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Targi Agroturystyczne
W dniu 14 sierpnia 2010 r. w amfiteatrze w Jaworzu odbêd¹ siê
„I Polsko-Czeskie targi agroturystyczne Jaworze – Tranovice 2010.“
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.
Wiêcej na stronach 6-7.
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Wiêcej na stronach 15-16.
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE
XXXIII Sesja Rady Gminy Jaworze
W dniu 25 lutego 2010 roku odby³a siê XXXIII Sesja Rady
Gminy Jaworze. Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy rady Andrzej
Œliwka. W sesji uczestniczyli wszyscy cz³onkowie Rady Gminy
Jaworze czyli 15 radnych. Do Komisji Uchwa³ i Wniosków radni
jednog³oœnie wybrali Romana Lorka i Romana Kruczka.Rada w
g³osowaniach jednog³oœnie przyjê³a porz¹dek obrad, natomiast
protoko³y z poprzedniej XXXI i XXXII sesji przyjêto 14 g³osami
za, przy 1 wstrzymuj¹cym.
Podjêcie uchwa³:
a) zatwierdzenia projektu pod nazw¹ „Razem m³odzi przyjaciele” w ramach dzia³ania 7.3 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, finansowanego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw G.Osta³kiewicz wyjaœni³, ¿e projekt jest uzupe³nieniem przyjêtego projektu pn. „Edukacja Szans¹
Jaworza”, w ramach którego przeprowadzone zostan¹ zajêcia pozalekcyjne o charakterze integracyjnym w gimnazjum. Przedstawi³,
sposób finansowania przedmiotowego projektu informuj¹c, i¿ projekt jest w 100% dofinansowany. Wyjaœni³, i¿ podjêcie przedmiotowej uchwa³y jest niezbêdne celem podpisania stosownej umowy.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia w/
w projektu 15 – g³osów za.
b) wspó³dzia³ania przy realizacji wspólnego projektu pn.:
„Szerokopasmowy dostêp do Internetu – kluczem rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego w Powiecie Bielskim”
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw G. Osta³kiewicz poinformowa³, i¿
projekt bêdzie realizowany przez gminy powiatu bielskiego i zak³ada
stworzenie punktów dostêpu do internetu na terenie powiatu bielskiego. Przedstawi³ koszty udzia³u w programie, jak równie¿ ewentualne zyski wynikaj¹ce z dzier¿awy powsta³ej sieci. Wyjaœni³, i¿ z³o¿enie wniosku jest mo¿liwe jedynie przy wspó³udziale wszystkich
gmin powiatu bielskiego, jednak¿e dwie gminy na obecn¹ chwilê
nie wyrazi³y zainteresowania przedmiotow¹ inwestycj¹. Przedstawi³
mo¿liwoœci, jakie niesie przedmiotowy projekt dla mieszkañców.
Radna Krystyna Szczypka poinformowa³a, i¿ Komisja Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji wyda³a pozytywn¹ opiniê do przedstawionego projektu uchwa³y.
Rada Gminy przyjê³a uchwa³ê w w/w sprawie -15 – g³osów za.
c) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2010,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a, ¿e
zmiany podyktowane s¹ finansowaniem projektu „Edukacja przysz³oœci¹ Jaworza” oraz koniecznoœci¹ wyp³aty stypendiów socjalnych dla uczniów. Kolejna zmiana dotyczy zmiany zapisu w
uchwale bud¿etowej. .
Radny Roman Lorek poinformowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i Finansów przeanalizowa³a i pozytywnie zaopiniowa³a przedstawione
zmiany w bud¿ecie gminy na 2010 rok.
Rada Gminy przeg³osowa³a tê uchwa³ê -15 – g³osów za.
d) nadania nazwy drodze wewnêtrznej w Gminie Jaworze,
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury poinformowa³a, ¿e
projekt uchwa³y dotyczy nadania nazwy drodze wewnêtrznej prywatnej, której wszyscy wspó³w³aœciciele z³o¿yli stosowny wniosek.
Wyjaœni³a, i¿ jest to nowa ulica przylegaj¹ca do ul. Leszczynowej.

Radny Krzysztof Kleszcz poinformowa³, i¿ Komisja Budownictwa
i Infrastruktury przeanalizowa³a przedmiotowy projekt uchwa³y i
wyda³a pozytywn¹ opiniê.
Rada Gminy przyjê³a w/w uchwa³ê -15 – g³osów za.
e) zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Jaworzu,
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw G. Osta³kiewicz poinformowa³,
i¿ zmiana w uchwale zwi¹zana jest z doprecyzowaniem nazw
wczeœniej przyjêtych komórek organizacyjnych Samodzielnego
Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej. Doda³, i¿ uchwa³a zosta³a
pozytywnie zaopiniowana i przyjêta przez Radê Spo³eczn¹ SG
ZOZ. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Zbigniew Putek wyjaœni³, i¿
przedmiotowa zmiana musi zostaæ zg³oszona do Narodowego
Funduszu Zdrowia do koñca marca. Poinformowa³, i¿ SG ZOZ
otrzymuje ju¿ œrodki na 2010 rok, ale jeœli przedmiotowa zmiana
nie zostanie przyjêta lub zg³oszona do NFZ to œrodki zostan¹
wstrzymane.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu:14 – g³osów za,1 – g³os wstrzymuj¹cy.
Sprawozdanie wójta.
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw G. Osta³kiewicz wyjaœni³ przyczynê nieobecnoœci wójta podczas sesji, która zwi¹zana jest ze
z³o¿eniem wniosku w sprawie Lokalnej Grupy Rybackiej. Rados³aw G. Osta³kiewicz odniós³ siê do projektu dotycz¹cego budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworzu informuj¹c, ¿e w dniu 26
lutego zostanie podpisana umowa na dofinansowanie. Nastêpnie przestawi³ harmonogram prac zwi¹zanych z przedmiotow¹
inwestycj¹ oraz wyjaœni³ sposób rozliczania œrodków w funduszu spójnoœci, z którego wynika i¿ œrodki wyp³acane s¹ na zasadach zaliczki na dany rok. Ca³y przetarg zwi¹zany z kanalizacj¹ zostanie podzielony na trzy etapy. Potwierdzi³, ¿e czasu
na realizacjê nie jest du¿o co wynika miêdzy innymi z póŸnego
podpisania umowy oraz z przeci¹gaj¹cej siê procedury przetargowej. Przedstawi³ harmonogram prac rzeczowych oraz finansowych w zwi¹zku z prowadzon¹ inwestycj¹.
Zastêpca wójta wyjaœni³ równie¿, i¿ wniosek „Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu” uzyska³ dofinansowanie i bêdzie
przeznaczony na dzia³alnoœæ przedszkoln¹, w ramach którego
bêd¹ realizowane zajêcia pozalekcyjne w tych placówkach tj.
zajêcia logopedyczne, integracyjne, jêzykowe oraz doposa¿enie
przedszkoli i inne.
Zapytania radnych dotyczy³y miêdzy innymi: negocjacji ze Spó³k¹
Enion S.A, budowy kanalizacji i ewentualnych konsekwencji
zwi¹zanych z niedotrzymaniem terminów inwestycji i jej rozliczenia, dotychczas poniesionych kosztów zwi¹zanych z odœnie¿aniem, iloœci gospodarstw domowych mog¹cych skorzystac z pod³¹czenia do ju¿ istniej¹cej kanalizacji, które tego jeszcze nie zrobi³y. Poruszono tak¿e problem og³oszeñ wieszanych szczególnie
na przydro¿nych drzewach i w parkach.
Zastêpca wójta wyjaœni³, i¿ spó³ka Enion zwróci³a siê do gminy z
propozycj¹ waloryzacji stawek zwi¹zanych z konserwacjê oœwie-
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tlenia ulicznego proponuj¹c wzrost o poziom inflacji. Po negocjacjach stawki zosta³y utrzymane na obecnym poziomie.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a, i¿ dotychczasowe koszty to ponad 60 tys. PLN przy 50 tys. zaplanowanych, co nie stanowi znacz¹cego przekroczenia planu. Przedstawi³a nieplanowane wydatki zwi¹zane z zim¹ tj. uszkodzenie
dachu na oœrodku zdrowia oraz zalewanie piwnic w przedszkolu nr 2.
Kolejne pytanie dotyczy³y zespo³u pa³acowego i jego przysz³oœci
w zwi¹zku ze styczniowym po¿arem.
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, i¿
Urz¹d Marsza³kowski zarezerwowa³ œrodki w wysokoœci ponad
200 tys. z³ na zabezpieczenie budynku. W obecnej chwili szacowane s¹ straty. Wyjaœni³, ¿e do gminy nie wp³ywaj¹ tego typu
informacje.
Radny Roman Lorek w zwi¹zku z powy¿szym poruszy³ temat
mo¿liwoœci przejêcia zespo³u pa³acowego w zaistnia³ej sytuacji przedstawiaj¹c historiê prób przejêcia tego obiektu przez
gminê w latach wczeœniejszych. Stwierdzi³, ¿e nale¿a³oby podj¹æ próbê przejêcia tych¿e obiektów. Z kolei jeden z mieszkañców poinformowa³, ¿e gmina wnioskowa³a o przejêcie zespo³u pa³acowego za czasów wójta Czes³awa Wierzbickiego.
Stwierdzi³, i¿ nale¿y byæ ostro¿nym przy przejêciu obiektu w
obecnej chwili. Radny Roman Lorek podtrzyma³ opiniê, ¿e
nale¿y próbowaæ przej¹æ pa³ac w tej chwili gdy¿ po wyremontowaniu zespo³u przez Urz¹d Marsza³kowski przedmiotowe
przejêcie nie bêdzie w ogóle mo¿liwe.
Uchwa³y Komisji Uchwa³ i Wniosków
Komisja uchwa³ i wniosków odczyta³a wniosek radnego Romana
Lorka w sprawie przedstawienia iloœci gospodarstw domowych
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maj¹cych mo¿liwoœci techniczne przy³¹czenia siê do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej, a nie pod³¹czonych w Jaworzu.
Rada Gminy przeg³osowa³a w/w wniosek radnego Romana
Lorka.
15 – g³osów za.
Komisja uchwa³ i wniosków odczyta³a wniosek radnego Romana
Lorka w sprawie przejêcia „zespo³u pa³acowego” w Jaworzu.
Rada Gminy przeg³osowa³a równie¿ i ten wniosek: 14 g³osami
za, 1 g³os wstrzymujacy
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka podziêkowa³ za aktywny udzia³ w obradach oraz zamkn¹³ obrady XXXIII sesji Rady
Gminy Jaworze V Kadencji.

Zaproszenie na spotkanie z mieszkañcami
Informujemy,
¿e w dniu 28 kwietnia 2010r. o godzinie 16.30
w sali OSP w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 186
odbêdzie siê spotkanie mieszkañców Jaworza
z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych
Gminy Jaworze - wójtem, radnymi, pracownikami
Urzêdu Gminy oraz zaproszonymi goœæmi.
Serdecznie zapraszamy mieszkañców do licznego
udzia³u w tym spotkaniu. Bêdzie to okazja nie tylko do
wys³uchania informacji na temat naszej gminy,
ale przede wszystkim zadawania pytañ obecnym na
spotkaniu w³odarzom gminy, a tak¿e zg³aszania swoich
wniosków, propozycji i uwag.
Serdecznie zapraszamy
Wójt i Rada Gminy Jaworze

Flesz wydarzeñ gminnych
Dziurawe drogi, stargane nerwy
Jak ju¿ pisaliœmy w poprzednim numerze Echa Jaworza zima
da³a siê we znaki bud¿etowi, w³adzom Gminy Jaworze i mieszkañcom. Œnieg zszed³ dopiero pod koniec marca, a i tak nie wiadomo czy sobie o nas nie przypomni. Wszak¿e wedle przys³owia: kwiecieñ plecieñ, bo przeplata trochê zimy trochê lata, mo¿e
uraczyæ nas bia³ym puchem. Zima pozostawi³a po sobie dwie
pami¹tki, przede wszystkim dziurawe drogi, które teraz nie tylko
znakomicie widaæ, ale czuæ podczas jazdy, zarówno na traktach
asfaltowych, ale tak¿e gruntowych, gdzie s¹ spore koleiny- mówi
Rados³aw Osta³kiewicz Zastêpca Wójta Gminy Jaworze. Do tego
jest niez³y ba³agan chodzi o œmieci, jak i tworzywo, którym by³y
posypywane œliskie nawierzchnie. Do pracy zatem ruszy brygada remontowo-budowlana dzia³aj¹ca przy Urzêdzie Gminy, która
wyczyœci rowy, park i skraje lasów granicz¹cych z drogami. Nastêpnie trzeba bêdzie og³osiæ przetarg na remonty cz¹stkowe,
bowiem jest mnóstwo dziur, które trzeba za³ataæ- dodaje Rados³aw Osta³kiewicz.
Ale wszystko po kolei.
Najpierw musi siê ustabilizowaæ pogoda, by pracy nie wykonywaæ podwójnie, bowiem je¿eli drogi s¹ reperowane przy niesprzyjaj¹cej aurze wówczas w stosunkowo krótkim czasie w tym samym miejscy pojawia siê ponownie dziura. Przed remontem komisja Urzêdu Gminy oceni stan dróg, a tak¿e priorytety czyli to,
które trakty bêd¹ remontowane w pierwszej kolejnoœci- tu decydowaæ bêdzie rozmiar szkód oraz wa¿noœæ ci¹gów komunikacyjnych – t³umaczy zastêpca wójta- dla nas generalnie ka¿dy trakt
jest wa¿ny, jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e zaczynamy od tych bar-

dziej uczêszczanych. Warto przypomnieæ, ¿e w ubieg³ym roku
pozimowe ³atanie i sprz¹tanie kosztowa³o ponad 50 tys. z³., na
razie nie wiadomo ile pieniêdzy poch³on¹ tegoroczne naprawy.
*****
Sprz¹tanie wiosenne dotyczy tak¿e œcie¿ek rowerowych i deptaków. One tak¿e musz¹ byæ odpowiednio utrzymywane. Bêd¹
zatem czyszczone z piachu i ¿wiru i tak¿e naprawiane tam, gdzie
bêdzie to niezbêdne. Jednak i w tym przypadku trzeba czekaæ
na stabiln¹ pogodê i zdecydowanie wiosenn¹, by nie zmarnowaæ ani z³otówkê. Jeœli chodzi o sytuacjê ogóln¹ zwi¹zan¹ z
drogami to nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ci¹gu trzech najbli¿szych lat
bêdziemy starali siê znacznie poprawiæ jakoœæ- t³umaczy Osta³kiewicz- jest to œciœle zwi¹zane z budow¹ kanalizacji, budowê
sieci zaprojektowano w³aœnie wzd³u¿ dróg. Wiadomo, ¿e potem
trakty bêd¹ odtwarzane, a to znaczy, ¿e na czêœci ulic gminnych pojawi siê nowa nawierzchnia asfaltowa. Tak¿e tam, gdzie
by³ t³uczeñ, po przeprowadzeniu kanalizacji bêdzie siê znacznie
lepiej jeŸdzi³o.
W¹tpliwa ozdoba
Jak wczeœniej pisaliœmy po zejœciu œniegu niestety pokaza³y siê
tak¿e wyrzucane niezgodnie z prawem œmieci. Trzeba przypomnieæ, ¿e zaœmiecanie œrodowiska naturalnego jest surowo zabronione i opatrzone karami pieniê¿nymi. Wiele zale¿y od kultury ludzi, a Jaworze bynajmniej nie jest tu wyj¹tkiem, bowiem generalnie wyrzucamy odpady do rowów, lasów czy na ³¹ki. Dlaczego tak siê dzieje?

KWIECIEÑ

ECHO JAWORZA str. 4

Zbyt czêsto tolerujemy tego typu zjawiska, a i w kwestii kar brakuje konsekwencji – zauwa¿a Rados³aw Osta³kiewicz - przyk³adowo
w Singapurze nie tylko wyrzucenie gumy do ¿ucia na deptak czy
ulicê jest zabronione i karane, ale bodaj samo ju¿ jej ¿ucie.
Byæ mo¿e uznamy takie postêpowanie z przesadê, jednak punkt
widzenia siê zmienia gdy sami wdepniemy w tak¹ „niespodziankê. Na koniec trzeba stwierdziæ, ¿e choæ problem powraca co
roku, to jednak zdecydowanie widaæ, i¿ sytuacja w tej materii
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poprawia siê w Gminie Jaworze. NajwyraŸniej coraz baczniejsz¹
uwagê zwracamy na to, co siê wokó³ nas dzieje i coraz czêœciej
reagujemy. Gmina tak¿e od jakiegoœ czasu prowadzi konsekwentn¹ politykê likwidowania dzikich wysypisk œmieci czy sk³adowisk odpadów. I nie s¹ bezzasadne apele do wszystkich mieszkañców, by dbali o czystoœæ œrodowiska, bowiem najprzyjemniejsze s¹ spacery w nie zaœmieconym lesie czy parku.
Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Wykaz wykonanych robót drogowych w ramach bie¿¹cego utrzymania na terenie Gminy
Jaworze w roku 2009.
1. Remont drogi powiatowej 4413S Wapienica-Jaworze (szkody powodziowe)
2. Poprawa systemu odwodnienia drogi 4416S Jasienica-Jaworze
3. Bie¿¹ce utrzymanie dróg (remonty cz¹stkowe, kopanie i czyszczenie rowów, uzupe³nienie poboczy)
W sumie:

324 270,85 z³
10 199,13 z³
103 036,50 z³
437 506,48 z³

Zestawienie przygotowa³ radny Rady Powiatu – Rudolf Galocz

Centrum balneologiczne w Jaworzu…
to przedsiêwziêcie mo¿liwe do zrealizowania w naszej miejscowoœci.
Nie od dziœ wiadomo, ¿e jednym z dzia³añ Gminy okreœlonym w
kluczowym dokumencie jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Jaworze jest wykorzystanie istniej¹cych Ÿróde³ geotermalnych, a
co za tym idzie budowa basenów podobnych do tych co znamy
zza po³udniowej granicy.
Mo¿na by rzec, ¿e to temat gor¹cy niemal jak te Ÿród³a. Coraz
czêœciej spotykamy siê z zapytaniem „gdzie te baseny” oraz spostrze¿eniami, „¿e wójt obieca³”, „¿e to przedsiêwziêcie nie ma
szans na realizacjê w naszej miejscowoœci” etc.
Nie jest tak jednak do koñca, o czym przekona³y siê równie¿ same
w³adze Jaworza podejmuj¹c przez ostatnie dwa lata szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do znalezienia inwestora, który pomóg³by w
realizacji wyznaczonych planów dotycz¹cych wykorzystania wód
termalnych.
Dla niewtajemniczonych wydawaæ by siê mog³o, ¿e to dwa lata
zupe³nie zmarnowane, poniewa¿ jad¹c g³ówna drog¹ Jaworza
nie widaæ z niej basenów pe³nych uœmiechniêtych i zrelaksowanych ludzi, lecz wci¹¿ mija siê zielone pola wykorzystywane na
boisko sportowe. Jednak dla w³adz Gminy Jaworze to dwa lata
podejmowania prób w pozyskaniu inwestora. To czas wykorzystany na wzbogacenie wiedzy i pozyskanie nowych wa¿nych informacji, które u³atwi³yby (i u³atwi¹ na pewno w przysz³oœci) realizowanie postawionych przed Gmin¹ celów i planów w zakresie wykorzystania istniej¹cych wód termalnych.
Próby budowy basenów termalnych w Jaworzu rozpoczê³y siê
ju¿ w 2006r. kiedy starano siê uzyskaæ dostêp do istniej¹cych
odwiertów, które usytuowane s¹ na terenie stanowi¹cym w³asnoœæ
Województwa Œl¹skiego, a dysponowanych przez Beskidzki Zespó³ Leczniczo-Rehabilitacyjny (BZLR) w Jaworzu. Próby te jednak zakoñczy³y siê fiaskiem, na co wp³yw mia³o wiele czynników
niezale¿nych od w³adz Gminy Jaworze.
Wobec tego faktu podjêto starania w zakresie wydzier¿awienia
gruntu znajduj¹cego siê naprzeciw UG Jaworze, przy ul. Folwarcznej. W tym celu Rada Gminy Jaworze w 2008r. podjê³a uchwa³ê
w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie w d³ugoletni¹ dzier¿awê
(30 lat) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz
Gminy Jaworze na nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa oznaczonej ewidencyjnie jako dzia³ka nr 1225/8. W œlad
za t¹ uchwa³¹ podjê³a drug¹ wyra¿aj¹c¹ zgodê na sprzeda¿ ww.

nieruchomoœci w drodze bezprzetargowej na rzecz potencjalnego przysz³ego dzier¿awcy. Po uzyskaniu stosownej zgody od Rady
Gminy Jaworze Wójt og³osi³ pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzier¿awê prawa u¿ytkowania wieczystego ww. nieruchomoœci, który odby³ siê w dniu 16 luty 2009r. Ten jednak
zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym, ze wzglêdu na brak ofert.
W³adze jednak nie poddawa³y siê i og³oszono nowy drugi termin
przetargu, w którym obni¿ono cenê czynszu dzier¿awnego zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomoœciami o 50%.
Termin drugiego przetargu wyznaczony by³ na dzieñ 1 czerwca
2009r. Jednak te¿ nie przyniós³ rozwi¹zania. Pomimo ogromnego zainteresowania ze strony ró¿nych inwestorów, a tak¿e przedstawicieli samych ambasad w wyznaczonym terminie nie wp³ynê³a ¿adna oferta, która mog³aby stanowiæ podstawê do pozytywnego rozstrzygniêcia drugiego przetargu.
Powstanie takiej sytuacji niejednego by zniechêci³a do dalszego
dzia³ania i podejmowania kolejnych prób, jednak nie tyczy siê to
w³adz Gminy Jaworze. Ju¿ kolejnego dnia po drugim nieudanym
przetargu rozwa¿ano ró¿ne mo¿liwoœci przeprowadzenia kolejnych postêpowañ. Do wyboru w³adz lokalnych pozostawa³o zatem rozpisanie kolejnego przetargu lub ustnych rokowañ. Tym
razem wybrano wiêc opcjê ustnych rokowañ, które jakby nie by³o
nie s¹ ju¿ tak sztywn¹ form¹ wyboru dzier¿awcy jak przetarg.
Rokowania bowiem dopuszczaj¹ ustne negocjacje, które maja
doprowadziæ do pewnego consensusu pomiêdzy zg³aszaj¹cym a
w³adzami Gminy Jaworze.
Id¹c za tym wyborem og³oszono rokowania po drugim przetargu
pisemnym nieograniczonym na dzier¿awê prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci przeznaczonej pod centrum balneologiczne. Czas po og³oszeniu rokowañ by³ jednym
z najtrudniejszych okresów dla w³adz Gminy Jaworze, które wci¹¿
zastanawia³y siê, czy tym razem coœ siê uda. Ponownie jak przy
drugim przetargu by³o ogromne zainteresowanie ze strony ró¿nych przedsiêbiorców, potencjalnych inwestorów, jednak to nie
dawa³o pewnoœci, ¿e zainteresowani bêd¹ chcieli rzeczywiœcie
przyst¹piæ do rokowañ.
Dzieñ wyznaczony terminem sk³adania zg³oszeñ o przyst¹pieniu
do rokowañ by³ dla w³adz Gminy dniem prze³omowym, który
uœwiadomi³ wszystkim, ¿e coœ w koñcu drgnê³o do przodu. W
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tym dniu bowiem wp³ynê³o zg³oszenie jednego z inwestorów na
udzia³ w rokowaniach. To oznacza³o jedno – rokowania na pewno siê odbêd¹. To te¿ w wyznaczonym dniu, tj. 1 luty 2010r. odby³y siê rokowania z inwestorem, który zg³osi³ swoj¹ kandydaturê do prowadzenia rozmów dotycz¹cych dzier¿awy gruntu oraz
powstania potencjalnego centrum balnorekreacyjnego. Przedstawiona przez inwestora oferta okaza³a siê bardzo ciekawa st¹d
wymaga³a ona dok³adnego omówienia i negocjowania postawionych równie¿ przez niego samego warunków.
Rokowania odby³y siê w dwóch turach. Druga tura, która odby³a
siê 8 marca 2010r. zakoñczy³a siê oficjalnie wynikiem negatywnym. Pomimo, ¿e warunki przedstawione przez zg³aszaj¹cego
by³y bardzo ciekawe, a co najwa¿niejsze realne do zrealizowania
nie by³y jednak przedmiotem rokowañ, st¹d nie mo¿na by³o zakoñczyæ rokowañ wyborem tego w³aœnie zg³oszenia – choæ nie
ukrywam, ¿e by³o warte wyboru. Przepisy jednak s¹ bezlitosne i
skoro rokowania dotyczy³y dzier¿awy gruntu, nie mo¿na by³o kierowaæ siê warunkami daleko wybiegaj¹cymi poza te, które by³y
okreœlone w og³oszeniu o rokowaniach.
Niemniej jednak czas rokowañ nale¿y uznaæ za owocny, poniewa¿
stanowisko zg³aszaj¹cego, jego warunki i fachowa wiedza w zakre-
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sie budowy podobnych obiektów umo¿liwi³y w³adzom Gminy Jaworze zdobycie wielu cennych informacji. Informacji, które pozwoli³y
zrozumieæ, ¿e budowa centrum balnerekreacyjnego na terenie naszej miejscowoœci jest mo¿liwa, jednak to wymaga czasu oraz zaanga¿owania siê we wspó³pracê firmy publiczno-prywatnej.
W b³êdzie jest ten kto uznaje ostatnie 2 lata za okres straconych
szans.
Zakoñczenie przetargów, czy chocia¿by samych rokowañ wynikiem pozytywnym nie przyczyni³oby siê do powstania takiego
obiektu w tydzieñ, miesi¹c a nawet w rok. Jest to realnie niemo¿liwe, gdy¿ inwestycja ta wymaga wielu przygotowañ, w tym równie¿ fachowej dokumentacji, na przygotowanie której potrzebny
jest odpowiedni czas. Niemniej jednak rokowania i rozmowa z
osobami, które s¹ ekspertami w realizowaniu takich inwestycji
pokaza³a co musz¹ wykonaæ w³adze Gminy Jaworze, aby zrobiæ
kolejny krok na przód... a warto ten nastêpny krok zrobiæ....bo
choæ dzisiaj mamy zielone pola i ³¹ki to powstanie centrum balneorekreacyjnego w Jaworzu jest mo¿liwe. To jednak wymaga
czasu i d³ugofalowego dzia³ania...i na to s¹ przygotowane w³adze Jaworza.
Barbara Galocz-Siwiecka

„Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”
Komisja Rekrutacyjna Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu w marcu br. dokona³a wyboru beneficjentów programu na 2010r. Spoœród 16 osób, które wyrazi³y chêæ udzia³u w
projekcie, 9 zosta³o zakwalifikowanych do udzia³u, 4 osoby pozostaj¹ na liœcie rezerwowej, a pozosta³e 3 nie spe³ni³y wymogów
formalnych. Dokonano tak¿e niezbêdnych uzgodnieñ z Powiatowym Urzêdem Pracy w Bielsku-Bia³ej w zakresie skierowania osób
bezrobotnych.

W najbli¿szym czasie z uczestnikami bêd¹ zawierane kontrakty
socjalne ustalaj¹ce zasady wspó³pracy dotycz¹cej aktywizacji
zawodowej i spo³ecznej.
W chwili obecnej przyjmowane s¹ oferty firm szkoleniowych, spoœród których wy³onieni zostan¹ realizatorzy szkoleñ „miêkkich” i
doradztwa zawodowego.
GOPS

Pa³ac w Jaworzu - krok do przodu?
Jak poinformowa³ nas dyrektor M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego Bohdan Klimaszewski na razie nadal nie ma ostatecznych oficjalnych ustaleñ, co do przyczyn styczniowego po¿aru pa³acu. Natomiast na koniec marca br. MOW ma ju¿ ekspertyzê budowlan¹, przedmiar robót zabezpieczaj¹cych, projekt tych¿e, a tak¿e kosztorys no i pieni¹dze na ten cel. Pewien niepokój
budzi tylko stosunek zabezpieczonej kwoty do ca³kowitych kosztów prac. Jest jednak nadzieja, ¿e pieni¹dze wystarcz¹ na za-

planowane prace. Ca³oœæ jest ju¿ zatwierdzona przez konserwatora zabytków – jak mówi dyrektor B. Klimaszewski - czekam
tylko na wydanie zezwolenia na budowê, bo takowe jest niezbêdne. Procedury, przepisy, wymogi prawne - to wszystko powinno u³atwiaæ dzia³anie, a niestety czasami ma siê wra¿enie,
jakby by³o inaczej. Miejmy nadziejê, ¿e w okresie wiosenno –
letnim bêdzie ju¿ czas tylko na konkretne prace, a nie „papierkowe analizy”.
pf

Jaworzañska Majówka czyli sportowo, kulturalnie, ludowo i edukacyjnie
W tym roku na Jaworzañsk¹ Majówkê Oœrodek Promocji Gminy
przygotowa³ bogat¹ ofertê programow¹. Ka¿dego dnia bêdzie
mo¿na zobaczyæ inne zespo³y - g³ównie z zaprzyjaŸnionych gmin
czeskich, s³owackich i z wêgierskiego Jaszentandras. Nie zabraknie równie¿ rodzimej Orkiestry Dêtej Glorieta czy Zespo³u Regionalnego „Jaworze”. Prezentowaæ bêd¹ siê tak¿e dzieci z jaworzañskich przedszkoli, szkó³ oraz harcerze. Wspólna zabawa taneczna koñczyæ bêdzie ka¿dy dzieñ majówki. Ponadto 1 maja
bêdziemy mogli bawiæ siê z kabaretem ”DNO”, zaœ 3 maja na
¿ywo wyst¹pi Krystyna Gi¿owska. Nie zapomnijmy o tym, ¿e 2
maja jest Dniem Flagi, zaœ 3 maja obchodzimy Œwiêto Konstytucji 3 Maja i rano mieszkañcy, w³adze samorz¹dowe i organizacje pozarz¹dowe spotkaj¹ siê w Parku im. Józefa Pi³sudskiego, aby wspólnie z³o¿yæ wi¹zanki kwiatów pod jaworzañskimi
pomnikami pamiêci.
To nie koniec atrakcji.
Jak poinformowa³ dyrektor OPG Leszek Baron – w pierwszym
dniu imprezy czyli 1 Maja w godzinach od 12.00 do15.00 odbêdzie siê tradycyjny i przez wielu mieszkañców Jaworza, jak i

turystów oczekiwany Rodzinny Rajd Rowerowy. Jak mówi L.
Baron – w tym roku trasa bêdzie nieco zmieniona. Mianowicie
start i meta pozostaj¹ na terenie amfiteatru, pó³metek przy kaplicy w Jaworzu Na³ê¿u , jednak trasa rajdu bêdzie nieco wyd³u¿ona, gdy¿ uczestnicy do Na³ê¿a pojad¹ przez Biery. Zapisy do
tej imprezy rozpoczn¹ siê o godzinie 10.30 na terenie amfiteatru, zaœ dla wszystkich amatorów dwóch kó³ek bior¹cych udzia³
w majowych zmaganiach przewidziano koszulki, poczêstunek,
no a na koniec losowanie nagród. Zdaniem Leszka Barona –
najwa¿niejsza jest forma aktywnego spêdzania wolnego czasu
w rodzinnym gronie. Trasa rajdu mimo, ¿e bêdzie nieco d³u¿sza, to jednak nie powinna stwarzaæ trudnoœci . Poza tym rajd
rowerowy to nie wyœcig bowiem liczy siê to, aby dotrzeæ bezpiecznie do mety.
Dla mi³oœników sztuki zaplanowano na 1 Maja na godzinê 14.00
otwarcie wystawy czeskich artystów z Ligotki Kameralnej.
Ekspozycjê bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Galerii na Zdrojowej. Przez
pierwsze dwa dni tj 1 maja i 2 maja w amfiteatrze w przerwie po-
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miêdzy wystêpami – godzina zosta³a podana w programie na ostatniej stronie Echa, bêdzie tak¿e na plakatach i na stronie internetowej www.opgj.pl - odbêdzie siê konkurs z nagrodami z wiedzy o
Unii Europejskiej i wspó³pracy transgranicznej. Zaœ 3 Maja
konkurs ze znajomoœci jêzyka czeskiego. Leszek Baron zapewnia, ¿e bynajmniej nie s¹ to konkursy dla „profesjonalistów”, mo¿e
w nim wzi¹æ udzia³ ka¿dy, zarówno uczeñ szko³y podstawowej, jak
i osoba w s³usznym wieku. Pytania jak twierdzi dyrektor OPG bêd¹
³atwe, dodatkowo L. Baron „ zdradzi³ tajemnicê”, ¿e na tydzieñ
przed Majówk¹ na stronie internetowej Oœrodka Promocji Gminy
(www.opgj.pl) bêd¹ umieszczone informacje na temat UE i wspó³pracy transgranicznej, a wiêc swego rodzaju „œci¹ga”. To niejako
zakres wiedzy, jaki bêdzie potrzebny w konkursie, tym bardziej
warto zaryzykowaæ. Nagrod¹ niestety nie bêdzie wyjazd do Brukseli, ale symboliczne upominki ufundowane przez OPG. Tak czy
inaczej kiedyœ trzeba zacz¹æ przygodê w konkursach z nagrodami. Zaœ 3 Maja bêdzie organizowany konkurs ze znajomoœci jêzyka czeskiego, ale na weso³o. Zatem owe „zmagania” nie s¹ adresowane do filologów, jak wyjaœni³ L. Baron – jedn¹ z konkurencji
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bêdzie np. przet³umaczenie na jêzyk polski czeskich dowcipów. A
wiêc zabawa gwarantowana tym bardziej, ¿e niektóre s³owa czeskie w jêzyku polskim oznaczaj¹ coœ zupe³nie innego.
Obecnie organizatorzy wci¹¿ dopracowuj¹ szczegó³y imprezy.
Ponadto, jak zawsze liczne stoiska twórców ludowych z Jaworza
i zaprzyjaŸnionych gmin zagranicznych, stoiska garma¿eryjne,
mini weso³e miasteczko, powinny zachêciæ nas do wspólnego,
rodzinnego spêdzenia wolnego czasu. Oczywiœcie, jak zawsze w
przypadku imprez plenerowych 20% sukcesu zale¿y od organizatorów, 80% od pogody. Miejmy nadziejê, ¿e dyrektor OPG zdo³a
skutecznie zarezerwowaæ i ten „punkt programu”.
Szczegó³y dotycz¹ce imprez Jaworzañskiej Majówki bêd¹ dostêpne na plakatach i stronie internetowej Oœrodka Promocji Gminy :
www.opgj.pl.
Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i bud¿etu pañstwa za poœrednictwem Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski. „Przekraczamy Granice”
Opracowa³: P. Filipkowski

I Polsko-Czeskie Targi Agroturystyczne w Jaworzu
W dniu 14 sierpnia 2010 r. 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 Euroregionu
Œl¹sk Cieszyñski - Tìšínské Slezsko. Wszystkich gestorów bazy
turystycznej z terenu gminy Jaworze zachêcamy do bezp³atnego
udzia³u. Targom towarzyszyæ bêd¹ kiermasze ¿ywnoœci naturalnej, wyrobów rêkodzielniczych, 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

monografii Jaworza, a tak¿e wydanie dwujêzycznego polsko-czeskiego przewodnika 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 tworzenia nowych miejsc pracy, pobudza przedsiêbiorczoœæ oraz popularyzuje piêkno regionu. Zapraszamy do
udzia³u i zwiedzania stoisk mieszkañców gminy.
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

Na ok³adce marcowego numeru Echa Jaworza opublikowaliœmy pierwsz¹ informacjê dotycz¹c¹
polsko-czeskich targów agroturystycznych. Bêdzie to pierwsza tego typu impreza wystawiennicza
w dziejach Jaworza.
O wiêcej informacji i wyjaœnieñ poprosiliœmy Koordynatora Projektu – Malwinê Kleszcz z Urzêdu Gminy Jaworze.
EJ: Do kogo kierowana jest oferta wystawiennicza targów?
M.Kleszcz: Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do
mniejszych gospodarstw agroturystycznych z terenu Powiatu Cieszyñskiego oraz gmin – Jaworza i Jasienicy, a wiêc miejscowoœci
wchodz¹cych w sk³ad Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski – le¿¹cych po
polskiej stronie oraz Gmin Dorzecza Stonawki – po czeskiej stronie.
Chcemy, aby poprzez udzia³ w targach mniejsze gospodarstwa agroturystyczne Œl¹ska Cieszyñskiego zaprezentowa³y swoj¹ ofertê turystyczn¹. Zgodnie z za³o¿eniami projektu, wystawcy bêd¹ mogli
pokazaæ siê w przygotowywanym specjalnym folderze oraz na widokówkach, to z kolei zostanie w³¹czone do oferty wypoczynkowej i
turystycznej prezentowanej w Czechach i Polsce.
EJ: W jaki sposób przedsiêbiorcy prowadz¹cy takie gospodarstwa mog¹ siê reklamowaæ podczas targów?
M.Kleszcz: Prezentacja ich oferty turystyczno-wypoczynkowej jest
dowolna. Inwencjê twórcz¹ w tym zakresie pozostawiamy samym w³aœcicielom tych¿e gospodarstw. Chocia¿ oczywiœcie nie
wykluczamy naszej pomocy i wsparcia jeœli ktoœ o ni¹ siê zwróci.

W chwili obecnej wys³aliœmy ju¿ czêœæ zaproszeñ do potencjalnych wystawców z gmin wchodz¹cych w sk³ad Euroregionu Œl¹sk
Cieszyñski, choæ oczywiœcie w targach mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy
gospodarz czy te¿ producent zdrowej regionalnej ¿ywnoœci, jak i
artysta i twórca regionalny. Targi te odbêd¹ siê u nas 14 sierpnia,
a w pierwszych dnia wrzeœnia po stronie czeskiej. Do udzia³u
zapraszamy nie tylko gospodarstwa posiadaj¹ce bazê noclegow¹,
ale zarówno osoby oferuj¹ce zdrowe regionalne produkty ¿ywnoœciowe, jak i wyroby artystyczne itd. Mog¹ to byæ firmy prywatne,
ale i stowarzyszenia i organizacje pozarz¹dowe.
EJ: Na uczestników targów czeka konkurs i tytu³ „Produktu Markowego Euroregionu”?
M.Kleszcz: Tak - to bêdzie niejako punkt kulminacyjny targów.
Nagrody na pewno bêd¹ przyznawane w ró¿nych kategoriach
np. oferta noclegowa, kuchnia regionalna, itp. Podczas imprezy i
w ramach tego¿ projektu przygotowywana jest i bêdzie ju¿ dostêpna monografia Jaworza , któr¹ opracowuj¹ pod kierownictwem dr Ma³gorzaty Kiereœ: Jadwiga Roik, Ryszard Stanclik i Józef

KWIECIEÑ

ECHO JAWORZA str. 7

Czader – mieszkañcy Jaworza. Pozycja ta by³a d³ugo wyczekiwana, teraz jest okazja wydania w formie ksi¹¿kowej dziejów
naszej miejscowoœci.
EJ: Czy oprócz profesjonalistów z bran¿y turystycznej na mieszkañców Jaworza i zainteresowanych gmin bêd¹ czeka³y jakieœ
atrakcje w dniu targów?
M.Kleszcz: Oczywiœcie, ¿e tak. Trudno, aby w tym przypadku
jedyn¹ atrakcj¹ by³y stoiska wystawiennicze. W amfiteatrze bêd¹
odbywa³y siê wystêpy zespo³ów regionalnych, ale nie tylko….
Program artystyczny jest w trakcie przygotowywania. Postaramy
siê jednak, aby ka¿dy znalaz³ tutaj coœ dla siebie. Bêd¹ przede
wszystkim stoiska naszych twórców ludowych tych indywidualnych, jak i tych zrzeszonych w ró¿nych organizacjach, kuchnia
regionalna, pokazy tradycji ludowych, a zapewne sami wystawcy tak¿e zadbaj¹ o to, by ich stoisko tchnê³o jak¹œ form¹ „dynamizmu” czyli przyci¹ga³o wzrok profesjonalistów z bran¿y.
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EJ: Czy oprócz wspomnianego tytu³u „Produktu Markowego”
wystawcy maj¹ o co walczyæ?
M.Kleszcz: Oczywiœcie. Sam tytu³ w poszczególnej kategorii to
jedno, ale w ramach projektu mamy zarezerwowane œrodki na
reklamê medialn¹ . Najlepsze produkty- gospodarstwa agroturystyczne- zostan¹ w³aœnie w ten sposób wyró¿nione. Obecnie
dopracowujemy szczegó³y, by nasza propozycja trafi³a do mediów ogólnopolskich. Wiadomo, ¿e mieszkaniec np. Jasienicy
nie pojedzie na wczasy do Jaworza, a wiêc nagrod¹ musi byæ
reklama , która trafi do najwiêkszej grupy odbiorców i zarazem
potencjalnych klientów w ca³ej Polsce. To tak¿e zysk dla nas.
Ka¿dy turysta odwiedzaj¹cy gospodarstwo agroturystyczne u nas
w Jaworzu czy Jasienicy i tak „symboliczn¹ z³otówkê” zostawi
goszcz¹c w naszej miejscowoœci. A wiêc zysk odniesie i przedsiêbiorca i gmina.
Rozmawia³: P. Filipkowski

Z PRAC OPG
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OŒRODKA PROMOCJI GMINY JAWORZE
ZA OKRES OD 1.01.2009 DO 31.12.2009
Jednostk¹ sprawozdawcz¹ jest Oœrodek Promocji Gminy Jaworze z siedzib¹ w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 82, 43-384 Jaworze.
OPGJ s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych spo³ecznoœci Jaworza oraz upowszechnianiu wiedzy o naszej miejscowoœci i tradycjach regionalnych.
Sprawozdaniem merytorycznym objêto okres od 01 stycznia do
31 grudnia 2009 roku.
W tym czasie OPGJ zorganizowa³o nastêpuj¹ce imprezy kulturalne i sportowe:
1. Biesiada Ludowa - 24.01.2009. W imprezie wziê³o udzia³
oko³o 200 osób, a w trakcie imprezy wyst¹pi³o 6 zespo³ów
z terenu gminy i z gmin przyleg³ych. W ramach biesiady
zorganizowano Noworoczny Charytatywny Turniej Pi³ki Siatkowej.
2. 29.01.2009 - odby³o siê spotkanie noworoczne Rady Powiatu
Bielskiego, na którym podsumowano dzia³alnoœæ gmin w roku
2008 i uzgodniono plan wspó³pracy na 2009 r.
3. W dniach 26-28.02.2009 zorganizowano wystawê promocyjn¹
na terenie hotelu „Golêbiewski” w Wiœle podczas trwaj¹cego
tam „Forum Gospodarczego Œl¹sk 2009”.
4. 6-8.03.2009 wspó³organizowano zimowy wypoczynek dzieci
z parafi¹ ewangelicko-augsbursk¹ w Jaworzu w ramach zadania gminnego pn. „Zimowy wypoczynek dzieci” Wis³a Jawornik.
5. 14-15.03.2009 wspólnie z Towarzystwem Mi³oœników Jaworza OPGJ przygotowywa³o posiady w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu pn. „15 lat wspó³pracy Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie z Gimnazjum w Jaworzu i LMiRZ”
6. 20.03.2009- spotkania starostów z Czech i S³owacji, na którym podsumowano wspó³pracê w 2009 r.
7. 4.04.2009- wspó³organizacja „Turnieju £ucznictwa Terenowego 3D” wraz z Klubem Sportowym „X-10” z Jaworza, na terenie „Goœciñca Szumnego” w Jaworzu.
8. 5.04.2009- OPGJ wespó³ z Polskim Towarzystwem Ewangelickim i Parafi¹ Ewangelicko-Augsbursk¹ w Jaworzu przygotowa³o „Koncert Muzyki i Pieœni Pasyjnej” w koœciele ewangelickim w Jaworzu.
9. 17.04.2009 - spotkania dzia³aczy sportowych i kulturalnych z
terenu Gminy Jaworze, podsumowanie pracy w roku 2008
oraz ustalenie za³o¿eñ i propozycji na rok 2009.

10. 15-25.04.2009- wspólnie z TMJ i Gimnazjum w Jaworzu zorganizowano konkurs ekologiczny pn. „Ciekawe i Ma³o Znane
Obiekty i Miejsca Historyczne w Jaworzu”.
11. 26.04.2009- pó³metek „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” organizowanego przez Bielskie Towarzystwo Cyklistów, pod
patronatem pose³ do parlamentu europejskiego Gra¿yny Staniszewskiej. W imprezie wziê³o udzia³ oko³o 3000 uczestników.
12. 1-3.05.2009 – w amfiteatrze odby³a siê „Majówka 2009” - w
ramach projektu z UE- mia³a charakter miêdzynarodowy. Na
scenie prezentowa³o siê wiele zespo³ów artystycznych z Polski, z Czech i S³owacji, zaœ okras¹ by³ rodzinny rajd rowerowy oraz pokaz tradycji regionalnych itp. W imprezie w ka¿dym dniu wziê³o udzia³ oko³o 1000 osób.
13. 09.05.2009- wspó³organizacja na terenie Amfiteatru wraz z
gromad¹ zuchow¹ „Weso³a Gromadka Kubusia Puchatka” z
Jaworza i Komend¹ ZHP Hufca Beskidzkiego „Festiwalu Piosenki Zuchowej”. W festiwalu wziê³o udzia³ oko³o 15 gromad
zuchowych z terenu dzia³ania Komendy Hufca Beskidzkiego.
14. 23-24.05.2009 -wspó³organizacja na terenie Amfiteatru wraz
z Rejonowym Zwi¹zkiem Kó³ek i Organizacji Rolniczych w
Bielsku-Bia³ej „Przegl¹du Zespo³ów Regionalnych Kó³ Gospodyñ Wiejskich”, w którym wziê³o udzia³ oko³o 40 zespo³ów z
Powiatu Bielskiego. W trakcie przegl¹du goœcinnie wyst¹pi³
Zespó³ Instrumentalny „Starzy Przyjaciele”.
15. 25.05-01.06.2009 - organizacja imprez sportowych w ramach
„Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” organizowanego przez TKKF. W imprezach uczestniczyli uczniowie z
SP1, Gimnazjum, MOW i klubów sportowych z terenu Jaworza.
16. 6-7.06.2009 - wspó³organizacja na terenie Amfiteatru wraz z
Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Bia³ej „Wojewódzkiego
Przegl¹du Folklorystycznych Zespo³ów Dzieciêcych” w którym wziê³o udzia³ oko³o 45 zespo³ów dzieciêcych z Województwa Œl¹skiego.
17. 11.06.2009 - pomoc w nag³oœnieniu i obs³udze œwiêta koœcielnego „Bo¿ego Cia³a” dla parafii katolickiej w Jaworzu.
18. 13-14.06.2009- zorganizowanie „III Samochodowego Rajdu
Jaworza” Jaworze-Komorni Lhotka oraz „Pikniku na Powitanie
Wakacji” na terenie Villi Barbara. W rajdzie wziê³o udzia³ 12
za³óg. Piknik poprowadzi³ Grzegorz Stasiak w trakcie imprezy
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zagra³a Orkiestra Dêta „Glorieta”, Zespó³ Instrumentalny „Starzy Przyjaciele”. Impreza o charakterze miêdzynarodowym.
19. 20.06.2009- wspó³organizacja wraz z Parafi¹ EwangelickoAugsbursk¹ w Jaworzu na terenie Amfiteatru „V Koncertu
Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyñskiej”. W koncercie wziê³o udzia³ oko³o 15 chórów.
20. 3-7.08.2009- organizacja cyklu wyk³adów o charakterze naukowo-promocyjnym dla dzieci i m³odzie¿y z kó³ zainteresowañ dzia³aj¹cych przy OPGJ, GOPS i LMIRz, prowadzonych
przez grupy studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. Prace konserwacyjne zbiorów Muzeum Fauny i Flory Morskiej w Gimnazjum w Jaworzu.
21. 15.08.2009- organizacja postoju dla pojazdów zabytkowych
bior¹cych udzia³ w Miêdzynarodowym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych „Bielany 2009”.
22. 20.08.2009- zorganizowanie spotkania z rolnikami w sprawie
organizacji „Korowodu Do¿ynkowego” w ramach „XXIII Jaworzañskiego Wrzeœnia”.
23. 5-6.09.2009- organizacja imprezy plenerowej pod nazw¹ „XXIII
Jaworzañski Wrzesieñ” po³¹czonej z tradycyjnym „Korowodem Do¿ynkowym” i z zawodami „Strong Drwal”. W korowodzie wziê³o udzia³ oko³o 30 pojazdów rolniczych i zaprzêgów
konnych. Uczestników imprezy by³o oko³o 1000 w ka¿dym
dniu trwania imprezy. W „Jaworzañskim Wrzeœniu” wziê³y
udzia³ zespo³y z Polski i z zagranicy w tym z Czech, S³owacji
i Wêgier. Impreza o charakterze miêdzynarodowym.
24. 3.10.2009 - wspó³organizacja Rajdu Turystycznego ZNP.
25. 4.10.2009 - wspó³organizacja koncertu muzyki powa¿nej w
Koœciele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. W koncercie wziê³y udzia³ trzy zespo³y, w tym Chór z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu. Koncertu wys³ucha³o oko³o 300 osób.
26. 31.12.2009- organizacja imprezy plenerowej „Noworoczne
Winszowanie” – spotkania w³adz samorz¹dowych Jaworza z
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mieszkañcami - czyli Sylwestra na terenie amfiteatru w Jaworzu. W imprezie wziê³o udzia³ oko³o 300-350 osób.
We wspomnianym okresie OPGJ by³ koordynatorem wspó³pracy
zagranicznej na zasadzie partnerstwa gmin z gminami: z Dorzecza Stonavki (Czechy), Doliny Terchovej (S³owacja) oraz gmin¹
powiatu Solnok tj. Jaszszentandras (Wêgry). W tym czasie zorganizowano 11 wyjazdów zagranicznych o charakterze promocyjno-kulturalnym m.in.:
- 23.05.2009 – Stritez – Dni Gminy;
- 6.06.2009 – Horni Tosanovice – Turniej „Old Boys”;
- 20.06.2009 – Hnojnik – 50-lecie polskiej szko³y w Hnojniku;
- 27.06.2009 – Tranovice – Dni Gminy;
- 25.07.2009 – Komorni Lhotka – Ligotsky Jarmark;
- 26.07.2009 – Bela – Dni Gminy;
- 15.08.2009 – Strecno – Dni Strcna;
- 5.09.2009 – Tranovice – Do¿ynki;
- 12.09.2009 – Horni Tosanovice – Do¿ynki;
- 5.12.2009 – Komorni Lhotka – Wystawa Bo¿onarodzeniowa;
- 20.12.2009 – Horni Tosanovice – Wystawa Bo¿onarodzeniowa;
Ponadto w roku 2009 OPGJ organizowa³, uczestniczy³ i wspó³organizowa³ wiele imprez o charakterze regionalnym w tym konkursy kulinarne „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, wspomaga³ Ko³a KGW
Nr 1 i 2, i KERiI Nr 8 z Jaworza oraz imprezy organizowane przez
inne stowarzyszenia. W minionym roku OPGJ tak¿e organizowa³
wystawy i spotkania z ciekawymi ludŸmi, twórcami regionalnymi
na terenie „Galerii na ul. Zdrojowej”, owocem by³o 10 ró¿norodnych wystaw oraz 2 spotkania autorskie. Przy OPGJ dzia³aj¹ ko³a
zainteresowañ tj. „Kó³ko Plastyczne”, „Kó³ko Ekologiczne”, „Ko³o
¯eglarskie” oraz dzia³a³y 2 zespo³y artystyczne tj. Orkiestra Dêta
„Glorieta” i Zespó³ Instrumentalny „Starzy Przyjaciele”.
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze w ramach mo¿liwoœci finansowo-kadrowych stara siê jak najpe³niej zrealizowaæ zadania
wynikaj¹ce z ustawy oraz zadania statutowe na³o¿one przez Urz¹d
Gminy w Jaworzu.
OPGJ

Konferencja Greenways - 19 marca 2010r
W pi¹tek 19 marca 2010r. w „Galerii Na Zdrojowej” w Jaworzu
zorganizowana zosta³a konferencja partnerów projektu pn. „Promocja trasy Greenways Jaworze –Stonavka”, realizowanego przez
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze. Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele Urzêdu Gminy Jaworze, Stowarzyszenia Gmin
Dorzecza Stonawki z Republiki Czeskiej, jak równie¿ przedstawiciele wspó³pracuj¹cych gmin ze S³owacji. G³ównym celem konferencji by³a szeroko pojêta promocja szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Greenways Kraków - Morawy - Wiedeñ.
Szlak ten utworzony jest w oparciu o sieæ tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych œcie¿ek tematycznych. G³ówn¹ jego osi¹ jest 700-kilometrowa trasa rowerowa,
która ³¹czy zabytkowe miasta i miasteczka, a tak¿e cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie. Pocz¹wszy
od Jury Krakowskiej, przez Ziemiê Pszczyñsk¹, Œl¹sk Cieszyñski i Beskidy, szlak prowadzi na Morawy Po³udniowe, gdzie przez
winnice dociera do Dolnej Austrii. Zielony szlak Kraków-MorawyWiedeñ stanie siê w przysz³oœci najd³u¿sz¹ alej¹ drzew w Europie. Wiêcej informacji o Szlaku mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.krakowwieden.pl; Okazj¹ do promocji Jaworza
jest fakt, i¿ trasa Szlaku przebiega równie¿ przez nasz¹ gminê
oraz Komorni Lhotka.

Miêdzy innymi dzia³aniami w ramach niniejszego projektu, na
terenie gminy Jaworze bêdzie zamontowanie 3 map turystycznych z zaznaczonym przebiegiem szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Greenways Kraków - Morawy – Wiedeñ przez
Jaworze oraz 3 tablice informacyjne przedstawiaj¹ce 10 gmin
partnerskich Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki z Republiki Czeskiej.
Podczas pi¹tkowej konferencji omówiono równie¿ dotychczasow¹,
wieloletni¹ wspó³pracê Gminy Jaworze ze Stowarzyszeniem Gmin
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Dorzecza Stonawki. Omówiono z³o¿one projekty oraz nowe pomys³y na kolejne wspólne przedsiêwziêcia. Wyznaczono nowe
priorytety zwi¹zane równie¿ z turystyk¹ i ekoturystyk¹. Poruszono tak¿e tematykê odnawialnych Ÿróde³ energii.
W ramach kampanii promocyjnej projektu powstanie wspólny
portal internetowy przedstawiaj¹cy wspó³pracê gminy Jaworze z
gminami z Republiki Czeskiej, który prezentowaæ bêdzie wspólne
projekty, imprezy kulturalno-rekreacyjne i turystyczne przedsiêwziêcia. Zorganizowane zostan¹ tak¿e wyjazdy na imprezy do Komorni Lhotka i Górnych Toszanowic, podczas których zaprezentowane zostanie stoisko ekspozycyjno-wystawiennicze Szlaku.
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Projekt zosta³ dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Œl¹sk Cieszyñski - Tìšínské Slezsko i bud¿etu pañstwa.
Ca³kowity koszt niniejszego projektu zaplanowano na kwotê
14.785,00 EUR, z czego dofinansowanie wynosi 85%, co stanowi 12.567,25 EUR. Wk³ad w³asny dodatkowo wsparty zostanie z
bud¿etu pañstwa, w maksymalnej wysokoœci do 10% ca³ej jego
wartoœci.
Projekt bêdzie realizowany do listopada 2010roku.
OPG

Wspó³praca zagraniczna Gminy Jaworze
Zielony Szlak Greenways Kraków – Morawy – Wiedeñ
Zielony to kolor nadziei. Nadzieja zaœ w przyjaŸni, edukacji i wychowaniu jest nieomal fundamentem. Te trzy istotne elementy ³¹czy w
sobie projekt realizowany przez Oœrodek Promocji Gminy Jaworze.
Greenways Kraków-Morawy-Wiedeñ to szlak
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieæ tras rowerowych, pieszych,
wodnych, konnych oraz edukacyjnych œcie¿ek
tematycznych. G³ówn¹ jego osi¹ jest 700-kilometrowa trasa rowerowa, która ³¹czy zabytkowe miasta i miasteczka, a tak¿e cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie. Pocz¹wszy od Jury Krakowskiej, przez
Ziemiê Pszczyñsk¹, Œl¹sk Cieszyñski i Beskidy, szlak prowadzi na Morawy Po³udniowe,
gdzie wij¹c siê poœród winnic dociera do Dolnej Austrii. Zielony szlak Kraków-Morawy-Wiedeñ stanie siê w przysz³oœci najd³u¿sz¹ alej¹
drzew w Europie. Co roku bowiem z okazji
Œrodkowoeuropejskiego Dnia Drzewa, który
przypada na 20 paŸdziernika dzieci i m³odzie¿
sadz¹ na szlaku lokalne gatunki drzew, honoruj¹c w ten sposób zielone œwiêto.
Co konkretnie da ów projekt Gminie Jaworze?
Realizacja tego przedsiêwziêcia pozwoli jaworzanom i mieszkañcom gmin partnerskich na
dok³adniejsze zapoznanie siê z osi¹gniêciami poszczególnych
gmin. To tak¿e znakomita okazja na poszerzenie dotychczasowej wspó³pracy – mówi Krystyna Szczypka z Komisji Edukacji,
Sportu i Promocji – to tak¿e wspólne realizowanie projektów oraz

niebagatelna mo¿liwoœæ pog³êbienia przyjaŸni czesko – s³owacko
– polskiej – dodaje radna.
Opracowa³a Agata Jêdrysko na postawie materia³ów otrzymanych z Oœrodka Promocji Gminy Jaworze.

Wspó³praca zagraniczna Gminy Jaworze
19 marca Galeria na Zdrojowej goœci³a przedstawicieli w³adz
naszej gminy, Oœrodka Promocji Gminy, Stowarzyszenia Nasze Jaworze i starostów zaprzyjaŸnionych gmin czeskich i s³owackich oraz radnych. Przypomnijmy- pierwsze spotkanie robocze mia³o miejsce 18 lutego w Trzanowicach (Republika Czeska). Podczas tego spotkania omówiono szczegó³owo program
projektu „Promocja Trasy Greenways Jaworze-Stonavka”, w
który to wpisany jest szereg dzia³añ zarówno promocyjnych
po stronie polskiej poprzez wykonanie 3 map stoj¹cych z przebiegiem trasy Greenways przez Jaworze, 3 tablic informacyjnych o 10 gminach Dorzecza Stonavki oraz promocji podczas
wyjazdów zagranicznych. Ponadto ustalono program wspó³pracy zagranicznej na rok 2010. Przede wszystkim zawarto

porozumienie, i¿ podczas pobytu jaworzan na imprezach regionalnych w Czechach i S³owacji, nasze zorganizowane grupy bêd¹ korzysta³y z „opieki” miejscowych przewodników i w³odarzy. Na podobnych warunkach bêdziemy goœciæ grupy Czechów i S³owaków w Jaworzu.
Najbli¿sz¹ imprez¹ wyjazdow¹ pod patronatem OPG i Stowarzyszenia Nasze Jaworze bêdzie impreza folklorystyczna Streæanske Hody w Streænie na S³owacji w dniu 15 maja. Na tej
imprezie bêdzie promowana nasza gmina, jej walory turystyczne ale i nie zabraknie regionalnych akcentów kulinarnych. Strona s³owacka jaworzanom zaoferowa³a miêdzy innymi sp³yw rzek¹
Vah, zwiedzanie zamku oraz poczêstunek dla ca³ej grupy reprezentuj¹cej nasz¹ gminê.
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Z kolei 5 czerwca zorganizowany zostanie wyjazd zainteresowanych mieszkañców naszej gminy do Toszanowic Górnych
(Republika Czeska), którego celem bêdzie promocja gminy,
ale i zwiedzanie zabytków Œl¹ska Cieszyñskiego (Zaolzia) za
po³udniow¹ granic¹. Ta czêœæ jaworzan, któr¹ mniej interesuj¹
zabytki, a bardziej rozgrywki sportowe, bêdzie mog³a pozostaæ w Toszanowicach Górnych, gdzie bêd¹ rozegrane miêdzynarodowe mecze pi³ki no¿nej Old Boys. W zawodach wezm¹
udzia³ dru¿yny z Czech, S³owacji i dwie z Polski (w tym jedna
z Jaworza). Po zakoñczeniu zwiedzania jak i rozgrywek sportowych , planowane jest wspólne spotkanie z mieszkañcami
Toszanowic Górnych.
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Osoby zainteresowane wyjazdem lub te¿ szczegó³owymi informacjami na temat tych¿e wyjazdów zachêcamy do kontaktu z
Oœrodkiem Promocji Gminy Jaworze tel. 33 488-31-16.
Informacji udziela i zapisy tak¿e przyjmuje Zygmunt Podkówkaprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia Nasze Jaworze – pod nr tel.
33 817-21-18.
W kolejnym numerze Echa Jaworza napiszemy o nastêpnych
atrakcyjnych wyjazdach integracyjnych. I tak 26 czerwca do Doliny Terchovej (S³owacja), 25 lipca do Beli (S³owacja) i 31 lipca
na dwudniow¹ imprezê Jarmark Ligocki do Ligotki Kameralnej
(Republika Czeska).
P. Filipkowski

Wystawa i kiermasz przedœwi¹teczny w Galerii na Zdrojowej
W dniach 26 luty do 12 marca Ko³o Zainteresowañ dzia³aj¹ce przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu prezentowa³o swoje prace na kiermaszu przedœwi¹tecznym. By³y wiêc ozdoby wielkanocne, zarówno malowane, szyde³kowane czy
te¿ wykonywane z papieru. A wiêc prace, które
byæ mo¿e u nas jeszcze nie s¹ tak doceniane, jak
w krajach Europy Zachodniej. Takie nietuzinkowe
wyroby mog¹ byæ doskona³ym prezentem na
tzw.„zaj¹czka”, ale mog¹ te¿ stanowiæ ozdobê naszego sto³u wielkanocnego podkreœlaj¹c przy tym
indywidualizm jego mieszkañców. Przy okazji
mo¿na by³o równie¿ kupiæ rêcznie wykonane kartki œwi¹teczne, które w niczym nie przypominaj¹
tych sztampowych, dostêpnych w sieci handlowej.
Od 22 marca do 1 kwietnia w Galerii na Zdrojowej zorganizowano wystawê ozdób œwi¹tecznych
– Ko³a Zainteresowañ Parafii Ewangelickiej –,
a wiêc kartki œwi¹teczne, prace szyde³kowe, ró¿norakie ozdoby œwi¹teczne. Z kolei prace malarskie wykonane
ró¿nymi technikami zaprezentowa³y dzieci z Oddzia³u Dzieciêcego Szpitala Opieki D³ugoterminowej BZLR. Ponadto mo¿na by³o podziwiaæ bi¿uteriê wykonan¹ przez Nataliê Ficek oraz
ceramikê artystyczn¹ Wioletty Kuœ. Aby podkreœliæ artystyczny
charakter galerii, znany ju¿ w Jaworzu artysta Brano Saviæ „Bordens” doskonale w ca³oœæ wspomnianych wystaw wkomponowa³

Cz³owiek – najlepsza inwestycja
Wójt Gminy Jaworze
zaprasza m³odzie¿ w wieku 15 – 25 lat zamieszka³¹ na
terenie Jaworza
do udzia³u w projekcie
RAZEM M£ODZI PRZYJACIELE
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja m³odzie¿y, 27 dziewcz¹t i 23 ch³opców poprzez taniec, zajêcia sportowo – rekreacyjne i artystyczne przeciwdzia³aj¹ce marginalizacji i wykluczeniu spo³ecznemu w ramach lokalnej inicjatywy integracyjnej
– RAZEM M£ODZI PRZYJACIELE

swoje obrazy, a przy okazji wprowadzi³ wiele dodatkowych elementów podkreœlaj¹c tym samym rolê tego miejsca - Galerii na
Zdrojowej - dodatkowy wystrój kapelusz hiszpañski i kastaniety
na wieszaku z pewnoœci¹ podkreœl¹ gor¹cy klimat galerii. Kwiaty
zaœ przywodz¹ na myœl nigdy nie gasn¹ce s³oñce sztuki.
Przygotowa³ P. Filipkowski
Wiêcej zdjêæ na stronie www.jaworze.pl w zak³adce Echo Jaworza.

Zapraszamy na atrakcyjne, bezp³atne zajêcia i warsztaty:
• taneczne (salsa, street dance, taniec brzucha)
• sportowo-rekreacyjne (wyjazdy na œciankê wspinaczkow¹)
• trening autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem
• stylizacji/wiza¿u
• artystyczne (tworzenie bi¿uterii, sztuka decoupage)
Zapisy do 23 kwietnia 2010r. w biurze projektu i w sekretariacie
Gimnazjum nr 1 im. St. Maczka w Jaworzu, ul. Wapienicka 10.
Czas realizacji projektu: kwiecieñ – wrzesieñ 2010 r.
Bli¿sze informacje w Biurze Projektu Budynek Urzêdu Gminy,
ul. Zdrojowa 82, s. 203 tel. 33 8172 534
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Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
Socjalistyczne œwiêto?
Od czasu transformacji ustrojowo-gospodarczej w naszym kraju
jest traktowane po macoszemu. Kobiety dopominaj¹ce siê 8
marca o pamiêæ jawi¹ siê, jako relikty minionej epoki. Kojarzony
z czerwonym goŸdzikiem, myde³kiem czy rajstopami, obowi¹zkowymi obchodami z „ramienia i po linii” w ka¿dym zak³adzie
pracy, pod szyldem „jedynej przewodniej si³y narodu” obecnie sprowadzony zosta³ do poziomu absurdu. Dzieñ Kobiet jest niemodny i w z³ym guœcie.
A tak naprawdê co wiemy o historii tego œwiêta?
Oto garœæ faktów.
W staro¿ytnym Rzymie na pocz¹tku marca obchodzono Matronalia, œwiêto zwi¹zane z pocz¹tkiem nowego roku, macierzyñstwem
i p³odnoœci¹, które mo¿na uznaæ za pierwowzór dnia kobiet.
Po raz pierwszy zaœ Dzieñ Kobiet uczczono 20 lutego 1909
roku w Stanach Zjednoczonych, zaœ jego pocz¹tków szukaæ nale¿y wczeœniej, kiedy to w roku 1857 w Nowym Yorku kobiety
zorganizowa³y strajk w fabryce bawe³ny. Domaga³y siê krótszego
dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia, jak mê¿czyŸni.
Jeœli chodzi o Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet inicjatork¹ by³a Clara Zetkin - niemiecka dzia³aczka ruchu robotniczego -, a ów dzieñ
zosta³ potwierdzony oficjalnie uchwa³¹ Miêdzynarodowego Kongresu Kobiet Socjalistek w 1910 roku w Kopenhadze. W Europie
– Austrii, Danii, Szwajcarii oraz Niemczech- po raz pierwszy dzieñ
kobiet obchodzono 19 marca 1911 roku.

Sk¹d zatem data 8 marca?
Otó¿ w 1913 roku w³aœnie 8 marca zastrajkowa³y kobiety w Rosji
– wbrew zakazowi policji- cztery lata póŸniej równie¿ w tym dniu
protestowa³y panie z S. Petersburga. Do dziœ 8 marca jest pami¹tk¹ krwawo st³umionych strajków kobiet, to swego rodzaju
ho³d dla obywatelskiej odwagi i obrony praw cz³owieka. Równie¿
œwiêto kobiet kojarzone jest z walk¹ angielskich sufra¿ystek o
prawa wyborcze.
W Polsce Œwiêto Kobiet - jak widaæ zupe³nie nies³usznie kojarzone z ancien regime- zniesione zosta³o w 1993 roku przez ówczesn¹ premier Hannê Suchock¹. Dziœ wiele pañ nie uto¿samia
siê z Dniem Kobiet, twierdz¹c i¿ po pierwsze wstyd to historyczny, a po drugie chc¹ byæ szanowane i kochane przez ca³y rok, a
nie tylko jeden dzieñ z czym zdecydowanie mo¿na siê zgodziæ.
Wa¿ne jednak, aby nie popadaæ w nieuzasadnion¹ przesadê i
nie wylewaæ kolejny raz „dziecka z k¹piel¹”. Oddzielmy zatem
nienawiœæ do „komunizmu” od prawdy historycznej i obyczajowej. Traktujmy Dzieñ Kobiet, jako wspomnienie niezwyk³ej odwagi oraz czas szczerej komunikacji z partnerami. Drogie panie
tylko wówczas, kiedy powiemy czego chcemy i pragniemy, mo¿emy to uzyskaæ, b¹dŸ m¹drze negocjowaæ. Zaœ kwiatów i dobrych s³ów nigdy za wiele, zatem przyjmujmy je z uœmiechem.
Przygotowa³a Agata Jêdrysko

IV Europejski Dzieñ Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet ju¿ po raz pi¹ty w Wilamowicach w dniu 5
marca br, na zaproszenie i pod patronatem pose³ do Parlamentu
Europejskiego Ma³gorzaty Handzlik, spotka³y siê cz³onkinie Kó³
Gospodyñ Wiejskich z powiatu bielskiego. Wzorem lat ubieg³ych
panie nie tylko mog³y porozmawiaæ o swoich codziennych problemach, ale by³a to równie¿ doskona³a okazja, by w mi³ej
atmosferze pochwaliæ siê swymi pracami i osi¹gniêciami. Spotkanie tradycyjnie da³o tak¿e okazjê do podyskutowania o specyfice pracy pos³a do Parlamentu Europejskiego. Dziêki zaprosze-

niu Pose³ Ma³gorzaty Handzlik dwie spoœród przyby³ych do Wilamowic pañ, a mianowicie Maria Dziadek i Irena Rak ju¿ wkrótce
bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ w wyjeŸdzie studyjnym do Brukseli i
osobiœcie odwiedziæ Parlament Europejski. W spotkaniu tym
uczestniczy³y równie¿ Panie z naszych KGW z Jaworza.
Na podstawie informacji biura poselskiego
Ma³gorzaty Handzlik - opracowa³ P.Filipkowski
Zdjêcia: Biuro Poselskie Ma³gorzaty Handzlik

8 marca w Kole Gospodyñ Wiejskich nr 1
Tradycyjnie Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 1 organizuje swoje roczne spotkania sprawozdawcze w dniu 8 marca. Jest to szczególna data, bowiem w tym dniu przypada Dzieñ Kobiet. A jak podkreœli³a przewodnicz¹ca KGW nr 1 Danuta Mynarska - przy œwiêcie kobiet zawsze jest okazja do zaproszenia kilku „rodzynków”
na babskie spotkanie. Nie inaczej by³o i w tym roku, gdy¿ za
sto³em „prezydialnym” w stra¿nicy OSP zasiedli wójt Zdzis³aw

Bylok, przewodnicz¹cy naszej Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka i jego zastêpca Zygmunt Podkówka. Do sto³u zaproszono równie¿ moj¹ skromn¹ osobê. Z czasem na spotkanie przybyli cz³onkowie zespo³u „Starzy Przyjaciele” , którzy swoim wystêpem
uœwietnili drug¹ – mniej oficjaln¹ czêœæ spotkania. W pierwszej
czêœci Danuta Mynarska podsumowa³a dzia³alnoœæ Ko³a w roku
2009 i przedstawi³a plan pracy na rok bie¿¹cy. Oprócz udzia³u
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pañ w gminnych imprezach jak „majówka” i „do¿ynki”, w planie
pracy znalaz³y siê wspólne wyjazdy integracyjne m.in. do Wroc³awia , na baseny termalne oraz udzia³ w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Jaworze. Mi³ym akcentem
ze stron przedstawicieli w³adz samorz¹dowych by³y ¿yczenia sk³adane wszystkim obecnym na spotkaniu paniom, a szczególn¹
uwagê na pewno wzbudzi³a poetycka forma ¿yczeñ , któr¹ osobiœcie wyrecytowa³ sam wójt. Aczkolwiek kolejne wyst¹pienie wójta ju¿ nie mia³o poetyckiego zabarwienia, gdy¿ dotyczy³o zwyczajnej prozy ¿ycia- czyli wypunktowania tego wszystkiego co
urz¹d wspólnie z rad¹ gminy planuj¹ zrealizowaæ w tym roku, a
co bêdzie realizowane w kolejnych latach. Tutaj te¿ mieszkanki

Jaworza mia³y okazjê do zadania wójtowi kilku pytañ dotycz¹cych naszej miejscowoœci. Na spotkanie przyby³y dwie nowe cz³onkinie Ko³a. Jak podkreœli³a Danuta Mynarska jednym z celów prac
KGW nr 1 bêdzie pozyskanie nowych cz³onkiñ , a przede wszystkim odm³odzenie samego KGW. I tu nale¿a³oby dodaæ, ¿e pani
D. Mynarska zapewne bra³a pod uwagê tylko wiek metrykalny
pañ. Gdy¿ patrz¹c na zapa³ i energiê jak¹ emanuje wiêkszoœæ
Pañ z KGW ( ale nie tylko ) , mo¿na tylko ¿yczyæ wielu trzydziestolatkom takiej samej energii i chêci do ¿ycia . Zapewne i p³eæ
brzydsza mog³aby spróbowaæ „zawirusowaæ siê bakcylem m³odoœci z KGW ”. A mo¿e to tak¿e zas³uga samej przewodnicz¹cej?
Przygotowa³ P. Filipkowski
Wiêcej zdjêæ na stronie www.jaworze.pl w zak³adce Echo Jaworza

Z ¿ycia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
„Ród Bludowskich – w³aœcicieli Jaworza na tle szlachty Œl¹ska Cieszyñskiego” (fragmenty)
Marcowe Zebranie jaworzañskiego oddzia³u PTEw. up³ynê³o pod
has³em „Ród Bludowskich – w³aœcicieli Jaworza na tle szlachty Œl¹ska Cieszyñskiego”. Temat taki zosta³ przygotowany w
zwi¹zku z 355 rocznic¹ urodzin i 280 rocznic¹ œmierci hrabiego Jana Fryderyka Bludowskiego – Pana na Ochabach i HaŸlachu, które przypadaj¹ w tym roku. Z prelekcj¹ przyby³ dr Wac³aw Gojniczek – pracownik naukowy Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach.
Prelegent wspomnia³ Jubileusz 300-lecia Koœcio³a Jezusowego w Cieszynie – dodaj¹c, ¿e bez ewangelickiej szlachty Ksiêstwa Cieszyñskiego, nie powsta³by koœció³ w Cieszynie. Nastêpnie naœwietli³ t³o historyczne na Œl¹sku Cieszyñskim i na
Morawach. Kolejny rozdzia³ prelekcji to omówienie zawi³oœci
feudalnych – godzi siê wspomnieæ, ¿e do XV wieku wsie nale¿a³y wy³¹cznie do Ksiêcia Cieszyñskiego, od XV w. Ksi¹¿ê prze-

kazywa³ w dzier¿awê wioski swoim wiernym rycerzom, od kilka lat … a¿ na do¿ywocie. W koñcu wioski zosta³y dziedziczone, sprzedawane lub przejmowane na skutek licznych koligacji familijnych rodów szlacheckich. Jako, ¿e prelekcja by³a
wspomagana prezentacj¹ multimedialn¹ - zebrani mogli obejrzeæ liczne herby i malowane epitafia wielu spoœród nich np.
Bludowskich, Tschammerów, Dzieæmorowskich, Cetrysów,
Schaffgotschów i Liszków.
Na zakoñczenie prezentacji multimedialnej zebrani mogli zobaczyæ piêkn¹ tablicê z drzewem genealogicznym Bludowskich
przechowywan¹ w zbiorach Biblioteki Tschammera w Cieszynie.
Jan Kliber
Fragmenty wybra³ P.Filipkowski
Ca³y tekst dostêpny jest na stronie internetowej www.jaworze.pl
w zak³adce Echo Jaworza / kwiecieñ 2010.

Z dzia³alnoœci Stowarzyszenia Nasze Jaworze
Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasze Jaworze
W dniu 17 marca mia³o miejsce coroczne walne zebranie
cz³onków i zarz¹du Stowarzyszenia Nasze Jaworze. Podczas
tego spotkania przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci
organizacji za lata 2008-2009. Nastêpnie w jawnym g³osowaniu udzielono jednog³oœnie absolutorium zarz¹dowi stowarzyszenia. Przypomnijmy sk³ad zarz¹du: Zygmunt Podkówka - przewodnicz¹cy, Zdzis³aw Niemczyk- zastêpca przewod-

nicz¹cego, Danuta Mynarska - sekretarz, Krystyna Szczypka- skarbnik i El¿bieta Zagu³a - cz³onek. Podczas tego zebrania omawiano tak¿e plan pracy na rok bie¿¹cy, a w tym g³ównie projekt wyjazdów promocyjno – integracyjnych, a tak¿e
spotkañ w samym Jaworzu.
Na podstawie informacji Z.Podkówki opracowa³ P. Filipkowski
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TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW JAWORZA
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Towarzystwa Mi³oœników Jaworza za 2009 rok
W 2009 roku TMJ dzia³a³o wg. za³o¿onego planu : posiady, wernisa¿e, wystawy fotograficzne , wycieczka, konkurs otwarty na
prace artystyczne. Tak¿e w tym czasie TMJ mia³o swoje dwa
wa¿ne jubileusze: 10-lecie Galerii pod Groniem” i 25-lecie TMJ.
Z tej ostatniej okazji wydano okolicznoœciow¹ publikacjê „Nasz
G³os”. Ponadto cz³onkowie TMJ oraz przedstawiciele zarz¹du
towarzystwa brali udzia³ w obchodach rocznicowych œwi¹t narodowych, w uroczystoœciach zwi¹zanych z przyznaniem nagród
im ks. Józefa Londzina oraz Srebrnej Cieszynianki. Delegacja
reprezentuj¹ca TMJ po raz kolejny uczestniczy³a w III Samochodowym Rajdzie Jaworza. Ponadto -podobnie jak w latach poprzednich - cz³onkowie towarzystwa aktywnie w³¹czyli siê kwestê
cmentarn¹ 1 listopada oraz realizacjê zadañ zwi¹zanych z renowacj¹ i ochron¹ zabytków w ramach Spo³ecznej Rady Ochrony i
Odnowy Zabytków. G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ TMJ jest organizowanie „Posiad” oraz wystaw tematycznych zwi¹zanych z propagowaniem kultury i obyczajów Ziemi Cieszyñskiej.
W roku 2009 zarz¹d TMJ zorganizowa³ m.in. :
- 10 posiad oraz 5 wystaw: koronki koniakowskie, wernisa¿ malarstwa Mieczys³awa Grenia, Zachody s³oñca- fotogramy Ryszarda Stanclika i Tomasza Wróbla, Architektura Nepalu –fotografie
Joanny Nowosadzkiej, Strój œl¹ski w starej fotografii i na reprodukcjach. Dwie z poœród wystaw tj. Zachody s³oñca i Architektura Nepalu wystawione zosta³y równie¿ w Galerii na Zdrojowej
dzia³aj¹cej pod patronatem Oœrodka Promocji Gminy Jaworze.
Konkurs opisowo-fotograficzny dla dzieci i m³odzie¿y ze szko³y
podstawowej, gimnazjum i M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego zatytu³owany :”Ciekawe i ma³o znane obiekty historyczne
w Jaworzu”. Wyniki konkursu zosta³y og³oszone i nagrody wrêczone na Jaworzañskiej Majówce. Konkurs przygotowano we
wspó³pracy z OPG.
W kwietniu 2009 roku TMJ uroczyœcie obchodzi³o 10-lecie powstania „Galerii pod Groniem”. Historiê dotychczasowej dzia³alnoœci
obiektu opracowa³a i przedstawi³a Ma³gorzata Kobiela-Gryczka.
30 maja reprezentacja TMJ w osobach: Jadwiga Roik i Ryszard
Stanclik – wziêli udzia³ w walnym zebraniu Macierzy Ziemi Cieszyñskiej w Cieszynie

- 13-14 czerwca za³oga TMJ „Pnioki” uczestniczy³a w III Samochodowym Rajdzie Jaworza, zajmuj¹c w koñcowej punktacji I
miejsce.
- 16 sierpnia w „Skansenie” liczna reprezentacja TMJ uczestniczy³a w spotkaniu mieszkañców Jaworza po³¹czonym z pokazem dawnych tradycji regionalnych
- 23 wrzeœnia odby³a siê wycieczka do basenów termalnych w
Bukowinie Tatrzañskiej po³¹czona ze zwiedzaniem m.in. Doliny
Koœcieliskiej
- 10 paŸdziernika na V Powiatowym ZjeŸdzie Towarzystw Regionalnych, TMJ by³o reprezentowane przez Irmê Gryczka i Ryszarda Stanclika.
- 28 listopada uroczyste obchody 25-lecia za³o¿enia TMJ. W trakcie, których za dzia³alnoœæ na rzecz gminy, województwa i kraju
odznaczeni zostali: Ma³gorzata Kobiela-Gryczka i Ryszard Klima
medalami – Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. Irmgarda Gryczka i
Boles³aw Rabaszowski medalami -Zas³u¿ony dla Województwa
Œl¹skiego. Zaœ Tomasz Wróbel, Ryszard Stanclik, Jerzy Kukla i
Jan Knie¿yk medalami - Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza.
W zwi¹zku z obchodzonym jubileuszem TMJ zosta³ wydany periodyk „Nasz G³os”, w którym mo¿na zapoznaæ siê z histori¹ powstania i dzia³ania TMJ na przestrzeni æwieræwiecza. Po œmierci
naszej nieod¿a³owanej kole¿anki Urszuli Wróbel, prowadzenie
kroniki TMJ przej¹³ jej syn Tomasz.
Rozwi¹zane zosta³o M³odzie¿owe Ko³o TMJ, w jego miejsce powsta³o historyczne „Ma³a Ojczyzna”, które bêdzie wspó³pracowa³o z towarzystwem. W ci¹gu roku odby³y siê dwa spotkania z
wójtem gminy Zdzis³awem Bylokiem. Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Jaworza sk³ada serdeczne podziêkowania rodzinie Steklów za udostêpnianie nieodp³atnie sali na posiady i zebrania
TMJ, a dr A. Kwieciñskiemu za nieodp³atn¹ pomoc poligraficzn¹
oraz wydrukowanie „Naszego G³osu”. Dziêkujemy wszystkim organizacjom i instytucjom, które wspó³pracuj¹c z nami przyczyni³y siê do naszych wspólnych dzia³añ.
Na podstawie Sprawozdania TMJ za 2009 rok
opracowa³ P.Filipkowski

*****
Tyle „statystycznych” informacji na temat tej organizacji pozarz¹dowej. Jakby na to nie spojrzeæ TMJ wkroczy³o w kolejne
æwieræwiecze dzia³alnoœci. To mo¿na rzec du¿o, ale s¹ w Jaworzu znacznie d³u¿ej dzia³aj¹ce organizacje, jak chocia¿by OSP
czy KGW. W zwi¹zku z niedawnym jubileuszem poprosiliœmy
prezesa TMJ dr Adama R. Kwieciñskiego o kilka s³ów na temat przesz³oœci, ale g³ównie przysz³oœci tej organizacji.
EJ: Obecnie jest Pan drug¹ kadencjê prezesem Towarzystwa
Mi³oœników Jaworza. Jak Pan dziœ postrzega pozycjê TMJ wœród
organizacji pozarz¹dowych w Jaworzu?
A.Kwieciñski: Przede wszystkim nasze
towarzystwo dziêki swojej dzia³alnoœci wyrobi³o sobie wœród mieszkañców dobr¹ renomê. Nie stanowimy dla nikogo konkurencji, lecz wype³niliœmy przed laty lukê w
zakresie dzia³alnoœci kulturalnej i popularyzacji wiedzy o historii i tradycji Jaworza,
a zarazem naszej ma³ej Ojczyzny – Œl¹ska Cieszyñskiego. Nazwa „posiady” ko-

jarzy siê dziœ z naszym towarzystwem i dla wiêkszoœci jaworzan
oznacza spotkanie z ludŸmi nauki, kultury, podró¿nikami itp. Zatem po³¹czenie wyk³adu-prelekcji ze wspólnym spotkaniem przy
kawie i cieœcie. Ka¿de posiady zaczynamy do naszego „hymnu”
– czyli znanej pieœni ludowej „Szumi Jawor”. Wstêp na te spotkania jest otwarty dla ka¿dego i co wa¿ne w dzisiejszym skomercjalizowanym œwiecie- bezp³atny. Wszystko odbywa siê dziêki
wsparciu finansowemu Urzêdu Gminy Jaworze ( w ramach corocznego konkursu dla organizacji pozarz¹dowych), ale i goœcinnoœci Pañstwa Ireny i Paw³a Steklów. To ich Galeria pod Groniem od ponad 10 lat goœci nas, daje mo¿liwoœæ organizacji posiad , wystaw naszych twórców. Muszê dodaæ , ¿e nasze towarzystwo jest rozpoznawalne i Warszawie , a nawet poza granicami kraju. To wszystko dziêki unikatowemu w skali kraju albumowi Ryœka Stanclika „Jaworze w starej fotografii”. Album „zawêdrowa³” ju¿ do wielu krajów Europy. Zaœ jeœli idzie o Warszawê,
to w dalszym ci¹gu otwarta pozostaje kwestia organizacji „Dni
Podbeskidzia” , na których wiod¹c¹ rolê mia³oby pe³niæ Jaworze.
Wiem, ¿e taka impreza spotka³aby siê z zainteresowaniem w stolicy. Tym bardziej, ¿e mamy co pokazaæ i czym siê pochwaliæ,
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zaœ dla wielu znanych „warszawiaków”, jak np. Stefan Kisielewski Jaworze jest dobrze kojarzone chocia¿by poprzez zwi¹zki rodzinne.
EJ: A jakie plany poza oczywiœcie posiadami wi¹¿e Pan z TMJ
na ten rok?
A. Kwieciñski: Moim marzeniem, ale myœlê, ¿e tak¿e wielu kolegów i kole¿anek z TMJ jest przyci¹gniêcie do towarzystwa m³odszego pokolenia. Swego czasu przy gimnazjum w Jaworzu Œrednim dzia³a³o m³odzie¿owe ko³o TMJ. Teraz powo³aliœmy ko³o „Ma³a
Ojczyzna”, które bêdzie dzia³a³o samodzielnie, choæ pod naszym
patronatem. Uwa¿am, ¿e wielu m³odych ludzi – nie tylko rdzennych jaworzan, ale tak¿e tych mieszkaj¹cych tu od niedawnamog³oby poprzez swój entuzjazm i „œwie¿e” pomys³y wnieœæ coœ
nowego i mo¿e atrakcyjnego w nasz¹ dzia³alnoœæ. Obecnie towarzystwo liczy 103 cz³onków, s¹ wœród nas zarówno rdzenni
jaworzanie, jak i ludzie mieszkaj¹cy tutaj od kilkunastu lat, z ró¿nym wykszta³ceniem, ró¿nymi zainteresowaniami i zawodami.
EJ: Patrz¹c na ostatnie kilka lat dzia³alnoœci TMJ, co Pana zdaniem jest najwiêkszym sukcesem tej organizacji?
A.Kwieciñski: Bezapelacyjnie dzia³alnoœæ Spo³ecznej Rady
Ochrony i Odnowy Zabytków. To, co rada zrobi³a w czasie swojej
dzia³alnoœci dla ratowania zabytków, ich zewidencjonowania na
terenie ca³ej gminy, stanowi ewenement w skali kraju. Takim sztandarowym „pomnikiem” dzia³alnoœci rady jest odnowiona Kwatera
Hrabiowska na cmentarzu katolickim, ale nie tylko. To tak¿e pomniki zas³u¿onych osobistoœci dla rozwoju Jaworza na obu cmentarzach wyznaniowych, to przyk³ad doskona³ej wspó³pracy ekumenicznej pomiêdzy Akcj¹ Katolick¹ i Polskim Towarzystwem
Ewangelickim.
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EJ: Na koniec mo¿e kilka s³ów podsumowania wspó³pracy z innymi organizacjami pozarz¹dowymi i Urzêdem Gminy Jaworze?
A.Kwieciñski: Chcia³bym przede wszystkim podkreœliæ, ¿e nasza
dzia³alnoœæ nie polega na rywalizacji z kimkolwiek. Nie ze wszystkimi organizacji wspó³pracujemy, gdy¿ specyfika naszej dzia³alnoœci
powoduje, i¿ zawê¿amy siê do dzia³añ kulturalnych i popularyzuj¹cych wiedzê o historii Jaworza i Ziemi Cieszyñskiej. St¹d najczêœciej nasza wspó³praca dotyczy takich organizacji, jak Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Akcja Katolicka, Ko³a Gospodyñ Wiejskich,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Zespó³ Starzy Przyjaciele i ZR Jaworze.
Wspó³pracê tê jak i z Urzêdem Gminy oceniam dobrze. Mimo, ¿e
czasami w naszym œrodowisku pojawiaj¹ siê g³osy krytyki to uwa¿am, ¿e wynikaj¹ one nie tyle z czyjejœ z³oœliwoœci, co mo¿e „przesadnej” czasami troski o nasze Jaworze. A jak wiemy z procesu
wychowania „ nadopiekuñczoœæ” jest cech¹ wielu kochaj¹cych rodziców – w tym wypadku swoj¹ miejscowoœæ – mieszkañców.
Rozmawia³: P. Filipkowski
„Ci, których kochamy, nie umieraj¹ nigdy, bo mi³oœæ to
nieœmiertelnoœæ.”
Emily Dickinson

Naszemu koledze
Tomaszowi Wróblowi
Najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia
Z powodu œmierci dziadka - Karola Kropek
sk³ada
Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

POSIADY TMJ
Górskie opowieœci
Tworz¹ naturaln¹ granicê pomiêdzy Francj¹, a Hiszpani¹.
Rozci¹gaj¹ siê od Oceanu Atlantyckiego (Zatoki Biskajskiej)
na pó³nocnym zachodzie, do Morza Œródziemnego na po³udniowym wschodzie. Licz¹ 430 km, zaœ œrednia wysokoœæ
szczytów dochodzi do 3000 m.n.p.m. Tak krótko mo¿na
scharakteryzowaæ Pireneje. To one sta³y siê tematem pierwszych w 2010 roku posiad Towarzystwa Mi³oœników Jaworza. O górach opowiada³ podró¿nik Stanis³aw Zabrzeski, tytu³
- Wêdrówka przez Pireneje - sugerowa³ g³ówny w¹tek, bowiem prelegent opowiada³ nie tylko o frapuj¹cej wyprawie,

ale i przygotowaniach. Swego rodzaju uci¹¿liwoœci¹ by³a doœæ sk¹pa literatura w naszym rodzimym jêzyku, zatem podró¿nik musia³ korzystaæ z czeskich Ÿróde³. Górskie
opowieœci i ciekawostki zosta³y
okraszone porywaj¹cymi slajdami
co sprawi³o, ¿e uczestnicy marcowych posiad choæ na chwil
kilka mogli przenieœæ siê w urokliwe góry.
Opracowa³a Agata Jêdrysko

Zebranie sprawozdawcze Ko³a Pszczelarzy w Jaworzu
W dniu 28 marca mia³o miejsce roczne zebranie sprawozdawcze
Ko³a Pszczelarzy w Jaworzu. Obradom przewodniczy³ prezes Ko³a
Pszczelarzy w Jaworzu - Mieczys³aw Szyma. W spotkaniu tym
oprócz samych pszczelarzy uczestniczy³ równie¿ przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka.
Ko³o Pszczelarzy w Jaworzu w roku 2009 zrzesza³o 23 pszczelarzy, którzy ³¹cznie posiadali 220 rodzin pszczelich. W ubieg³ym
roku Kolo zakupi³o dla wszystkich pszczelarzy lekarstwa przeciw
warozie oraz 23 matki pszczele. Na Regionalnych Dniach Pszczelarza w Andrychowie srebne odznaki PZP otrzyma³o piêciu
cz³onków jaworzañskiego ko³a: Jan Herma, Jan Stekla, Jan Zontek, Czes³aw Krajewski i W³adys³aw Morawiec.
Jak co roku pszczelarze zrzeszeni w jaworzañskim kole uczestniczyli w korowodzie do¿ynkowym (Jaworzañski Wrzesieñ) oraz w
sk³adaniu wi¹zanek kwiatów podczas uroczystoœci pañstwowych.
Ponadto zorganizowana zosta³a wystawa sprzêtu pszczelarskiego

oraz pokazano na stoisku Ko³a Pszczelarzy ul za szyb¹ z pszczo³ami, tak aby mo¿na by³o zobaczyæ codzienn¹ pracê owadów w ulu.
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Szeœciu cz³onków ko³a uczestniczy³o w Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Jeleniej Górze. Tradycyjnie na zakoñczenie sezonu
pszczelarskiego zorganizowano wspólne spotkanie , na którym wrêczono br¹zowe odznaki PZP dla dziewiêciu cz³onków
ko³a. Wyró¿nienia te otrzymali: Jan Cholewik, Jan Twardzik,
Dominik Lorañczyk, W³adys³aw Talik, Czes³aw Migo, Stanis³aw
S³owik, Aleksander Wyrobek, Bart³omiej Maciejowski i Henryk
Michalski. W ostatnim czasie do ko³a przyst¹pi³o dwóch nowych cz³onków.
Po odczytaniu sprawozdañ, prezes M.Szyma poinformowa³ o
dzia³aniach pszczelarzy w ramach ogólnopolskiej akcji przeciwko uprawom roœlin genetycznie modyfikowanych. Jak wynika ze wstêpnych obserwacji, takie uprawy powoduj¹ masowe giniêcie pszczó³. Sprawa ta trafi³a ju¿ do Sejmu, poniewa¿ Unia Europejska w tej kwestii pozostawi³a woln¹ decyzjê
rz¹dom krajów cz³onkowskich. Wiele krajów u siebie wprowadzi³o ju¿ ca³kowity zakaz upraw roœlin genetycznie modyfikowanych.
Na zakoñczenie glos zabra³ przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze informuj¹c o bie¿¹cych gminnych tematach, a tak¿e odniós³ siê do tematyki GMO – przypominaj¹c niedawn¹ uchwa³ê
naszej Rady Gminy popieraj¹cej dzia³ania w³adz wojewódzkich
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w celu wprowadzenia zakazu upraw tych roœlin na terenie województwa.
Przygotowa³: P.Filipkowski
W tekœcie wykorzystano fragmenty sprawozdania prezesa Ko³a
Pszczelarzy M.Szyma.

Koncert pieœni pasyjnej i 40-lecie pracy organistki Anny Widajewicz
Koncert pieœni pasyjnej na trwa³e wpisa³ siê w ¿ycie jaworzañskiej
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. W tym roku w niedzielê palmow¹
28 marca przybyli do œwi¹tyni wierni mogli pos³uchaæ pieœni pasyjnych w wykonaniu dzia³aj¹cych przy parafii zespo³ów: Chórku
Dzieciêco-M³odzie¿owego, Zespo³u Cantate, Chóru Ewangelickie-

go, na organach gra³ goœcinnie Edward Kaleta, zaœ wiersze recytowali gimnazjaliœci - Anna Brudny i Jakub Kaulbert. To by³a pierwsza czêœæ wieczoru pasyjnego. Druga czêœæ poœwiêcona by³a 40leciu pracy w tutejszej parafii organistki Anny Widajewicz.
Pf

Walne zebranie OSP w Jaworzu
Co roku druhowie naszej OSP spotykaj¹ siê w marcu na walnym spotkaniu sprawozdawczym.
W tym roku takie obrady mia³y miejsce w niedzielê 14 marca . A oprócz zarz¹du OSP, w³odarzy
gminy, w spotkaniu uczestniczy³ równie¿ przedstawiciel PSP z Bielska-Bia³ej, zastêpca komendanta bryg. Krzysztof Grygiel oraz Prezes Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w BielskuBia³ej dh Jan Cholewa, a tak¿e druhowie z Republiki Czeskiej – z miejscowoœci Rzeka. PrzyjaŸñ
pomiêdzy polskimi i czeskimi stra¿akami rozpoczê³a siê przed 7 laty, a okazj¹ do wspólnych
spotkañ s¹ zawody (w ubieg³ym roku w³aœnie druhowie z naszej OSP uczestniczyli w takich
zmaganiach w czeskiej miejscowoœci Reka oraz w Tranovice). Ponadto druhowie wspó³zawodnicz¹ w miêdzynarodowych zawodach Strong Drwali, jakie odbywaj¹ siê podczas Jaworzañskiego Wrzeœnia od 2008 roku.
Przewodnicz¹cym obrad Walnego Zebrania OSP zosta³ dh Rudolf Galocz. Sprawozdanie za
rok 2009 przedstawi³ prezes OSP Czes³aw Malchar. W tym roku mija czwarty rok kadencji
obecnego zarz¹du jaworzañskiej stra¿y po¿arnej, kadencja koñczy siê w 2011 roku. Historia
ochotniczej stra¿y po¿arnej w Jaworzu liczy ponad sto lat, a dok³adnie mija 137 lat od kiedy w
Jaworzu zaczêli dzia³aæ stra¿acy ochotnicy. Za³o¿ycielem stra¿y by³ ówczesny dzier¿awca tutejszego maj¹tku dworskiego Jan Cichy. Dziœ sk³ad zarz¹du przedstawia siê nastêpuj¹co: Prezes-
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Czes³aw Malchar, Zastêpca Prezesa Aleksander Greñ, Naczelnik Jerzy Knapczyk, Skarbnik - Eryka Rojczyk, Sekretarz Adam
Ryrych, Cz³onkowie; Józef Brandys, Andrzej Pietrzyk, Damian
Starsiak. W okresie sprawozdawczym odby³o siê 12 zebrañ miesiêcznych. Stan osobowy jednostki jaworzañskiej OSP na koniec
2009 roku wynosi³ : cz³onkowie czynni 48 osób, cz³onkowie wspieraj¹cy 33 osoby, dru¿yna kobieca 12 pañ, 2 cz³onków honorowych, m³odzie¿owa dru¿yna 11 osób (w tym jedna dziewczyna).
£¹cznie jednostka liczy 95 druhów.
Wœród prac gospodarczych wykonanych w minionym roku Cz.
Malchar wymieni³ m.in.: remont gzymsu, monta¿ nowych rynien,
wymiana czêœci okien, czêœciowe malowanie du¿ej sali OSP, sanitariatów i klatki schodowej. Zakupiono tak¿e sprzêt na potrzeby jednostki, a wiêc miêdzy innymi: kompresor 250 litrowy do
pod³¹czenia pod sta³e ciœnienie samochodów po¿arniczych (uk³ad
hamulcowy), maski do aparatów APS, radiotelefon nasobny, latarki na he³my, pompê p³ywaj¹c¹ „Niagara” i pompê szlamow¹.
Sprzêt po¿arniczy zosta³ zakupiony z dotacji Zwi¹zku Wojewódzkiego OSP, Urzêdu Gminy Jaworze i œrodków w³asnych OSP. W
ramach podnoszenia kwalifikacji po¿arniczych dwóch druhów
zaliczy³o æwiczenia w komorze dymowej w Katowicach, jedna
osoba ukoñczy³a kurs dowódcy sekcji. W 2009 roku jednostka
OSP w Jaworzu bra³a udzia³ w oko³o 80 zdarzeniach – wyjazdy
do po¿arów i innych miejscowych zagro¿eñ. Ich iloœæ znacznie
wzros³a w stosunku do 2008 roku ze wzglêdu na czêste wyjazdy
podczas powodzi. Wczasie akcji druhowie przepracowali ³¹cznie
275 godzin. Ponadto jednostka bra³a udzia³ w zabezpieczeniu III
Rajdu Samochodowego, Rodzinnego Rajdu Rowerowego, oraz
s³u¿y³a pomoc¹ przy do¿ynkach gminnych „Jaworzañski Wrzesieñ” i podczas „Majówki”. W celu pozyskania œrodków na dzia³alnoœæ statutow¹ – jak co roku - rozprowadzane by³y wœród mieszkañców Jaworza kalendarze na 2010 roku, ponadto na uroczystoœci rodzinne wynajmowana jest sala OSP, a tak¿e pomieszczenia na gabinet weterynarii, dzier¿awione s¹ tak¿e dwa boksy
gara¿owe, a dochody przynosi równie¿ udostêpnienie dachu OSP
dla anten telefonii komórkowej. Zespó³ Regionalny Jaworze jest
cz³onkiem wspieraj¹cym OSP Jaworze. Zespó³ ten bra³ udzia³ w
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych w Opatowie,
gdzie otrzyma³ wyró¿nienie.
W minionym roku kilku druhów zosta³o uhonorowanych zaszczytnymi odznaczeniami; Odznaczenie Wzorowego Stra¿aka otrzy-

ma³ Tomasz Malchar, Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa trafi³ w rêce Andrzeja Raczkowskiego, Srebrny Medal za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa dosta³ Roman Pomper, Medal im Chomicza zosta³ przyznany przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zków OSP RP
druhowi Czes³awowi Malcharowi.
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Podczas tego¿ spotkania wrêczono druhnie Eryce Rojczyk pami¹tkow¹ tabliczkê z podziêkowaniem za prowadzenie ksiêgowoœci jednostki. Ponadto pami¹tkowe statuetki przyznano Józefowi Kruczkowi, oraz nieobecnym na tym spotkaniu - Jadwidze
Roik i Stefanowi Brandysowi.
Jednostka OSP od sierpnia 2009 jest ju¿ p³atnikiem podatku VAT.
Na proœbê dh Eryki Rojczyk zarz¹d podj¹³ decyzjê o zwolnieniu
jej z obowi¹zku prowadzenia pe³nej ksiêgowoœci, która od stycznia 2010 roku zosta³a przekazana do biura podatkowego.
Koñcz¹c swoje wyst¹pienie Czes³aw Malchar podziêkowa³ wszystkim druhom za pracê w minionym roku, w³adzom gminy za wsparcie i przychylnoœæ, a nastêpuj¹cym sponsorom za pomoc finansow¹; Okmar Plastik Marek Szczypka, Trofea Nike Andrzej
Prus, Piekarnictwo Danuta Greñ, Drukarnia Ma³ysz, Budowa
Pojazdów Specjalistycznych Zbigniew Szczêœniak, Firma
Budowlana Nasz Dom, Tapicerstwo Adam S³adek.
Przy OSP dzia³a od 22 lat Klub Honorowych Dawców Krwi.
Jego prezes Aleksander Greñ przedstawi³ sprawozdanie za miniony rok. Niestety spadaj¹ca iloœæ cz³onków nie pozwala na kontynuowanie tej jak¿e szlachetnej dzia³alnoœci. Dh A.Greñ podziêkowa³ wszystkim, którzy przez te wszystkie lata oddawali krew i
wyrazi³ nadziejê- podobnie jak i prezes Cz. Malchar -, ¿e pomimo
spadku liczby honorowych dawców krwi, uda siê reaktywowaæ tê
wa¿n¹ inicjatywê. Obecnie klub liczy 6 cz³onków oddaj¹cych krew,
a zgodnie z przepisami klub musi zrzeszaæ minimum 10 osób. A.
Greñ poinformowa³ , ¿e nosi siê z zamiarem rezygnacji z funkcji
prezesa klubu i wyrazi³ nadziejê na reaktywacjê organizacji w
przysz³oœci.
Po odczytaniu wszystkich sprawozdañ odby³a siê dyskusja.
G³ównymi tematami, jakie poruszono by³a przysz³oœæ Klubu
Honorowych Dawców Krwi, mo¿liwoœci skorzystania z dotacji i wykonanie kompleksowej termoizolacji budynku OSP,
unowoczeœnienie obiektu, zmiany wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej, planu szkoleñ druhów na najbli¿szy rok. Przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym przyjêto sprawozdania z rok 2009
i udzielono absolutorium zarz¹dowi OSP. Prezes Jan Cholewa podziêkowa³ za zaanga¿owanie w pracach Komisji Historycznej – Danucie Pawlus i Czes³awowi Malcharowi. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ paniom, które przygotowa³y posi³ek dla uczestników spotkania; D.Pawlus, B.Pietrzyk,
J.Knapczyk oraz H.Ryrych.
W dniu 27 marca w Jaworzu odby³ siê Powiatowy Turniej Wiedzy Po¿arniczej dla dzieci i m³odzie¿y. Wiêcej o tym wydarzeniu
napiszemy w majowym numerze Echa.
Przygotowa³ P. Filipkowski
Wiêcej zdjêæ na stronie www.jaworze.pl w zak³adce Echo Jaworza
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯
Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1
„Kocham Ciê, Wiosno”
Pod takim has³em rozpocz¹³ siê w SP nr 1 tegoroczny dwudniowy Festiwal Piosenki Wiosennej. 19 marca zaprezentowali siê
na scenie najm³odsi wykonawcy z klas 1-3. Pod czujnym i troskliwym okiem swoich szkolnych „mam” przygotowali rewelacyjne miniprzedstawienia muzyczne.
22 marca festiwalow¹ pa³eczkê przejê³y klasy starsze. Tradycyjnie ju¿ wykonywa³y po dwie piosenki poprzedzane zapowiedzi¹,
prezentowa³y pieczo³owicie wykonane kostiumy, charakteryzacje
i scenografiê. Nowoœci¹ by³o natomiast odejœcie od formu³y konkursu- nale¿a³o tylko pokonaæ w³asn¹ tremê i otrzymywa³o siê
s³odki laur zwyciêstwa, ufundowany przez Radê Rodziców. Mimo
luŸniejszej formy wystêpów, wszystko by³o zapiête na ostatni guzik. Mogliœmy wiêc podziwiaæ na scenie dopracowan¹ choreografiê (pl¹sy cheerleaderek, tañce z drobiem, parasolkami, sztuæcami, tudzie¿ mopami, gor¹ce latyno), perfekcyjne kostiumy (klubu
kibica i nowo¿eñców, Hawajczyków i warszawiaków, drobiarzy i
peleryniarzy), bogat¹ scenografiê (kilkumetrowe transparenty i
miniaturowe krowy, 100-calowe plazmy, atrybuty Kupidyna i produkty mleczne), humorystyczne zapowiedzi (trzej tenorzy +

kleszcz, mi³osne podboje Rudego i ch³opaków z 5c, wywiad z
gospodyni¹-melomank¹) oraz ró¿norodny repertuar muzycznyod przebojów dzieciêcych (”Mia³a baba koguta”, „Owocowy karnawa³”), przez m³odzie¿owe („Czy ten pan i pani”, „Rudy siê ¿eni”),
po hity doros³ych („Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie”, „Ma³goœka”,
„Ci¹gle pada”).
polonista Tomasz Zdunek

Laureaci konkursu plastycznego
W pi¹tek 19 marca w Ksi¹¿nicy Beskidzkiej
odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom konkursu plastycznego Tolerancja>dyskryminacja oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Konkurs by³ zorganizowany pod patronatem Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Traktowania, którego reprezentowa³a dyrektor Barbara Szymborska. Biuro Pe³nomocnika Rz¹du
do Spraw Równego Traktowania ufundowa³o
równie¿ nagrody, a uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Bielsku-Bia³ej przygotowali oprawê muzyczn¹. Mi³o nam poinformowaæ ,¿e najwa¿niejsze nagrody w konkursie zdobyli uczniowie naszej szko³y:
I miejsce: Antonina Wolska z kl.6b
III miejsce: Agata Po³eæ z kl.6c
Wyró¿nienia grupowe:
Szko³a Podstawowa nr 1 w Jaworzu pod
opiek¹ Pani Marii Gabryœ (uczniowie: Marcin
Krzyszkowski kl.6c, Antonina Wolska kl.6b,
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Wojciech Kawecki kl.6c, Miko³aj Czerbak kl.6a, Pola Zhu kl.6a,
Oliwia Zypser kl.6a, Sergiusz Œwierczek kl.6c, Agata Po³eæ
kl.6c, Wojciech Krzykowski kl.6a, Anna Balon kl.6a)
Wyró¿nienia indywidualne:
Miko³aj Czerbak z kl.6a
Po wrêczeniu nagród zebrani goœcie udali siê na miejsce prezentacji wystawy, gdzie dyrektor Ksi¹¿nicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek oraz dyrektor Biura Pe³nomocnika Rz¹du do Sprawy Rów-
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nego Traktowania Barbara Szymborska dokonali otwarcia wystawy. Wystawa zosta³a przygotowana w oparciu o symbol drzewa i ³aweczki tolerancji, na której ka¿dy bez wzglêdu na kolor
skóry, pochodzenie czy wyznawan¹ religiê, mo¿e usi¹œæ i odpocz¹æ, przy okazji podziwiaj¹c prace wyró¿nione w konkursie. Dodatkowo dzieci przygotowa³y karteczki z w³asnymi definicjami tolerancji, którymi udekorowa³y drzewo.
polonista Tomasz Zdunek

Z ¯YCIA GIMNAZJUM
W stulecie dnia kobiet
8 marca br. w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu odby³o siê seminarium
na temat „Byæ kobiet¹ – to brzmi dumnie”. Wyk³ad ten przygotowa³y gimnazjalistki pod kierownictwem pañ: Barbary Szermañskiej,
Doroty Klajmon, Ma³gorzaty Barutowicz. Na seminarium oprócz
uczennic i pañ pracuj¹cych w tutejszej placówce(które chc¹c uczestniczyæ w wyk³adach musia³y za³o¿yæ spódniczkê) przyby³y zaproszone znane Jaworzanki, takie jak; Krystyna Szczypka, Irena Stekla, Krystyna Plaza - Popielas, Anna Skotnicka-Nêdzka.
Spotkanie zaczê³a pani dyrektor wyk³adem na temat: „Dlaczego
obchodzimy Œwiêto Kobiet”, w którym podkreœli³a, ¿e wiele pokoleñ kobiet musia³o walczyæ i walczy dalej o swoj¹ pozycjê w spo³eczeñstwie. Nastêpnie przedstawi³a znane kobiety w sztuce, zarówno te które tworzy³y, jak i te, które by³y natchnieniem artystów. Swoje wyst¹pienie zakoñczy³a referatem o feminizmie.
Potem swoj¹ prezentacjê przedstawi³a pani Dorota Klajmon.
Dotyczy³a ona najs³awniejszych kobiet w historii Polski oraz ko-

Z ¯YCIA MOW
W mijaj¹cym miesi¹cu wychowankowie MOW uczestniczyli w
licznych konkursach i zawodach. Na pocz¹tku marca odby³ siê
Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Angielskiego Fox, w którym wystartowa³o siedmiu uczniów – piêciu w kategorii Ducks i dwóch w
kategorii Lions. Ch³opcy ju¿ od stycznia przygotowywali siê do
tego sprawdzianu pod opiek¹ Jadwigi Kruczek; na cotygodniowych zajêciach poznawali kulturê i historiê krajów anglojêzycznych, czytali lektury, a nowo nabyte wiadomoœci utrwalali samodzielnie w wolnym czasie. W „angielskich” klimatach odby³ siê
równie¿ Quiz wiedzy o Irlandii, który tradycyjnie przypada w dzieñ
œw. Patryka, patrona wyspy. By³ on okazj¹ do sprawdzenia wiedzy dotycz¹cej kultury, historii i geografii tego kraju. Obok teorii
by³a równie¿ praktyka – zawodnicy zmierzyli siê w konkurencjach
sportowych tj. hurlingu i golfie. Zwyciê¿y³ Jacek Procek – uczeñ
klasy III gimnazjum, kolejne miejsca przypad³y Kamilowi Rut-

biet w Biblii. W zobrazowaniu tematu pani Klajmon pomaga³y
gimnazjalistki, odczytuj¹c napisane kwestie. Wyk³ady obu pañ
by³y przerywane wystêpami wokalnymi, gdzie w znanych przebojach prezentowa³y siê uczennice klas trzecich: Aleksandra Glondys i Sylwia Tomaszczyk.
W koñcowej czêœci seminarium pani dyrektor poprosi³a o wypowiedzi zaproszone kobiety. Mia³a dla nich przygotowane pocz¹tki
zdañ, które mia³y dokoñczyæ. Jedno z nich brzmia³o: „byæ kobiet¹
znaczy to …” I tu pada³y odpowiedzi ró¿ne, ale mniej wiêcej
wszystkie mo¿na zamkn¹æ w cytacie: „Je¿eli widzisz piêkn¹ kobietê, podziwiaj jej urodê...je¿eli brzydk¹, podziwiaj jej uœmiech...je¿eli jest zamyœlona, zachwycaj siê jej powag¹ i szlachetnoœci¹...Usi³uj¹c wszêdzie dopatrzyæ siê utajonego piêkna, stworzysz sobie radoœæ i szczêœcie”.
Seminarium kobiece podpatrywa³
Piotr Bo¿ek
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kowskiemu (równie¿ z klasy III) i Krzysztofowi Sztykielowi (klasa II). Organizatorem konkursu by³a Jadwiga Kruczek. Odby³ siê
równie¿ konkurs ortograficzny, którego laureaci 27 marca reprezentowali nasz¹ placówkê na Miêdzyoœrodkowym Konkursie Ortograficznym w Krupskim M³ynie gdzie zajêliœmy III miejsce.
W marcu nie mog³o zabrakn¹æ Miêdzynarodowego Konkursu
Matematycznego Kangur, który od dawna rozgrywa siê w tym
w³aœnie miesi¹cu. Bra³o w nim udzia³ dziesiêciu ch³opców – oœmiu
Kadetów i dwóch Juniorów. Przygotowania do konkursu trwa³y
ju¿ od paŸdziernika; by³a to przede wszystkim praca w³asna, polegaj¹ca na rozwi¹zywaniu zadañ, a wszelkie w¹tpliwoœci, które
pojawia³y siê w czasie pracy mo¿na by³o rozwiaæ na cotygodniowych zajêciach z ucz¹cym matematyki Zbigniewem Hubertem,
który s³u¿y³ rad¹ i pomoc¹. Nie tylko sam udzia³ w konkursie, ale
równie¿ przygotowania do niego rozwijaj¹ samodzielne myœlenie, umiejêtnoœæ analizowania, radzenia sobie w nowych sytuacjach; podnosz¹ samoocenê. Wyniki poznamy w maju.
Nie zabrak³o miejsca na zawody sportowe – nasza placówka by³a
organizatorem Ogólnopolskich Zawodów w Narciarstwie Alpejskim dla Wychowanków MOW-ów w oœrodku WêgierSKI w Brennej. Znalaz³ siê te¿ czas i miejsce na pokazanie innej strony na-
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szych wychowanków – tej artystycznej – ozdoby œwi¹teczne
mo¿na by³o obejrzeæ i kupiæ w Urzêdzie Gminy oraz przy jaworzañskiej parafii pw Opatrznoœci Bo¿ej.
Aleksandra Szeliga

KOMENDANT POLICJI RADZI
Jak nie daæ siê w³amywaczom
Zgodnie z zapowiedzi¹ w tym numerze Echa kontynuujemy temat w³amañ do mieszkañ i domów. Powoli zbli¿a siê okres wakacyjny, zatem kilka porad mo¿e uchroniæ nas przed stratami i
niepotrzebnym stresem.
Wychodz¹c z domu na d³u¿szy czas nie zapominamy o zamkniêciu okien. Je¿eli posiadamy alarm domowy – pamiêtajmy,
aby go uruchomiæ. Jeœli nasi s¹siedzi pozostaj¹ w domu poproœmy ich, aby zwrócili uwagê na nasze mieszkanie, a przede
wszystkim byli wyczuleni na wszelkie niepokoj¹ce odg³osy czy
obce osoby, które bez celu wa³êsaj¹ siê w okolicy lub na klatce
schodowej bloku. Informacje o tego typu spostrze¿eniach nale¿y kierowaæ do oficera dy¿urnego bielskiej Policji – nr alarmowe 997, 112 lub bezpoœrednio do naszego komisariatu na nr
33 817-22-15.
INFORMACJE TE MOG¥ PRZYCZYNIÆ SIÊ DO SZYBKIEGO
UJÊCIA SPRAWCÓW!
• Pamiêtaj, ¿e najlepiej zabezpieczysz posiadane przez siebie
pieni¹dze, bi¿uteriê, papiery wartoœciowe deponuj¹c je w banku. „Sprytne” skrytki pod rêcznikami, w pojemnikach na m¹kê
w kuchni czy za portretem dziadka s¹ miejscami, do których
na pewno zajrzy w³amywacz.
• Pamiêtaj, ¿e najlepsz¹ rekompensat¹ poniesionych w wyniku w³amania strat jest ubezpieczenie.
• Zarówno ty, jak i twoje dziecko nie powinniœcie w ¿adnych
okolicznoœciach opowiadaæ obcym, a nawet s¹siadom i znajomym o posiadanych przez siebie dobrach, a zw³aszcza o
miejscu, w którym je przechowujecie. Szczególnie groŸne s¹
przygodne znajomoœci zawierane „przy kieliszku”. Tak poznanych osób pod ¿adnym pozorem nie zapraszajcie do mieszkania!
• Jeœli mieszkasz w domu zabezpiecz go poprzez zainstalowanie dobrego oœwietlenia, domofonu i „cichego alarmu”, który
w przypadku w³amania powiadomi twoich s¹siadów . „Alarm”
w postaci psa tak¿e mo¿e skutecznie przep³oszyæ ewentualnych w³amywaczy. Czy to w domu, czy w bloku zawsze staraj
siê poznaæ swoich s¹siadów. W przypadku d³u¿szego wyjaz-

•

•
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•

du informujcie siê wzajemnie, aby wyczuliæ siê na czyj¹œ obecnoœæ w mieszkaniu, które powinno byæ puste. Poproœ, aby
s¹siedzi regularnie opró¿niali skrzynkê na listy.
Spisz numery posiadanego sprzêtu elektronicznego oraz znaki
szczególne, jakie on posiada. Nanieœ w dyskretnych miejscach
sprzêtu tylko sobie wiadome oznakowanie. Dziêki temu ³atwiej
udowodnisz, ¿e skradzione przedmioty stanowi¹ twoj¹ w³asnoœæ. Sugerujemy sfotografowanie nastêpuj¹cych rzeczy:
- kolekcja znaczków pocztowych,
- kolekcja monet,
- antyki i bi¿uteria.
Niech ka¿da obca i dziwnie zachowuj¹ca siê osoba -wyczekiwanie na klatce schodowej, krêcenie siê bez celu przy drzwiach
mieszkañ)- wzbudzi twoj¹ czujnoœæ. Postaraj siê zapamiêtaæ
wygl¹d osoby oraz charakterystyczne szczegó³y twarzy, sylwetki, b¹dŸ ubrania, które póŸniej pomog¹ Policji w zidentyfikowaniu danego cz³owieka
Nie wpuszczaj do domu obcych osób, które chc¹ sprzedaæ
lub zareklamowaæ jakiœ towar. Jeœli siê na to zdecydujesz sprawdŸ ich dokumenty i to¿samoœæ. Pamiêtaj! Taka z pozoru „niewinna” wizyta mo¿e byæ rozpoznaniem terenu przysz³ego dzia³ania.
Pamiêtaj! typowe drzwi wraz z wk³adkami patentowymi, podklamkowymi instalowane w blokach mieszkalnych nie stanowi¹ ¿adnej przeszkody dla w³amywacza. Tylko atestowane
zamki i drzwi mog¹ byæ skuteczn¹ ochron¹ i wyd³u¿yæ czas
potrzebny na ich pokonanie, co mo¿e zaalarmowaæ s¹siada i
doprowadziæ do zatrzymania w³amywacza. Na rynku jest obecnie w sprzeda¿y ponad 150 ró¿nego rodzaju zamków, jednak¿e tylko niewielka ich iloœæ posiada „Œwiadectwo Badañ
Kwalifikacyjnych”, który to dokument jest wyznacznikiem ich
jakoœci. Stosuj zamki o zró¿nicowanej konstrukcji i zasadzie
dzia³ania mechanizmów. Wskazane jest zamontowanie ³añcucha i wizjera. W sprzeda¿y s¹ zamki po³¹czone z akustycznym sygna³em dŸwiêkowym.

KWIECIEÑ

ECHO JAWORZA str. 20

• Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczk¹ lub w innych umówionych miejscach. Nigdy nie powierzaj kluczy osobie ma³o ci
znanej i zabroñ tego dziecku. Drzwi nie s¹ jedyn¹ drog¹, któr¹
mo¿e wejœæ w³amywacz. W oknach proponujemy wymianê
zwyk³ych klamek na takie, które umo¿liwiaj¹ odblokowanie
ich od wewn¹trz tylko przy u¿yciu klucza. Okna mo¿na zabezpieczyæ foli¹ antyw³amaniow¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ wybicie
szyby, roletami okiennymi czy kratami. Przy monta¿u krat
nale¿y pamiêtaæ o ich kszta³cie - nie mo¿e u³atwiaæ wejœcia
w³amywaczowi do s¹siadów mieszkaj¹cych powy¿ej, jak po
drabinie.
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• Pamiêtaj, ¿e z³odziej nim zdecyduje na w³amanie, musi zdobyæ wiedzê o zasobach mieszkania. Rzadko „idzie na robotê
w ciemno”. Zród³em wiadomoœci mog¹ byæ inne osoby, s¹siedzi, jak i sami lokatorzy. W³amywacze s¹ bardzo pomys³owi. Jako „wujkowie” lub „znajomi” rodziców potrafi¹ od dziecka „wyci¹gn¹æ” potrzebne im informacje. Uczul dzieci na tego
typu kontakty i uœwiadom im, czym mo¿e to groziæ.
Informacja KMP w Bielsku-Bia³ej
Opracowa³: P. Filipkowski

STRA¯ PO¯ARNA OSTRZEGA
Nie wypalaj traw czyli o mitach i zagro¿eniach
Wraz z nadejœciem ciep³ych dni bielscy stra¿acy coraz czêœciej wje¿d¿aj¹ do interwencji zwi¹zanych z wypalaniem traw.
Niestety przyzwyczajenia s¹ silniejsze od zdrowego rozs¹dku.
Wypalanie traw to nie tylko niszczenie przyrody, to tak¿e realne
zagro¿enie po¿arem dla gospodarstw domowych i lasów. Ludzie
bior¹ siê za wielkie „porz¹dki” i mo¿na siê spodziewaæ, ¿e tego
rodzaju po¿arów bêdzie coraz wiêcej. To niebezpieczny proceder, o czym przypomina Fundacja Ekologiczna „Arka”, która od
kilku lat prowadzi kampaniê „Wypalanie-zabijanie”. Wypalanie
trawy to niszczenie flory i fauny, ale i groŸba przeniesienia po¿aru na okoliczne lasy lub budynki. Za wypalanie traw grozi kara
grzywny do 5000 z³ oraz utrata unijnych dop³at dla rolników.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e w ten sposób u¿yŸniaj¹ glebê, a tak naprawdê szkodz¹ przyrodzie i zagra¿aj¹ zdrowiu oraz ¿yciu innych osób. Praktyka wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.2004r. Nr.92
poz.880/ Art. 131 pkt 12 „kto wypala ³¹ki, pastwiska, nieu¿ytki, rowy, pasy przydro¿ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Czym grozi wypalanie traw?
To wyrok œmierci dla niezliczonej iloœci zwierz¹t od drobnych bezkrêgowców -d¿d¿ownic, krocionogów, paj¹ków, œwierszczy, pasikoników, motyli mrówek, pszczó³, os, po wiele gatunków krêgowców- ropuch, jaszczurek zwinek i ¿yworodnych, jak i ptaków

i ich lêgów. Gin¹ mrówki niszcz¹ce szkodniki- jedna kolonia mo¿e
zniszczyæ do 4 mln szkodliwych owadów rocznie. Poza tym zjadaj¹c resztki roœlinne i zwierzêce, mrówki pe³ni¹ funkcjê sanitarn¹ i u³atwiaj¹ rozk³ad masy organicznej oraz wzbogacaj¹ warstwê próchnicy i przewietrzaj¹ glebê. Podobnymi sprzymierzeñcami w walce ze szkodnikami s¹ biedronki, których przysmakiem s¹ mszyce. Trzmiele, pszczo³y zamieszkuj¹ce ³¹ki zapylaj¹
kwiaty drzew, krzewów i roœlin zielnych. Drapie¿ne owady, ¿aby,
których populacje malej¹ w tempie zastraszaj¹cym na tl¹cych
siê ³¹kach, je¿e, krety zjadaj¹ce drobne gryzonie, m³ode zaj¹ce i
pisklêta s¹ ofiarami bezmyœlnych podpalaczy. Gromady ptaków,
które maj¹ tereny lêgowe na ³¹kach gin¹ w p³omieniach. Ogieñ
przenosi siê na pobliskie zabudowania i lasy powoduj¹c nieodwracalne straty. W ekosystemach leœnych po¿ary niszcz¹ kryjówki zwierz¹t oraz bazê pokarmow¹ dla wielu organizmów. Powstaje dym, którego podstawowymi sk³adnikami s¹ wêglowodory wstrzymuj¹ce oblatywanie pszczó³. Ginie mikroflora glebowa,
która wyja³awia ziemiê i hamuje naturalny rozk³ad resztek organicznych. Wypalona ³¹ka du¿o bardziej nara¿ona jest na erozjê
wodn¹ i wietrzn¹, która prowadzi w konsekwencji do wyja³owienia gleby i ubytku próchnicy, zaœ œciel¹cy siê dym, to zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Do atmosfery przedostaje
siê du¿o CO2, siarki i wêglowodorów aromatycznych o w³aœciwoœciach rakotwórczych.
Opracowa³: P. Filipkowski
Na podstawie informacji PSP w Bielsku-Bia³ej

O JAWORZU NA SPORTOWO
Kick – Boxing Mistrzostwa Polski Po³udniowej
W dniu 20 03 2010 w Bielsku-Bia³ej odby³y siê Mistrzostwa Polski Po³udniowej oraz II Puchar Podbeskidzia Kadetów Semi i Light- contact.
Wyniki naszych zawodników:
Marta Waliczek -senior- 65 kg- 1 miejsce l-c
Gabriela Pezda -senior-65 kg -2 miejsce L-c
Sylwia Szymala - kadet-55 kg- 1 miejsce S-C 1 miejsce L-C
Sandra Paszek -kadet-46 kg -1 miejsce S-C 1 miejsce L-C
Klaudia Dobies -kadet-55 kg -3 miejsce S-C 3 miejsce L-C
Natalia Turchan -kadet- 60 kg- 1 miejsce S-C 2 miejsce L-C
Juliusz Szatan -kadet- 46 kg -2 miejsce S-C 1 miejsce L-C
Jan Kubica -kadet-60 kg- 2 miejsce S-C 2 miejsce L-C
Kacper Kufel -kadet-42 kg- 1 miejsce S-C 2 miejsce L-C
Bartosz P³aska-kadet- plus 69 kg- 2 miejsce S-C 2 miejsce L-C
STARTOWA£O 36 DRU¯YN Z POLSKI PO£UDNIOWEJ, 179

ZAWODNIKÓW W KLASYFIKACJI DRU¯YNOWEJ KLUB BESKID-DRAGON ZDOBY£ I MIEJSCE
II MIEJSCE KLUB DIAMENT PSTR¥GOWA,
III MIEJSCE KLUB AKADEMIA IM.J.D£UGOSZA CZÊSTOCHOWA
Najlepsz¹ kadetk¹ zosta³a Sandra Paszek
Najlepszym kadetem Juliusz Szatan
Najlepsz¹ seniork¹ Marta Waliczek
W tym samym dniu, przed rywalizacj¹ starszych odby³ siê Mecz
Miêdzyklubowy Dzieci klubów po³udnia. Startowa³o 70 dzieci.
Wyniki naszej reprezentacji:
KADET I:
Magdalena Walweska-1 miejsce
Magdalena Piekarska- 1 miejsce
arolina Konieczny- 2 miejsce
Oliwia Dobies- 2 miejsce
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Maksymilian Ch³apek- 2 miejsce
Mateusz Krzempek- 3 miejsce
Maciej Ga³uszka- 3 miejsce
£ukasz Michalski-3 miejsce
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Na zdjêciu Juliusz Szatan z Jaworza - Klub Beskid Dragon
i zawodnik Klubu Sparta z Krakowa
Daniel Trojok-2 miejsce
Maria Szatan-2 miejsce
Wojciech Ga³uszka-2 miejsce
Jagoda Pytlowany-3 miejsce
Filip Nikiel-3 miejsce

Children:
Gabriela Dobija-1 miejsce
Konrad Trojok-1 miejsce
Julia Bieniawska- 2 miejsce
Natalia Lemañska- 2 miejsce

A. Turchan

Mi³oœnicy „skarpet” na start
Œrednie i starsze pokolenie zapewne pamiêta swoje pocz¹tki przygody z motoryzacj¹. Dla jednych marzeniem by³ „maluch” czyli
Fiat 126p”, dla innych auto rodzime -„Syrena”, a dla zamo¿niejszych „du¿y Fiat 125p”. Poczciwa Syrenka swego czasu by³a tak¿e
obecna i wœród jaworzan. Kto nie pamiêta i mo¿e nawet z nostalgi¹ nie wspomina „ryku” silnika, k³êbów spalin przy uruchamianiu „samochodu” czy wreszcie dreszcz wibracji jaki towarzyszy³
przy wiêkszych prêdkoœciach tzn ponad 60 km/h ?
Syrenka doczeka³a siê wielu wersji. Zatem ci którzy chc¹ przypomnieæ sobie na ¿ywo tamte czasy, jak i m³odzie¿, która chce zobaczyæ „per³ê ” polskiej motoryzacji powinni pojawiæ siê na III Rajdzie Syren, w Bielsku- Bia³ej w dniach 22-23 maja. Na impre-

zê tê równie¿ zosta³a zaproszona nasza redakcja. Szczegó³owy
program mo¿na znaleŸæ na stronie www.syrenabielsko.pl. Bielski Klub Mi³oœników Syren (SBK) powsta³ jednog³oœn¹ decyzj¹
podczas spotkania bielskich syreniarzy w dniu 12 PaŸdziernika
2007. Celem dzia³alnoœci klubu jest zrzeszenie posiadaczy samochodów SYRENA z Bielska i okolic oraz troska o to, aby Polska
motoryzacja nie zosta³a zapomniana. Nale¿y pamiêtaæ , ¿e od
momentu powstania FSM – to w³aœnie bielska fabryka (dzisiejszy
Fiat Auto Poland) w latach 1972-1983 obok Fiata 126p „wypuszcza³a” Syreny, przejmuj¹c produkcjê z warszawskiej FSO. Zainteresowanych w imieniu organizatorów zapraszamy.
P.Filipkowski

WIOSENNE PORADY
Wiosenne porady nie tylko dla Pañ
B¹dŸmy piêkni na wiosnê
Kiedy s³oñce przygrzewa, a w powietrzu unosi siê cudowny zapach wiosny zaczynamy myœleæ o prz¹dkach i zmianach. Budz¹c siê z zimowego letargu zauwa¿amy tak¿e, i¿ nale¿a³oby
coœ zmieniæ w swoim wygl¹dzie. Szczególnie, gdy zaczynamy
zrzucaæ ciê¿kie ubrania i coraz chêtniej siêgamy po l¿ejsze i bardziej kolorowe rzeczy. Do ¿ycia jesteœmy nastawieni zdecydowanie bardziej optymistycznie i coraz chêtniej spacerujemy w blasku s³oñca, bo te¿ i dni d³u¿sze i ludzie bardziej pogodni. Zatem
przyda siê kilka przepisów na naturalne maseczki na twarz, w³osy oraz od¿ywiaj¹cy skórê peeling.
Kilkadziesi¹t minut czyni cuda
Zdecydowanie trzeba wykorzystaæ wzbieraj¹c¹ w nas energiê i
chêæ zmian. Proponowane maseczki daj¹ niemal natychmiastowe efekty, zaœ ich wykonanie jest proste i tanie- sk³adniki mo¿na
znaleŸæ we w³asnej kuchni b¹dŸ w najbli¿szym sklepie spo¿yw-

czym. Warto, by o takim relaksie pomyœleli tak¿e panowie przecie¿ i oni potrzebujê czuæ siê dobrze we w³asnej skórze Jeœli do
tego do³o¿yæ wspólne upiêkszanie siê, rezultat bêdzie znakomity
na wielu polach.
Co daj¹ naturalne maseczki?
Nawil¿aj¹ skórê, poprawiaj¹ kolor i wygl¹d, dotleniaj¹ i od¿ywiaj¹.
Dla pewnoœci nale¿y sprawdziæ, czy aby nie mamy alergii na którykolwiek ze sk³adników i po takiej próbie mo¿na ju¿ przyst¹piæ
do dzie³a.
Na pocz¹tek przepis na od¿ywiaj¹c¹ maseczkê z ¿ó³tka kurzego,
która jest zbawieniem dla skóry zmêczonej.
• Na twarz i dekolt k³adziemy rêcznik zwil¿ony gor¹c¹ wod¹ -uwaga, by nie by³ nazbyt gor¹cy- i pozostawiamy go przez kilka minut.
Ok³ad nie jest polecany przy skórze naczynkowej i wra¿liwej.
• Po zdjêciu kompresu nak³adamy œwie¿e ¿ó³tko i pozostawiamy
go na twarzy ok. 30 min.
• Zmywamy maseczkê ch³odn¹, przegotowan¹ wod¹.

KWIECIEÑ

ECHO JAWORZA str. 22

Jeœli kogoœ nêka tr¹dzik winien skorzystaæ z dobrodziejstwa jab³ek. Potrzebne bêdzie du¿e kwaœne jab³ko, które trzeba zetrzeæ
na tarce. Do papki dodajemy dwie ³y¿ki miodu oraz dwie ³y¿ki
drobnych p³atków owsianych- to znakomity zagêstnik. Nastêpnie
trzeba wszystko dok³adnie wymieszaæ i na³o¿yæ na twarz na ok
15 min. PóŸniej zmywamy maseczkê ch³odn¹ , przegotowan¹
wod¹.
Dla cery tr¹dzikowej jeszcze jedna mikstura znakomicie siê nadamaseczka z banana i avocado. W tym przypadku bêd¹ nam potrzebne: ma³y banan, ma³e avocado, 2 ³y¿ki sto³owe naturalnego
jogurtu oraz 2-3 krople witaminy E.
Miksujemy razem owoce, tak by uzyskaæ jednolit¹ masê, dodajemy jogurt i witaminê E i ponownie miksujemy do uzyskania
jednolitego koloru. Maseczkê nak³adamy na ok. 25 minut, po
zmyciu dopieszczamy skórê kremem nawil¿aj¹cym.
Energetyczne oczyszczanie
Peeling dzia³a na skórê nie tylko oczyszczaj¹co, ale i pobudzaj¹co. Oto prosty i skuteczny przepis.: Potrzebujemy p³ask¹ ³y¿kê
cukru i ³y¿kê gor¹cej wody. S³odycz wsypujemy do fili¿anki, zalewamy wod¹ i czekamy a¿ kryszta³ki zupe³nie siê rozpuszcz¹.
Nastêpnie nak³adamy tworzywo na twarz wacikiem lub ma³ym
tamponem i delikatnie masujemy opuszkami palców, taki zabieg
winien trwaæ ok. minuty.
PóŸniej zostawiamy go na twarzy ok 3 min. Peeling mo¿na równie¿ nak³adaæ na szyjê z pominiêciem oczu to znakomity sposób
na oczyszczenie i wyg³adzenie skóry. Zabieg mo¿na powtarzaæ
nie czêœciej ni¿ co 3 – 4 dni.
Równie¿ peeling ca³ego cia³a daje znakomite efekty i tak¿e jest
prosty w przygotowaniu. Kofeina dzia³a antycellulitowo i ujêdrniaj¹co, zatem tym razem wykorzystamy kawê. Zaparzamy kawê
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po turecku z du¿¹ iloœci¹ fusów, do papki mo¿emy dodaæ jeden
ze sk³adników wedle uznania :drobno lub gruboziarnist¹ sól, oliwkê
dla dzieci i oliwê lub garœæ cynamonu. Wszystko wmasowujemy
delikatnie w cia³o, a po zmyciu nacieramy balsamem ujêdrniaj¹cym. Efekty s¹ zdumiewaj¹ce.
Ulga dla w³osów
Po zimie równie¿ i nasze w³osy wymagaj¹ pielêgnacji, s¹ ³amliwe, wypadaj¹ i nie maj¹ blasku.
Na szczêœcie i tu mamy niezawodny sposób. Do przygotowania
tej od¿ywki potrzebujemy kilku sk³adników:
• 2 ³y¿eczki nafty kosmetycznej,
• 1 ³y¿eczkê olejku rycynowego,
• 1 ³y¿eczkê soku z cytryny,
• 1 ¿ó³tko
• 1 utarta cytryna
Papkê wmasowujemy delikatnie we w³osy, nastêpnie nak³adamy
woreczek foliowy, a wszystko otulamy rêcznikiem. By od¿ywka
da³a po¿¹dany efekt trzeba j¹ trzymaæ na w³osach ok godziny.
Uskrzydlone stopy
Na koniec zatroszczymy siê o stopy, które po zimie tak¿e s¹ mocno
zmêczone. Bêdziemy potrzebowaæ 4 ³y¿ki wazeliny i pó³ ³y¿eczki
witaminy E. Wazelinê podgrzewamy w rondelku, w momencie
kiedy kosmetyk zacznie siê topiæ, dodajemy witaminê i starannie
mieszamy. Po wystudzeniu krem przelewamy do s³oika i szczelnie zakrêcamy. Po stosowaniu specyfiku skóra na stopach stanie siê g³adka i delikatna.
Jeœli do tych wszystkich zabiegów dorzucimy pozytywne myœlenie i promienny uœmiech z pewnoœci¹ tê wiosnê powitamy blaskiem i radoœci¹.
Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Z okazji otwarcia Oœrodka Hydroterapii Solankowej
mam zaszczyt zaprosiæ Pañstwa,
na „Dzieñ Otwarty” Beskidzkiego Zespo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki D³ugoterminowej w Jaworzu,
organizowany w ramach
„Dni Województwa Œl¹skiego”,
który odbêdzie siê 8 maja 2010 roku.
Rozpoczêcie o godzinie 10.00 na terenie
Beskidzkiego Zespo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki D³ugoterminowej
w Jaworzu przy ul. S³onecznej 83.
W trakcie imprezy mo¿liwoœæ bezp³atnych konsultacji psychologicznych,
logopedycznych, fizjoterapeutycznych, lekarskich oraz oznaczenia glukozy,
cholesterolu i pomiaru ciœnienia.

Dyrektor Szpitala
Dr n med. Gra¿yna Habdas
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Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561
e-mail: sworntran@interia.pl

poleca us³ugi w zakresie:
• t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów
ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych,
prawnych itd.);
• indywidualnych lekcji jêzykowych;
• konsultacji metodyczno-jêzykowych;
• doradztwa merytorycznego podczas pisania
prac naukowych (licencjat, praca magisterska);

OKAZJA

Sklep „Pod Goruszk¹”
ul.Szkolna 97

wyprzedaje towar
po znacznie obni¿onych cenach.
Po wyprzeda¿y lokal do wynajêcia.
Informacje w Zarz¹dzie Spó³dzielni tel. 338152138

Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹
przyjmowane do trzeciego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzêdu
Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada
za treœæ zamieszczanych reklam. Cena 1
segmentu og³oszeniowego 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.
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:
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.
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