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W dniu 2 lutego br. mia³a miejsce XXXII nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Jaworze. W sesji uczestniczy³o 13 radnych, co czyni³o
obrady prawomocnymi.
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków powo³ano radn¹ Eleonorê Go-
lonka i radnego Krzysztofa Kleszcza.
Przyjêcie uchwa³;

a) zmian w bud¿ecie gminy Jaworze na rok 2010,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk wyjaœni³a, i¿ podjêcie
przedmiotowej uchwa³y podyktowane jest koniecznoœci¹ zmiany
nazwy projektu na Polsko-Czeskie Centrum Wspierania Turystyki i
Rekreacji Dolina Jesionki i Dolina Stonawki. Zmiana nazwy projek-
tu jest niezbêdna w zwi¹zku ze z³o¿onym wnioskiem o dofinanso-
wanie zadania. Poinformowa³a, i¿ w zwi¹zku z powy¿szym dochody
i wydatki w bud¿ecie nie ulegn¹ zmianie. Zmianie ulegnie natomiast
finansowanie poszczególnych projektów.
Dodatkowa zmiana dotyczy podpisania projektu pn. Szklanym
szlakiem – wirtualna i rzeczywista podró¿ Streèno Jaworze, w
zwi¹zku z czym koniecznym bêdzie zarezerwowanie w bud¿ecie
œrodków w wysokoœci 10 tys. z³, co spowoduje wzrost deficytu
bud¿etu, który zostanie pokryty wolnymi œrodkami z lat ubieg³ych.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie zmian w  bud¿e-
cie gminy Jaworze na rok 2010: 14 – g³osów  za, 1 – nieobecny
(1 radny dotar³  w trakcie sesji)
Informacje Wójta Gminy Zdzis³awa Byloka:
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok poinformowa³, i¿:
• w dniu 1 lutego odby³y siê rokowania z firm¹ wyra¿aj¹c¹ zain-

Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

Jak sytuacja wygl¹da w Gminie Jaworze?
W bud¿ecie by³o zarezerwowane 50 tys. z³, a teraz okazuje siê, ¿e
trzeba bêdzie przesuwaæ œrodki, gdy¿ w tym sezonie zimowym
wydano ju¿ oko³o 50 tys. z³, do tego dochodz¹ wydatki na posypy-
wanie dróg – ok 15 tys. z³ – w tym przypadku to koszty us³ugi, plus
koszty zwi¹zane z zakupem szlaki. To wyliczenie nie zawiera kosz-
tów w³asnych zwi¹zanych miêdzy innymi z wynagrodzeniem dla
pracowników gminnych odœnie¿aj¹cych chodniki i parkingi. Nie-
ma³e pieni¹dze poch³onie te¿ remont dróg, które zima zniszczy-
³a. Œrednio rocznie wydajemy ok. 50 tys. z³ na remonty dróg czyli
³atanie dziur, czyszczenie rowów, do tego usuwanie ba³aganu
pozimowego –  wylicza Rados³aw G. Osta³kiewicz – mówiê tu o
wydanych do tej pory pieni¹dzach, a my spodziewamy siê, ¿e
jeszcze w marcu niestety trochê nas zima „porozpieszcza”. Trze-
ba tak¿e pamiêtaæ, ¿e przecie¿ zima w tym roku 2010 jeszcze
przyjdzie w listopadzie, grudniu, a œrodki które by³y przeznaczo-
ne na ten cel, s¹ obecnie wyczerpane. Zatem w ramach bud¿etu
trzeba bêdzie przesuwaæ finanse. Oczywiœcie mamy pewne re-
zerwy na nieprzewidziane wydatki. Deficyt bud¿etowy jest w mia-
rê du¿y, tak wiêc na pewno nie bêdziemy chcieli go ruszaæ, nato-
miast  w rezerwie mamy pieni¹dze na takie okolicznoœci. Dlatego
nie obawiam siê tego, ¿e gminy na przyk³ad nie bêdzie staæ na dal-
sze zimowe utrzymywanie dróg. Jednak trzeba przyznaæ, ¿e koszty
s¹ znacznie wiêksze, ani¿eli zak³adaliœmy  – twierdzi Osta³kiewicz.

Wiosenny Orlik
Oto kilka œwie¿ych, istotnych informacji dla amatorów sportu i
rekreacji, wygl¹daj¹cych otwarcia Orlika. Pierwsz¹ dobr¹ wiado-
moœci¹ jest to, ¿e inwestycja zosta³a wykonana, druga, ¿e czeka-

teresowanie budow¹ centrum balneologicznego  w Jaworzu.
Kolejna tura negocjacji zosta³a prze³o¿ona na II po³owê
lutego.

• w ramach Lokalnej Grupy Dzia³ania Ziemia Bielska gmina
ma zapewnione œrodki na przebudowê Centrum Jaworza. Zle-
cony zosta³ projekt firmie spoza Jaworza, który bêdzie zawie-
ra³ przebudowê Alei Koœcielnej; otoczenia restauracji Goruszka
(w tym miejscu powstanie nowy parking); pomnika, który zo-
stanie wykonany z granitu; oraz poprawê stanu chodnika
wzd³u¿ ul. Szkolnej.

• do 21 lutego podpisana zostanie umowa z WFOŒ na realiza-
cjê inwestycji zwi¹zanej z kanalizacj¹ sanitarn¹, co pozwoli
na rozpoczêcie prac przetargowych. Pokrótce przedstawi³ sys-
tem organizacji pracy zespo³u odpowiedzialnego za realiza-
cjê tej inwestycji.

• pojawiaj¹ siê komplikacje przy og³aszaniu przetargów. Coraz
wiêcej firm zg³asza siê do przetargów z ca³ego kraju, co po-
woduje, ¿e jest wiele zapytañ i protestów, a to poci¹ga za sob¹
przed³u¿aj¹ce siê procedury przetargowe. Przyk³adem jest prze-
targ na budowê kompleksu sportowego przy ul. Koralowej.

Zapytania radnych dotyczy³y miêdzy innymi: przyczyn po¿aru pa-
³acu 24 stycznia, akcji gaœniczej oraz kwestii zwi¹zanych z odbu-
dow¹ obiektu.
Przewodnicz¹cy RG Andrzej Œliwka  podziêkowa³ radnym za udzia³
w  sesji i zamkn¹³ obrady.

Zatwierdzi³ do druk: Andrzej Œliwka

Jest umowa, bêd¹ pieni¹dze
Jaworze bêdzie skanalizowane. 26 lutego w siedzibie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach zosta³a podpisana  umowa na dofinansowanie inwe-
stycji. Gmina otrzyma³a dofinansowanie z Ministerstwa Œrodowi-
ska w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodo-
wisko”, chodzi o œrodki z Funduszu Spójnoœci czyli jednego z
najwiêkszych funduszy wsparcia unijnego na budowê ponad
37 km kanalizacji powiedzia³ zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³-
kiewicz. Przypomnijmy, ponad 5 tys. gospodarstw zostanie pod-
³¹czonych do kolektora, tym samym Jaworze bêdzie skanalizo-
wane w 95%. Koszt projektu to 35 mln z³. Blisko 26 mln z³ otrzy-
maliœmy z Funduszu Spójnoœci, ok. 5 mln z³ to po¿yczka prefe-
rencyjna, w po³owie umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaœ
4 mln  z³ to wk³ad w³asny. Projekt bêdzie realizowany w latach
2010/2013, z ostatecznym jego zamkniêciem w 2015 roku.

Droga zima
Zima da³a nam siê solidnie we znaki. Mróz i œnieg – tak lubiane
przez najm³odszych i amatorów zimowych sportów – skutecznie
oczyœci³y bud¿ety gmin. Przez ostatnie dwa, trzy lata pogoda nas
nieco rozpieœci³a, a wiadomoœci o ociepleniu klimatu sprawi³y, i¿
rozmarzyliœmy siê o palmach kokosowych i nieomal ca³orocz-
nych k¹pielach s³onecznych. Tymczasem zima przypomnia³a o
sobie go³oledzi¹ i zaspami œnie¿nymi, do tego zostawi³a po sobie
dziuraw¹ pami¹tkê. Zmotoryzowani po zejœciu œniegu przyzwy-
czajaj¹ siê do jazdy z przeszkodami, co owocuje nadu¿ywaniem
³aciny kuchennej i co gorsza uszkodzonymi samochodami.

Sprawozdanie z XXXII nadzwyczajnej sesjiSprawozdanie z XXXII nadzwyczajnej sesjiSprawozdanie z XXXII nadzwyczajnej sesjiSprawozdanie z XXXII nadzwyczajnej sesjiSprawozdanie z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jaworze Rady Gminy Jaworze Rady Gminy Jaworze Rady Gminy Jaworze Rady Gminy Jaworze

Flesz wiadomoœci gminnych
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my na odbiór techniczny i dopuszczenie do u¿ytkowania. Te za-
biegi s¹ niezwykle istotne, bowiem jest to obiekt u¿ytecznoœci
publicznej, przeznaczony do celów edukacyjnych, szkolnych.
Wymogi w tym przypadku s¹ bardzo rygorystyczne. Obiekt musi
zatem odebraæ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i SA-
NEPID. Potem przyjdzie czas na sprawdzenie instalacji elektrycz-
nej – obiekt bêdzie oœwietlony. Jak wiadomo otwarte kompleksy
sportowe s¹ u¿ytkowane sezonowo, od marca/kwietnia i w³aœnie
po œwiêtach Wielkanocnych planujemy oficjalne, uroczyste otwar-
cie Orlika – mówi Rados³aw G. Osta³kiewicz. Koszt inwestycji to
ok 1mln 200 tys z³, z czego 666 tys. z³ to dotacja z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki, gmina do³o-
¿y³a ok. po³owê. Taka szko³a, jak nasze gimnazjum wymaga nie-
omal obiektu sportowego, tym bardziej, ¿e pewnie wci¹¿ wszyscy
czekaj¹ na halê lecz w tym przypadku koszty inwestycji s¹ znacz-
nie wy¿sze, czego bud¿et Jaworza nie jest w stanie udŸwign¹æ
samodzielnie, zatem musimy szukaæ innych rozwi¹zañ – dodaje
zastêpca wójta. Przypomnijmy, ¿e Orlik to dwa boiska: niepe³no-
wymiarowe do pi³ki no¿nej ze sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz pe³no-
wymiarowe do gry  w koszykówkê, szatnie oraz zaplecze technicz-
ne. Równie¿ zostanie zatrudniony trener – animator po to, by
obiekt móg³ byæ czynny przez 7 dni w tygodniu. Oœwietlenie kom-
pleksu gwarantuje, i¿ mo¿na bêdzie korzystaæ z niego równie¿ w
godzinach wieczornych. Byle nie zak³ócaæ ciszy nocnej.

ników –  czyli wdra¿ane, przystosowywane. Polska musia³a przy-
j¹æ szereg tzw. programów operacyjnych, to znaczy narodowych
wytycznych dotycz¹cych ju¿ szczegó³owych zasad wspierania
ró¿nych projektów w podziale na priorytety, dzia³ania i poddzia³a-
nia. To taka unijna nowomowa, której tak¿e trzeba siê nauczyæ,
by w ogóle zrozumieæ o co chodzi.

EJ: Za³ó¿my, ¿e napisaliœmy projekt i dostaliœmy ju¿ pieni¹-
dze, zatem mo¿na by³oby powiedzieæ – teraz zaczyna siê naj-
lepsze.

R.G.Osta³kiewicz: Wszyscy myœl¹, ¿e wniosek to taka prosta
sprawa, zdecydowanie mo¿na uznaæ, ¿e to stosunkowo ³atwe
zadanie, bowiem sam formularz zawiera œrednio 30 stron. Nato-
miast ju¿ za³¹czniki, które s¹ wa¿ne do pozyskania œrodków to
jest mniej wiêcej od 300 do 400 stron. Chodzi tu o ró¿nego ro-
dzaju biznesplany czy studia wykonalnoœci, szereg oœwiadczeñ,
map. Mimo, ¿e owa biurokracja wydaje siê dosyæ absurdalna,
jest obowi¹zkowa jeœli chcemy otrzymaæ dofinansowanie. Wszyst-
ko trzeba z³o¿yæ w dwóch lub trzech egzemplarzach, jak widaæ
owo proste aplikowanie o œrodki jest czasoch³onne i kosztowne,
bowiem niektóre zadania trzeba zleciæ innym firmom, jak np.
analiza ekonomiczna. Trzeba pamiêtaæ, ¿e decyzja jest jedn¹
wielk¹ niewiadom¹, poniewa¿ bywa, i¿ w niektórych funduszach
przechodzi co 30, co 20 wniosek, w innych co drugi, a jeszcze w
innych s¹ pieni¹dze na sfinansowanie ka¿dego. Natomiast w
Województwie Œl¹skim sytuacja jest doœæ skomplikowana po-
niewa¿ s¹ faktycznie prê¿nie dzia³aj¹ce w tym zakresie samorz¹-
dy, które „bij¹” siê o pozyskanie funduszy unijnych. Jednak nie
tylko jednostki samorz¹du terytorialnego aplikuj¹ o œrodki, w tym
wyœcigu bior¹ udzia³ tak¿e instytucje kulturalne, zak³ady komu-
nalne, stowarzyszenia czy fundacje, ale tak¿e szko³y, uczelnie,
szpitale. Wracaj¹c do meritum sprawy, je¿eli ju¿ otrzymamy de-
cyzjê o przyznaniu dofinansowania, wówczas trzeba odpowied-
nio przygotowaæ siê do podpisania umowy, co tak¿e jest czaso-
ch³onne, poniewa¿ trzeba zebraæ i z³o¿yæ dodatkowe dokumenty.

Dotacje unijne to z jednej
strony ogromna radoœæ,
bowiem to realny, niema-
³y wp³yw do bud¿etu gmi-
ny.  Z drugiej strony pie-
ni¹dze te obarczone s¹
wielk¹ odpowiedzialno-
œci¹. Jednak, by coœ osi¹-
gn¹æ trzeba podejmowaæ
ryzyko, to warunek ko-
nieczny rozwoju. O bla-
skach i cieniach unijnych
funduszy rozmawiam z
Rados³awem G. Osta³kie-
wiczem Zastêpc¹ Wójta
Gminy Jaworze.

Generalnie mówi siê, ¿e jest bardzo du¿o pieniêdzy do wziêcia z
kasy europejskiej, natomiast raczej rzadko wspomina siê o kosz-
tach przygotowania, napisania, realizacji i rozliczenia projektu.
Na pocz¹tku trzeba przeczytaæ masê wytycznych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, a tak¿e instytucji zajmuj¹cych siê wdra-
¿aniem tych¿e i ich realizacj¹ oraz – co najwa¿niejsze – finanso-
waniem. W chwili obecnej  w Polsce mamy œrodki pochodz¹ce z
piêciu funduszy: Europejskiego Funduszu Spo³ecznego czyli zna-
nego nam Kapita³u Ludzkiego, z Europejskiego Funduszu na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich – tzw. Europejskiego Funduszu Rol-
nego –  zajmuj¹cego siê obszarami wiejskimi i wreszcie Europej-
skiego Funduszu Rybackiego w ramach, którego równie¿ bêdzie-
my mogli pozyskaæ œrodki na rozwój wsi, z Lokalnej Grupy Wspar-
cia – o czym ju¿ wspominaliœmy na ³amach Echa Jaworza. Na
koniec pi¹ty Fundusz Spójnoœci, który nie zalicza siê do fundu-
szy strukturalnych, wspiera dwa rodzaje inwestycji œrodowisko-
we i transportowe. Trzeba widzieæ, ¿e praktycznie z ka¿dego z
nich Gmina Jaworze pozyska³a ju¿ œrodki. Owe fundusze s¹ im-
plementowane – modne s³owo stosowane przez unijnych urzêd-

*  *  *
Pozostaj¹c w tematyce inwestycji sportowych teraz s³ów kilka o
boisku przy ulicy Koralowej. W tym przypadku ju¿ zosta³ roz-
strzygniêty przetarg  na budowê obiektu. Koszty inwestycji w
porównaniu do kosztorysowych spad³y ok. 50%, bowiem pota-
nia³y materia³y budowlane. W tym przypadku kryzys okaza³ siê
zbawienny– prawdopodobnie to on jest sprawc¹ spadku cen –
poniewa¿ mamy do czynienia z rynkiem inwestora, a nie wyko-
nawców. Wszyscy bij¹ siê o inwestycje realizowane w³aœnie przez
samorz¹dy, przy udziale funduszy unijnych. Po og³oszeniu prze-
targu wp³ynê³o 13 ofert nieomal z ca³ego kraju – nawet pojawi³
siê oferent znad morza – to sprawi³o, ¿e by³a znaczna konkuren-
cja. Pocz¹tkowe za³o¿enia opiewa³y na 2 mln 400 tys. z³, a tym-
czasem prawdopodobnie koszt ca³ej inwestycji zamknie siê w
1 mln 300 tys. z³, tym samym spadnie równie¿ udzia³ w³asny gmi-
ny. Inwestycja jest stosunkowo prosta, zatem zostanie zrealizo-
wana sprawnie, poniewa¿ boisko jest usytuowane w terenie nie-
zabudowanym, zatem nie bêdzie ¿adnych przeszkód jeœli chodzi
o kanalizacjê czy wodoci¹gi. Kompleks bêdzie siê sk³ada³ z trzech
boisk, trybun oraz pi³kochwytów. Jeœli wszystko pójdzie dobrze
obiekt zostanie oddany do u¿ytku koñcem kwietnia 2011 roku.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko na podstawie informacji
Rados³awa Osta³kiewicza Zastêpcy Wójta Gminy Jaworze

(Nie) £atwe pieni¹dze
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Inn¹ spraw¹ zupe³nie jest kwestia zwi¹zana z wk³adem w³asnym,
trzeba pamiêtaæ, ¿e jeœli chcemy aplikowaæ o œrodki unijne, to
musimy  z góry zabezpieczaæ finanse na ca³y projekt, a  nie s¹ to
ma³e pieni¹dze. Mówimy o kwotach od kilkuset tysiêcy do kilku-
dziesiêciu milionów z³otych. Fundusze unijne to nie jest finanso-
wy prezent, tylko nagroda w postaci zwrotu wydanych pieniêdzy.
Niektórzy o tym zdaj¹ siê zapominaæ, a takie gminy jak nasza
musz¹ na to uwa¿aæ, poniewa¿ bud¿et to nie tylko projekty unij-
ne, ale tak¿e zdania zwi¹zane z utrzymaniem szkó³, dróg, po-
moc¹ spo³eczn¹,  oœwietleniem czy wynagrodzeniami dla nauczy-
cieli. Zatem jeœli beneficjent – jak to siê piêknie nazywa – nie
dysponuje stu procentami œrodków w³asnych –  kredytów, po¿y-
czek – na zrealizowanie projektu, w³aœciwie nie jest w stanie po-
zyskaæ œrodków czyli unijne dofinansowanie pozostaje w sferze
marzeñ.

EJ: Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przy realizacji projektu czegoœ nie
dopilnujemy, czyli porozmawiajmy o konsekwencjach wszel-
kich niezgodnoœci z projektem. Dodajmy, ¿e wprowadzanie
zmian jest praktycznie niemo¿liwe.

R.G.Osta³kiewicz: Zazwyczaj mówiê w ten sposób, ¿e pozyska-
nie dofinansowania to ma³e piwo, natomiast dolegliwoœciami po
nadu¿yciu z³ocistego napoju jest realizacja projektu. Mo¿na œmia³o
rzec i¿ jest to mordêga, poniewa¿ w przypadku dzia³añ podjêtych
za w³asne pieni¹dze musimy siê kierowaæ w³aœciwymi ustawami
– o finansach publicznych, prawem zamówieñ publicznych, pra-
wem budowlanym – to w przypadku projektów unijnych dochodz¹
dzia³ania zwi¹zane z respektowaniem szeregu dokumentów –
nazwê to bran¿owych – wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego czy inne instytucje zajmuj¹ce siê funduszami.
Generalnie Unia Europejska naciska na tzw. polityki horyzontal-
ne i to jest strategia obowi¹zuj¹ca nas wszystkich, poniewa¿ re-
alizuj¹c projekty unijne musimy zapewniæ przede wszystkim zgod-
noœæ z Polityk¹ Ochrony Œrodowiska – to jedna z najwa¿niej-
szych polityk w ramach wdra¿ania funduszy. Mówimy tu o bar-
dzo œciœle okreœlonych przepisach, rygorach zwi¹zanych z kwe-
stiami dotycz¹cymi ekologii, a jakiekolwiek odstêpstwa w tym
zakresie gro¿¹ surowymi konsekwencjami, w³¹cznie ze zwrotem
dotacji z odsetkami i to nie tylko tu¿ po rozliczeniu projektu, ale w
ci¹gu piêciu lat od jego zakoñczenia.

EJ: Jaworze jest ma³¹ gmin¹, gdyby u nas posz³o coœ nie tak
i trzeba by³oby za któryœ z wiêkszych projektów zwróciæ pie-
ni¹dze wraz z odsetkami, to wówczas bud¿et by³by w op³a-
kanym stanie.

R.G.Osta³kiewicz: Nie tylko bud¿et by³by w op³akanym stanie,
ale wójt, ja czyli zastêpca wójta i skarbnik poniewa¿ solidarnie
odpowiadamy karnie, karnie – skarbowo, a tak¿e z zakresu dys-
cypliny finansów publicznych za „po³o¿enie” projektu. Tak wiêc
odpowiedzialnoœæ w tym zakresie jest ogromna. Poza tym trze-
ba pamiêtaæ, ¿e oprócz ochrony œrodowiska s¹ jeszcze inne
niezwykle istotne polityki: polityka równych szans – chodzi o
zapewnienie równych szans dla p³ci, osób sprawnych i niepe³-
nosprawnych, a tak¿e zniwelowanie wszelkich dzia³añ prowa-
dz¹cych do jakiejkolwiek dyskryminacji. Jeszcze jedna bardzo
wa¿na sprawa –  zamówienia publiczne, jest to bodaj najwa¿-
niejsza ustawa, najwa¿niejsze wytyczne, których przekroczenie
lub za³amanie grozi tak¿e powa¿nymi konsekwencjami. Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego opracowa³o równie¿ taryfika-
tor kar za tego typu odstêpstwa.

EJ: Proszê zatem nam uœwiadomiæ o jakich karach mówimy.

R.G.Osta³kiewicz: Od 2% do 100% wartoœci ca³ej dotacji unij-
nej. Przyk³adowo je¿eli realizujemy projekt, który wymaga og³o-
szenia nie tylko w Biuletynie Zamówieñ Publicznych warszaw-
skim, polskim, ale równie¿ w odpowiedniku brukselskim, to
niedopilnowanie tej kwestii mo¿e spowodowaæ w konsekwen-
cji stuprocentow¹ utratê dotacji. Jak wiadomo zamówienia
publiczne kontrolowane s¹ nie w trakcie realizacji projektu, ale
po jego zrealizowaniu, zatem nie mo¿emy mieæ absolutnej
pewnoœci czy wszystkie wytyczne realizujemy zgodnie z wy-
mogami Brukseli. Ponadto szereg polskich ustaw nie do koñ-
ca jest zgodne z prawem Unii Europejskiej,  w UE istnieje sys-
tem prawa wspólnotowego opieraj¹cego siê na tzw. rozporz¹-
dzeniach oraz dyrektywach. O ile w przypadku dyrektyw spra-
wa jest prosta, poniewa¿ kierowane s¹ one do rz¹dów poszcze-
gólnych pañstw i to w³aœnie rz¹d, sejm zobowi¹zany jest do
tego, by te wymogi prawne wpisaæ w polskie prawo, to rozpo-
rz¹dzenia stosuje siê bezpoœrednio. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pol-
skie prawo to nie tylko ustawy sejmowe, ale równie¿ rozporz¹-
dzenia wydawane przez Radê Unii Europejskiej oraz Komisjê
Europejsk¹ czy Parlament Europejski. W tym zakresie poja-
wiaj¹ siê naprawdê du¿e problemy, takie nieœcis³oœci miêdzy
innymi niezwi¹zane z prawem unijnym zawieraj¹ polskie prze-
pisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska, prawa budowlanego, a
tak¿e zamówieñ publicznych. To jest rafa, o któr¹ bardzo ³atwo
siê rozbiæ, dlatego te¿ realizuj¹c projekt unijny musimy do³o-
¿yæ wszystkich starañ, by temu zapobiec.

EJ: Jak pan siê czuje pisz¹c kolejne projekty, towarzyszy panu
dreszcz emocji?

R.G.Osta³kiewicz: Zawsze towarzyszy mi dreszcz emocji z
trzech powodów. Pierwsza sprawa to jest niesamowita presja
spo³eczna, bowiem s¹ oczekiwania mieszkañców, by jak naj-
wiêcej œrodków pozyskaæ. S¹dzê, ¿e nasza gmina doœæ spraw-
nie wywi¹zuje siê z tego zadania. Szukamy wielu Ÿróde³ finan-
sowania, na gor¹co mogê zdradziæ, ¿e mamy pozytywn¹ decy-
zjê realizacji projektu zwi¹zanego z wyrównywaniem szans w
kszta³ceniu przedszkolaków. Niedawno podpisaliœmy umowê na
ponad milion z³otych na projekt obejmuj¹cy szko³ê podstawow¹
i gimnazjum, prawdopodobnie w ci¹gu tego pó³rocza podpisze-
my umowê na blisko 800 tys. z³ – mowa o projekcie podnosz¹-
cym jakoœæ kszta³cenia przedszkolnego. Wracaj¹c do przyczyn
owego dreszczu emocji, drug¹  jest niesamowita odpowiedzial-
noœæ za to, by zadanie siê uda³o. Napisaæ projekt to jest nic,
drugim krokiem jest to, w jaki sposób zostanie on oceniony,
zawsze istniej¹ pytania – czy ujêliœmy we wniosku wszystkie
punkty i wytyczne, czy nie pope³niliœmy jakiegoœ b³êdu. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e nie do³¹czenie choæby jednej mapy do wniosku
czyli b³¹d formalny mo¿e skutkowaæ odrzuceniem projektu. Na
przyk³ad kiedy okaza³oby siê, ¿e wójt nie mo¿e podpisaæ pro-
jektu i zrobi³ to jego zastêpca, to wówczas tak¿e wniosek mo¿e
zostaæ odrzucony. Trzecia kwestia to presja czasu, poniewa¿
konkursy s¹ og³aszane z doœæ niewielkim wyprzedzeniem i zo-
staje miesi¹c lub dwa na przygotowanie wniosku, a jak ju¿ mó-
wi³em wczeœniej takowe s¹ d³ugie i kosztowne. Za przyk³ad niech
pos³u¿y sztandarowy projekt czyli budowa kanalizacji w Jawo-
rzu. Przygotowania do z³o¿enia wniosku, który ostatecznie zo-
sta³ z³o¿ony w 2008 roku, a umowa podpisana jest dopiero w
2010, trwa³y od 2005-2006 roku, poniewa¿ musieliœmy przygo-
towaæ dokumentacjê techniczn¹ zgodn¹ z prawem budowlanym.
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26 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wójt Zdzis³aw Bylok
podpisa³ umowê o dofinansowania ze
œrodków Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Œrodowisko dotycz¹c¹
budowy kanalizacji sanitarnej w Gmi-
nie Jaworze. Projekt zak³ada powsta-
nie 37,4 km sieci kanalizacyjnej, z któ-
rej skorzysta ponad 5 tysiêcy miesz-
kañców. Ca³kowity koszt inwestycji
wynosi ponad 35 mln z³, a dofinanso-
wanie z Funduszu Spójnoœci to kwota
przekraczaj¹ca 25 mln z³otych. Dziêki
temu poprawi siê w gminie jakoœæ wód
powierzchniowych i podziemnych,
zwiêkszy atrakcyjnoœæ inwestycyjna i
turystyczna okolicy, a przede wszystkim znacznie poprawi¹ siê
warunki ¿ycia i zdrowia mieszkañców. Podpisuj¹c tê umowê

Milionowa kanalizacja
Zdzis³aw Bylok, wójt Jaworza powiedzia³, ¿e to powa¿na okazja
tak¿e na wyrównanie warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospo-

darczej na terenach wiejskich w stosun-
ków do obszarów miejskich. Nowa kana-
lizacja w Jaworzu, to bowiem szansa roz-
woju gminy w najbli¿szych kilku latach.
Finalizuj¹c umowê w imieniu Ministra
Œrodowiska prezes Funduszu Gabriela
Lenartowicz mówi³a z kolei, ¿e projekt
uporz¹dkowania gospodarki wodno-œcie-
kowej w Jaworzu doskonale wpisuje siê
w cztery inne programy w gminach be-
skidzkich dofinansowanych ju¿ z europej-
skich œrodków. Dziêki temu mo¿liwe bê-
dzie wykorzystanie w tym regionie ponad
184 mln z³otych z europejskich dotacji.

Rados³aw. G. Osta³kiewicz
Na podstawie: www.jaworze.pl  i  WFOŒiGW w Katowicach

18 lutego delegacja Gminy Jaworze w sk³adzie: Rados³aw
G.Osta³kiewicz – zastêpca wójta,  Andrzej Œliwka – przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Jaworze, jego zastêpca – Zygmunt Podkówka
i Malwina Kleszcz z Urzêdu Gminy Jaworze, a tak¿e Leszek
Baron – dyrektor Oœrodka Promocji Gminy uczestniczyli w spo-
tkaniu z w³odarzami gmin czeskich i s³owackich w Trzanowicach
(Republika Czeska ).  Celem spotkania by³o wypracowanie plat-
formy wspó³pracy na rok 2010  pomiêdzy zaprzyjaŸnionymi gmi-
nami. I bynajmniej nie chodzi tylko o Jaworzañsk¹ Majówkê czy
Jaworzañski Wrzesieñ.  Rzecz dotyczy  miêdzy innymi wymiany
zespo³ów  i wspó³pracy w dziedzinie kultury i sportu,  a wiêc uczest-

Polacy, Czesi i S³owacy – spotkanie w Trzanowicach
nictwie jaworzañskich sportowców i  organizacji pozarz¹dowych
w imprezach czeskich oraz udziale  czeskich organizacji w na-
szych imprezach – w tym tak¿e polskich organizacji dzia³aj¹cych
w ramach Polskiego Zwi¹zku  Kulturalno-Oœwiatowego na tere-
nie Zaolzia (Republika Czeska).
Podczas spotkania tak¿e ustalono wspólny kalendarz imprez na
rok 2010. Kolejna tura rozmów odbêdzie siê 12 marca  w Jawo-
rzu i tym razem zapadn¹ ostateczne ustalenia,  co do konkret-
nych zespo³ów i stowarzyszeñ, które bêd¹ wystêpowaæ podczas
czeskich, s³owackich  i polskich imprez kulturalnych i sportowych.

Przygotowa³: P. Filipkowski

Zgodnie z obietnic¹  wracamy do tematu po¿aru pa³acu w Jawo-
rzu. Jednak¿e do chwili zamykania marcowego numeru Echa Ja-
worza nadal trwa³o wyjaœnianie przyczyn po¿aru. Jak wynika z
informacji uzyskanych od Patrycji Pokrzywa – rzecznika praso-
wego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bielsku-Bia³ej – (na dzieñ
23 lutego) nie by³y znane przyczyny po¿aru. Dochodzenie w tej
sprawie prowadzi nadal Komenda Miejska Policji w Bielsku-Bia³ej.
Z kolei jako uzupe³nienie tej informacji – Bohdan Klimaszewski
– dyrektor M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego poinformo-
wa³ nas, i¿ czeka na opiniê jak¹ wyda  bieg³y po¿arnictwa, ale ten
musi wczeœniej  dokonaæ oglêdzin przy rozbieraniu kominów.
Rozebranie kominów nast¹pi podczas budowy prowizorycznego
zadaszenia na co mamy ju¿ przyznane œrodki. Mam nadzieje, ¿e
wystarczaj¹ce – mówi dyrektor B. Klimaszewski. Czynnoœci  zwi¹-
zane  z ich  uruchomieniem s¹ na ukoñczeniu. Projekt zadasze-
nia ma byæ gotowy wraz z ekspertyz¹ budowlan¹, która jest w
koñcowej fazie opracowywania. Mamy ju¿ przygotowane proce-

P³on¹ca historia cd.
dury pozwalaj¹ce na mo¿liwie szybkie wy³onienie wykonawcy,
który wykona zabezpieczenie, uprz¹tniêcie obiektu i wstêpne przy-
gotowanie do dalszych prac. Niestety mimo, ¿e chodzi o zabytek
i czas gra tu du¿¹ rolê – procedury administracyjne s¹ takie, a
nie inne. Nawet przy ¿yczliwoœci i dobrej woli wszystkich osób
decyduj¹cych o finansowaniu trzeba siê œciœle stosowaæ do prze-
pisów reguluj¹cych  wydawanie publicznych pieniêdzy.
Jeœli zaœ idzie o temat odbudowy pa³acu – mamy wsparcie Urzê-
du Ochrony Zabytków, Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach
i wójta Zdzis³awa Byloka. Nawi¹zaliœmy kontakt i prowadzimy
konsultacje z ekspertami, aby jak najlepiej przygotowaæ projek-
ty pozyskiwania œrodków na renowacjê budynku. Jednak w tej
chwili naszym priorytetem jest zabezpieczenie budynku, stara-
my siê tak prowadziæ i przygotowywaæ dzia³ania, abyœmy nie
mogli sobie zarzuciæ, ¿e „zmarnowaliœmy„ chocia¿ jeden dzieñ
– mówi B. Klimaszewski.

Przygotowa³: P. Filipkowski

Z³o¿enie wniosku bez projektu technicznego opartego o krajo-
we procedury wynikaj¹ce z prawa budowlanego jest w³aœciwie
niemo¿liwe. No có¿, bardzo prosto i ³atwo nawo³ywaæ z³ó¿cie
wniosek, ale czy ktoœ siê zastanawia³ nad tym czy gmina posia-
da aktualne pozwolenia na budowê dla danej inwestycji, czy
by³o to konsultowane spo³ecznie, czy zosta³a przeprowadzona
ekspertyza, jak bêdzie dana inwestycja oddzia³ywaæ na œrodo-
wisko. To wszystko wymaga niesamowitego przygotowania
merytorycznego,technicznego, a tak¿e myœlenia perspektywicz-

nego. Gmina Jaworze poradzi³a sobie w tym zakresie doœæ do-
brze, poniewa¿ w latach 2004/2006 realizowane by³y pierwsze
projekty, wówczas by³o ich stosunkowo niedu¿o. Jednak naj-
wa¿niejszy okres finansowania unijnego to lata 2007/2013 i do
tego w³aœnie trzeba siê przygotowaæ. S¹dzê, ¿e jak na razie –
nie zapeszam i odpukujê w niemalowane –  chyba idzie nam
dobrze.

Rozmawia³a: Agata Jêdrysko
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Uroczyste zakoñczenie kursu jêzyka angielskiego w ramach pro-
gramu pn. „Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych” odby³o
siê w dniu 21 stycznia br. Koordynatorem projektu by³ Daniel
Godziszka. Ogó³em w zajêciach  uczestniczy³o 30 osób. Lekto-
rami jêzyka angielskiego by³y panie: Iwona Kominek oraz Pau-
lina Nicpoñ. Certyfikaty ukoñczenia wrêczy³ Wójt Gminy Jawo-
rze Zdzis³aw Bylok. O potrzebie znajomoœci jêzyka angielskie-
go dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywaæ. Przynajmniej podsta-
wy i umiejêtnoœæ porozumiewania siê s¹ czêsto podstawowym
warunkiem koniecznym znalezienia dobrej pracy. Jak mówi jed-
na z lektorek- Iwona Kominek, zajêcia by³y prowadzone w dwóch
grupach po 15 osób.  Mimo, ¿e  w kursie uczestniczy³y osoby,
które niegdyœ ju¿  bra³y udzia³ w innych szkoleniach z jêzyka an-
gielskiego, to jednak te zajêcia by³y prowadzone – mo¿na rzec –
od podstaw. Tak wiêc jedni „przypomnieli” sobie dawno zapo-
mniane s³ówka i zwroty, inni na „œwie¿o” ochoczo uczyli siê poro-
zumiewania w jêzyku angielskim.

Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych
W ramach  tego¿ projektu zakoñczone zosta³y jeszcze dwa inne
szkolenia obejmuj¹ce szerok¹ tematykê zwi¹zan¹ z podejmowa-
niem dzia³alnoœci gospodarczej. Tutaj jedna grupa koncentrowa-
³a siê na zak³adaniu tej¿e  i prawnych aspektach zwi¹zanych z jej
prowadzeniem. Zaœ druga grupa mia³a jedynie podstawy doty-
cz¹ce zak³adania dzia³alnoœci gospodarczej, wiêkszoœæ godzin
poœwiêcona by³a programom unijnym, z jakich mog¹ korzystaæ
przedsiêbiorcy. Tak wiêc w ramach zajêæ kursanci próbowali swych
si³ w wype³nianiu wniosków, zapoznawali  siê z programami unij-
nymi oraz uzyskali  podstawow¹ wiedzê na temat  procedur zwi¹-
zanych z ubieganiem siê i wykorzystaniem œrodków unijnych.
W zajêciach tych uczestniczy³o 30 kursantów, zaœ pozytywnie zda³o
egzamin i  tym samym ukoñczy³o szkolenie 26 osób. Zajêcia w
zakresie pozyskiwania œrodków unijnych prowadzi³a Malwina
Kleszcz, natomiast Marcin Bednarek szkoli³ potencjalnych przed-
siêbiorców w zakresie podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej.

Przygotowa³: P. Filipkowski
Zdjêcia na stronie: www.jaworze.pl

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

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

Gmina Jaworze

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

Wszystkie zajêcia s¹ bezp³atne, poniewa¿ zosta³y dofinansowane
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego oraz bud¿etu pañstwa. Gmina Jaworze pozyska³a na nie
kwotê 1 041 074,00 z³W ramach projektu zostanie zakupiony nie-
zbêdny sprzêt, materia³y i pomoce naukowe wartoœci 43 300,00 z³
Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grud-
nia 2011 r. na terenie Gminy Jaworze w dwóch szko³ach: Gimna-
zjum nr 1 im. Gen. Stanis³awa Maczka i Szkole Podstawowej nr

1 im. Marii D¹browskiej w Jaworzu. Chêtni do udzia³u w zajê-
ciach winni z³o¿yæ deklaracjê uczestnictwa wraz z za³¹cznikami
(w przypadku niepe³noletnich-rodzice/prawni opiekunowie dziec-
ka). Rekrutacja do projektu bêdzie siê odbywa³a w Gimnazjum nr
1 im. Gen. Stanis³awa Maczka w Jaworzu oraz Szkole Podsta-
wowej 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

Serdeczne podziêkowania dla Pani Heleny Penkala, s¹siadów
z ulicy Krokusowej oraz Wójta Gminy Jaworze za umo¿liwienie
oraz pomoc w wykonaniu odwodnienia melioracyjnego.
Wszystkim bardzo dziêkujê za pomoc.

Anna Michalska

Podziêkowanie

W tym roku  14 lutego mija 65 lat od momentu kiedy ¿o³nierze
IV Frontu Ukraiñskiego  Armii Czerwonej wyzwolili Jaworze spod
hitlerowskiej okupacji.  Pamiêæ poleg³ych ¿o³nierzy uczcili przed-
stawiciele w³adz Urzêdu Gminy i Rady Gminy Jaworze sk³adaj¹c
wi¹zanki  kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Armii Czerwonej .
Najwczeœniej zosta³o wyzwolone Jaworze Œrednie, zaœ jako ostat-
nie – Jaworze Na³ê¿e. Tak wiêc data 14 lutego – jest dat¹  umown¹
przyjêt¹ dla uczczenia kolejnych rocznic.
 Bez wzglêdu na ocenê politycznych „targów”, jakie ostatecznie
„dobi³y” miêdzy sob¹ „wielkie mocarstwa” – praktycznie poza ple-
cami  emigracyjnego rz¹du RP w Londynie, bezspornym faktem
pozostaje  wyzwolenie naszym ziem przez armiê radzieck¹. Wie-
lu czerwonoarmistów na zawsze poleg³o na jaworzañskiej ziemi,

Rocznica  wyzwolenia Jaworza

nios¹c nam wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. To co dzia³o
siê nie tylko w Jaworzu w kolejne dni po wyzwoleniu stanowi na
pewno osobny rozdzia³ historii – pisanej przez niektórych ¿o³nie-
rzy wyzwoleñczej armii, ale i postêpuj¹cych za nimi oddzia³ów
NKWD czy w koñcu – niestety  tak¿e naszych rodowitych miesz-
kañców. Wielu sêdziwych ju¿  jaworzan pamiêta tamte czasy.
Mo¿e nale¿a³oby spisaæ tamte wspomnienia póki te osoby nie
zabior¹ ich na zawsze ze sob¹ odchodz¹c do wiecznoœci? Wy-
zwolenie, wysiedlenie ludnoœci niemieckiej (lub podejrzanej o
sprzyjanie Niemcom nawet na podstawie fa³szywych donosów),
w koñcu przyjêcie Polaków z dawnych kresów wschodnich RP i
ich asymilacja z rdzennymi jaworzanami… . To w koñcu czêœæ
naszej bolesnej historii.                                                           PF

OG£OSZENIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu organizuje  ZBIÓRKÊ MAKULATURY

W dniu 08.04.2010 r. (czwartek) w godzinach 7.00-17.00 bêdzie ustawiony specjalny kontener
na parkingu przy ul. Wapienickiej (przy parku ko³o cmentarza katolickiego). Uprzejmie prosimy

o oddawanie segregowanej makulatury – gazety, ksi¹¿ki i tektury, bez folii i innych tworzyw sztucznych
(z wy³¹czeniem kartonów po sokach i mleku!). Akcja przeprowadzona bêdzie w ramach kampanii

„Sprz¹tania œwiata”,  która jest czêœci¹ Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej.
Serdecznie zachêcamy do wziêcia udzia³u  w zbiórce i z góry dziêkujemy wszystkim,

którzy zechc¹ przy³¹czyæ siê do tej akcji.
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„Źród³a energii odnawialnych nasz¹ przysz³oœci¹” – taki tytu³ nosi³
Gminny Konkurs Ekologiczny dla uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. G³ównymi celami imprezy by³y: popularyzacja inwe-
stycji w dzia³aniu na rzecz œrodowiska naturalnego, promowanie
nowatorskich rozwi¹zañ, które maj¹ istotny wp³yw na poprawê
stanu œrodowiska Gminy Jaworze, popularyzacja wiedzy ekolo-
gicznej wœród m³odzie¿y szkolnej oraz rozbudzenie odpowiedzial-
noœci wobec zagro¿eñ œrodowiska naturalnego. Warunki uczest-
nictwa by³y zró¿nicowane. Uczniowie szko³y podstawowej klas
od IV do VI mieli wykonaæ plakat promocyjny z has³em nawi¹zu-
j¹cym do korzystania z odnawialnych Ÿróde³ energii. Inne zada-
nie w tym temacie mieli gimnazjaliœci, którzy chc¹c startowaæ w
konkursie musieli wykonaæ trzy fotografie obrazuj¹ce zastoso-
wanie i wykorzystanie przyjaznych œrodowisku inwestycji proeko-
logicznych, znajduj¹cych siê na terenie gminy. Chodzi³o o przy-
domowe oczyszczalnie œcieków, kompostowniki czy kolektory s³o-
neczne. Do tego nale¿a³o przeprowadziæ wywiad z w³aœcicielem
owych ciekawych inwestycji. Termin sk³adania prac up³ywa³ 15 li-
stopada 2009 roku, zaœ rozwi¹zanie konkursu nast¹pi³o 29 stycz-
nia 2010 roku. Do ekologicznego wyœcigu zg³osi³y siê 42 osoby:
38 uczniów ze Szko³y Podstawowej im. M. D¹browskiej i 4 z Gim-
nazjum im. gen. Maczka. Czas na wyniki konkursu.
Ze szko³y podstawowej:
I. miejsce – Aleksandra Dawidowicz
II. – Piotr Sierszewski
III. – Patrycja Leœ ex. Ewa Matuszek
Wyró¿nienie otrzyma³a Weronika Bajorek.

Gimnazjum:
I.Dagmara Tracz
II.Magdalena Wolny
III.Stanis³aw Dunaj ex. Patrycja Wielgus

W tym roku widaæ by³o ogromne zaanga¿owanie m³odych ludzi
w ten konkurs. Myœlê, ¿e wp³yw na to mi³a tematyka – bardzo
ciekawa –, jak i nagrody. O tym œwiadczy dobitnie iloœæ uczestni-
ków, pomimo tego, ¿e czas konkursu zbieg³ siê z pustymi szko³a-
mi, bowiem– mo¿na tak rzecz uj¹æ – panowa³y pospo³u grypa i
przeziêbienia wszelakie. Mimo to m³odzi ludzi wywi¹zali siê z
zadania na szóstkê – mówi Malwina Czechowska m³odszy refe-
rent Wydzia³y Gospodarki i Infrastruktury.
W konkursie mo¿na by³o wygraæ aparaty fotograficzne, odtwa-
rzacze MP3 oraz pendrivy, a tak¿e encyklopedie multimedialne.
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gad¿ety rekla-
mowe od sponsorów – Spa Hotelu Jawor i firmy Berndorf
Baderbau.

Organizatorami imprezy byli:
Wójt Gminy Jaworze, Komisja Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i
Polityki Spo³ecznej Gminy Jaworze, Oœrodek Promocji Gminy
Jaworze ,Gimnazjum im. gen. Maczka.
Ogromn¹ pomoc¹ s³u¿yli tak¿e Grzegorz Olejnik nauczyciel gim-
nazjum oraz radny Jan Stekla, którzy wziêli na siebie ciê¿ar m.in.
logistyczny imprezy – dodaje Malwina Czechowska.

Opracowa³a: Agata Jêdrysko

Ekologia widziana oczyma dzieci i m³odzie¿y

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

Urz¹d Gminy Jaworze zawiadamia, ¿e w dniu 22 kwietnia
2010 r. na terenie Gminy Jaworze odbêdzie siê bezp³atna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórka odbêdzie siê na parkingu znajduj¹cym siê przy
skrzy¿owaniu ulicy Koralowej z ulic¹ Wapienick¹ powy¿ej
Amfiteatru w godzinach od 8.00 do 17.00, gdzie podstawio-
ny bêdzie kontener w celu umieszczenia w nim odpadów wiel-
kogabarytowych.
Przez odpady wielkogabarytowe nale¿y rozumieæ: odpady o
du¿ych rozmiarach, które ze wzglêdu na swoje du¿e rozmia-
ry nie mieszcz¹ siê w typowych pojemnikach np. dywany,
sto³y, szafy, krzes³a, sofy, wózki dzieciêce, materace, poœciel,
rowery, zabawki i inne przedmioty du¿ych rozmiarów.
Odpadami wielkogabarytowymi nie s¹: odpady komunal-
ne, opony i wyroby z gumy, opakowania po œrodkach ochro-
ny roœlin oraz materia³ach niebezpiecznych, akumulatory i
baterie, odpady medyczne, odpady segregowane, agregaty
lodówkowe, jarzeniówki, kineskopy z telewizorów itp.
Wszystkie urz¹dzenia zasilane elektrycznie nale¿y zbieraæ
oddzielnie od odpadów domowych wielkogabarytowych! –
zbiórka tych odpadów równie¿ 22 kwietnia 2010 r. na parkin-
gu przy ul. Wapienickiej poni¿ej Amfiteatru przy wjeŸdzie na
cmentarz katolicki w godzinach od 9.00 do 17.00
Zebrany odpady wielkogabarytowe zostan¹ przekazane do
Zak³adu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Bia³ej.
Jednoczeœnie uprasza siê mieszkañców o dostarczenie od-
padów wielkogabarytowych wy³¹cznie do miejsca i w godzi-
nach podanych powy¿ej.

ZBIÓRKA ZU¯YTEGO
SPRZÊTU RTV i AGD

Urz¹d Gminy Jaworze zawiadamia, ¿e w dniu 22 kwietnia
2010 r. na terenie Gminy Jaworze odbêdzie siê bezp³atna
zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektronicznego i elektrycz-
nego.
Zbiórka odbêdzie siê na parkingu przy ul. Wapienickiej
poni¿ej Amfiteatru przy wjeŸdzie na cmentarz kato-
licki w godzinach od 9.00 do 17.00, gdzie podstawiony
bêdzie samochód odbieraj¹cy odpady firmy „ELEKTRO-
Z£OM”.

W ramach zbiórki odbierane bêd¹ m.in.:
– lodówki, zamra¿arki;
– telewizory, radia;
– komputery;
– sprzêt AGD (kuchenki, zmywarki, pralki);
– kuchenki mikrofalowe;
– odkurzacze;
– drobny sprzêt AGD (czajnik, suszarki, ¿elazka)
   i inne.

Zebrany sprzêt zostanie poddany procesom przetwarzania i
recyklingu w Zak³adzie Przetwarzania i Odzysku Odpadów
Elektronicznych „ELEKTROZ£OM”.

Jednoczeœnie uprasza siê mieszkañców o dostarczenie ww.
odpadów wy³¹cznie do miejsca i w godzinach podanych
wy¿ej.
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O G £ O S Z E N I E
Na podstawie Uchwa³y Nr XXXIX/314/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Jaworze – rozdzia³u 3 dotycz¹cego czêsto-
tliwoœci i sposobu gromadzenia i usuwania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystoœci
ciek³ych, informujemy wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Jaworze o obo-
wi¹zku zawarcia umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z przewoŸnikiem, który
posiada zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Jaworze.

Lista przewoŸników posiadaj¹cych zezwolenie na wywóz nieczystoœci ciek³ych z terenu Gminy Jaworze:
1. Wywóz œcieków - Pan Franciszek Strzelec, 43-384 Jaworze, ul. Bielska 354,  tel. 33 817 28 52.
2. Wywóz œcieków TRANS-ECO – Bo¿ena Gruszka, 43-384 Jaworze, ul. Bielska 354, tel. 33 817 28 52.
3. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym – Jan Bathelt, 43-384 Jaworze, ul. Œrednia 13; tel. 33 817 24 74.
4. Zak³ad Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Gazownicza 38, tel. 33 499 20 19.
5. Wywóz œcieków – Janusz GiŸlar, 43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Siemiradzkiego 21/18; tel. 33 817 23 34.
6. Us³ugi Rolniczo – Transportowe – Henryka Kuœ, 43-385 Jasienica 974, tel. 33 815 23 80.
7. WC SERWIS Bañska, Kucharski Spó³ka Jawna, 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 10, tel.: 032 278 45 31.

Lista przewoŸników posiadaj¹cych zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaworze:
1. Zak³ad Oczyszczania Miasta „TROS-EKO” Sp. z o. o., 43-450 Ustroñ, ul. Ba¿antów 17, tel. 33 854 29 75,

wew. 27.
2. Zak³ad Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Gazownicza 38, tel. 33 499 20 19.
3. P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Cyniarska 36, tel.: 33 816 84 82,

603 658 004.
4. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10, Oddzia³: A.S.A Bielesko-Bia³a, ul. Regera 93,

43-382 Bielsko-Bia³a, tel. 33 818 43
5. SANIT-TRANS Sp. z o.o., 43-392 Miêdzyrzecze Górne 383, tel. 33 815 79 74.
6. KONTRANS II S.C. Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Pogórze 253, 43-430 Skoczów,

tel. 33 853 04 57; 0604 124 139, 0606 823 874.
7. EKOM P.U.H. Janota Zdzis³aw, 43-246 Zab³ocie, ul. Tulipanów 3, tel. 33 855 80 79, 0607 598 973,

0693 432 288.

W marcu br. Galeria na Zdrojowej prezentowa³a twórczoœæ pla-
styczn¹ rodzimych artystów. Tematyka prac by³a ró¿norodna –
od martwej natury po pejza¿e.  Wœród artystów wystawiaj¹cych
swe prace znaleŸli siê: Edyta £obudziñska, Joanna Krzempek,
Jagoda Kruczek, Aleksander Gogler.
Wystawa by³a otwarta w godzinach popo³udniowych do koñca
marca. W Wielkim Tygodniu bêd¹ prezentowane ozdoby wiel-
kanocne wykonane przez m³odzie¿ z naszych placówek oœwia-
towych.                                                                              OPG

wiêcej zdjêæ na: www.opgj.pl

Wystawa malarstwa w Galerii na  Zdrojowej
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APEL DO MIESZKAÑCÓW GMINY JAWORZE
Urz¹d Gminy Jaworze przypomina mieszkañcom, ¿e zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXIX/314/06
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy (Za³¹cz-
nik nr 1, Rozdzia³ 1, pkt 1, ust. b), na terenie Gminy Jaworze obowi¹zuje ca³kowity zakaz sk³adowania
popio³u na: drogach dojazdowych, poboczach dróg, rowach przydro¿nych, skarpach potoków
i cieków wodnych, w miejscach przeznaczonych do u¿ytku publicznego i w miejscach nienale¿¹cych do
w³aœcicieli nieruchomoœci.
Sk³adowanie popio³u powinno odbywaæ siê na terenie posesji w wydzielonym miejscu w³aœciwie zabez-
pieczonym (przed wymyciem pyleniem, ska¿eniem lub zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchnio-
wych) a nastêpnie powinien on byæ przekazany firmie zajmuj¹cej siê odbieraniem odpadów.

Wójt Gminy Jaworze

APEL DO MIESZKAÑCÓW GMINY JAWORZE
W zwi¹zku z powtarzaj¹cym siê procederem spalania odpadów w piecach i domowych kot³ow-
niach, kolejny raz zwracam siê z apelem o zaprzestanie tego rodzaju praktyk. Spalanie plastikowych
butelek, folii, ró¿nego rodzaju tworzyw sztucznych oraz œmieci niesie ze sob¹ ogromne zagro¿enie dla
œrodowiska naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.
Spalanie odpadów to ulatnianie siê do atmosfery chorobotwórczych gazów i py³ów, w tym dwutlenku
wêgla i metali ciê¿kich. Substancje te przez pewien czas kr¹¿¹ w powietrzu, sk¹d je wszyscy wdychamy,
nastêpnie opadaj¹ do gleby, przechodz¹ do roœlin i znów do naszych organizmów – w myœl zasady, ¿e
„NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE. Najbardziej zagro¿eni s¹ ci, którzy przebywaj¹ najbli¿ej Ÿród³a ska¿e-
nia, a wiêc osoby, które w ten sposób pozbywaj¹ siê odpadów oraz ich s¹siedzi. Uœwiadomienie sobie jak
bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery substancji pochodz¹cych ze spalania odpadów w nie
przystosowanych do tego urz¹dzeniach, mo¿e nas wszystkich uchroniæ przed najgorszym – zachorowa-
niem na nieuleczaln¹ chorobê.
Proceder spalania tworzyw sztucznych mo¿e przyczyniæ siê tak¿e do powstania po¿arów w budynkach
mieszkalnych, poniewa¿ w wyniku ich spalania w piecach zatykane s¹ sukcesywnie przewody kominowe,
co grozi ich rozerwaniem.
Za z³amanie zakazu spalania odpadów w piecach i domowych kot³owniach ustawa przewiduje sankcje
karne. Szanowni Pañstwo, nie trujmy, zatem siebie i bliskich pal¹c œmieci w domowych piecach, pozby-
wajmy siê œmieci, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, które to zakazuj¹ spalania odpadów w urz¹dze-
niach do tego nieprzystosowanych.                                                                                         Wójt Gminy Jaworze

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

W dniach 5-7 luty 2010 w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu Œrednim
odby³ siê biwak zimowy gromad zuchowych naszego hufca. Go-
spodarzem by³a 10 Gromada Zuchowa „Weso³a Gromadka Ku-
busia Puchatka” z SP 1 w Jaworzu. Goœciliœmy 15 Gromadê
Zuchowa „Tygryski” z SP 1 w Bielsku-Bia³ej oraz 38 Groma-
dê Zuchowa „Zwierzaki” z SP nr 3 w Bielsku-Bia³ej. Na biwa-
ku zuchy zdobywa³a sprawnoœæ  zuchow¹ – DETEKTYWA. Zna-
ny Detektyw Sherlock Holmes zwróci³ siê do dzieci z proœb¹ o
odnalezienie cennego skarbu, który zosta³ skradziony przez ra-
busiów z kasy pancernej  s³ynnej podró¿niczki D¿astiny Wits.
Ale sam nie by³ w stanie sobie poradziæ  nawet ze swoim  przyja-
cielem dr. Whatsonem wiêc zuchy zobowi¹za³y siê do pomocy w
odnalezieniu tego skarbu. Najpierw jednak musia³y siê wiele na-
uczyæ, jak zabezpieczaæ œlady i odciski palców – w tym pomóg³
nam m³. asp. Dariusz Szyd³owski – technik kryminalistyki z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Bielsku-Bia³ej. Zuchy musia³y siê na-

Detektywistyczny zuchowy biwak zimowy

Z ¯YCIA HARCERZY
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Dzieñ 22 lutego to Dzieñ Myœli Braterskiej – Word Thinking Day
– obchodzony przez skautów na ca³ym œwiecie,  to urodziny twórcy
skautingu Roberta Baden Powella, ale te¿ urodziny Fryderyka
Chopina.
Dla nas harcerzy  oraz skautów na ca³ym œwiecie to szczególny
dzieñ. W tym roku obchodzimy 100 lecie harcerstwa 200 lecie
urodzin Fryderyka Chopina, 80 lecie Naszego Hufca Beskidzkie-
go oraz  600 rocznica Bitwy pod Grunwaldem. Przed nami rok
pe³en wytê¿onej pracy wyzwañ w zwi¹zku z  przypadaj¹cymi rocz-
nicami.  W dniu 22 lutego skauci ca³ego œwiata  wysy³aj¹ sobie
kartki, ale te¿ kartki swoim przyjacio³om, aby w tym dniu z³¹czyæ
siê we wspólnej skautowej myœli. Serdecznie wszystkich pozdra-
wiam z harcerskim Czuwaj! 

Hm. Joanna Buzderewicz

uczyæ zapamiêtywaæ, jak
najwiêcej szczegó³ów i
detali w tym pomog³a
nam wycieczka do Mu-
zeum Fauny i Flory Mor-
skiej po odwiedzeniu tego
Morskiego œwiata zuchy
malowa³y wspania³e pra-
ce plastyczne. Zuchy
uczy³y siê rozró¿niaæ
œlady traseologiczne (od-
biciach œladów obuwia)
oraz tworzyæ portrety pa-
miêciowe w tym pomóg³
nam dh. Adam ze Stra¿y
Granicznej z Nowego S¹-

cza. Podczas biwaku du¿o by³o zabaw na œwie¿ym powietrzu,
œpiewu, gier a na koniec gra ta najwa¿niejsza detektywistyczna
podczas, której zuchy szuka³y skarbu i co najwa¿niejsze odnala-
z³y go. Podczas biwaku odby³a siê równie¿ uroczystoœæ obietnicy

zuchowej podczas, której zuchy „œlubowa³y byæ dobrym zuchem
zawsze przestrzegaæ prawa zucha”.

Komendant biwaku
Hm. Joanna Buzderewicz

Ju¿ po raz ósmy w SP nr 1 zosta³a zorganizowana Ma³a Forma
Wypoczynku Zimowego. Celem g³ównym organizacji zajêæ zi-
mowych by³a opieka nad dzieæmi, które spêdza³y czas ferii w
miejscu zamieszkania, przygotowanie ciekawej oferty zajêæ w ra-
mach zdrowego, czynnego i bezpiecznego wypoczynku. Tak¿e
rozwijanie zainteresowañ najm³odszych i poznawanie walorów
w³asnego regionu.
Przez ca³y okres ferii dzia³a³a œwietlica szkolna. Organizacj¹ do-
datkowych zajêæ w ramach Ma³ej Formy Wypoczynku Zimowego
ju¿ tradycyjnie zajmowa³a siê p. M. Hawe³ek. Dzieci wypoczywa-
³y pod okiem doœwiadczonych pedagogów, co pozwoli³o na przy-
gotowanie ró¿norodnych i ciekawych zajêæ. Byli to: M. Kuœ, U.
M³ynarczyk, J. Sienicka, M. Grygierczyk, T. Adamus,  M. Tyla-
Styra, B. Nikliñska-Kantor, J. Kruszyñski.
Zajêcia prowadzone na terenie placówki to: zajêcia plastyczne,
muzyczne, komputerowe, profilaktyczne, sportowe (aerobik,
tenis sto³owy), taneczne.
Odwiedzi³ nas policjant – opiekun psa z sekcji prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji w Bielsku-Bia³ej wraz ze swoim psem. W
ciekawy sposób przypomnia³ zasady bezpiecznego spêdzania wol-
nego czasu oraz prezentowa³ umiejêtnoœci  swojego podopiecz-
nego – psa Sony.

Ferie zimowe w jaworzañskiej jedynce – ciekawie, zdrowo i bezpiecznie!

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1
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Odwiedziliœmy Bibliotekê Gminn¹, gdzie poznaliœmy historiê pi-
œmiennictwa oraz Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, aby przypomnieæ
wszystkim dzieciom zasady ochrony przeciwpo¿arowej.
Przy sprzyjaj¹cej pogodzie korzystaliœmy ze spacerów, zabaw
na œwie¿ym powietrzu, uprawiania sportów zimowych na stokach
Goruszki.
Zorganizowane zosta³y tak¿e wycieczki do Bielska, podczas któ-
rej dzieci uczy³y siê wspinaczki po ska³kach pod okiem instrukto-
rów z Bielskiego Centrum Wspinaczkowego „Totem”, m³od-
sze odwiedzi³y Bielskie Studio Filmów Rysunkowych oraz ba-
wi³y siê  na terenie „Akademii Rozwoju Dziecka”. P³ywaliœmy i
odpoczywalismy na Krytej P³ywalni AQUA w Bielsku.
Wêdrowaliœmy tak¿e po naszej miejscowoœci. Odwiedziliœmy
Muzeum Flory i Fauny Morskiej w naszym gimnazjum oraz
uczestniczyliœmy dziêki p. S. Hoczkowi w treningu sekcji ³uczni-
czej. Byliœmy w gospodarstwie agroturystycznym p. Stekli.
Goœciliœmy  w naszej placówce wielu ciekawych ludzi, którzy pre-
zentowali  swe wyj¹tkowe zainteresowania, talenty i zachêcali do
poszukiwania i rozwijania w³asnych uzdolnieñ.

Swoje bogate zbiory filatelistyczne prezentowa³ p. Józef Pszczó³-
ka z Czernichowa, jak podpatrywaæ przyrodê poszukiwaæ jej piêkna
uczy³ p. Krzysztof Czader. Spotkaliœmy siê e z producentem ³uków
p. Adamem Bisokiem. O skarbach ukrytych pod ziemi¹ czyli ska-
³ach, minera³ach i kamieniach szlachetnych opowiada³a p. Barba-
ra Wawrzuta z Bielska, prezentowa³a równie¿ swoje zbiory.
Wraz z zespo³em tanecznym „Carmen” wêdrowaliœmy po gor¹-
cych Karaibach i tañczyliœmy salsê, baciatê, merenge. A zespó³
muzyczny przypomnia³ nam najwiêksze przeboje muzyki bajko-
wej. Swoje mo¿liwoœci sportowe prezentowa³a sekcja KICK BO-
XIG-u pod kierownictwem p. Piotra Turchana i jego ¿ony, a
ka¿de dziecko mog³o uczestniczyæ w treningu i sprawdziæ swoj¹
sprawnoœæ i kondycjê.
Uczestniczyliœmy w warsztatach plastycznych, które przygoto-
wa³a  p. U. M³ynarczyk, a wykonane przez dzieci piêkne zak³adki
do ksi¹¿ek powêdrowa³y do naszej Biblioteki Gminnej.
Dzieci spêdzi³y czas ferii zimowych bezpiecznie , ciekawie i  atrak-
cyjnie. Jak mówi¹… szkoda ¿e ju¿ koniec, bo dziêki ró¿norod-
nym atrakcjom takie ferie s¹ po prostu super!

Przygotowa³a: M. Hawe³ek

Koniec I wojny œwiatowej i postanowienia Traktatu Wersalskiego
z 28 czerwca 1919 r. przynios³y Polsce wyczekiwan¹ i wywal-
czon¹ niepodleg³oœæ – po ponad 100 latach niebytu polityczne-
go. Z niepodleg³oœci¹ natomiast zawsze nieroz³¹cznie wi¹zano
uzyskanie dostêpu do morza, W œwiadomoœci wielu Polska Nie-
podleg³a oznacza³o – Polska Morska. 10 lutego 1920 r. jest dniem,
w którym te nadzieje siê zrealizowa³y i Polska powróci³a nad Ba³-

90 rocznica Zaœlubin Polski z morzem w Pucku Z udzia³em Wójta Gminy Jaworze,
przedstawicieli Gimnazjum nr1 im. gen. broni St. Maczka oraz w³adz Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie

tyk. „ Wojsko polskie (…) z genera³em Hallerem na czele objê³o
na wieczyste posiadanie polskie morze” – g³osi tekst na okolicz-
noœciowym s³upie umieszczonym dla upamiêtnienia tej historycz-
nej chwili na puckim wybrze¿u.
Tegoroczne uroczystoœci odbywa³y siê na puckim rynku, farze i w
porcie rybackim. Przybyli goœcie nadali wydarzeniu du¿¹ rangê.
W uroczystoœciach udzia³ wzi¹³ m.in. prezydent Lech Kaczyñski,

Z ¯YCIA GIMNAZJUM



2010 ROKMARZEC ECHO JAWORZA STR. 13

marsza³ek sejmu Bronis³aw Komorowski, pomorscy samorz¹dow-
cy, s³u¿by mundurowe oraz mieszkañcy Pomorza.
Nasza obecnoœæ w Pucku spowodowana by³a m.in. przyzna-
niem krzy¿a Pro Mari Nostro dla Instytutu Biologii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie za wielki wk³ad w wychowanie
morskie m³odych pokoleñ, rozwój, umacnianie idei i ducha trwa-
nia Polski na morzu. Wspó³praca z wyk³adowcami i studentami
przyczyni³a siê w du¿ej mierze do kolejnych sukcesów Miêdzy-
narodowego Ko³a Ligii Morskiej i Rzecznej dzia³aj¹cego w ja-
worzañskim Gimnazjum. Obozy naukowe organizowane pod
opiek¹ dr Marka Guzika we wspó³pracy z Andrzejem St¹sie-
kiem, Grzegorzem Olejnikiem i Iwon¹ Kominek zaowocowa³y
inwentaryzacj¹ eksponatów i przygotowaniem nowych gablot w
Muzeum Flory i Fauny Morskiej. Studenci zaliczali w ten spo-
sób swoje praktyki wiêc korzyœæ dla obydwu stron by³a obopól-
na. Czytelnicy z pewnoœci¹ pamiêtaj¹ artyku³y publikowane na
ten temat w „Echu Jaworza”. Wyj¹tkowo podnios³y w uroczy-
stoœci by³ moment zakoñczenia uroczystoœci, kiedy to maryna-
rze z³o¿yli kwiaty na wodach Zatoki Puckiej z pok³adu œmig³ow-
ca Marynarki Wojennej.

Dyr. Barbara Szermañska

¯ycie w MOW toczy siê ustalonym trybem; koñczymy jedne
przedsiêwziêcia, planujemy i realizujemy nowe. Oko³o œwi¹tecz-
ne kolêdowanie Ko³a Poetycko – Muzycznego pod opiek¹ Zbi-
gniewa Huberta zakoñczy³y wystêpy w koœciele Franciszkanów
w Cieszynie, bielskim koœciele  NSPJ przy dworcu (koncert dla
Stowarzyszenia Niewidomych) oraz jaworzañskim koœciele
Opatrznoœci Bo¿ej. Do udanych zaliczyæ mo¿na wystawê ozdób
œwi¹tecznych (g³ównie form gipsowych), przygotowanych przez
ch³opców z grupy VI, która mia³a miejsce w bielskim Starostwie
Powiatowym oraz dziêki uprzejmoœci ks. Proboszcza, kiermasz
w jaworzañskiej parafii. Prace naszych wychowanków wykona-
ne na zajêciach techniki mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ w Urzê-
dzie Gminy.
Oœrodek mo¿e pochwaliæ siê œwietn¹ baz¹ sprzêtu zimowego,
bêd¹c¹ w stanie wyposa¿yæ prawie stu narciarzy (jest to mo¿li-
we dziêki sponsorom, którzy wyposa¿yli wychowanków w ka-
ski, gogle i kombinezony oraz kilkuletniej ju¿ wspó³pracy z dwo-
ma serwisami narciarskimi – Stanis³awa Piêtki – emerytowane-
go pracownika Oœrodka, oraz firm¹ Jerzy z Lesznej Górnej).
Koordynatorem treningów narciarskich jest Dorota Stañczyk.
Zajêcia odbywaj¹ siê co najmniej dwa razy w tygodniu na stoku

Goruszki (wspó³pracujemy z w³aœcicielem wyci¹gu, który w za-
mian za przygotowanie stoku umo¿liwia treningi). Poszerza siê
grono amatorów „bia³ego szaleñstwa”, nie tylko wœród wycho-
wanków, ale i kadry. Ci, którzy zdobyli pierwsze szlify wyje¿d¿aj¹
na kompleksy narciarskie Beskidów (Ustroñ, Wis³a, Brenna,
Szczyrk). Dziêki wspó³pracy z instruktorami narciarskimi ró¿-
nych klubów, naszym  podopiecznym udostêpniane s¹ profe-
sjonalnie przygotowane stoki treningowe z ustawionymi tyczka-
mi. Zwieñczeniem sezonu narciarskiego bêdzie organizacja
Ogólnopolskich Zawodów w Narciarstwie Alpejskim dla Wycho-
wanków MOWów  w oœrodku WêgierSKI w Brennej oraz Mi-
strzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim dla Pracowników Pla-
cówek Resocjalizacyjnych, które odbêd¹ siê na Sto¿ku.
Nasi wychowankowie przygotowuj¹ siê do sezonu pi³karskiego
pod okiem Rafa³a Stronczyñskiego; treningi potencjalnych za-
wodników Czarnych Jaworze odbywaj¹ siê kilka razy w tygodniu.
Ch³opcy przygotowuj¹ siê równie¿ do eliminacji mistrzostw Pol-
ski w tenisie sto³owym oraz pi³ce halowej.
W szkole odby³ siê zorganizowany przez Jadwigê Kruczek Wa-
lentynkowy konkurs na naj³adniejsz¹ kartkê Walentynkow¹, oczy-
wiœcie po angielsku.                                                        A. Szeliga

Z ¯YCIA MOW

Zdjêcie: http://www.up.krakow.pl/galerie/pmn.php
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 Z ¯YCIA PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWEGO Nr 1

MY SIÊ ZIMY NIE BOIMY – ciekawostki z Publicznego Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1
w Jaworzu
Po styczniowych uroczystoœciach w przedszkolu nadszed³
czas na korzystanie z zimowych uroków. Tegoroczna aura
sprzyja, wiêc korzystamy z jej uroków i cieszymy siê zim¹.
Powietrze to jeden z naturalnych czynników, który dla rozwo-
ju dzieci ma bardzo du¿e znaczenie .Dlatego te¿ przyzwycza-
jamy dzieci do przebywania na powietrzu bez wzglêdu na porê
roku.
Zabawy i æwiczenia na powietrzu zim¹ maj¹ wielk¹ wartoœæ zdro-
wotn¹, hartuj¹ i rozwijaj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ i kszta³tuj¹ zal¹¿ki
przysz³ej postawy propagatora aktywnego stylu wypoczywania.
Dlatego te¿  w czasie spacerów  podziwiamy piêkno oœnie¿onych
drzew, próbujemy „odczytywaæ” œlady na œniegu.  Jaworzañskie
przedszkolaki chêtnie lepi¹ ba³wana, wokó³ którego mo¿na zor-
ganizowaæ wiele weso³ych zabaw.
Spacery i zimowe zabawy s¹ wydarzeniami, na które dzieci ocze-
kuj¹ z radoœci¹. W czasie ich trwania ³¹czy dzieci wspólne rado-
sne prze¿ycie, co sprawia, ¿e wytwarza siê przyjemna atmosfe-
ra, sprzyjaj¹ca odprê¿eniu psychicznemu i fizycznemu. Anga¿u-
j¹c siê w ró¿ne zabawy zimowe dzieci poznaj¹ w³aœciwoœci œnie-
gu, lodu, robi¹ ciekawe doœwiadczenia.
W naszym przedszkolu dzieci maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w
zajêciach o charakterze sportowym I tak 06.02.2010 roku na „Sto-
ku Goruszki” niektóre przedszkolaki  wziê³y udzia³ w II Zawodach
w Slalomie Gigancie oraz  „II Zawodach w ZjeŸdzie na Byle Czym”.
Zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki. Wszyscy bardzo do-
brze siê bawili.
Jazda na sankach i innych sprzêtach  to tak¿e dyscyplina sporto-
wa znana naszym dzieciom.
Organizuj¹c zabawy na œniegu nie zapominamy o bezpieczeñ-
stwie dzieci. Uczulamy je, ¿e zima to nie tylko weso³a zabawa,
ale te¿  niebezpieczne zwisaj¹ce sople, œliskie chodniki.  Przypo-

minamy ¿eby bawi³y siê tylko w miejscach bezpiecznych, prze-
znaczonych do zabaw.
Nie zapominamy tak¿e o tym, ¿e zima to nie tylko piêkno, radoœæ
z zabaw na œniegu, ale okres zimna i g³odu dla zwierz¹t. Dlatego
te¿ regularnie dokarmiamy ptaki pomagaj¹c im w ten sposób
przetrwaæ zimê.
Je¿eli jednak pogoda nie sprzyja zabawom na œniegu to tematy-
ka naszych zajêæ z dzieæmi  jest równie¿ zimowa. Organizujemy
wtedy zabawy badawcze, doœwiadczenia, bawimy siê i tañczymy
do zimowych piosenek oraz wykonujemy prace plastyczne o te-
matyce zimowej.
Podziwiaj¹c z dzieæmi uroki zimowego krajobrazu staramy siê
przybli¿yæ im ich ma³¹ ojczyznê, czyli najbli¿sze im otoczenie,
miejscowoœæ region.

Opracowa³a: Krystyna Ejtel

 Z ¯YCIA PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWEGO Nr 2

Dzia³ania muzyczne prowadzone w naszym przedszkolu przyczy-
niaj¹ siê do wszechstronnego rozwoju dzieci. Zdobywana w toku
aktywnoœci coraz wiêksza liczba doœwiadczeñ pozwala dzieciom
poznaæ samego siebie, swoje mo¿liwoœci i zdolnoœci.  Maj¹c to na

„W œwiecie dŸwiêków i muzyki Fryderyka Chopina”

uwadze nasze przedszkole przeprowadza spotkania z muzyk¹ wpro-
wadzaj¹c dzieci w œwiat wartoœci estetycznych, wzbudzaj¹c w nich
poczucie przynale¿noœci do w³asnej ojczyzny, co stanowi tematykê
rocznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola.
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W dniu 06.02.2010 r. na „Stoku Goruszki” po stronie wyci¹gu dla
dzieci w³asnoœci Pañstwa Flisowskich odby³y siê d³ugo oczeki-
wane „II Zawody w Slaomie Gigancie dla Dzieci Przedszkol-
nych” oraz „II Zawody w ZjeŸdzie na Byle Czym” ze Stoku
Goruszki. Poprzednie tego typu zawody odby³y siê w 2006 roku
ta d³uga przerwa podyktowana by³a warunkami pogodowymi. Tak
samo w tym roku organizatorzy dr¿eli ze strachu czy uda siê
przeprowadziæ zawody poniewa¿ ju¿ raz je przenoszono z powo-
du z³ych warunków pogodowych (planowane zawody mia³y od-
byæ siê 30.01.2010).
Zainteresowanie tego typu imprez¹ jak siê okaza³o jest, ponie-
wa¿ zjawili siê bezpoœrednio zainteresowani w asyœcie rodziców,

dziadków czy te¿ zna-
jomych. Razem na
stoku uda³o zebraæ siê
oko³o 50-60 osób z
czego samych zawod-
ników w „Slalomie”
by³o 9 (3 Dziewczynki
i 6 Ch³opców) a w
„ZjeŸdzie na Byle
Czym” 8 za³óg.Trasa
slalomu sk³ada³a siê z
ustawionych 8 bra-
mek, któr¹ zawodnicy
pokonywali 3 krotnie
przy ciep³ym dopingu
osób towarzysz¹cych
i widzów. By³o sporto-
wo, weso³o i radoœnie.
Niektórzy zawodnicy

byli tak podekscytowani i tak zale¿a³o im na czasie osi¹gniêtym
podczas przejazdów, ¿e np. jeden z nich notorycznie zaczyna³
przejazd nie od pierwszej a od drugiej bramki pomimo nawo³y-
wañ kibiców i sêdziów. Maluchy bardzo mocno prze¿ywa³y zawo-
dy chodŸ by³y weso³e i radosne.
W KATEGORII DZIEWCZYNEK WYSTARTOWA£Y:
1. Agnieszka P³aczek – I MIEJSCE
2. Martyna K³oda – II MIEJSCE
3. Aleksandra Boroniec – III MIEJSCE 
W KATEGORII CH£OPCÓW WYSTARTOWALI:
1. Krzysztof Boroniec – I MIEJSCE
2. Fabian Michalski – II MIEJSCE
3. Adam £akomy – III MIEJSCE
4. Franciszek Heller – IV MIEJSCE
5. Kajetan Bury – V MIEJSCE
6. Tymoteusz Bury – VI MIEJSCE

Slalom Gigant Dzieci Przedszkolnych i  Zjazd Na Byle Czym 

Nastêpnie przeprowadzono „II Zawody w ZjeŸdzie na Byle Czym”
tu dopiero mo¿na by³o zauwa¿yæ zaanga¿owanie i inicjatywê kon-
struktorów, nierzad-
ko  nietypowych, bar-
dzo wymyœlnych po-
jazdów podziwiaæ
mo¿na by³o m.in.
konstrukcjê czo³gu
„Rudy 182”, „£odzi
Wikingów”, „Za-
przêgu z Rudolfem
Czerwonosym” czy
pojazdu kosmiczne-
go zbudowanego z
deski do prasowania
lub poduszkowca
zbudowanego z pla-
stikowej miski i wie-
le innych bardziej
uniwersalnych przy-
rz¹dów do zje¿d¿a-
nia. Zawodnicy i ob-
serwatorzy tryskali humorem i bardzo dobrze siê bawili.
Ocenie organizatorów podlega³y oryginalnoœæ wykonania i czas
przejazdu.
 
W zjeŸdzie na byle czym wziêli udzia³:
1. Piotr Sierszecki – „Czo³g Rudy 182” – I MIEJSCE
2. Jacek Boroniec – „£ódŸ Wikingów” – II MIEJSCE
3. Wojciech Pilarz – „Koryto” – III MIEJSCE
4. Wiktoria Sulikowska – „Pojazd Kosmiczny” – IV MIEJSCE
5. Ewelina Pilarz – „Miska” – IV MIEJSCE
6. Micha³ Kieloch – „Kanister” – V MIEJSCE
7. Patryk Zaroda – „Deska” – VI MIEJSCE
8. Micha³ Gañczarczyk – „Sarenka” – VI MIEJSCE
 
Upominki, dyplomy i puchary wrêczali przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych: Andrzej Œliwka – Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Jaworze, Krystyna Szczypka – Przewodnicz¹ca Ko-
misji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Jawo-
rze oraz Jolanta Bajorek – Dyrektor Przedszkola Samorz¹-
dowego Nr 1 w Jaworzu.Organizatorem zawodów by³ Oœro-
dek Promocji Gminy Jaworze oraz Pañstwo Flisowscy –
w³aœciciele „Wyci¹gu na Goruszce”.

 LB

Wiêcej zdjêæ na stronie: www.opgj.pl

Prowadzone s¹ zajêcia przybli¿aj¹ce dzieciom  postacie wielkich,
wybitnych Polaków.
W roku chopinowskim nie mog³o zabrakn¹æ wiêc sylwetki naj-
wiêkszego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopi-
na. Postaæ znanego na ca³ym œwiecie Polaka przybli¿y³ dzie-
ciom zaproszony do przedszkola znany muzyk, pianista pocho-
dz¹cy z Bielska-Bia³ej a mieszkaj¹cy na sta³e w Warszawie Ma-
rek Mizera. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ wys³uchania kilku najpiêk-
niejszych motywów muzycznych stworzonych przez Fryderyka

Chopina. Z zainteresowaniem s³ucha³y polonezów, mazurków,
etiud i preludiów granych na pianinie przez zaproszonego go-
œcia. W toku dalszych  zajêæ w trakcie dalszych zabaw same
wykonywa³y grzechotki wype³nione  grochem, fasol¹ lub ry¿em,
malowa³y farbami a na podstawie muzyki jednej z ballad  Fr.
Chopina tworzy³y w³asn¹ bajkê.
   Zarówno dzieciom jak i nauczycielkom ten rodzaj muzyki orza
sposób jej przekazu  dostarczy³ wielu wra¿eñ estetycznych.

Nauczycielka  Przedszkola nr 2
 Renata Urban
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Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI

 STOWARZYSZENIE NASZE JAWORZE

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” wspólnie z Oœrodkiem Promo-
cji Gminy planuje zorganizowanie w 2010 roku kilka wyjazdów
promocyjno-integracyjnych  dla mieszkañców  naszej gminy,  do
zaprzy¿nionych gmin zagranicznych.
• 15 V 2010 r /Streèno-S³owacja/ sp³yw rzek¹ Vah, zwiedzanie

zamku, udzia³ w imprezie folklorystycznej „Hody Streczañ-
skie”

•  5 VI 2010 r /Toszanowice-Czechy/ miêdzynarodowy turniej
pi³karski, zwiedzanie atrakcji turystycznych. Program pobytu
przygotuje strona czeska.

•  26 VI 2010r /Terchowa-S³owacja/- szlakiem Janosika, impre-
za integracyjna na terenie autocampingu w Beli.

•  24 VII 2010 r /Ligotka Kameralna-Czechy/ „Jarmark Ligocki-
wycieczka 2-dniowa z noclegiem.

Plany wyjazdów promocyjno-integracyjnych Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”

• 25 VII 2010 r /Bela – S³owacja/ udzia³ w uroczystoœciach Dni
Beli.

•  14 VIII 2010 r /Strecno-S³owacja/ turniej oldboys, sp³yw Va-
hem, zwiedzanie zabytków.

•  17-19 IX 2010 r /Jaszszentandras – Wêgry/baseny termalne,
„Puszta Wêgierska”, Hajduszloboszlo.

• 2 imprezy integracyjne – parking pod B³atni¹, Jaworze Na³ê¿e.
Niektóre terminy mog¹ ulec zmianie/zale¿y to od partnera zagra-
nicznego.
Zapisy i bli¿szych informacji udzielaj¹:

•  OPG Jaworze ul. Zdrojowa
Tel.: 33 488-31-16

•  Zygmunt Podkówka „Skansen”
tel: 33 817-21-18, 502405256

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Oddzia³ w Jaworzu
zapraszaj¹ na

WIECZÓR PIEŒNI PASYJNEJ
który odbêdzie siê 

28 marca (niedziela palmowa) o godz.17.00
w Koœciele Ewangelickim w Jaworzu.

W programie: wystêpy zespo³ów œpiewaczych,
recytacje m³odzie¿y, organy.  

Polskie Towarzystwo Ewangelickie
Oddzia³ w Jaworzu

zaprasza na spotkanie
w dniu 12 kwietnia (poniedzia³ek) br. o godz. 18.00

w Domu Parafialnym w Jaworzu poœwiêcone:
70-tej rocznicy „Mordu Katyñskiego”.

Swoje prze¿ycia przedstawi ks. Piotr Janik,
który w 2009 roku wraz i innymi duchownymi

modli³  siê nad grobami pomordowanych
w Katyniu. 

…] „ Oto idziemy do Jerozolimy: a [tam] Syn Cz³owieczy zostanie wydany
arcykap³anom i uczonym w piœmie. Oni ska¿¹ Go na œmieræ i wydadz¹ Go
poganom, aby zosta³ wyszydzony, ubiczowany i ukrzy¿owany; a trzeciego
dnia zmartwychwstanie”.                                                              Mt 20, 17-19

Gdy Jezus Chrystus zmartwychwsta³, pokaza³ nam drogê do ¿ycia.
Udowodni³, ¿e œmieræ jest pocz¹tkiem wiecznej radoœci. Wielka-
noc zwana tak¿e Pasch¹ jest pami¹tk¹ zwyciêstwa Zbawiciela, a
tym samym nadziej¹ dla wszystkich chrzeœcijan. Choæ
œwiêta te s¹ zazwyczaj postrzegane, jako mniej ma-
giczne, mniej nostalgiczne, ani¿eli Bo¿e Narodzenie
to jednak patrz¹c z perspektywy cz³owieka wierz¹ce-
go najbardziej radosne, bowiem g³osz¹ce ̄ ycie. War-
to przypomnieæ, ¿e jest to tak¿e najstarsze œwiêto
chrzeœcijañskie. Tydzieñ poprzedzaj¹cy Wielkanoc na-
zywany jest Wielkim, a ostatnie trzy doby: Wielki
Czwartek (wieczór), Wielki Pi¹tek, Wielka Sobota i
Niedziela Zmartwychwstania znane s¹ jako Triduum
paschalne. W  wiêkszoœci koœcio³ów chrzeœcijañskich,  ka¿da
niedziela jest pami¹tk¹ zmartwychwstania pañskiego, ale Nie-
dziela Wielkanocna jest z nich najbardziej uroczyst¹.
Nieodzownym atrybutem Wielkanocy jest jajko, zazwyczaj spo-
¿ywane w niedzielny poranek, wczeœniej poœwiêcone (zwyczaj
œwiêcenia potraw w Wielk¹ Sobotê jest praktykowany w  koœcie-

le katolickim). W wielu regionach polskich kultywowana jest trady-
cja dzielenia siê jajkiem, które jest symbolem ¿ycia, odrodzenia.
Bardzo stara jest tradycja zdobienia jaj – pisanek-, bowiem zna-
na by³a ju¿ w staro¿ytnym Egipcie czy Chinach. Najstarsze œlady
polskich pisanek, które odkryto podczas wykopalisk w Opolu,
datowane s¹ na wiek X.
Liturgicznym symbolem Wielkanocy jest baranek z czerwon¹
chor¹gwi¹, ma przypominaæ o mêce, œmierci i zmartwychwsta-

niu Chrystusa oraz Eucharystii.
Zaœ siedem dni przed Wielkanoc¹ przypada Niedziela
Palmowa przypominaj¹ca wjazd Jezusa do Jerozoli-
my. Wówczas wierni koœcio³a katolickiego przynosz¹
do koœcio³a palmy- symbole odradzaj¹cego siê ¿ycia.
Kilka s³ów o dacie Œwi¹t Wielkiejnocy.
Podczas soboru nicejskiego w 325 ustalono, ¿e bêdzie
siê j¹ obchodziæ w pierwsz¹ niedzielê, po pierwszej wio-
sennej pe³ni ksiê¿yca. Ta skomplikowana zasada jest
w istocie prze³o¿eniem na solarny w swej naturze ka-

lendarz juliañski konkretnej daty 14 nisan z religijnego kalenda-
rza hebrajskiego, który jest zwany lunarno-solarnym. Data
14 nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim  pocz¹tek œwiêta
Paschy, kiedy to dosz³o do najwa¿niejszych dla chrzeœcijan wy-
darzeñ.

Przygotowa³a: Agata Jêdrysko

Wielkanoc 2010
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Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych,
œwi¹t zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹, œwi¹t wiosny,

wraz z pogod¹  ducha, ochot¹ do dzia³ania
i pokojem dla wszystkich domów w Jaworzu,

¿yczy
Polskie Towarzystwo Ewangelickie 

Oddzia³ w Jaworzu

Z okazji
zbli¿aj¹cych siê

Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia:

du¿o zdrowia, radoœci,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

mnóstwo wiosennego optymizmu
wszystkim mieszkañcom,
 w³adzom samorz¹dowym

Gminy Jaworze
cz³onkinie Ko³a Gospodyñ

Wiejskich nr 2
w Jaworzu

Z okazji
zbli¿aj¹cych siê

Œwi¹t Wielkanocnych,
sk³adamy  najserdeczniejsze

¿yczenia:
du¿o zdrowia, radoœci,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu

Krystyna Plaza-Popielas
Przewodnicz¹ca Ko³a
Emerytów i Rencistów

w Jaworzu

Zmartwychwsta³y
Chrystus,

niechaj oœwieca drogi
naszego codziennego ¿ycia,
obdarza b³ogos³awieñstwem

i pomaga ¿ycie czyniæ szczêœliwym
Tego wszystkim Jaworzanom

¿ycz¹ cz³onkowie
Parafialnego Oddzia³u Akcji

Katolickiej w Jaworzu

Najserdeczniejsze
¿yczenia,
zdrowych,
radosnych

i spokojnych Œwi¹t
Wielkiej Nocy,

smacznego jajka,
mokrego dyngusa,

a tak¿e odpoczynku
w rodzinnym gronie

wszystkim mieszkañcom,
w³adzom samorz¹dowym Gminy

¿ycz¹
cz³onkinie KGW nr 1

w Jaworzu
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KOMENDANT POLICJI RADZI

Na policyjnej stronie internetowej znaleŸæ mo¿na wiele cennych
informacji. W tym jak ustrzec siê od naci¹gaczy i drobnych z³o-
dziejaszków.  W ostatnim czasie  w mediach pojawia³o siê wiele
informacji o tym, i¿ „spece od ³atwego zarobku” znów uaktywnili
siê  dzia³aj¹c na „wnuczka”, ”pracownika gazowni” czy „przed-
stawiciela ZUS”. Oto kilka policyjnych porad, z którymi g³ównie
powinny siê zapoznaæ osoby starsze lub samotnie zamieszku-
j¹ce dom.

Pamiêtaj…
• bêd¹c osob¹ samotnie mieszkaj¹c¹ zawsze zamykaj

drzwi wejœciowe na zamki;

• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszed³
– spójrz przez wizjer i zapytaj;

• jeœli zjawi³ siê przedstawiciel jakiejœ instytucji np. banku, ad-
ministracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi
sprawdŸ telefonicznie czy by³ on do Was kierowany; jeœli nie
masz telefonu poproœ, aby przyszed³ z s¹siadem mieszkaj¹-
cym obok;

• jeœli musisz kogoœ wpuœciæ, nie zostawiaj go ani na chwilê

samego w mieszkaniu; najlepiej, ¿eby towarzyszyli Wam
wtedy Wasi s¹siedzi lub ktoœ z rodziny;

• nie dawaj ¿adnych pieniêdzy akwizytorom czy inkasentom
i nie podpisuj z nimi ¿adnych umów; ka¿da szanuj¹ca siê
firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za poœrednic-
twem poczty;

• nie przekazuj ¿adnych pieniêdzy osobom, które telefonicz-
nie podaj¹ siê za cz³onków Waszej rodziny lub prosz¹ o prze-
kazanie pieniêdzy poprzez osoby poœrednicz¹ce;

• maj¹c w domu pieni¹dze schowaj je w miejscu trudno do-
stêpnym;

• nie udzielaj ¿adnych informacji przez telefon, szczególnie
swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i
hase³ do nich, nie mów o swoich planach ¿yciowych czy cz³on-
kach rodziny.

Na podstawie: http://www.bielsko.slaska.policja.gov.pl/dla-osob-
starszych

Opracowa³: P. Filipkowski

Jak siê nie daæ okraœæ? cz. 1

NASZ OŒRODEK ZDROWIA

Pomimo wielu zawirowañ zwi¹zanych ze s³u¿b¹ zdrowia w na-
szym oœrodku podstawowa opieka zdrowotna ma siê dobrze.
Dr Katarzyna Dziêcio³ kierownik Samodzielnego Gminnego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu podkreœla, ¿e jeœli cho-
dzi o kontrakty na podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ nic siê nie
zmieni³o w Narodowym Funduszu Zdrowia -mamy kontrakt taki,
jak w ubieg³ym roku, z takimi samymi stawkami, podpisany do
koñca 2010 r. Jest trochê niepokoju jeœli chodzi o opiekê pielê-
gniarsk¹, na szczêœcie u nas pod tym wzglêdem tak¿e nic siê
nie zmienia, bowiem mamy stawkê kapitacyjn¹ i fundusz w to
nie ingeruje. Chodzi tu bardziej o zadaniowe formy, których nie
mamy dodaje dr. Katarzyna Dziêcio³.
Przypomnijmy zatem krótko, jaka jest oferta jaworzañskiego
oœrodka.
Opieka lekarza internisty i pediatry, opieka pielêgniarki œrodowi-
skowej i po³o¿nej œrodowiskowej. Punkt Szczepieñ. Dodatkowo
od zesz³ego roku prowadzimy akcjê darmowego szczepienia prze-
ciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby dla osób urodzonych po
1980 roku – przypomina kierownik zak³adu- od 1987 roku szcze-
pienie to jest wprowadzone do profilaktycznego kalendarza. Ak-
cjê finansuje Gmina Jaworze, mo¿na siê zg³aszaæ do nas do
wyczerpania szczepionki, a tej jest jeszcze sporo.
Poniewa¿ oœrodek zdrowia jest poradni¹ podstawowej opieki zdro-
wotnej, zatem nie poszerza  zakresu us³ug medycznych, jak i nie
s¹ udzielane specjalistyczne porady. Te badania, które wykony-
waliœmy nadal s¹ w naszej ofercie tzn. : badania laboratoryjne,
EKG, USG. Do tego placówka obecnie jest ca³kowicie wyremon-
towana, zatem i w tym zakresie mo¿emy spaæ spokojnie – mówi
dr Katarzyna Dziêcio³.                     Przygotowa³a: Agata Jêdrysko

Szlachetne zdrowie



2010 ROKMARZEC ECHO JAWORZA STR. 19

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,  tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;  internet:
http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redakcyjny: Piotr Filipkowski  –  Redaktor Naczelny, Agata Jêdrysko – Zastêpca Redaktora Naczelnego
i odpowiedzialna za korektê, Rados³aw G. Osta³kiewicz – wspó³pracownik Urzêdu Gminy Jaworze. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spó³ka
z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Bia³a. Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane
do trzeciego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretaria-
cie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treœæ
zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu og³oszeniowe-
go o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw  wynosi 33 z³
z podatkiem VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt. Reklamy przyjmuje
Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.

Najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych, radosnych i spokojnych

Œwi¹t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie
wszystkim mieszkañcom Jaworza

¿yczy Zarz¹d
Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

Nadzieja i radoœæ niech zagoszcz¹
w Waszych domach, a Wielkanoc

niechaj  przyniesie Pokój  i wszelk¹
pomyœlnoœæ  na ca³y rok

Zdrowych i radosnych Œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego

wszystkim mieszkañcom naszej gminy
¿yczy Zarz¹d

Stowarzyszenia Nasze Jaworze
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W dniu 14 sierpnia 2010 roku
na Amfiteatrze w Jaworzu odbêd¹ siê

„I Polsko-Czeskie Targi Agroturystyczne
 Jaworze – Tranovice 2010.”

Bêdzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oferty agroturystycznej
gminy Jaworze, a tak¿e zaproszonych przedsiêbiorców z gminy Jasienica
i ca³ego powiatu cieszyñskiego, podczas presti¿owej imprezy targowej Euro-
regionu Œl¹sk Cieszyñski – Tìšínské Slezsko. Wszystkich gestorów bazy tu-
rystycznej z terenu gminy Jaworze zachêcamy do bezp³atnego udzia³u. Tar-
gom towarzyszyæ bêd¹ kiermasze ¿ywnoœci naturalnej, wyrobów rêkodzielni-
czych, sztuki ludowej,  a tak¿e pokazy tradycyjnego rzemios³a wiejskiego oraz
przegl¹d zespo³ów regionalnych pogranicza polsko-czeskiego. Uwieñczeniem
targów bêdzie konkurs pn.: „Produkt Markowy Euroregionu”, promocja mono-
grafii Jaworza, a tak¿e wydanie dwujêzycznego polsko-czeskiego przewodni-
ka agroturystycznego.
„I Polsko-Czeskie Targi Agroturystyczne Jaworze – Tranovice 2010“ umo¿liwi¹
zaprezentowanie oferty agroturystycznej równie¿ po czeskiej stronie granicy.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u wszystkie gospodarstwa agroturystyczne
oraz podmioty promuj¹ce ideê agroturystyki, która przyczynia siê do tworze-
nia nowych miejsc pracy, pobudza przedsiêbiorczoœæ oraz popularyzuje piêk-
no regionu.
Szczegó³owych informacji na temat targów udziela Koordynator Projektu
– Malwina Kleszcz w Urzêdzie Gminy Jaworze, tel. 33 8172195 wew. 201
lub e-mail: agrotargi@jaworze.pl.

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze
tel.: +48 33 4883116

e-mail: biuro@opgj.pl
NIP: 937-241-56-47

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

Wiêcej informacji na stronach 6-7


