcia z pracowni ekolo-
gicznej w soboty. Jest to sprawdzona forma zagospodarowania
wolnego pozalekcyjnego czasu, gdzie podczas zajêæ jesteœmy
pewni ¿e nasze dzieci s¹ bezpieczne i maj¹ tak zorganizowany
czas by rozwijaæ siê w pozytywnych kierunkach czy to manualnie
w trakcie zajêæ plastycznych czy te¿ œwiatopogl¹dowo podczas
zajêæ w pracowni ekologicznej.

Miejmy nadziejê ¿e tak spêdzony czas oka¿e siê dobrze uloko-
wan¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ naszych najm³odszych.

Ponadto przypominamy i¿ w „Galerii na Zdrojowej” zawi¹za³y
siê dwie grupy twórcze artystów: Ko³o Literackie oraz Ko³o
Malarzy i Plastyków. Lokalni twórcy planuj¹ organizacjê w okresie
letnim objazdowych plenerowych galerii po³¹czonych z ekspo-
zycj¹ prac oraz sesjami twórczymi w obecnoœci zwiedzaj¹cych.
Jest to sposób na stworzenie bardzo ciekawej formy kontaktu z
odbiorcami, przede wszystkim z plenerem odwiedzanym przez
turystów. Artyœci poprzez takie dzia³ania chc¹ promowaæ rodzi-
me produkty, tak chêtnie odbierane przez œrodowisko lokalne,
wœród odwiedzaj¹cych nas turystów.

OPG
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S³owo Wydawcy
Szanowni Pañstwo
„Echo Jaworza” towarzyszy nam w³aœciwie od pocz¹tku ist-
nienia gminy Jaworze i zmienia³o siê z biegiem lat podob-
nie jak i my. Pocz¹tkowo powielane na ksero maszynopisy
wypierane by³y z czasem przez profesjonalny - jak przy-
sta³o na gazetê lokaln¹ - druk. Przed blisko czterema laty
zdecydowaliœmy siê na ca³kowit¹ zmianê koncepcji wydaw-
niczej naszego czasopisma i oddanie go w Pañstwa rêce
ca³kowicie bezp³atnie – tak, by ka¿dy jaworzanin móg³ ³atwo
dowiedzieæ siê, co siê dzieje na gminnym podwórku. Jak
wiem z docieraj¹cych do Urzêdu informacji, taka formu³a
zosta³a w pe³ni zaakceptowana i dzisiaj ju¿ nikomu nie
przyjdzie na myœl, by powróciæ do czasów, gdy Echo zale-
ga³o sklepowe pó³ki i by³o p³atne. W mojej opinii informa-
cja o dzia³aniach wójta czy rady gminy musi byæ nie tylko
wyczerpuj¹ca i powszechnie dostêpna, ale zarazem musi
byæ udzielona bez pobierania jakichkolwiek op³at. To rzecz
oczywista i niewymagaj¹ca ¿adnych wyjaœnieñ. Dlatego te¿
mam nadziejê, ¿e docieraj¹ce do Pañstwa „Echo Jaworza”
spe³nia tê misjê.
Dzisiaj chcemy Pañstwu zaprezentowaæ „Echo Jaworza” w
nieco innej formie – mowa tutaj przede wszystkim o deli-
katnym odnowieniu winiety i strony tytu³owej oraz trochê
innym uk³adzie tekstów. Zmiany te podyktowane s¹ dwo-
ma powodami – pierwszy prozaiczny, to przede wszystkim
kwestie oszczêdnoœciowe (nowy wygl¹d stronic Echa po-
zwoli nam przekazaæ wiêcej informacji na mniejszej liczbie
stron), a czêœæ zdjêæ i informacji bêdzie mo¿na odnaleŸæ
na stronie internetowej Gminy Jaworze- w zak³adce Echo
Jaworza. Drugi zaœ – to chêæ odœwie¿enia uk³adu graficz-

nego pisma poprzez uczynienie go bardziej czytelnym oraz
przyjemnym dla oka.
Oddajemy w Pañstwa rêce gazetê, któr¹ ju¿ dobrze znacie, choæ
w nieco innym „makija¿u”. Myœlê, ¿e zmiana graficznego wize-
runku „Echa Jaworza” spodoba siê czytelniczkom i czytelnikom.

P³on¹ca historia…
Informacja Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Bielsku-Bia³ej

Oko³o godziny 4.30 w niedzielê 24 stycznia 2010 roku dosz³o do
po¿aru poddasza M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego przy
ulicy Pa³acowej w Jaworzu.
W pierwszej kolejnoœci zadysponowano pluton gaœniczy z Jed-
nostki Ratowniczo- Gaœniczej nr 2 z Wapienicy. Podczas dojaz-
du mo¿na by³o zauwa¿yæ ogromn¹ ³unê ognia rozpoœcieraj¹c¹
siê na niebie, sygnalizuj¹c¹ o bardzo rozleg³ych rozmiarach po-
¿aru. Ju¿ w tym momencie zosta³y zadysponowane kolejne za-
stêpy z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 1 oraz okolicznych

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i Wojskowej Stra¿y Po¿arnej.
Przed przybyciem na miejsce zdarzenia zosta³a przeprowadzona
ewakuacja 10 wychowanków i jednego opiekuna, ¿aden z po-
szkodowanych nie ucierpia³ w wyniku po¿aru. Po przybyciu na
miejsce stra¿acy od razu przyst¹pili do dzia³añ, zabezpieczeni w
aparaty powietrzne udali siê do p³on¹cego budynku, w celu spraw-
dzenia czy w œrodku nie pozosta³y jeszcze osoby potrzebuj¹ce
pomocy. Wprowadzono do œrodka dwie linie gaœnicze- jedna li-
nia gaœnicza poprowadzona na pierwsze piêtro, z którego poda-
wana by³a woda na drewnian¹ klatkê schodow¹ prowadz¹ca na
strych, (klatka ta by³a ca³kowicie objêta po¿arem), druga linia

Uwaga Reklamodawcy
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9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw  wynosi 33 z³
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gaœnicza sch³adza³a strefê podsufitow¹ w pomieszczeniu dydak-
tycznym, która w póŸniejszym czasie uleg³a zawaleniu. Od ze-
wn¹trz podawano trzy pr¹dy wody, z tego dwa z drabin mecha-
nicznych na ca³kowicie objêty po¿arem dach budynku. Po 40
minutach na miejsce zdarzenia przyby³ Komendant Miejski PSP
wraz z oficerem operacyjnym. Ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹
iloœæ œrodków gaœniczych, woda by³a dowo¿ona na miejsce zda-
rzenia za pomoc¹ samochodów gaœniczych z OSP oraz zbudo-
wano system zasilania z pobliskiego cieku wodnego za pomoc¹
pompy p³ywaj¹cej typy Niagara. Po godzinie intensywnych dzia-
³añ dosz³o do zawalenia dachu budynku, na szczêœcie przeby-
waj¹cym w tym czasie w obiekcie stra¿akom nic siê nie sta³o.
Oko³o godziny 7.30 rano po¿ar zosta³ opanowany aczkolwiek na-
dal nad budynkiem unosi³y siê gêste k³êby dymu œwiadcz¹ce o
dalszym tleniu siê drewnianych belek z pal¹cego siê dachu.
Bielscy stra¿acy dzia³ali w bardzo trudnych warunkach atmosfe-
rycznych, gdy¿ temperatura siêga³a 25 stopni poni¿ej zera. W
takich warunkach woda podawana z pr¹downic po kilku sekun-
dach zamarza³a. Aby woda nie zamarza³a w wê¿ach stra¿acy

Rozmowa z Bohdanem Klimaszewskim – dyrektorem M³odzie¿owego Oœrodka

Wychowawczego

musieli zachowaæ ci¹g³oœæ wyp³ywu wody z linii. Ubrania specjal-
ne stra¿aków by³y pokryte kilkumilimetrowa warstw¹ lodu, która
nie tylko utrudnia³a pracê, ale równie¿ dodatkowo wyziêbia³a or-
ganizm. Akcja dogaszania trwa³a do póŸnych godzin wieczornych,
a z nad spalonego budynku w dalszym ci¹gu unosz¹ siê smugi
dymu. Stra¿acy wrócili do baz oko³o godziny 21.00. Ze wzglêdu
na bardzo nisk¹ temperaturê, stra¿acy dokonywali nieustannych
podmian.
Wstêpnie oszacowano, ¿e straty mog¹ siêgaæ miliona albo na-
wet kilku milionów z³otych. Po¿ar zaklasyfikowano jako du¿y, a
jego powierzchnia to 800m2.
£¹cznie w dzia³aniach wziê³o udzia³ 27 zastêpów stra¿y po¿arnej,
w tym 15 zastêpów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - 48 stra¿aków,
11 zastêpów Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych- 36 druhów, zastêp
Wojskowej Stra¿y Po¿arnej- 5 ¿o³nierzy- stra¿aków oraz s³u¿by
wspó³dzia³aj¹ce: Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe,
Nadzór Budowlany oraz Policja, która bada przyczynê wybuchu
po¿aru.

Zastêpca Komendanta: bryg. Krzysztof Grygiel

W chwili zamykania lutowego wydania Echa, w sprawie przy-

czyn po¿aru definitywnie nie wypowiedzia³a siê ani stra¿ po¿ar-

na, ani policja. Z ka¿dej z tych instytucji oprócz powy¿szego ko-

munikatu otrzymaliœmy informacje o tocz¹cym siê w tej sprawie

œledztwie. Tak wiêc do tematu powrócimy w kolejnym wydaniu

Echa. Póki co z pytaniami dotycz¹cymi przysz³oœci pa³acu, wstêp-

nych szacunkowych strat i funkcjonowania oœrodka zwróciliœmy

siê do dyrektora M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego

Bohdana Klimaszewskiego.

EJ: Czy ktoœ zadeklarowa³ dla was jak¹œ formê pomocy?
B.Klimaszewski: Przede wszystkim pomoc dla MOW zadeklaro-
wali m.in. Marsza³ek Województwa Œl¹skiego, który jest organem
prowadz¹cym nasz¹ placówkê, wójt Gminy Jaworze, Œl¹ski Kura-
tor Oœwiaty , a tak¿e dyrektor delegatury tej instytucji w Bielsku-
Bia³ej. Gotowoœæ pomocy zadeklarowa³o tak¿e wiele osób prywat-
nych i firm. Nieocenionej pomocy udzieli³ nam ks Adam Gramaty-
ka, który natychmiast udostêpni³ nam zaplecze kuchenne i jadal-
niê Domu Katechetycznego, gdzie nasza m³odzie¿ ju¿ siê sto³uje.
EJ: W jaki sposób funkcjonuje MOW w chwili obecnej?
B.Klimaszewski: Uda³o nam siê uratowaæ praktycznie ca³¹ doku-
mentacjê MOW – dokumentacjê prawn¹, personaln¹ i oœwiatow¹
wychowanków, dokumentacjê personaln¹ i finansow¹ pracowni-
ków oraz dokumenty ksiêgowe. Z po¿aru uratowaliœmy czêœæ me-
bli oraz wiêkszoœæ sprzêtu komputerowego i magazynu ¿ywnoœci.
Potrzebne s¹ nam na tê chwilê – poœciel i kilka nowych ³ó¿ek oraz
ubrania i obuwie zimowe dla czêœci wychowanków. Niezbêdne s¹
nam dodatkowe œrodki finansowe na adaptacjê pomieszczeñ w
budynkach internatu tak, aby nasi podopieczni mogli mieæ nadal
zapewnione takie same warunki socjalne jak wczeœniej – co te¿
jest podyktowane odpowiednimi przepisami reguluj¹cymi funkcjo-
nowanie tego typu placówek wychowawczych. Pogorszeniu ulegn¹
jedynie warunki, w jakich bêdzie pracowaæ administracja i obs³u-
ga oœrodka, ale dla nas priorytetem pozostaje m³odzie¿ przeby-
waj¹ca u nas, no i oczywiœcie sprawa odbudowy pa³acu. Tak wiêc
kilka dni po po¿arze- placówka nasza pod wzglêdem opiekuñczym
funkcjonuje normalnie, w pe³nym zakresie statutowym , przy tej
samej liczbie wychowanków i nauczycieli. Jeszcze w trakcie trwa-
nia akcji gaœniczej uzyska³em wstêpn¹ zgodê Œl¹skiego Kuratora
Oœwiaty Stanis³awa Fabera, potwierdzon¹ formalnie dnia nastêp-
nego po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Oœwiaty, na przyœpie-

szenie ferii zimowych dla wychowanków co daje nam dwa tygo-
dnie na reorganizacjê placówki.
EJ: Miejscem, gdzie swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi oœrodek jest
Zespó³ Pa³acowy, a wiêc ca³y kompleks zabytkowych obiektów, w
tym równie¿ pa³acu. Czy obiekty te by³y ubezpieczone od tego
typu zdarzeñ?
B.Klimaszewski: Oczywiœcie, ¿e tak. Wszystkie obiekty s¹ ubez-
pieczone. Równie¿ pa³ac by³ ubezpieczony wed³ug normalnych
standardów, jakie stosowane s¹ wobec obiektów u¿ytecznoœci
publicznej. Tak wiêc po zakoñczeniu postêpowania wyjaœniaj¹ce-
go dotycz¹cego przyczyny po¿aru i inwentaryzacji strat nast¹pi
wyp³ata odszkodowania. Muszê w tym miejscu dodaæ - aby roz-
wiaæ ewentualne w¹tpliwoœci - stan techniczny tego obiektu, jako
jeden z niewielu budynków zabytkowych objêtych nadzorem bu-
dowlanym, nie wzbudza³ zastrze¿eñ ze strony PINB. Posiada³
wszelkie aktualne „odbiory” instytucji kontrolnych. Dach, podda-
sze, kominy, wentylacja, kot³ownia, przewody elektryczne – wszyst-
ko to by³o wymieniane na nowe lub remontowane w ostatnich
kilku latach. Ma³o tego, kilka tygodni wczeœniej przy okazji wy-
miany pieca CO nast¹pi³ odbiór techniczny instalacji kominowej i
wentylacyjnej, a w po³owie stycznia przeprowadzona by³a inspek-
cja kominiarska i czyszczenie przewodów . Strych by³ pusty, nie
by³o tam ¿adnych przedmiotów ³atwopalnych czy niezabezpie-
czonych instalacji. Jednak najlepiej bêdzie gdy o przyczynach
powstania po¿aru wypowiedz¹ siê instytucje do tego powo³ane.
EJ: Czy mo¿na coœ wstêpnie powiedzieæ ju¿ o szacunkowych
stratach?
B.Klimaszewski; Przede wszystkim s¹ to straty niewymierne.
Sp³on¹³ zabytkowy pa³ac, dziedzictwo kultury materialnej Jawo-
rza. Pa³ac - nale¿¹cy niegdyœ do dawnych w³aœcicieli Jaworza, a
wiêc osób szczególnie zas³u¿onych dla rozwoju dawnego uzdro-
wiska. Wiadomo, ¿e s¹ to straty milionowe. Pa³ac w ostatnich
latach - szczególnie w okresie, gdy dyrektorem MOW-u by³ Jaro-
s³aw Bonczek, przeszed³ gruntowny remont - od nowego dachu
poczynaj¹c, poprzez wymianê okien, czêœæ posadzek i pod³óg.
Moim priorytetowym celem, oprócz bezpieczeñstwa i opieki nad
m³odzie¿¹, jest teraz zabezpieczenie budynku przed dalsz¹ de-
wastacj¹ i jego wyremontowanie. Ju¿ nastêpnego dnia po po¿a-
rze na miejsce przybyli przedstawiciele Wydzia³u Inwestycji Urzêdu
Marsza³kowskiego, w celu wstêpnego oszacowania szkód, by
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zapewniæ w trybie pilnym niezbêdne œrodki na zabezpieczenie
budynku i przygotowania projektu jego odbudowy. Natychmiast
wyznaczony zosta³ rzeczoznawca, który ju¿ przygotowuje projek-
ty zabezpieczeñ budynku, a gdy warunki atmosferyczne pozwol¹
- ustali w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków i Powiato-
wym Inspektorem Nadzoru Budowlanego stopieñ uszkodzeñ kon-
strukcyjnych. Wówczas bêdê móg³ powiedzieæ coœ wiêcej na te-
mat remontu pa³acu. Tak czy inaczej , jako u¿ytkownicy i gospo-
darze ca³ego zespo³u pa³acowego czujemy siê za niego odpowie-
dzialni. Zdajemy sobie sprawê ze znaczenia tego obiektu dla ja-
worzan, dla naszej historii. Naszym zadaniem przy wsparciu or-
ganu prowadz¹cego i wielu innych ¿yczliwych osób oraz instytu-
cji bêdzie odbudowanie pa³acu. Ale wiem te¿, ¿e my jako M³o-
dzie¿owy Oœrodek Wychowawczy w³asnymi si³ami tego nie zro-
bimy. St¹d napawaj¹ mnie optymizmem p³yn¹ce zewsz¹d s³owa
wsparcia i nie tylko zapewniania gotowoœci pomocy ale konkret-
ne dzia³ania - szczególnie ze strony Urzêdu Marsza³kowskiego.
Chcia³bym równie¿ prosiæ wszystkich – szczególnie jaworzan - o
wyrozumia³oœæ. Do momentu zabezpieczenia zniszczonego bu-

dynku wszystkie bramy prowadz¹ce na teren ca³ego oœrodka bêd¹
zamykane i obowi¹zuje tutaj zakaz wstêpu. Szczególnie proszê,
aby „omijaæ” pa³ac. Na szczêœcie po¿ar - dziêki czujnoœci i profe-
sjonalizmowi wychowawców, którzy ewakuowali ch³opców jesz-
cze przed przybyciem stra¿aków - nie spowodowa³ ¿adnych ofiar
w ludziach i nie chcia³bym aby komuœ teraz coœ siê sta³o przez
zwyk³¹ „ciekawoœæ”.
EJ: Co najogólniej rzecz ujmuj¹c uleg³o zniszczeniu podczas
po¿aru?
B.Klimaszewski; Przede wszystkim to, co widaæ z daleka czyli
ca³kowitemu spaleniu i zawaleniu uleg³ dach. Zawali³ siê drew-
niany strop pomiêdzy poddaszem, a pierwszym piêtrem. Strop
pomiêdzy pierwszym piêtrem, a parterem pozosta³, ale nie wie-
my w tej chwili co siê stanie, gdy mróz „odpuœci”. Musimy pamiê-
taæ , ¿e obecnie zalega tam lód powsta³y w trakcie akcji gaœni-
czej. Sp³onê³a znaczna czêœæ mebli i wyposa¿enia z pierwszego
piêtra, zniszczona lub zalana zosta³a czêœæ wyposa¿enie kuchni.
Du¿¹ strat¹ dla ch³opców jest zniszczenie sprzêtu nag³aœniaj¹ce-
go i instrumentów naszego zespo³u muzycznego.

Rozmawia³: P.Filipkowski

Przede wszystkim pragnê podziêkowaæ zastêpom Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Policji, a wiêc
wszystkim, którzy w tak trudnych warunkach prowadzili akcjê ra-
townicz¹, gaœnicz¹ i zabezpieczali teren praktycznie przez ca³¹ dobê.
Podziêkowania kierujê równie¿ dla wszystkich pracowników
MOW za szczególn¹ ofiarnoœæ i zaanga¿owanie podczas akcji
ratowniczej, poœwiêcenie swego czasu na reorganizacjê i ada-
ptacjê pomieszczeñ dla wychowanków, zabezpieczanie doku-
mentów, archiwów itp., co pomimo tego tragicznego zdarzenia
pozwala nam normalnie prowadziæ nasz¹ dzia³alnoœæ.
Dziêkujê tak¿e naszej jaworzañskiej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej za ich pomoc i wsparcie dzia³añ jednostek PSP. Pra-
gnê równie¿ gor¹co podziêkowaæ pani Danucie Pawlus, która
pomimo tego, i¿ kilka godzin wczeœniej prowadzi³a VII Biesiadê

Podziêkowania Dyrekcji Mlodzie¿owego Oœrodka Wychowawczego

Ludow¹, poœwiêci³a swój czas i si³y aby od wczesnych godzin
rannych przez ca³¹ niedzielê przygotowywaæ gor¹c¹ herbatê i
posi³ki dla wszystkich stra¿aków prowadz¹cych akcjê gaœnicz¹
i pracowników MOW ratuj¹cych dobytek.
Dziêkujê równie¿ wójtowi naszej gminy panu Zdzis³awowi
Bylokowi za umo¿liwienie przygotowania posi³ków w dniu po-
¿aru i pozosta³¹ szeroko zaoferowan¹ pomoc.
Szczególnie gor¹ce wyrazy wdziêcznoœci chcia³bym przeka-
zaæ proboszczowi parafii rzymsko-katolickiej w Jaworzu
ks. Adamowi Gramatyce, który nieodp³atnie, na d³u¿szy czas
udostêpni³ na rzecz wychowanków oœrodka kuchniê i jadalniê
Domu Katechetycznego.

Dyrektor M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego
Bohdan Klimaszewski

Swego nie znacie …
Swego nie znacie cudze chwalicie. Czêsto tymi s³owy zwracamy
siê do kogoœ , kto stara siê nas przekonaæ, ¿e inni to maj¹ lepiej.
Czy rzeczywiœcie oferta rehabilitacyjna jaworzañskiego szpitala
odbiega jakoœciowo od tego, co oferuj¹ inne okoliczne uzdrowi-
ska w tym zakresie?
Zdecydowanie nie. Szczegó³y dotycz¹ce nowej wzbogaconej oferty
szpitala zaprezentowa³ nam mgr Ryszard Ma³achowski.
Wiele razy na ³amach Echa pisaliœmy o tej placówce medycznej,
prowadzonych inwestycjach, kolejnych rozbudowach czy gene-
ralnych remontach. Tak wiêc wczeœniej informowaliœmy ju¿ o
nowych oddzia³ach dla pacjentów, nowym laboratorium dostêp-
nym równie¿ dla mieszkañców gminy, nowych aparatach RTG i
USG. Teraz czas napisaæ wiêcej o oddziale rehabilitacji, który
mieœci siê w tzw przewi¹zce czyli miejscu ³¹cz¹cym budynki Je-
rzy I z Jerzym II i Szymonem. Sale rehabilitacyjne znajduj¹ siê
zarówno na parterze, jak i na piêtrze budynku. Parter to g³ównie
ca³kowicie odnowiony basen ( 8mx12m)- niepodobny do tego,
który by³ tu przed kilku laty. Nowe kafelki, czysta woda, pe³ny
dostêp dla osób niepe³nosprawnych, ³¹cznie z mo¿liwoœci¹ reha-
bilitacji osób wymagaj¹cych „wejœcia” do niecki przy pomocy

specjalnego podnoœnika. Ale to równie¿ estetyczne szafki, natry-
ski i dezynfektor do stóp. W pobli¿u znajduje siê oddzia³ z ca³¹
gam¹ zabiegów wodoleczniczych, a wiêc ró¿nego rodzaju wirówki
do masa¿u wodnego koñczyn dolnych i górnych, wanny z hydro-
masa¿em sterowane elektronicznie. Ka¿da z wanien jest dosto-
sowana do konkretnych schorzeñ pacjenta. Ca³y sprzêt zwi¹za-
ny z wodolecznictwem zosta³ zakupiony dziêki dotacjom unijnym.
Koszt jednej takiej wanny waha siê od kilku do kilkunastu tysiêcy
z³otych.
Szpitala nie by³o staæ na tak¹ inwestycjê. Jednak sta³o siê to
mo¿liwe dziêki projektowi „Poprawa jakoœci us³ug medycznych
poprzez dostosowanie obiektów BZLR do wymogów praw-
nych oraz zakupu aparatury i sprzêtu medycznego”. Projekt
realizowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Województwa Œl¹skiego na lata
2007-2013.
Szpital BZLR jest jedynym w okolicy posiadaj¹cym pe³n¹ ofertê
rehabilitacyjn¹: pocz¹wszy od wodolecznictwa ( wirówki, natry-
ski, masa¿e podwodne, k¹piele pere³kowe i ozonowe), poprzez
now¹ salê gimnastyczn¹ wyposa¿on¹ w materace do æwiczeñ,

SZPITAL OPIEKI D£UGOTERMINOWEJ BZLR
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drabinki , no i oczywiœcie mo¿liwoœæ rozegrania meczu np. pi³ki
siatkowej, a¿ po fizykoterapiê. Placówka dysponuje równie¿ no-
wym sprzêtem, a chodzi o œwiat³olecznictwo, leczenie ultradŸwiê-
kami, polem magnetycznym, jak i wszystkie formy terapii pr¹da-
mi i krioterapiê azotow¹.
Ponadto w ramach zabiegów rehabilitacyjnych - szczególnie po
wszelkiego rodzaju urazach, wylewach, parali¿ach - szpital ofe-
ruje specjalistyczne zabiegi w zakresie masa¿u, wyci¹gi, æwicze-
nia, stabilizatory pionizuj¹ce, æwiczenia miêœni na „inteligentnym”
rowerze rehabilitacyjnym, który dostosowuje siê do mo¿liwoœci
pacjenta, jego si³y miêœni, ciœnienia itp.

Z rehabilitacji korzystaj¹ g³ównie osoby przebywaj¹ce w szpitalu
na leczeniu stacjonarnym. Jednak¿e, jest równie¿ mo¿liwoœæ ko-
rzystania z basenu, jak i ca³ej gamy zabiegów w formie ambula-
toryjnej. Jak powiedzia³ Ryszard Ma³achowski na dzieñ dzisiej-
szy procedura przyjêcia na zabiegi ambulatoryjne jest stosunko-
wo ³atwa. Maj¹c skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni
rehabilitacyjnej, po zarejestrowaniu czekamy oko³o miesi¹ca na
wizytê u specjalisty w BZLR. Lekarz szpitalny okreœla ile i jakie
zabiegi s¹ nam potrzebne. Wówczas niestety w kolejce czekamy

oko³o 3 miesiêcy, by rozpocz¹æ leczenie. Mowa tu oczywiœcie o
zabiegach refundowanych przez NFZ. W przypadku, gdy ktoœ
chce skorzystaæ odp³atnie, wówczas sam decyduje od kiedy roz-
pocznie rehabilitacjê.
W godzinach od 7.00 do 17.00 , a we wtorki i czwartki nawet do
godziny 18.00 mo¿na poddaæ siê zabiegom oferowanym przez
szpital. Chodzi o to, aby ktoœ kto pracuje zawodowo nie musia³-
jeœli nie ma takiej potrzeby- braæ tzw, chorobowego lub nadwyrê-
¿aæ jak¿e cennego urlopu.
To nie jest jednak ostatnie s³owo szpitala w odniesieniu do oferty
leczniczo-rehabilitacyjnej. Wiosn¹ tego roku planowane jest od-
danie do u¿ytku „Jasia” , a wraz z nim pojawi¹ siê nowe zabiegi.
Póki co przybywaj¹cy do Jaworza kuracjusze, jak i mieszkañcy
gminy mog¹ skorzystaæ z i tak ju¿ bogatej oferty zabiegowej szpi-
tala. Szczegó³y oferty Szpitala Opieki D³ugoterminowej BZLR s¹
równie¿ dostêpne na stronie internetowej: www.rehabilitacja-ja-
worze.com.pl

Opracowa³: P.Filipkowski
Wiêcej zdjêæ na stronie internetowej Gminy Jaworze
www.jaworze.pl w zak³adce Echo Jaworza.

Wirówka do k¹pieli wirowych koñczyn

dolnych

Ryszard Malachowski -objaœnia dzia³anie

magnetronu

Wanna do k¹pieli perelkowych

Sala æwiczeñ indywidualnych Motomed na koñczyny górne i dolne Parapodium dynamiczne - pionizuje

pacjenta z pora¿eniem
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VII Biesiada Ludowa
Ju¿ po raz siódmy Oœrodek Promocji Gminy wraz z Urzêdem
Gminy Jaworze zorganizowali Biesiadê Ludow¹, która mia³a
miejsce w dniu 23 stycznia. Tradycj¹ sta³o siê to, ¿e impreza ta
odbywa siê w styczniu, a miejscem biesiadowania jest sala OSP
w Jaworzu. Jednak¿e w tym roku organizatorzy zmienili nieco
formu³ê Biesiady Ludowej co jedni przyjêli z zadowoleniem, ale
byli i tacy, dla których by³o to wrêcz „zbezczeszczeniem trady-
cji”. Có¿, ponoæ nie narodzi³ siê jeszcze taki, który by wszystkim

dogodzi³. Tak wiêc ocenê imprezy pozostawmy najlepiej uczest-
nikom. Ci, którym nowa – bardziej „biesiadna”- rozrywkowa i
taneczna formu³a VII Biesiady przypad³a do gustu bawili siê
znakomicie. Tak wiêc, tym razem uczestnicy zabawy za spraw¹
prowadz¹cej Danuty Pawlus i orkiestry „Glorieta” byli rzadziej
s³uchaczami, a czêœciej tancerzami i œpiewakami. Ale chyba na
tym polega owo biesiadowanie; po³¹czenie œl¹skiego humoru w
wykonaniu D. Pawlus z zabaw¹ taneczn¹ przy muzyce orkie-
stry wykonuj¹cej chyba wszystkie utwory od wiedeñskich wal-
ców poprzez nasze œl¹skie „przeboje” , a¿ po standardy muzyki
rozrywkowej. Podobnie¿ by³o od drugiej po³owy imprezy, gdy

wszystkich bawi³a kapela „Brynioki” ze Skoczowa. Uczestników
poczêstowano ko³aczem, chlebem ze smalcem i ogórkiem, chle-
bem z serem i czosnkiem, herbat¹, kaw¹ oraz tradycyjnymi plac-
kami ziemniaczanymi. Atmosfera z tañca na taniec rozkrêca³a
siê i nabiera³a rumieñców, a¿ trudno by³o oko³o 23:00 po¿egnaæ

Tradycyjnie w drugiej po³owie stycznia ma miejsce Tydzieñ
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. W tym roku has³em tego ty-
godnia by³y s³owa z Ewangelii wed³ug œw. £ukasza „Wy je-
steœcie tego œwiadkami”. Rokrocznie miejscem wspólnego
ekumenicznego nabo¿eñstwa w Jaworzu s¹ na przemian ko-
œció³ katolicki i ewangelicki. W tym roku „gospodarzem” Ty-
godnia Modlitw by³ koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Jawo-
rzu. Liturgiê wspólnie sprawowali duchowni obu koœcio³ów,

Ekumeniczna modlitwa o jednoœæ chrzeœcijan

a wiêc ks. W³adys³aw Wantulok i ks. Andrzej Krzykowski z ko-
œcio³a ewangelickiego oraz ks. Adam Gramatyka i ks. Klaudiusz
Dziki z koœcio³a katolickiego. Homiliê wyg³osi³ ks. Adam Gra-
matyka. Dodatkowo m³odzie¿ z Gimnazjum im gen. St. Macz-
ka zaprezentowa³a swoje przedstawienie zatytu³owane „Bóg
siê rodzi, czemu nie we mnie”. W czasie nabo¿eñstwa pieœni¹
s³u¿y³ chór ewangelicki pod dyrekcj¹ pastorowej Ruty Janik.

pf
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siê z bawi¹cymi. Otwarcia imprezy dokona³ zastêpca wójta
Rados³aw G. Osta³kiewicz.
Wójt Zdzis³aw Bylok z racji obowi¹zków dotar³ na „Biesiadê” nie-
co póŸniej, za to od tego momentu zabawa nabra³a nieco wiêk-
szego tempa, a wójt z szanown¹ ma³¿onk¹ byli czêstymi goœæmi
na parkiecie. Miêdzy innymi byli pierwsz¹ wyró¿nion¹ par¹ w krêgu
tanecznym utworzonym przez bawi¹cych siê i œpiewaj¹cych
uczestników zabawy.
W imprezie uczestniczyli tak¿e przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych i gminnych, równie¿ wyj¹tkowo czas ten spêdzaj¹c nie tyle
za sto³em, co na parkiecie. Mimo, ¿e w tym dniu w ca³ej Polsce
temperatury miejscami osi¹ga³y ponad -20oC, o tyle na jaworzañ-
skiej sali OSP panowa³a gor¹ca karnawa³owa atmosfera.         PF
Wiêcej zdjêæ na stronie internetowej Gminy Jaworze
www.jaworze.pl w zak³adce Echo Jaworza

W tekœcie dotycz¹cym spotkañ op³atkowych  przypisaliœmy po-
my³kowo Urzêdowi Gminy Jaworze sponsoring paczek dla zu-
chów. Zuchów  i ich rodziców za b³¹d przepraszamy. Poni¿ej
zamieszczamy wyjaœnienie hm Joanny Buzderewicz;
Prezenty, które otrzyma³y zuchy  w trakcie wigilii zosta³y zaku-
pione ze œrodków z akcji 1% dla ZHP,  nasza gromada dziêki
naszym rodzicom oraz przyjacio³om otrzyma³a  pieni¹¿ki,  na
dzia³alnoœæ statutow¹,  jako organizacja po¿ytku publicznego,  i
z tych pieni¹¿ków zamówiliœmy koszulki.

A ponadto w M³odzie¿owych Oœrodku Wychowawczym zasz³y
zmiany personalne. Przede wszystkim chcieliœmy uœciœliæ  infor-

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Raz jeszcze o spotkaniach op³atkowych 2009 i zmianach w MOW
macje dotycz¹c¹ opiekuna Zespo³u Wokalnego, którym by³ i jest
Zbigniew Hubert, wówczas jedynie dyrektorem ca³ego oœrodka
by³ Stanis³aw Bêben. Tak wiêc pana Z.Huberta za pominiêcie prze-
praszamy. Obecnie jak poda³a nam Aleksandra Szeliga z MOW
wymienione ni¿ej osoby pe³ni¹ nastêpuj¹ce funkcje:
Bohdan Klimaszewski - dyrektor Oœrodka (od 1 stycznia b.r.),
Krzysztof Biernacki - dyrektor Szkó³, Adam Bajger - Kierownik
d.s. Opieki i Wychowania (czyli kierownik Internatu), Zbigniew
Hubert - prowadz¹cy Ko³o Poetycko – Muzyczne i Jadwiga Kru-
czek - nauczycielka j. angielskiego i historii.

Redakcja

9 grudnia w siedzibie Starostwa Bielskiego odby³ siê fina³ VI
edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego: „Cz³owiek a Œro-
dowisko 2009”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Bia³ej oraz Komisjê Ochrony Œrodowiska i Rolnic-
twa Rady Powiatu Bielskiego. Uczniowie jaworzañskiej Szko³y
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum im gen St. Maczka znaleŸli siê
w gronie laureatów.
Podajemy teraz kategorie, w których prace zosta³y nagro-
dzone:
Prace plastyczne:- plakat ekologiczny Szko³y podstawowe:
Wyró¿nienie – Maciej Chrobok SP nr 1 w Jaworzu- praca wyko-
nana pod kierunkiem p. B. Stec
Prace literackie: Szko³y podstawowe:

Fina³ VI edycji Powiatowego Konkursu  Ekologicznego

I miejsce – Laura Staszko Szko³a Podstawowa nr 1 w Jaworzu –
baœñ ekologiczna, praca wykonana  pod kierunkiem p. M. Kuœ,
Karolina Misz Szko³a Podstawowa w Bystrej
Prace multimedialne:- prezentacja multimedialna Szko³y pod-
stawowe:
II miejsce – Piotr Sierszecki Szko³a Podstawowa nr 1 w Jaworzu-
praca wykonana pod kierunkiem p. M. Hawe³ek
Ponadto w konkursie bra³a udzia³ m³odzie¿ z naszego
gimnazjum.
Dagmara Tracz (klasa 3) - I miejsce,
Micha³ Wolny (klasa 3) - II miejsce,
Stanis³aw Dunaj (klasa 3) i Patrycja Wielgus (klasa 1) - III miejsce

Opracowa³: P.Filipkowski

Œpiewaj morskie opowieœci
Szanty to XVIII-XIX wieczne pieœni pracy œpiewane na ¿aglow-
cach. Potrzebne by³y g³ównie po to, by zsynchronizowaæ dzia³a-
nia ¿eglarzy. Œpiewane by³y najczêœciej a cappella lub z towarzy-
szeniem prostych instrumentów. W zale¿noœci od rodzaju pracy
szanty posiada³y specyficzne tempa, rytmiczne podzia³y i akcen-
ty. Tyle wiedzy encyklopedycznej, któr¹ najlepiej mo¿na by³o po-
j¹æ 29 stycznia w IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Bielsku-Bia-
³ej, gdzie m³odzi ludzie wyœpiewywali morskie opowieœci podczas
IV Miêdzyszkolnego Konkursu Piosenki ¯eglarskiej.
Pomys³ na zorganizowanie konkursu pojawi³ siê nie tylko dlatego,
¿e m³odzi ludzie lubi¹ œpiewaæ, a przy tym dobrze siê bawiæ, ale
tak¿e przez to, ¿e w liceach zabrak³o muzyki, jako przedmiotu, a
przecie¿ wszyscy wiemy, jak bardzo potrzebna jest umiejêtnoœæ œpie-

wania- mówi Janina Kula opiekun Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej i
Rzecznej przy IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym- piosenka ¿eglarska
wœród ligowców ¿y³a w³aœciwie tylko w czerwcu, w czasie wyjazdów
¿eglarskich. Jednak m³odzie¿ chcia³a œpiewaæ czêœciej i tak w³aœnie
zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania festiwalu- dodaje Janina Kula.
M³odzi ludzie przygotowuj¹ siê do wystêpów, æwicz¹, dobieraj¹ re-
pertuar, zatem chodzi nie tylko o dobr¹ zabawê, ale tak¿e o mo¿li-
woœæ zaprezentowania siebie. Rangi zmaganiom szantowym doda-
je profesjonalne jury, które ocenia wykonawców.  Dlatego te¿ zapro-
si³am nauczycielki ze Szko³y Muzycznej II stopnia, przewodnicz¹c¹
jury ju¿ czwarty raz jest Beata Olma, od trzech lat pomaga³a nam
tak¿e Anna Olma-Zœwiadczuk. W jury zasiad³a równie¿ jedna z mam
osoby wystêpuj¹cej, która jest muzykiem i to naprawdê sympatycz-
ny akcent- Janina Kula nie kryje dumy. Warto pokazaæ w tym miej-
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W minionym roku  wiele ciekawych rzeczy dzia³o siê w Publicz-
nym Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 1.  Przede wszystkim nasze
przedszkole otrzyma³o certyfikat potwierdzaj¹cy przyznanie tytu³u
„Przyjaciele Natury”. W tym roku szkolnym przyst¹piliœmy do II
edycji  tego¿ programu. Trzeba zaznaczyæ, i¿ program edukacyjny
jest zorganizowany przez Fundacjê Nasza Ziemia oraz firmê Tym-
bark. Patronatem honorowym program objê³o  Ministerstwo Œro-
dowiska. Ca³a spo³ecznoœæ przedszkolna podejmowa³a wiele prak-
tycznych dzia³ania o charakterze ekologicznym . We wrzeœniu dzieci
uczestniczy³y w „EKO – BIESIADZIE”, MARCHEWKOWYM
DNIU – by³y to zajêcia promuj¹ce jedzenie owoców i warzyw. W
paŸdzierniku wszystkie dzieci bra³y udzia³ w akcji zbierania kar-
my dla zwierz¹t leœnych na zimê: g³ogu, jarzêbiny, kasztanów,
¿o³êdzi oraz suchego chleba. Patronatem tej
akcji by³o Ko³o £owieckie „Œlepowron” w Rudzicy.

Natomiast w miesi¹cu listopadzie zosta³a zorganizowana zbiórka
karmy i koców dla zwierz¹t znajduj¹cych siê w Miejskim
Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t w Bielsku – Bia³ej.
Uda³o siê zebraæ oko³o 100 kg  karmy dla psów i kotów nie
licz¹c koców, rêczników s³u¿¹cych jako legowiska dla tych¿e
zwierz¹t.  Przedszkolaki urz¹dzi³y równie¿ „Zimow¹ ptasi¹ sto-

³ówkê”. Regularnie bo co najmniej 2 razy w tygodniu uzupe³-
niana jest karma dla ptaków w karmnikach przed szko³¹ i w
pobliskim lesie.
Jaworzañskie przedszkolaki uczestniczy³y tak¿e w ogólnopol-
skiej akcji „Góra grosza” przeprowadzonej pod patronatem
MEN na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin za-
stêpczych. Uda³o nam siê ¿ebraæ oko³o 103 z³ na ten cel.
Nale¿y tak¿e  podkreœliæ, i¿ w trosce o  zdrowie i prawid³owy
rozwój naszych dzieci  wszyscy nauczyciele przedszkola przeszli
szkolenie dotycz¹ce opieki  dzieci z cukrzyc¹., dlatego te¿ nasze
przedszkole otrzyma³o certyfikat  Przyjaznego Przedszkola dla
dzieci z cukrzyc¹.
Miesi¹ce grudzieñ i styczeñ obfitowa³y w wiele spotkañ wigilijno
– noworocznych.
4 grudnia podczas koncertu muzycznego, Miko³aj  odwiedzi³ ja-
worzañskie przedszkolaki. Wszystkie dzieciaki otrzyma³y prezenty,
mog³y tak¿e uczestniczyæ we wspólnych zabawach przy muzyce.
W grudniu nasze przedszkole  przygotowa³o  wystawê dekoracji
œwi¹tecznych.
W tym roku szkolnym nawi¹zaliœmy tak¿e kontakt z Teatrem
Grodzkim, w którym wystêpuj¹ osoby g³uchonieme. Aktorzy w
zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami nauczyli dzieci kolêdy „Ci-
cha noc” jêzykiem migowym.
To jeszcze nie koniec uroczystoœci œwi¹tecznych. Na terenie na-
szego przedszkola odby³y siê tak¿e spotkania z rodzicami.  Z
okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia – dzieci m³odsze zaprezentowa-
³y siê w przedstawieniu pod tytu³em „W Anio³kowie”, natomiast
dzieci z grup zerowych  przedstawi³y „Jase³ka”.  By³y to znakomi-
te okazje do wspólnych ¿yczeñ i œpiewania kolêd.
W miesi¹cu grudniu dzieci wraz ze swoimi opiekunami przygoto-
wa³y wiele prac o tematyce bo¿onarodzeniowej. Prace te zosta³y
zaprezentowane w Ligotce Kameralnej.

 Z ¯YCIA PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWEGO Nr 1

ZIMOWE NOWINKI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWEGO NR 1 W JAWORZU

scy skalê zjawiska, bowiem na pocz¹tku w festiwalu bra³o udzia³
kilkanaœcie zespo³ów, obecnie by³o ich ju¿ 26, a  grupy przyjecha³y
nie tylko z ró¿nych gmin Powiatu Bielskiego, ale z Gliwic czy Repu-
bliki Czeskiej. Od pocz¹tku w œpiewaczych zmaganiach bior¹ udzia³
dzieci z Jasienicy, m³odzie¿ z gimnazjum w Jaworzu - w tym roku
dwa zespo³y- , po raz pierwszy przyjechali ligowcy z nowo za³o¿one-
go ko³a w Drogomyœlu, z Bielskiej Szko³y Rzemios³ oraz grupa z
Zespo³u Szkó³ Techniczno- Informatycznych z Gliwic. Najwiêcej ze-
spo³ów reprezentowa³o IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce czyli gospoda-
rza imprezy. Widownia auli by³a zape³niona nieomal po brzegi, zaœ
presti¿u imprezie dodali zaproszeni goœcie:

przedstawiciele w³adz Ligi Morskiej i Rzecznej z prezesem
Kpt.¿.w dr in¿ .Andrzejem Królikowskim, wiceprezes dr El¿biet¹
Marsza³ek oraz wiceprezesem Kmdr. Markiem Padjasem, przed-
stawiciele Okrêgu Bielskiego LMiR, Okrêg Ko³obrzeski LMiR,
Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, W³adze samorz¹dowe
Powiatu Bielskiego oraz Urzêdu Miasta Bielska-Bia³ej, a  tak¿e
burmistrzowie i wójtowie. Nie mog³o zabrakn¹æ opiekunów Szkol-
nych Kó³ Ligi Morskiej i Rzecznej zespo³ów bior¹cych udzia³ w
konkursie, jak i goœci z Republiki Czeskiej.
Ca³oœæ tekstu w zak³adce „Echo Jaworza” na stronie
www.jaworze.pl. Tekst przygotowa³a A. Jêdrysko
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W dniach 5-13 grudnia 2009 r. przedszkole otrzyma³o za udzia³ i
przygotowanie tych prac dyplom. Nastêpnie prace te zosta³y rów-
nie¿ zaprezentowane w Oœrodku Promocji Gminy w Jaworzu.
W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowano uro-
czystoœæ w stra¿nicy, w Jaworzu . Dzieci zaprezentowa³y siê tym

 Z ¯YCIA PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWEGO Nr 2

Zgodnie z kultywowan¹ od wielu lat tradycj¹ w Przedszkolu nr 2 w
dniu 26 stycznia odby³ siê bal karnawa³owy. Wype³niona po brzegi
sala œwiadczy³a o ogromnym zainteresowaniu organizowan¹ im-
prez¹. Wspania³a i przyjazna atmosfera, uœmiechy na twarzach
uczestników, przepiêknie wystrojona sala, dŸwiêki muzyki – to wszyst-
ko tworzy³o magiczn¹ sceneriê balu. Do wspólnej zabawy przyst¹-
pi³y dzieci, nauczycielki wraz z personelem przedszkola i oczywiœcie
przybyli rodzice. Ci ostatni jak zwykle stanêli na wysokoœci zadania
i przygotowali swoim pociechom fantastyczne stroje. W tym sezo-
nie karnawa³owo-balowym modne by³y ksiê¿niczki, wró¿ki , kotki,
motyle i inne zwierz¹tka a wœród ch³opców dominowali piraci, ryce-
rze, batmani, spidermani, ¿o³nierze, królowie oraz muszkieterowie.
Ca³a impreza odbywa³a siê pod kierunkiem wodzireja, a do zaba-
wy zaprasza³ dzieci wielki s³oñ Jumbo. Przedszkolaki chêtnie bra³y
udzia³ w zabawach, konkursach uwieñczonych s³odkimi upomin-
kami, a podczas zabawy ujawni³o siê wiele talentów tanecznych.

BAL PRZEBIERAÑCÓW W PRZEDSZKOLU NR 2

Dzieñ Babci i Dziadka 2010

Jednym z piêkniejszych dni w roku dla najbardziej dojrza³ych
cz³onków rodzin to Dzieñ Babci, który przypada na 21 dzieñ stycz-
nia i Dzieñ Dziadka, który obchodzimy 22 stycznia.
Ju¿ do kilkuletniej tradycji nale¿y organizacja Uroczystej Akade-
mii obchodów tych wspania³ych Dni przez Przedszkolaków oraz
ich Wychowawców i Dyrekcjê Przedszkola Nr 2 w Jaworzu.
Bêdê wyrazicielem chyba wszystkich Babæ i Dziadków, uczestni-
cz¹cych w akademii ¿e jest to wspania³e duchowe prze¿ycie ob-
serwowaæ swoje Kochane Wnuki jak z wielkim przejêciem i za-
anga¿owaniem wystêpuj¹ dla nas. Czuliœmy siê naprawdê za-
szczyceni i wzruszeni.

Na zakoñczenie zosta³y wykonane pami¹tkowe zdjêcia, a po nich
wszyscy w doskona³ych humorach udali siê na s³odki poczêstunek.
Pogodne nastroje i uœmiechy widnia³y na twarzach naszych przed-
szkolaków , a prze¿ycia z balu na d³ugo pozostan¹ w ich wspo-
mnieniach.

 Nauczycielka Magdalena Grabda-Pe³ka

razem w programie s³owno – muzycznym. Wspólnym zabawom
nie by³o koñca.
Styczeñ to czas   imprez tanecznych.  Nasze dzieci uczestniczy³y
w wielkim karnawa³owym balu przebierañców. Uczestnicy chêt-
nie tañczyli przy dŸwiêkach muzyki, pozowali tak¿e do wspól-
nych zdjêæ.
Bogaty program  wychowawczo – dydaktyczny i wszystkie  pod-
jête dzia³ania    pozwalaj¹ naszym dzieciom na  radosne i twór-
cze bycie sob¹ „tu i teraz”.
U progu Nowego Roku 2010r Dyrekcja Publicznego Przedszkola
Samorz¹dowego Nr 1 w Jaworzu – Jolanta Bajorek oraz ca³e
Grono Pedagogiczne sk³ada jeszcze raz W³adzom Gminy Jawo-
rza i wszystkim mieszkañcom  serdeczne ¿yczenia.
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Nieustaj¹ce brawa po ka¿dym wierszyku, po ka¿dej piosence i po
ka¿dej dedykacji rozgrzewa³y d³onie Babæ i Dziadków do czerwono-
œci, a artystom myœlê dawa³a du¿o satysfakcji z ich d³ugo i pewnie z
niema³ym wysi³kiem przygotowywanych ról. Przecie¿ dla wielu z nich
zw³aszcza z najm³odszych grup by³ to pierwszy powa¿ny wystêp
przed tak licznym gronem. Tegoroczna uroczystoœæ rozpoczê³a siê
od przywitania przez Pani¹ Dyrektor wszystkich zaproszonych.
Bardzo mi³ym akcentem tegorocznej uroczystoœci by³ prolog w
wykonaniu Chóru z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stefana
¯eromskiego w Bielsku Bia³ej.
Chór pod dyrekcj¹ Katarzyny Matuszek wykona³ w piêknej aran-
¿acji wi¹zankê kolêd.
Nastêpnie z piêknymi Serduszkami na piersiach wyst¹pi³a naj-
m³odsza grupa naszych Wnuków ku ogromnemu wzruszeniu wi-
downi. Po zakoñczeniu swojego wystêpu obdarowali swoje Bab-
cie i Dziadków upominkami w³asnorêcznie wykonanymi.
W dalszej czêœci uroczystoœci piêkne deklamacje i wierszyki przed-
stawi³y starsze grupy Przedszkolaków.
Nieustaj¹ce brawa dla pierwszej z tych grup by³y za piêkne wy-
konanie tañca „samby”, Druga grupa zachwyci³a brawurowo wy-
konanym „rock and rollem”.
Us³yszeliœmy tak¿e œwiatowe przeboje noworoczne wykonane w
jêzyku angielskim.

Dziêkujemy naszym Wnukom.
Ale sk³adamy te¿ gor¹ce podziêkowanie Dyrekcji Przedszkola i
Wychowawcom za ogromny wk³ad pracy, jaki w³o¿yli w przygo-
towanie dzieci do wystêpu.
Dziêkujemy im za codzienny trud i ¿yczymy dalszych sukcesów
w kszta³ceniu i wychowaniu Naszych Milusiñskich.

 W imieniu Babæ i Dziadków
 Dziadek Leszek

„Nauczanie Inaczej”
 W zwi¹zku z poszukiwaniem nowych form nauczania przedmio-
towego w Gimnazjum uczelnie pedagogiczne otwar³y swoje po-
dwoje nie tylko dla nauczycieli czynnych zawodowo, ale równie¿
dla uczniów.
Dlatego te¿ uczniowie naszej szko³y, a w szczególnoœci uczestni-
cy zajêæ ko³a matematyczno – przyrodniczego zawitali w progi
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Zdarzenie to mia³o miejsce 12
stycznia bie¿¹cego roku . Wraz z grup¹ chêtnych uczniów wyje-
cha³am do Zak³adu Metodyki Nauczania Chemii Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego w Krakowie na pokaz ciekawych doœwiadczeñ che-
micznych. Zak³ad ten prowadzi tego typu zajêcia od dwóch lat.
Uczniowie licznie zje¿d¿aj¹ siê na te efektowne pokazy. Oferta
tych doœwiadczeñ jest zawsze bardzo bogata i zachêcaj¹ca
uczniów do poszukiwania informacji na temat otaczaj¹cego nas
œwiata poprzez eksperyment. A eksperymentów tam by³o bez liku.
By³y wê¿e faraona, wulkan chemiczny, znicze bengalskie, loko-
motywa chemiczna, rycz¹cy niedŸwiedŸ, burza w probówce, a
nawet ”kamieñ filozoficzny”. Kamieñ ten mia³ w czasach alche-
mii zamieniaæ inne pierwiastki w z³oto. Prowadz¹cemu te zajêcia
uda³o siê to wykonaæ, otrzyma³ tzw. z³oto. Oczywiœcie wszystkie
te eksperymenty opiera³y siê na odpowiednim mechanizmie re-
akcji chemicznych, które mo¿na równie¿ przeprowadziæ w wa-
runkach szkolnych, je¿eli baza dydaktyczna placówki na to po-
zwala. Po powrocie do szko³y uczestnicy wyjazdu entuzjastycznie
dyskutowali na temat pokazanych tam efektownych doœwiadczeñ.

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

W zwi¹zku z wprowadzeniem programu „ Chemia Inaczej” bê-
dziemy nadal w kontakcie z t¹ uczelni¹, jak równie¿, dlatego, ¿e
realizujemy podrêcznik napisany przez pracowników Zak³adu
Metodyki Nauczania Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego w Kra-
kowie

Opracowa³a:  mgr Janina Holeksa

Uczniowie: Brudny Monika, Dunaj Stanis³aw, Lewkowicz Mate-

usz w auli Zak³adu Metodyki Nauczania Chemii na tle Tablicy

Mendelejewa.

POLA NADZIEI – NADZIEJA LE¯Y W NAS
„Powo³anie – to potok, którego nie odwrócisz, nie powstrzymasz,

nie przymusisz, wci¹¿ d¹¿y do oceanu „ (Henryk Ibsen)
 O niesieniu pomocy rozmawiamy z pani¹ Gra¿yn¹ Chor¹¿y,
wizytatork¹ bielskich szkó³, prezesem Salwatoriañskiego Stowa-
rzyszenia Hospicyjnego i przewodnicz¹c¹ akcji „Pola Nadziei”
Na czym polega akcja „Pola Nadziei” i dlaczego jej symbo-
lem jest w³aœnie ¿onkil?

„Pola Nadziei” to ogólnoœwiatowa akcja. W Polsce prowadzona
ju¿ od kilkunastu lat. Jej g³ównym celem jest pomoc hospicjom,
które przy obecnych dotacjach ze S³u¿by Zdrowia nie s¹ w stanie
utrzymaæ siebie i ciê¿ko chorych. Mimo, i¿ pracuje w nich wielu
wolontariuszy, wci¹¿ potrzebne s¹ pieni¹dze na leki, sprzêt i inne
rzeczy. Akcja ta ma tak¿e uwra¿liwiæ m³odych ludzi na potrzeby
drugiego cz³owieka. Akcjê „Pola Nadziei” prowadzimy w Bielsku
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ju¿ po raz szósty. Natomiast obecnie zbieramy pieni¹dze wy³¹cz-
nie na budowê nowego hospicjum stacjonarnego w Bielsku-Bia³ej,
które póŸniej bêdzie przez nas utrzymywane. Pieni¹dze s¹ bardzo
potrzebne , bo nie mo¿emy uzyskaæ dofinansowania z Unii Euro-
pejskiej. Natomiast ¿onkil jest kwiatem symbolizuj¹cym nadziejê,
a nadziejê ludzie powinni w sobie mieæ a¿ do koñca ¿ycia.
Dlaczego zdecydowa³a siê Pani w³¹czyæ w tê akcjê a nie inn¹?
Przez ca³e ¿ycie udziela³am siê charytatywnie, zajmowa³am
siê ró¿nymi akcjami. Sama tak¿e zosta³am dotkniêta chorob¹
nowotworow¹, któr¹ przezwyciê¿y³am. Ponadto wiedzia³am, i¿
parafia Najœwiêtszej Marii Panny w Bielsku-Bia³ej zajmuje siê
prowadzeniem hospicjum domowego i marzy, aby powsta³o
tak¿e w mieœcie hospicjum stacjonarne.
Jaki by³ pocz¹tek Pani udzia³u w tej akcji?
O „Polach Nadziei” dowiedzia³am siê, gdy ju¿ za³o¿y³am stowarzy-
szenie. Opowiedzia³ mi o niej jeden z ksiê¿y. Wys³a³am zg³oszenie
do Hospicjum Œw. Jana w Krakowie, które jest organizatorem „Pól
Nadziei” na terenie Polski. Jak siê póŸniej okaza³o, byliœmy pierw-
szym stowarzyszeniem, które w³¹czy³o w tê akcjê tak¿e m³odzie¿.
Dlaczego wed³ug Pani warto pomagaæ ludziom bêd¹cym w
hospicjach i jak zachêci³aby Pani do tego m³odych ludzi?
Warto to robiæ, poniewa¿ nikt z nas nie wie kiedy bêdzie sam
potrzebowa³ pomocy. Gdy ludzie wiedz¹, ¿e pomagasz innym,
sami chêtniej ci pomog¹, gdy bêdziesz tego potrzebowa³. Co naj-
wa¿niejsze, ludzie powinni mieæ œwiadomoœæ faktu, i¿ cz³owiek

nie ¿yje dla siebie lecz dla innych ludzi, nie tylko dla najbli¿szych
ale dla wszystkich. Równie¿ m³odzie¿ musi mieæ œwiadomoœæ,
¿e mo¿e siê znaleŸæ w podobnej sytuacji. Ponad to faktem jest,
i¿ ka¿dy chcia³by mieæ poczucie, ¿e jest komuœ potrzebny.
Jak¹ satysfakcje ma Pani ze swoich dzia³añ?
Satysfakcjê odnoszê z tego ogromn¹. Nie mam czasu wolnego,
poniewa¿ taka dzia³alnoœæ wi¹¿e siê z wype³nianiem tony papie-
rów, wykonywaniem setek telefonów i poœwiêcaniem ca³ych so-
bót i niedziel, kiedy muszê gdzieœ wyjechaæ. Nie wstydzê siê tego,
bo robiê to dla drugiego cz³owieka, a budowa hospicjum stacjo-
narnego w Bielsku jest niezbêdna. Trzeba zaznaczyæ tak¿e, ¿e
hospicjum nie bêdzie szpitalem lecz domem dla jego mieszkañ-
ców. Wiêc pamiêtajmy zawsze, ¿e dobro powraca podwójnie i
nigdy nie wiemy czy i my nie znajdziemy siê w podobnej sytuacji.
Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.

Rozmowê przeprowadzili: Anna Brudny, Bartosz Tesarz,
Ewelina Ozimina

uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu
Ps.
Ka¿dy z nas mo¿e w³¹czyæ siê do akcji przekazuj¹c 1% swojego
podatku na budowê hospicjum w Bielsku. Wp³at mo¿na dokonaæ
na konto: (KRS 0000 213720)
DnB NORD BANK o/Bielsko-Bia³a
16 1370 1082 0000 1701 4100 7500

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

Nauka ortografii wbrew powszechnej opinii wcale nie musi byæ
nudna i uci¹¿liwa. Udowodnili to uczniowie klas IV-VI  Szko³y Pod-
stawowej nr 1 w Jaworzu, którzy stanêli do walki o tytu³ Mistrza
Ortografii. Zaprezentowali oni znajomoœæ poprawnej pisowni, pi-
sz¹c dyktanda oraz rozwi¹zuj¹c zadania i zagadki, w których mu-
sieli wykazaæ siê doskona³¹ znajomoœci¹ zawi³oœci polskiej orto-
grafii.  Do konkurencji stanê³o 30 uczniów. Spoœród nich zosta³o
wy³onionych 10 finalistów, dla których zadania naje¿one ortogra-
ficznymi trudnoœciami stanowi¹ wyzwanie, a nie problem. Wal-
czyli oni o zwyciêstwo, a jednoczeœnie sprawdzali  swoj¹ wiedzê.
Zaszczytne miano tegorocznego Mistrza Ortografii otrzyma³a
Malwina Witkowska z kl.Va, II miejsce zdoby³a Natalia Myœliñska
z kl.VIc, a III Ewa Matuszek z kl.VIc.

Szkolny Konkurs Ortograficzny rozstrzygniêty

Ide¹ konkursu by³o zainteresowanie uczniów polsk¹ ortogra-
fi¹, która nie musi byæ nudnym obowi¹zkiem, ale raczej dobr¹
zabaw¹ i przydatn¹ rozrywk¹. Uczestnicy konkursu dowiedli.
¿e dba³oœæ o to, jak piszemy i mówimy, jest konieczna, by
nasz jêzyk siê rozwija³ i wzbogaca³. Mamy nadziejê, ¿e ucznio-
wie nadal bêd¹ zainteresowani piêknem ojczystego jêzyka i
w nastêpnych latach bêd¹ podejmowali wyzwania zwi¹zane
ze zg³êbianiem tajników ortografii.

Koordynator Konkursu Ortograficznego
i przewodnicz¹ca jury

mgr Ma³gorzata Cholewik

KOMENDANT POLICJI RADZI

Policja dla dzieci
Okres ferii, w tym roku przypadaj¹cy w województwie œl¹skim
wyj¹tkowo póŸno to czas wypoczynku. Nie jest tajemnic¹, ¿e nasi
milusiñscy coraz czêœciej zabawy na œwie¿ym powietrzu wol¹
zamieniaæ na „komputer – surfing”. Jak wiadomo w sieci mog¹
znaleŸæ ró¿ne treœci, nie wszystkie sprzyjaj¹ w³aœciwemu wycho-
waniu m³odego pokolenia. Równie¿ wiele gier oferowanych w in-
ternecie przepojonych jest agresj¹ i walk¹. Dla dzieci i m³odzie¿y
godziny spêdzone w wirtualnym œwiecie s¹ po prostu oderwa-
niem od rzeczywistoœci. Wirtualny bohater raniony 30 kulami z
ka³asznikowa, zawsze po zresetowaniu gry „wstaje” do nowej
walki. Nasz kolega z s¹siedztwa po otrzymaniu jednego ciosu-
mo¿e ju¿ nie wstaæ. I nie ma ¿adnego przycisku „delete”, „contr-
alt-delete” czy „Esc” aby go przywróciæ do ¿ycia.
Z ciekaw¹ propozycj¹ komputerowych gier i zabaw wysz³a Poli-
cja, a w³aœciwie jej sympatyczna maskotka - Sznupek. To on po
wejœciu na poni¿szy adres pozwoli we w³aœciwy sposób zrelak-

sowaæ siê przed komputerem, zaœ pikanterii ca³ej sprawie dodaje
fakt, ¿e chodzi o oficjaln¹ stronê policji.
Niewiarygodne?
A jednak mo¿liwe.
Jak widaæ oprócz materia³ów informacyjnych, prewencyjnych, po-
rad, przestróg , informacji dotycz¹cych zdarzeñ kryminalnych i dro-
gowych – mo¿na równie¿ w po¿yteczny sposób spêdziæ czas od-
wiedzaj¹c policyjne strony www.slaska.policja.gov.pl/dla-dzieci/

*  *  *

A teraz coœ dla bardziej doros³ych rajdowców ….
A konkretnie tych, co praktycznie nie rozstaj¹ siê z kierownic¹ i
swoim wymarzonym autem. Niestety, nasze wspó³czesne „cuda
motoryzacji” s¹ wyposa¿one w coraz mocniejsze silniki, a czasa-
mi zdarza siê nam spróbowaæ czy nasz „bolid” nawet 20 letni
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przystaje do tego czym jeŸdzi Robert Kubica- tyle, ¿e ten porusza
siê na torze wyœcigowym. Wówczas albo gubimy zdrowy rozs¹-
dek i dochodzi do tragedii, albo zawczasu namierz¹ nas „niebie-
scy” czyli policja czy to na „suszarkê” czy fotoradar, lub te¿ w nie
oznakowanym radiowozie policjant wciela siê w rolê re¿ysera i
nakrêci film z naszym udzia³em- niestety wyj¹tkowo kosztowny.
Do tego dochodz¹ oczywiœcie punkty- niestety karne.
Co zrobiæ jeœli mamy w¹tpliwoœci czy nie wpadliœmy ju¿ w „oczko
czyli kumulacjê” i wkrótce mo¿e nas czekaæ zatrzymanie prawa
jazdy?
Jak poinformowa³ podisnpektor Wojciech Koz³owski to bardzo pro-
ste, oczywiœcie podstawa to mimo wszystko przestrzeganie prze-
pisów, ale jeœli ju¿ nam siê zdarzy mandat i punkty, a nie jesteœmy
pewni swojej „tabeli punktacyjnej” wystarczy zg³osiæ siê do dy¿ur-

nego policjanta naszego komisariatu z dowodem to¿samoœci i na
miejscu dowiemy siê ile mamy punktów ostatecznych – czyli tych,
które zosta³y ju¿ wpisane na nasze konto i tych tymczasowych.
Odœnie¿anie chodników, usuwanie zwisaj¹cych sopli…
O dbaniu o posesje i chodniki przypomina policja. W³aœciciele
posesji maj¹ obowi¹zek odœnie¿enia chodnika oraz usuwania
zwisaj¹cych sopli lodu, a tak¿e likwidowania nawisów œnie¿nych
bêd¹cych swoist¹ zimow¹ ozdob¹ dachów.
Za skutki wypadków, które zdarz¹ siê z powodu nie uprz¹tniê-
tych chodników albo zwisaj¹cych z dachu sopli lodu odpowie-
dzialny jest w³aœciciel posesji. Ponadto policja ma prawo ukaraæ
w³aœciciela posesji, który nie posypa³ oblodzonego deptaka lub
nie usun¹³ lodowych nawisów mandatem od 100 z³ wzwy¿.
Opracowa³ na podstawie materia³ów KGP Policji: P. Filipkowski

Wójt Gminy Jaworze
zaprasza uczniów:

Gimnazjum nr 1 im. Gen. Stanis³awa Maczka w Jaworzu
i Szko³y Podstawowej nr 1 im. Marii D¹browskiej w Jaworzu

do udzia³u w projekcie pn.
EDUKACJA PRZYSZ£OŒCI¥ JAWORZA

realizowanego w ramach Priorytetu IX Dzia³anie 9.1 Poddzia³a-
nie 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w ja-
koœci us³ug edukacyjnych”

1. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osi¹gniêciach
edukacyjnych oraz podnoszenie jakoœci procesu kszta³cenia w
celu zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych pomiê-
dzy du¿ymi oœrodkami miejskimi i ma³ymi gminami wiejskimi
poprzez wdro¿enie programów rozwojowych szkó³ z terenu wiej-
skiej Gminy Jaworze prowadz¹cych kszta³cenie ogólne.

2. Cele szczegó³owe:
a) wprowadzenie dodatkowych zajêæ dydaktyczno – wyrównaw-

czych oraz specjalistycznych s³u¿¹cych wyrównywaniu dys-
proporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta³cenia na po-
ziomie szko³y podstawowej i gimnazjum,

b) objêcie doradztwem i opiek¹ pedagogiczno-psychologiczn¹
uczniów z obszaru Jaworza wykazuj¹cych problemy w na-
uce, w tym przeciwdzia³anie uzale¿nieniom, wykluczeniu spo-
³ecznemu, marginalizacji i patologiom spo³ecznym,

c) wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó³ ukierunkowanej na roz-
wijanie umiejêtnoœci kluczowych (ze szczególnym uwzglêdnie-
niem ICT, jêzyków obcych, przedsiêbiorczoœci, nauk przyrod-
niczo-matematycznych) niezbêdnych do prawid³owego funk-
cjonowania w ¿yciu spo³ecznym, zawodowym i gospodarczym,

d) rozszerzenie oferty szkó³ o zagadnienia zwi¹zane z poradnic-
twem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

e) ograniczenie niekorzystnych zjawisk w szko³ach, zwi¹zanych
z zachowaniami agresywnymi, przestêpczymi, aspo³ecznymi
i prowadz¹cymi do szerzenia niekorzystnych postaw uczniów,

f) pomoc uczniom zagro¿onym niepowodzeniami szkolnymi, aby
umo¿liwiæ im osi¹gniêcie sukcesów na miarê ich mo¿liwoœci,

g) ujawnienie i rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ uczniów,
kszta³towanie umiejêtnoœci interpersonalnych,

h) propagowanie alternatywnych sposobów spêdzania wolnego
czasu.

W ramach projektu bêd¹ prowadzone atrakcyjne zajêcia dla dzieci
i m³odzie¿y:
a) ZAJÊCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE: korekcyj-

no-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, wyrównaw-
cze kl. I-III, j. polski, j. angielski, matematyka, przyroda, in-
formatyka, gimnastyka korekcyjna, biologia i chemia, geo-
grafia, j. niemiecki

b) DORADZTWO I OPIEKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGO-
GICZNE: Kurs szybkiego czytania/rozumienia tekstu, zajêcia
„Dam radê” „Spójrz inaczej”

c) ZAJÊCIA POZASZKOLNE – KO£A ZAINTERESOWAÑ:
muzyczne, rêkodzie³o artystyczne, teatralne, taneczne, pla-
styczne, filmowe, dziennikarskie, historyczne, sportowe

d) ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH – zajêcia: infor-
matyczne, jêzykowe, nauki przyrodniczo-matematyczne

e) DORADZTWO ZAWODOWE: Zajêcia z doradc¹, chemia ina-
czej w ramach doradztwa zawodowego

Wszystkie zajêcia s¹ bezp³atne, poniewa¿ zosta³y dofinanso-
wane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa. Gmina Jaworze pozy-
ska³a na nie kwotê 1 041 074,00 z³. W ramach projektu zosta-
nie zakupiony niezbêdny sprzêt, materia³y i pomoce naukowe
wartoœci 43 300,00 z³
Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia
2011 r. na terenie Gminy Jaworze w dwóch szko³ach: Gimnazjum nr 1
im. Gen. Stanis³awa Maczka i Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii D¹-
browskiej w Jaworzu. Chêtni do udzia³u w zajêciach winni z³o¿yæ dekla-
racjê uczestnictwa wraz z za³¹cznikami (w przypadku niepe³noletnich-
rodzice/prawni opiekunowie dziecka). Rekrutacja do projektu bêdzie
siê odbywa³a w Gimnazjum nr 1 im. Gen. Stanis³awa Maczka w Jawo-
rzu oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii D¹browskiej w Jaworzu.

Szczegó³owe informacje: Gminny Zespó³ Oœwiaty w Jaworzu,
ul. Wapienicka 10, tel. 33 8173602, e-mail: gzo@jaworze.pl
strona internetowa www.jaworze.pl i w sekretariatach szkó³

Projekt EDUKACJA PRZYSZ£OŒCI¥ JAWORZA
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego



2010 ROKLUTY ECHO JAWORZA str. 19

WÓJT GMINY JAWORZE
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96 poz.
873, ze zm.), oraz uchwa³y Nr XXIX/252/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjêcia Programu wspó³pra-
cy Gminy Jaworze z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2010,

og³asza otwarty konkurs ofert
na powierzenie organizacjom pozarz¹dowym prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym,
wykonania zadania publicznego w zakresie spraw okreœlonych w Programie wspó³pracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarz¹do-
wymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2010.

§ 1
1. Konkurs obejmuje nastêpuj¹ce zadania:
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1. Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja
zakoñczy siê przed up³ywem 17 grudnia 2010r.

§ 2
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ podmioty, któ-
rych dzia³alnoœæ statutowa jest zwi¹zana z tematem zlecanego
zadania, w tym:
a. organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24

kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze zm.);

b. osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na pod-
stawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolic-
kiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do
innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolnoœci sumienia i wyznania;

c. stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego;
d. spó³dzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podleg³e or-

ganom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 3
1. Warunkiem przyst¹pienia do otwartego konkursu ofert jest

z³o¿enie (lub przes³anie) prawid³owo wype³nionego formula-
rza oferty (wzór okreœla rozporz¹dzenie MPiPS z dn. 27 grud-
nia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. Nr 264, poz. 2207) wraz z wymaganymi za³¹cznikami w
zaklejonej kopercie na adres: Urz¹d Gminy Jaworze, 43-384
Jaworze, ul. Zdrojowa 82. W przypadku nades³ania oferty
poczt¹ liczy siê data jej wp³ywu.

2. Wzór formularza oferty znajduje siê na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzêdu Gminy Jaworze (www.jawo-
rze.bip.info.pl) w zak³adce poœwiêconej organizacjom poza-
rz¹dowym.

3. Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 8 marca 2010 r. godz. 15:00.
4. Ofertê na realizacjê zadania wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami

nale¿y z³o¿yæ w kopercie z adnotacj¹ wskazuj¹c¹ na kategoriê
interwencji oraz rodzaj zadania oraz dopiskiem „Konkurs dla
organizacji pozarz¹dowych 2010”. W jednej kopercie winna
znajdowaæ siê jedna oferta dot. konkretnego zadania.

5. Zg³oszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi
zawieraæ:
a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci¹g z ewi-
dencji lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny ofe-
renta i umocowanie osób go reprezentuj¹cych (wa¿ne do 3
miesiêcy od daty wystawienia);
b. sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci za rok 2009;
c. sprawozdanie finansowe z dzia³alnoœci za rok 2009 obej-
muj¹ce bilans, rachunek zysków i strat oraz informacjê do-
datkow¹. Dla podmiotów nowo powsta³ych za spe³nienie wa-
runków opisanych w pkt. b i c uwa¿a siê opisy dzia³añ mery-
torycznych i finansowych;
d. statut – tylko w przypadku podmiotu, dla którego Wójt
Gminy Jaworze nie jest organem sprawuj¹cym nadzór.

6. Warunkiem udzia³u w konkursie jest ponadto brak zaleg³oœci
podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Jaworze.

7. Sk³adane kserokopie dokumentów musz¹ byæ uwierzytelnio-
ne przez osoby upowa¿nione do reprezentowania podmiotu.

8. Podmiot sk³adaj¹cy kilka Ofert w odrêbnych kopertach, kom-
plet za³¹czników do³¹cza tylko do jednej Oferty.

9. Oferty niekompletne, nieprawid³owo wype³nione b¹dŸ z³o¿o-
ne po terminie nie bêd¹ rozpatrywane.

§ 4
1. Do rozpatrzenia i oceny Ofert z³o¿onych przez podmioty

uprawnione Wójt Gminy Jaworze powo³a³, w drodze zarz¹-
dzenia, Komisjê Konkursow¹. Komisja pe³ni swoje obowi¹zki
w oparciu o nadany Regulamin.

2. Komisja bêdzie analizowaæ oferty wg nastêpuj¹cych kryte-
riów:
a.  merytoryczne (0-10 pkt) – jakoœæ przygotowania projek-
tu: zrozumia³y, przejrzysty i kompletny opis dzia³añ; czytelnie
i realistycznie postawione cele realizacji projektu; dobrze prze-
myœlany i przekonuj¹cy plan dzia³ania; oryginalnoœæ i inno-
wacyjnoœæ zg³aszanego projektu;
b. rezultaty i oddzia³ywanie spo³eczne (0-10 pkt)  - zna-
czenie realizacji projektu dla zaspokojenia obiektywnych po-
trzeb adresatów zadania; dostêpnoœæ realizowanego przed-
siêwziêcia dla mieszkañców oraz przewidywana liczba od-
biorców; zak³adane efekty i ich trwa³oœæ, korzyœci odnoszone
przez beneficjentów zadania;
c. finansowe (0-10 pkt) – realistyczny, rzetelny i efektywny
projekt bud¿etu; zasadnoœæ przedstawionych w projekcie kosz-
tów kwalifikowanych, wysokoœæ wk³adu w³asnego oferenta w
kosztach ogólnych zadania oraz wspó³udzia³ innych Ÿróde³
finansowania; pozafinansowy wk³ad w³asny przewidziany do
realizacji zg³aszanego projektu, w tym wk³ad pracy wolonta-
riuszy;
d. kompetencje i mo¿liwoœci realizacji zadania (0-5 pkt)
– kompetencje i mo¿liwoœci wykonania zadania w przewidy-
wanym czasie i przy posiadanych zasobach kadrowych i rze-
czowych; dotychczasowe doœwiadczenia w realizacji zadañ o
podobnym charakterze; kwalifikacje pracowników merytorycz-
nych, którzy bêd¹ wykonywaæ zadanie;
e. dotychczasowa wspó³praca (0-5 pkt) – ocena realizacji
zadañ zleconych oferentowi przez Gminê Jaworze w poprzed-
nich okresach pod k¹tem rzetelnoœci ich wykonania; prawi-
d³owoœæ wykorzystania oraz rzetelnoœæ i terminowoœæ rozli-
czania przyznanych na ten cel œrodków finansowych; wspó³-
praca z innymi jednostkami administracji publicznej.

3. Stopieñ spe³nienia ka¿dego z powy¿szych kryteriów przez z³o-
¿on¹ w Konkursie ofertê podlega osobnej ocenie wedle poda-
nej skali punktowej.

4. Komisja Konkursowa przedk³ada Wójtowi Gminy Jaworze
propozycje zawarcia umowy/-ów na powierzenie/wsparcie
realizacji zadania publicznego z wy³onionym/-i w procedurze
oferentem/-ami.

5. Wójt Gminy, po zapoznaniu siê ze stanowiskiem Komisji
Konkursowej, podejmuje decyzjê o zleceniu realizacji za-
dañ publicznych z wy³onionym/-i w procedurze oferentem/
-ami.

6. Procedura konkursowa mo¿e równie¿ zakoñczyæ siê brakiem
wy³onienia oferenta/-ów. O takim fakcie Komisja Konkurso-
wa zawiadamia Wójta Gminy.

7. Istnieje mo¿liwoœæ zawarcia umowy z wiêcej ni¿ jednym, jak
te¿ nie zawarcia jej z ¿adnym podmiotem.

8. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.
9. Wybór danej Oferty nie oznacza przyznania dotacji w kwocie

w niej wnioskowanej.
10. Rozstrzygniêcie otwartego Konkursu ofert nast¹pi do dnia 15

marca 2010r. Wyniki zostan¹ przedstawione na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Gminy Jaworze oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (www.jaworze.bip.info.pl).

11. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia kon-
kursu bez podania przyczyny.
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§ 5
Dla zawarcia umowy powierzenia realizacji zadania publicznego
konieczne jest:
• dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji za-

dania;
• dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu;
• oœwiadczenie podmiotu o zgodnoœci odpisu z rejestru (do³¹-

czonego do oferty) ze stanem prawnym i faktycznym w dniu
podpisania umowy;

• pe³nomocnictwo do podpisania umowy, jeœli jest wymagane
zapisem statutowym.

§ 6
Dodatkowych informacji udziela Referat Administracyjny i Spraw
Obywatelskich Urzêdu Gminy Jaworze - pok. nr 202, tel. (33)
817-21-95 oraz Referat Bud¿etu i Finansów, pok. nr 206, tel. (33)
817-21-95.

O JAWORZU NA SPORTOWO

Klub £uczniczy X10
W klubie obecnie dzia³a jedna sekcja - seniorzy czyli od 19 roku
¿ycia w górê, zaœ strzela 21 zawodników g³ównie z ³uków com-
pund (bloczkowych). Wszyscy jesteœmy zawodnikami posiada-
j¹cymi licencjê wydan¹ przez Polski Zwi¹zek £uczniczy, który z
kolei jest cz³onkiem miêdzynarodowej federacji FITA twierdzi
Lucjan Socha prezes Klubu £uczniczego X10 - ogromnym
sukcesem klubu jest wprowadzenie Polski w sk³ad Europejskiej
Federacji ³ucznictwa terenowego EAA 3D.
W Jaworzu od trzech lat znajduje siê siedziba Polskiej Federacji
3D, natomiast zarz¹d klubu reprezentuje Polskê w EAA. W ubie-
g³ym roku (2009) jaworzañscy zawodnicy reprezentowali Polskê
w Pucharze Europy i celnie strzelali w kategorii CB.
Arkadiusz Gondro 3 razy zdoby³ z³oto i wygra³ Puchar.
Kamil Socha – srebro ( Chorwacja)
Tadeusz Krupa wygra³ puchar w kategorii ³uk tradycyjny i po-
twierdzi³ swoj¹ wspania³¹ formê na Mistrzostwach Europy, staj¹c
w Austrii na najwy¿szym podium.
Jak co roku nasi zawodnicy zdobyli ogromn¹ iloœæ medali w po-
szczególnych kategoriach z Zawodów Miêdzynarodowych i kra-
jowych pucharowych oraz Mistrzostw Polski- dodaje Lucjan So-
cha- na szczególne wyró¿nienie zas³uguje Dariusz Socha, Adam

Bisok, Adam Cymkiewicz. Zawodnicy Ci s¹ w posiadaniu me-
dali ze startów pucharowych w Polsce i Miêdzynarodowych.
Prezes Socha tak¿e ma siê czym pochwaliæ- 2 razy srebrny me-
dal, raz br¹zowy w Zawodach Miêdzynarodowych o Puchar Pol-
ski 2 razy z³oto i1 raz srebro. Zawodnicy klubu s¹ równie¿ rodzi-
cami i choæ na dzieñ dzisiejszy nie mamy warunków, aby szkoliæ
dzieci, to mimo wszystko mamy gwiazdki: Marysiê Sikora ³uk
olimpijski i Ma³gosiê Sikora ³uk bloczkowy- te dwie zawodniczki
zawsze z zawodów pucharowych i zawodów Miêdzynarodowych
w swoich kategoriach przywo¿¹ medale. W tym miejscu nale¿¹
siê uk³ony rodzicom- podkreœla prezes Socha
Kilka s³ów o planach na 2010 rok.
Uruchomienie hali ³uczniczej w budynku przy Cholewiku (by³y
sklep meblowy).
Pomoc w organizacji Pucharu Polski i organizacja Mistrzostw
Polski.
Starty w Pucharze Europy.
Na koniec wielkie podziêkowania dla firmy Berndorf, bez któ-
rej nie wszêdzie moglibyœmy pojechaæ i dla Wójta Gminy Zdzi-
s³awa Byloka, który pomaga³ nam w organizacji zawodów na
terenie Jaworza- podkreœla Lucjan Socha.

UKS Dziesi¹tka-Komes
W 2009 roku minê³o ju¿ 15 lat od czasu, kiedy powsta³ w Jawo-
rzu klub ³uczniczy. Zosta³ zarejestrowany w 1994 roku, jako
Uczniowski Klub Sportowy „Dziesi¹tka- Komes” Jaworze z sie-
dzib¹ przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzu Œrednim. Wœród
za³o¿ycieli organizacji nale¿y wymieniæ Stanis³awa Czerwiñskie-
go – pierwszego instruktora w klubie, Krystynê Szczypka- dy-
rektora szko³y podstawowej, Renatê Stojak i Stanis³awa Hocz-
ka oraz Jana i Adama Bisoków - producentów sprzêtu ³uczni-
czego – przypomina Stanis³aw Hoczek prezes UKS-u Dziesi¹t-
ka-Komes. Obecnie klub zrzesza 35 osób, a jego dzia³alnoœæ
g³ównie jest wynikiem pracy spo³ecznej cz³onków klubu i sympa-
tyków. Zajêcia s¹ prowadzone w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki o
godzinie 16-tej w Gimnazjum w Jaworzu.

Pierwsze wiêksze sukcesy na torach ³uczniczych zaczê³y siê w
1999 roku kiedy to w Rzeszowie Mistrzem Polski M³odziczek
zosta³a Klaudia Kruczek- z dum¹ relacjonuje Stanis³aw Ho-
czek- a w 2000 roku Mistrzem Makroregionu (Œl¹ska) zosta³
Piotr Penka³a.
Dru¿ynowo m³odzicy zajêli wówczas trzecie miejsce. Posiadany
sprzêt i umiejêtnoœci zawodników pozwala³y na coraz czêstsze
starty w powa¿nych zawodach, mowa tu miêdzy innymi o Ogól-
nopolskiej Lidze M³odzików - czwarte miejsce w 2002 i 2003 roku.
Poniewa¿ dzieciom lat przybywa i na szczêœcie zdobywaj¹ do-
œwiadczenie od 2004 roku coraz œmielej startuj¹ w zawodach
krajowych. W tym¿e roku drugie miejsce w Polsce zdoby³ na
Ogólnopolskim Turnieju M³odzików Kamil Socha. W 2005 roku
po raz pierwszy klub wystawi³ w zawodach swych kadetów. W
startach w Pucharze Polski kwalifikacje do Olimpiady M³odzie¿y
zdoby³ Kamil Socha, na której w reprezentacji Œl¹ska zdoby³
z³oty medal. Wœród m³odziczek po raz pierwszy pokaza³a siê
Anna Hoczek zajmuj¹c na mistrzostwach trzecie miejsce, a
jej koledzy br¹zowy medal w Lidze M³odzików. W tym samym
roku na Mistrzostwach Makroregionu nasi zawodnicy zdobyli
po³owê wszystkich medali (z³oto dru¿yny m³odzików i z³oto Anny
Hoczek).
Rok póŸniej ta sama dru¿yna w sk³adzie: Sebastian Kruczek,
£ukasz Parzyk, Jan Drózd zdoby³a br¹z w Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów M³odszych- Stanis³aw Hoczek nie kryje
dumy.
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Na Olimpiadzie M³odzie¿y startowali Sebastian Kruczek -zdobyw-
ca z³ota w dru¿ynie Œl¹ska i Anna Hoczek - wygra³a na dystansie
30 metrów. Pó³tora miesi¹ca póŸniej na Mistrzostwach Polski
mistrzowski tytu³ zdoby³a Anna Hoczek, a Sebastian Kruczek by³
czwarty. Sukcesem by³o jej drugie miejsce w Pucharze Polski i
siódme miejsce Sebastiana. W 2007 roku Halowe Mistrzostwo
Polski kadetek zdoby³a Anna Hoczek. Sebastian Kruczek, który
zosta³ v-ce mistrzem juniorów reprezentowa³ nas w Pucharze
Europy Juniorów na Cyprze, gdzie wraz z reprezentacj¹ zaj¹³
czwarte miejsce. Na Olimpiadzie M³odzie¿y ponownie mieliœmy
dwóch reprezentantów: Adriannê Stroka i Annê Hoczek, która
zdoby³a dwa srebra indywidualnie i jedno w dru¿ynie Œl¹ska.
W 2008 roku kwalifikacje na Olimpiadê zdobyli Adrianna Stroka
i Piotr Ziemnicki zajmuj¹c miejsca w œrodku stawki.
W 2009 roku na Olimpiadê pojecha³a Natalia Szczypka, zdoby-
waj¹c dwa br¹zowe medale. Wœród m³odzików pojawi³ siê Alek-
sander Grzymek, który okaza³ siê najlepszym w kraju na Ogól-
nopolskim Turnieju M³odzików. Swoje mo¿liwoœci potwierdzi³ na

Mistrzostwach Œl¹ska, zdobywaj¹c wszystkie trzy z³ote medale.
Fundusze na nasz¹ dzia³alnoœæ zyskujemy poprzez konkursy, dofi-
nansowania sk³adki cz³onkowskie, wp³aty sponsorów i nieocenion¹
pomoc sympatyków, a zw³aszcza rodziców bez pomocy których
nasza praca by³a bardzo utrudniona mówi Stanis³aw Hoczek- oprócz
startów w zawodach krajowych wyje¿d¿amy na zawody zagranicz-
ne, na przyk³ad na Ukrainê, S³owacjê i do Czech, zdobywaj¹c do-
œwiadczenie i nawi¹zuj¹c sympatyczne kontakty towarzyskie. Od
2003 roku jesteœmy równie¿ organizatorami Miêdzynarodowych
Zawodów dla dzieci M³odzików „Eurobeskidy”, w których w ubie-
g³ym roku wziê³o udzia³ ponad 150 zawodników, a tak¿e Zawodów
w ramach Ligi Robin Hooda „O Puchar Wójta Gminy Jaworze”
Warunkiem uczestniczenia w zajêciach jest pisemna zgoda ro-
dziców, pozytywna opinia lekarska oraz op³acanie sk³adek cz³on-
kowskich. Nie ma przeszkód, aby swych si³ w ³ucznictwie w ra-
mach naszego klubu nie próbowa³y osoby doros³e - niech nie
zmyli nazwa- Uczniowski Klub Sportowy. Potrzebny jest zapa³,
pracowitoœæ, wytrwa³oœæ i odrobina talentu.

Sportowa „Goruszka”

Uczniowski Klub Sportowy „Goruszka” to stowarzyszenie spor-
towe dzia³aj¹ce przy szkole podstawowej w Jaworzu od 2004
roku. Celem dzia³alnoœci klubu jest przede wszystkim wzboga-
cenie oferty zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów szko³y ,wyekspo-
nowanie sportu jako jednego z wa¿niejszych czynników rozwo-
ju psychomotorycznego dziecka. W zajêciach UKS uczestniczy
prawie 60 uczniów z klas od 1 do 6 zorganizowanych w trzy
grupy wiekowe. Bior¹ udzia³ w zajêciach ogólnorozwojowych i
specjalistycznych pi³ki no¿nej i koszykówki. Od zesz³ego roku
oferta zosta³a powiêkszona o zajêcia nauki i doskonalenia p³y-
wania na basenach w Jaworzu.
Najwiêkszym sukcesem Klubu, poza wygraniem lokalnych za-
wodów , by³o dotarcie w 2007 roku do fina³u Wojewódzkiego Oól-
nopolskiego Turnieju Coca-Cola Cup . W grudniu zesz³ego roku
dru¿yna UKS „Goruszka” zwyciê¿y³a w kolejnym Turnieju Miko³aj-

kowym pozostawiaj¹c w pokonanym polu m.in. dru¿yny „Cukrow-
nik” , Chybie „Zapora” , Wapienica oraz „Drzewiarz” Jasienica.
Plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ :
28.02 i 4.03 Halowe turnieje pi³karskie w Jasienicy
Kwiecieñ 2010 –Coca-Cola Cup
Wiosenny Turniej Pi³ki no¿nej
Turniej o Puchar Dyrektora SP 13 Bielsko Bia³a
W dalszej perspektywie chcemy kontynuowaæ dzia³alnoœæ w stwo-
rzonych sekcjach oraz powiêkszyæ ofertê Klubu o sekcjê gier ze-
spo³owych dla dziewcz¹t - twierdzi Jacek Kruszyñski Prezes
UKS „Goruszka” - mamy nadziejê ,¿e od wrzeœnia 2010 roku
treningi bêdziemy mogli organizowaæ na nowo wybudowanych
obiektach sportowych w Jaworzu – dodaje prezes Kruszyñski.
Ca³y tekst w zak³adce Echo Jaworza na stronie www.jaworze.pl

Opracowa³a Agata Jêdrysko

Impreza ta mia³a miejsce ju¿  po raz siódmy, a jej celem od sa-
mego pocz¹tku jest materialna i finansowa pomoc placówkom
oœwiatowym w Jaworzu w tym M³odzie¿owemu Oœrodkowi Wy-
chowawczemu (zebranie œrodków na zakup sprzêtu sportowe-
go). Ale nie tylko. Celem imprezy jest popularyzacja sportu – w
tym wypadku pi³ki siatkowej  i  aktywizacja  sportowa  osób na co
dzieñ nie zajmuj¹cych siê zawodowo siatkówk¹.
Organizatorem  zawodów by³ Oœrodek Promocji Gminy, a mecze
zosta³y rozegrane  w sobotê 16 stycznia na sali gimnastycznej
Szko³y Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Patronat medialny nad tur-
niejem objê³a Kronika Beskidzka.
Partnerem sportowym by³ MEGA SKLEP SPORTOWY DECA-
THLON.
W Grupie A: rozegra³y mecze: AUTO IMPORTER, MAX MIR-
BUD i BROWARIANIE.
W Grupie B: MOW JAWORZE, MEDICUS i CAR TECH,
natomiast w Grupie C: CZARNY KOÑ, SÊPY i HAÑDEREK.
Puchar Wójta Gminy Jaworze  trafi³ do dru¿yny, która zajê³a I
Miejsce - BROWARIANIE BIELSKO-BIA£A
Puchar  Dyrektora  MOW otrzyma³a dru¿yna , która zajê³a II Miej-
sce – MOW JAWORZE
Puchar ufundowany przez  Gra¿ynê Machnik  trafi³ do dru¿yny,
która zajê³a III Miejsce - SÊPY BIELSKO-BIA£A
Puchar dla Najlepszego Zawodnika otrzyma³ Miros³aw Mró-
zek (BROWARIANIE B-B), natomiast w kategorii Fair Play- na-

VII  TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ O NAGRODÊ WÓJTA GMINY JAWORZE - VOLLEY HELP
groda przypad³a dla  Marka Stêpieñ (MOW JAWORZE).
Kierownikiem organizacyjnym turnieju by³  Aleksander Machnik.
Fundatorami nagród byli;  Mega Sklep Sportowy DECATHLON,
Kronika Beskidzka,  Nike-Trofea, Auto Importer, Pizzeria Pod
Goruszk¹.

Przygotowa³: P.Filipkowski
Wiêcej foto na stronie internetowej Gminy Jaworze
www.jaworze.pl w zak³adce Echo Jaworza.
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Œwiat Wózków
Oferuje wózki polskiego producenta TAKO

Jumper X 3 w 1 z fotelikiem, Fast Rider,
Kiddy, Natalia, Spacerówki, Foteliki, Huœtawki

Niskie ceny i gwarancja 2 lata W ofercie
wszystkie kolory

Nasz adres: Œwiat Wózków, Biery 64 (obok Mebli
Kuchennych „Prymstol”),  www.swiat.wozkow.pl

tel.794 070 779, e-mail: takowozki@op.pl
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Wczesny ranek 24 stycznia zapisze siê nie tylko w dziejach  za-
bytkowego pa³acu, ale i historii Jaworza. Niestety to, co tak pie-
czo³owicie by³o remontowane, odnawiane szczególnie przez ostat-
nie kilka lat , w ci¹gu kilku godzin zosta³o w  znacznej czêœci
zniszczone przez ¿ywio³ ognia.
Dla nas , jako Urzêdu Gminy jest to tragedia. Ten budynek jest
spuœcizn¹, sched¹ dawnych w³aœcicieli Jaworza, którzy nadali
tej miejscowoœci taki wizerunek i dziêki którym mo¿e ona szczy-
ciæ siê tak¹ histori¹ i kultur¹- powiedzia³ Rados³aw G. Osta³-
kiewicz Zastêpca Wójta Gminy Jaworze- dla mnie tym bar-

dziej jest to bolesne, ¿e realizujê dwa projekty unijne zwi¹zane
œciœle w³aœnie z rodzin¹ hrabiowsk¹ i jej dziejami. Przede
wszystkim jest to dygitalizacja najcenniejszych dokumentów
rodziny Saint- Genois d’Anneeaucourt i promocja owego hi-
storycznego spisu. Drugim projektem jest wydanie folderu, jak
i udostêpnienie tych informacji w formie elektronicznej. Tym-
czasem có¿ kawa³ historii poszed³ z dymem. Niestety to dla
nas tragiczne. Mo¿na mieæ tylko nadziejê, ¿e zabytkowa per³a
nie pójdzie zupe³nie w zapomnienie i znajd¹ siê fundusze na
jej odrestaurowanie.

P³on¹ca historia…

Foto: Posiady 13.12.2009 r. Fotografia archiwalna ze zbiorów W³. Du¿niaka

Stan Pa³acu przed po¿arem. Udostêpni³ J. Bonczek
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