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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
XXXV Sesja Rady Gminy Jaworze
W dniu 29 kwietnia br. obrady XXXV sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Śliwka stwierdzając obecność
14 radnych, co czyniło obrady prawomocnymi (1 radny nieobecny). Po powitaniu zebranych gości i radnych, jednogłośnie wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków – a w jej skład weszli radna Eleonora Golonka i radna Irena Mikler. Radni przyjęli również proponowany porządek obrad oraz zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2009.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk przedstawiła planowane dochody, wydatki oraz deficyt zawarty w uchwale budżetowej na 2009 r. Wyjaśniła, iż w ciągu roku następowały zmiany w
budżecie gminy, które wprowadzane były na bieżąco uchwałami
Rady Gminy oraz zarządzeniami wójta. Przedstawiła dochody,
wydatki oraz deficyt na koniec 2009 r., a także realizację budżetu. Poinformowała, iż szczegółowe sprawozdanie zostało radnym
przedłożone w terminie wcześniejszym.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zygmunt Podkówka poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów wspólnie z przewodniczącymi poszczególnych komisji problemowych Rady Gminy Jaworze,
przeanalizowała i zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Lisowski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 kwietnia 2010r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze. Poinformował, iż komisja jednogłośnie /4 głosów za, przy 4 głosujących i 1 nieobecnym/ przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Jaworze. Przytoczył uzasadnienie wniosku.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk odczytała uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Jaworze sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok wraz
z uzasadnieniem.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek odczytał
uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
wraz z uzasadnieniem.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze:
14 – głosów za, 1 – nieobecny.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka w imieniu Rady
i wszystkich radnych, którzy jednogłośnie skwitowali prawidłowość
realizacji budżetu, pogratulował wójtowi uzyskanego absolutorium.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. Stwierdził, że współpraca z radą
w okresie ostatnich 4 lat była bardzo dobra, a dyskusje były konstruktywne. Wyjaśnił, że działania jakie podejmuje wójt wraz z radą
oraz jakie są w planach mają na celu przebudowę Jaworze, tak
by uzyskała charakter miejscowości turystycznej. Poinformował,
iż sprawa geotermy nadal jest aktualna i są prowadzone ciągłe
rozmowy w tym temacie.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok przedstawił sprawozdanie z pracy wójta w okresie międzysesyjnym oraz podejmowane zarządzenia. Odnosząc się do sprawozdania poinformował m.in., że:

•

informacja o przebudowie mostu na ul. Cieszyńskiej jest
błędna,
•
rozstrzygnięty został przetarg na remont mostu na ul. Bukowej, który wygrała firma z czeskiej Ostrawy,
złożony został wniosek o dzierżawę budynku „Goruszka”
•
z prawem pierwokupu.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka odniósł się do spotkania z mieszkańcami, w którym część radnych nie wzięła udziału co było zauważone przez samych mieszkańców. Poinformował
też o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.
Radny Jan Stekla poprosił radnych, aby wzorem lat ubiegłych
we własnych okręgach wyborczych roznieśli zaproszenia na dzień
seniora organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zapytania i interpelacje radnych
Radny Jan Stekla przypomniał o udrożnieniu przepustu wjazdu na ul. Sosnową.
Poruszył temat pojawiającej się wody na ulicy Kalwaria stwierdzając, że powoduje ona m.in. podmakanie gruntów, a co za tym
idzie niszczenie asfaltu. Wyjaśnił, że woda pojawia się w związku
z istnieniem starego wodociągu.
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Łucja Habdas stwierdziła, że problem jest trudny do rozwiązania gdyż
stary rurociąg pełni funkcję drenu, z którego korzystają osoby
prywatne. Poinformowała, że były czynione różne zabiegi aby
zatrzymać wodę, jednak zawsze po pewnym czasie woda ponownie się pojawiała.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok wyjaśnił, że najłatwiej byłoby wykopać przedmiotowy wodociąg, jednakże są mieszkańcy
którzy z niego korzystają. Odnośnie drogi wyjaśnił, iż została ona
zrobiona niezgodnie z przepisami, w związku z czym należy zerwać i wybudować ją od nowa.
Radny Jan Stekla zobowiązał się rozeznać, którzy mieszkańcy są podłączeni/korzystają z przedmiotowego wodociągu, który
według informacji jest wyłączony.
Kolejne zapytania radnych dotyczyły między innymi sprawy:
– remontu pomnika upamiętniającego bitwę pod Grunwaldem
w Jaworzu w związku, ze zbliżającą się jej sześćsetną rocznicą.
– budynku na terenie byłej przepompowni AQUA, który został wykonany niezgodnie z naszym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto budynek ma płaski dach, został zbliżony
do granic działki sąsiada na odległość do 2 m, a wody z dachu
sprowadzone są bezpośrednio na grunt.
W tym wypadku Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Łucja Habdas wyjaśniała, iż pozwolenie na jego budowę wydało starostwo, a gmina zwróciła się do nadzoru budowlanego
o przeprowadzenie kontroli, która miała zbadać zgodność budowli z uzyskanymi pozwoleniami. Przedmiotowa kontrola odbyła się
bez udziału przedstawiciela z Urzędu Gminy ponieważ właściciel
nie wyraził na to zgody, mając takie prawo. Wyniki kontroli zostały przesłane do gminy w formie pisemnej, z których wynika iż inwestycja realizowana jest zgodnie z projektem, a obiekt jest jeszcze w trakcie budowy.
Radny Rady Powiatu Rudolf Galocz pogratulował wójtowi uzyskanego absolutorium. Poinformował również, iż poprze wniosek
wójta o dzierżawę budynku „Goruszka”.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zygmunt Podkówka poinformował, że przy ul. Łubinowej wydzielane zostają nowe działki, do których koniecznym będzie wykonanie dojazdu. Zaproponował, aby
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dojazd do ul. Łubinowej zrobić od ul. Kryształowej, co wymagałoby zarurowania 5 m rowu i utwardzenie odcinka drogi.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok stwierdził, iż przeklasyfikowanie gruntów rolniczych na budowlane powoduje problemy
z infrastrukturą drogową, czego stajemy się świadkami. Wyjaśnił,
iż zaproponowane przez radnego rozwiązanie zostanie zrobione,
natomiast ul. Łubinowa nie będzie remontowana, a jedynie będą
naprawiane powstające w niej dziury.
Zgłaszanie wolnych wniosków
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek wnioskował

XXXVI Sesja Rady Gminy Jaworze
W dniu 13 maja br obrady XXXV sesji Rady Gminy otworzył przewodniczący rady Andrzej Śliwka stwierdzając obecność 13 radnych, co czyni obrady prawomocnymi (2 radnych nieobecnych).
Po powitaniu zebranych gości i radnych, wybrano członków Komisji Wniosków i Uchwał , w składzie której znaleźli się radni: Jerzy Ryrych i Tadeusz Gruszczyk.
Przewodniczący Andrzej Śliwka poinformował, że wpłynął do niego wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 oraz wniosek dotyczący przekazania środków finansowych dla policji. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz ze zmianami. Następnie został zatwierdzony protokół XXXV sesji.
Podjęcie uchwał
Uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
W związku z tym, że za rok 2009 powstała nadwyżka w budżecie 11 600 zł Waldemar Saltarius Pełnomocnik Wójta ds. Gminnego Programu Profilaktyki zaproponował rozdysponowanie nadwyżki. I tak: 10 500 zł na wzbogacenie oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach na Świetlicy Socjoterapeutycznej, a 1100 zł zostałoby przeznaczone dla Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu na zakup drukarki laserowej. Ponadto W. Saltarius zaproponował, by 800 zł –zwrot kosztów podróży członków komisji Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych– został przeznaczony
na szkolenia. Czyli w sumie po owych zmianach zostałoby 2800
zł na ten cel. Uzasadnieniem jest to, że na gminę zostanie nałożone nowe zadanie – Główny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie czyli
głosami 14 radnych – jedna osoba doszła w trakcie obrad– przy
jednym nieobecnym.
Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.
Skarbnik Zofia Gruszczyk omówiła ten temat. Oprócz wyżej wymienionej zmiany dotacji. również na 2010 rok zostały zwiększone dochody w kwocie 99 tys. , zaś w dziale oświata i wychowanie
odnotowano wzrost dochodów o 1000 zł – jest to darowizna Banku Spółdzielczego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Zostały zwiększone wydatki o 11 600 zł – różnica ta zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych. Następnie w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4900 zł. z przeznaczeniem dla OSP w Jaworzu na bieżącą działalność. 47 tys.
zł zostaje przeznaczone na bieżący remont w ośrodku zdrowia.
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aby w obrębie szkoły podstawowej wykonać tablicę ogłoszeniową. Uzasadnił to tym iż przy szkole przewija się duża liczba rodziców/mieszkańców przywożąca dzieci do szkoły.
Rada Gminy przegłosowała wniosek radnego Zbigniewa Putka w sprawie wykonania tablicy ogłoszeniowej w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 1:
12 – głosów za, 2 – głosy wstrzymujące, 1 – nieobecny.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XXXV sesji Rady
Gminy Jaworze V Kadencji.
Opracował P. Filipkowski

26 100 zł to wkład własny do projektu „ Witalizacja i co dalej „, 20
tys na bieżącą działalność Orlika. Ponieważ został już rozstrzygnięty przetarg na budowę boiska przy ulicy Koralowej –100 tys zł
ze środków przeznaczonych na budowę boiska zostaje przerzucone do wydatków własnych i będą przeznaczone na zakup oprzyrządowania do mniniciągnika do koszenia i czyszczenia sztucznej
trawy na Orliku, zamontowania monitoringu i zakupu zamiatarki.
Po pozytywnej opinii przewodniczącego Komisji Budżetowej
Romana Lorka uchwała została przyjęta 14 głosami przy jednym
nieobecnym.
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2009 rok
Uchwała została przyjęta jednogłośnie czyli 14 radnych za przy
jednym nieobecnym.
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za 2009 rok.
Temat zreferował dyrektor Leszek Baron.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za , przy jednym wstrzymującym się.
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2009 rok.
Temat zreferowała pełnomocnik dyrektor zakładu dr Katarzyna Dzięcioł.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie czyli 14 radnych za przy
jednym nieobecnym.
Zatwierdzenie projektu pod nazwą „Efektywna edukacja
przedszkolna w Jaworzu” PO Kapitał Ludzki finansowanego ze środków EFS
Temat zreferował Radosław G. Ostałkiewicz zastępca wójta
Gminy Jaworze, który podkreślił, że EFS jest funduszem, z którym jesteśmy już coraz bardziej zaznajomieni, bowiem coraz aktywniej gmina działa na tym polu. R.G. Ostałkiewicz poinformował,
że od września w gminie będzie realizowana druga część projektu „Tradycja kluczem aktywizacji zawodowej”, na który gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 50 tys zł tym razem będzie to kurs
gotowania i rękodzieła. Drugi projekt – również 50 tys. zł – na który gmina ma realne szanse otrzymać dofinansowanie to „ Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych” czyli nawiązanie do poprzedniego projektu „Aktywizacja zawodowa dla początkujących” –
w tym przypadku chodzi o szkolenia dotyczące prowadzenia firmy
wraz z nauką języka angielskiego dla średnio zaawansowanych.
„Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu” to projekt, który
przez dwa lata będzie realizowany w przedszkolach 1 i 2. Kwota
dofinansowania to blisko 821 tys. zł, z czego spora część przeznaczona będzie ze środków zewnętrznych – EFS oraz z budżetu państwa – gmina dołoży do tego 12 500 zł. W ramach projektu będzie sporo zajęć ponad planowych między innymi z zakresu rytmiki i językowych, ale także zajęć kształtujących rozwój
społeczny. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup
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pomocy szkolnych czy remontów placów zabaw. Wdrażaniem projektu będzie zajmował się Urząd Gminy Jaworze.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 1 wstrzymującym się
przy 1 nieobecnym.
Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy w formie dożywiania, w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe.
Temat zreferowała kierownik GOPS-u Dorota Sacher-Wejster.
Ustawa uchwalona w 2009 roku daje możliwość podniesienia
kryterium dochodowego powyżej obligatoryjnego kryterium powyżej 150% dochodu na osobę w rodzinie. Do 150% program przewiduje obligatoryjną pomoc dla osób o niskich dochodach w formie
dożywiania. Natomiast przy przekroczeniu tego dochodu nie ma
możliwości udzielenia pomocy rodzinom, chyba że Rada Gminy
podejmie odpowiednią uchwałę o podwyższeniu kryterium. Propozycja kierownik GOPS to podniesienie kryterium do 180% na osobę w rodzinie. 150% to jest 526, 50 gr, co przy rodzinie czteroosobowej daje 2106 zł. dochodu, podniesienie kryterium umożliwia
dożywianie takiej rodziny przy dochodzie ponad 2500 zł. Obecnie taka pomoc dotyczyła by czterech rodzin w tym trzech samotnych matek.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie czyli 14 głosami za, przy
jednym nieobecnym.
Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Jaworze na lata 2010-2017
Temat zreferował Radosław G. Ostałkiewicz.
Na mocy nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kwietnia 2010 roku, zmieniły się zasady Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój
Wsi. Jest to dokument strategiczny, do składania wniosków w ramach w/w programu, innymi słowy jest programem operacyjnym,
wdrażającym w Polsce Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu funkcjonuje Lokalna Grupa Działania, dzięki której Gmina Jaworze może
uzyskać 370 tys zł maksymalnie na zrealizowanie działań związanych z odnową miejscowości.
Koszt odnowy centrum Jaworza to ok. 600 tys. zł , z czego gmina wydatkuje 230 tys. zł. Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany przez Urząd Gminy Jaworze.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach za, 1 wstrzymującym
się oraz 1 nieobecnym.
Podział Gminy Jaworze na okręgi wyborcze. Ustalanie granic i numerów oraz przyporządkowanie do poszczególnych
obwodów głosowania do Rady Gminy Jaworze.
Temat przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Skotnicka-Nędzka.
Ustawodawca określa limit mieszkańców, jaki przypada na dany
obwód głosowania, jest to od 500 do 3 tys. osób. Obecnie gmina
Jaworze liczy ponad 6500 mieszkańców, w związku z tym muszą
być trzy obwody głosowania. Aktualizacja polega na tym, że w poszczególnych okręgach są wyliczane nazwy ulic. Od 2006 roku nazwy uzyskało 16 nowych traktów. W związku z tym trzeba je ująć
w poszczególnych okręgach.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach za i jednym nieobecnym.
Przekazanie środków finansowych dla policji.
Temat przedstawił Waldemar Saltarius.
Przekazanie tych funduszy jest konsekwencją ustawowych zapisów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach za i jednym nieobecnym.
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Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok przedstawił sprawozdanie z pracy wójta w okresie międzysesyjnym oraz podejmowane zarządzenia.
Zakończyły się następujące inwestycje:
•
remont chodnika przy ulicy Cieszyńskiej
budowa ścieżki rowerowo–pieszej przy ulicy Cisowej bli•
sko 2 km.
Przygotowano i ogłoszono następujące przetargi:
na kanalizację etap pierwszy– 12 km. Jaworze Średnie uli•
ca Średnia do ulicy Wapienickiej. Jaworze Średnie po południowej stronie ul. Wapienickiej. Obszar ulic Chabrowej
i Zielonej oraz ulic Tulipanowej i Wypoczynkowej,
na wyposażenie jednostki realizującej projekt. W ramach
•
dofinansowania budowy kanalizacji zostały zakupione meble dla Urzędu Gminy , a ściślej rzecz ujmując dla pracowników zajmujących się tym projektem. Trzeba też wspomnieć o komputerach czy kserokopiarkach. Wartość przetargu 100 tys zł,
•
na budowę chodnika przy ul. Wapienickiej i dwóch parkingów oraz fontanny w centrum,
na kompleks sportowy w parku.
•
Rozpoczyna się budowa mostu przy ulicy Bukowej. Ponieważ
trakt trzeba będzie zamknąć, konieczne będą objazdy.
Kolejne ważne zadanie dotyczy amfiteatru, a właściwie zaplecza, które wraz węzłem sanitarnym będzie gotowe do końca września. Do tego czasu będą czynne oczywiście stare sanitariaty.
Zapytania radnych
Między innymi pytano o budynek Goruszki. Jak powiedział Zdzisław Bylok jest duże zainteresowanie osób prywatnych, by ten budynek wynająć. Na pewno trzeba mieć koncepcję zagospodarowania. Wójt złożył wniosek w imieniu gminy w sprawie dzierżawy tej nieruchomości, prowadzone były rozmowy z prezesem GS
Jasienica (właścicielem obiektu), oraz z członkiem Rady Nadzorczej Rudolfem Galoczem i jak wynika z informacji Zdzisława Byloka, jest szansa na 80%, że Gmina Jaworze zostanie dzierżawcą
tego budynku. Składamy ofertę dzierżawy, ale warunek jest taki,
iż uzyskujemy prawo pierwokupu. Tym sposobem w centrum Jaworza będziemy mieli piękny obiekt – mówił wójt Bylok – Na razie GS przekazał w nieodpłatne użytkowanie na 20 lat grunt otaczający Goruszkę.
Również padały pytania o kolejne etapy kanalizacji oraz ogłoszone przetargi. Wójt przypomniał, że przy budowie kanalizacji
będą także odbudowywane drogi.
Został także poruszony temat tablic informacyjnych, które są
w opłakanym stanie. Zdzisław Bylok obiecał, że jak tylko pozwoli
aura będą one odremontowane.
Sprawy organizacyjne Rady Gminy
Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. W siedmiu przypadkach zostały zauważone minimalne błędy, zatem niektórzy radni będą musieli wnieść poprawki lub uzupełnić dokumenty.
Przewodniczący Andrzej Śliwka podziękował wszystkim radnym, którzy brali udział w organizowaniu majówki.
Zapytania i interpelacje radnych
Sprawą dość istotną okazała się przepustowość studzienek kanalizacyjnych. Poruszono również temat oczyszczalni ścieków przy
Hotelu Jawor. Gmina złożyła wniosek o komunalizację, wówczas
wojewoda śląski oddalił go. Teraz będzie taki wniosek złożony ponownie. Powrócił temat ulic Leczniczej i Goruszka, a ściślej rzecz
ujmując krzaków utrudniających widoczność. Krzewy rozrastają
się i niestety bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pieszych.
Opracowała Agata Jędrysko
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Flesz wiadomości gminnych
Był basen, będzie boisko
Dawny basen w Jaworzu Górnym – niegdysiejsza chluba gminy – definitywnie przechodzi do historii. Rzadko, która wieś
w II Rzeczpospolitej mogła się poszczycić takim
ogólnodostępnym obiektem, który funkcjonował
Nieczynny basen – stan w roku 2004.
aż do lat 80. XX wieku
– podobny istniał w Wapienicy. Niestety przedwojenne drewniane
zabudowania zaczęły niszczeć, niecka basenu stała się nieszczelna, a na remont nie było pieniędzy. Wójt Zdzisław Bylok już podczas swej poprzedniej kadencji planował odbudowę basenu. Okazało się jednak, że koszty tej inwestycji są ogromne – niestety nigdy by się
zwróciły, a obiekt służyłby mieszkańcom i turystom maksymalnie 2–3
tygodnie w roku… . Tyle,
mniej więcej mamy gorących letnich dni. Poza tym
kiedyś basen w wodę za- Miejsce po basenie – stan maj 2010.
opatrywał Potok Wysoki. Dziś na takie „udoskonalenie” nie pozwoliłby z wiadomych względów SANEPID. Kolejna sprawa to
parking. Niegdyś mieszkańcy na basen przychodzili, przyjeżdżali
rowerami lub autobusem MPK (linia 53). Dziś każdy porusza się
swoim samochodem. W pobliżu starego basenu nie ma możliwości wybudowania parkingu. Kilka lat temu wyburzono drewnianą
zabudowę obiektu, a przed miesiącem zlikwidowano starą nieckę.
Szkoda, aby teren ten leżał odłogiem, postanowiliśmy więc zrekultywować teren i udostępnić dzieciom i młodzieży jako „plac
sportowy”, a więc będzie tu niewymiarowe boisko do gry w piłkę – powiedział Zdzisław Bylok. Teren będzie ogólnodostępny,
a inwestycja w kolejnych latach zostanie zrealizowana ze środków gminnych.
„Peron autobusowy” przy ul. Słonecznej
Miesiąc temu rozpoczęły się prace przy budowie krótkiego odcinka
chodnika dla pieszych
po prawej stronie ul. Słonecznej, do skrzyżowania z ul. Zaciszną. Jako,
że w tym miejscu znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Hotelu
Peron autobusowy stan pocz. maja 2010.
Jawor, stąd może na wyrost określiliśmy to mianem peronu, ale w pewnym sensie taką
rolę ten kawałek chodnika będzie pełnił. Jak mówi wójt Zdzisław Bylok, w tym miejscu wielokrotnie dochodziło już do wypadków – potrącenia pasażerów przez nachodzący poza krawędź jezdni tył skręcającego autobusu w ulicę Turystyczną. Tak
więc ta inwestycja realizowana w całości ze środków gminnych
ma na celu poprawę bezpieczeństwa korzystających z komunikacji autobusowej.
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Modernizacja amfiteatru
Dziś teren wokół jaworzańskiego amfiteatru
przypomina plac budowy. Niestety wiosenna
powódź nieco spowolniła tempo prac. W tym
miejscu powstanie nowy
wielozadaniowy budynek
o powierzchni użytkowej
około 120 metrów kwa- Przebudowa amfiteatru – stan na połowę maja
2010.
dratowych. Znajdzie w
nim swoje miejsce Centrum Informacji Turystycznej, Ośrodka Promocji Gminy, salka konferencyjna oraz zaplecze kuchenne – poinformował zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz. Zakończenie
pierwszego etapu prac przewidziano na koniec sierpnia br. Czy termin zostanie dotrzymany, zależy także od pogody. Do tego czasu
musimy pogodzić się z utrudnieniami podczas imprez. Na przyszły
rok planowane są prace związane z wybrukowaniem tzw. miasteczka gastronomicznego oraz terenu z tyłu amfiteatru i drogi dojazdowej. Na ten rok zaplanowano również oddanie do użytku nowych
sanitariatów – stary obiekt również zostanie wyburzony.
W tym roku mają także ruszyć prace przy budowie chodnika oraz dwóch parkingów przy ul. Wapienickiej. W ramach tej
inwestycji zaplanowano postawienie fontanny w południowej
części Parku Zdrojowego (w pobliżu skrzyżowania ulic Wapienickiej i Zdrojowej), wybudowanie placu zabaw przy amfiteatrze (z prawej strony patrząc od strony widowni) według podobnej koncepcji, wedle której wybudowano plac zabaw w pobliżu Alei Kościelnej. Cała inwestycja będzie kosztowała około 3,5 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków
unijnych – RPO województwa śląskiego (więcej na ten temat
już niebawem).
Inwestycje w ścieżki piesze i rowerowe
Jedna ze ścieżek –
w tym wypadku rowerowa – wzdłuż ulicy
Cisowej do ulicy Góreckiej jest już praktycznie gotowa. Pozostało dokończenie
montażu kratek kanalizacyjnych i poprawienie uszkodzonych
Budowa ścieżki na ul. Folwarcznej – stan na maj fragmentów ścieżki
2010.
w wyniku majowych
opadów deszczu. Cała inwestycja o wartości ponad 1,2 mln zł została sfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
Drugim etapem prac, ale finansowanym już z budżetu Gminy
Jaworze będzie umocnienie biegnącego wzdłuż ścieżki rowu odwadniającego wraz z całym systemem zabezpieczającym chodnik przed uszkodzeniami w wyniku kolejnych obfitych opadów .
Ta część inwestycji ruszy jeszcze w tym roku.
Rozpoczęły się już prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Folwarcznej. Zostanie ona wytyczona na długości 1,4 km. Natomiast biegnąca wzdłuż niej droga będzie
utwardzona, zaś nakładka asfaltowa zostanie położona jedynie na długości około 200 metrów tj do wjazdu na teren boiska.
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Wybudowany został nowy „mostek” i przepust wodny na skrzyżowaniu ulic Zdrojowej z Folwarczną, natomiast umocniony i odnowiony będzie biegnący wzdłuż ul. Folwarcznej rów. Jak mówi
wójt Zdzisław Bylok – nie będziemy kładli nowej nawierzchni, gdyż
droga ta prowadzi praktycznie na teren inwestycyjny. Zatem w
przyszłości lepiej położyć nawierzchnię asfaltową wówczas, gdy
nie będzie tamtędy już jeździł ciężki sprzęt budowlany. Koszt inwestycji przy ul. Folwarcznej wyniesie około 850 tysięcy złotych
i został pokryty przez Unię Europejską w ramach Priorytetu III – Turystyka RPO Województwa Śląskiego.
Jaworze kolejny raz zmierzyło się z powodzią
I zapewne nie po raz
ostatni, być może nawet w tym roku. Majowa powódź – patrząc
na zniszczenia w sąsiednich gminach powiatu bielskiego i cieszyńskiego, a także w
całym kraju – można
Powódź, ul. Zdrojowa naprzeciw Galerii OPG.
rzecz, że łaskawie obeszła się z Jaworzem. Co nie znaczy, że nie obyło się bez strat zarówno na posesjach prywatnych, jak i w mieniu gminnym. Obfite
opady deszczu szczególnie w dniach 17-18 maja spowodowały
wiele podtopień, między innymi posesji przy ulicy Bielskiej, Cieszyńskiej, Zdrojowej wraz z skrzyżowaniem przy Cholewiku, centrum Jaworza (zakole przy firmie Berndorf Baderbau i Supermarketu Jaworze), ul. Zdrojowej w Centrum Jaworza i w rejonie Galerii na Zdrojowej i w wielu innych miejscach gminy.
Jak mówi wójt Z. Bylok – powódź pokazała
nam, gdzie musimy definitywnie przebudować
instalację odwadniającą
tak, aby nie było więcej
podtopień. Taka sytuacja
ma miejsce m.in. przy
ul Zdrojowej, gdzie w
przypadku obfitych opaPowódź, ul. Zdrojowa.
dów woda przelewa się
na drugą stronę, wprost do Supermarketu „Jaworze” Jak mówi Z.
Bylok opracowywany jest projekt poprowadzenia tzw. kanału ulgi,
który przejąłby dużą wodę, a tym samym teren nie byłby zalewany.
Konieczna staje się także przebudowa mostku przy ul. Zdrojowej
w rejonie Galerii OPG, podobnie i przy ul. Słonecznej wykonawca ścieżek zastosował w instalacji odwadniającej rury mniejszego przekroju, co powoduje, że istniejący system kanalizacyjny nie
może odebrać wody spływającej z gór. Po ubiegłorocznej powodzi
monitowałem stale u Starosty Bielskiego w sprawie przebudowy
przepustów wodnych wzdłuż drogi powiatowej (ul. Cisowej), niestety były obietnice i na tym się skończyło. Muszę dodać, że takie
zapewnienie uzyskałem od starosty podczas Konwentu Wójtów
i Burmistrzów w Jaworzu w 2009 roku. Również podczas spotkania
z mieszkańcami, w którym uczestniczył członek Zarządu Powiatu
Stanisław Pięta postawiłem wręcz żądanie włączenia się starostwa
w trybie pilnym w przebudowę przepustów wodnych. Niestety nadeszła kolejna powódź, jednak tematu nie mam zamiaru odpuszczać – dodaje Z.Bylok. To samo dotyczy drogi powiatowej ul.
Cieszyńskiej i przydrożnego rowu, który praktycznie nie istnie-
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je. I tutaj należałoby
odbudować rów wraz
z udrożnieniem przepustów pod wjazdami
na poszczególne posesje wraz z odprowadzeniem wody do potoku. Póki co zastanawiamy się, jak wspólnymi siłami tzn częścioPowódź – rejon Supermarketu Jaworze.
wo ze środków gminnych, a częściowo przy pomocy samych mieszkańców udrożnić te rowy i przepusty. Wszelkie zmiany i projekty w tym zakresie uzależnione są od zgody zainteresowanych – czyli samych
mieszkańców – podsumował wójt. W tym miejscu pragnę wyrazić słowa podziękowania dla druhów naszej OSP, którzy przez
te dni ratowali mienie gminne, udrażniali studzienki, mostki itp.
To była naprawdę znacząca pomoc, bez której straty mogły być
większe – dodał wójt. Z. Bylok.
Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu
z udziału w akcji powodziowej
1. 16 maja 2010 ( niedziela godz. 13.15–23.00)
– udrażnianie przepustu na ulicy Grabka –potok Jesionka
– wypompowywanie wody z piwnic ul. Miodowa, Klonowa,
Smrekowa, Zdrojowa, w tym pompowanie wody z kotłowni i archiwum Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR – ul.
Słoneczna
2. 17 maja (poniedziałek godz. 3.00–22.00)
– pompowanie wody z piwnic – ulice: Słoneczna, Cieszyńska,
Wapienicka, Zdrojowa, Brzozowa, Miodowa, Cyprysowa, Zaciszna, Rumiankowa
– pompowanie wody z kotłowni budynku Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny ul. Zdrojowa – 3 razy
3. 18 maja (wtorek godz. 15.00–20.00)
– pompowanie wody z piwnic ulice: Niecała, Smrekowa, Kopytko, Zapora
– usuwanie drzew z koryta rzeki Jesionki
– akcja przy wyciągnięciu człowieka z Potoku Szeroki (ofiara
śmiertelna powodzi)
4. 23 maja (niedziela godz. 11.00–13.35)
– usuwanie 3 drzew z koryta Potoku Szeroki ( bezpośrednie
zagrożenie dla budynku mieszkalnego). Skorzystano w tym
wypadku z pomocy 2 ciągników rolniczych.
Druhowie jaworzańskiej OSP, którzy uczestniczyli w akcjach:
Cz. Malchar, K. Malchar, T. Malchar, A. Raczkowski, W. Korzondkowski, W. Niesyt, D. Bocian, K. Bocian, Sz. Cholewik,
J. Knapczyk, P. Pomper, A. Grygierczyk, A. Binda, K. Kowalczyk.
Druhowie pompowali wodę z 35 budynków przy użyciu pomp
pożarniczych: 2 pompy pływające „NIAGARA”, 3 pompy elektryczne, 2 pompy szlamowe.
Na podstawie informacji: wójta Zdzisława Byloka, zastępcy
wójta Radosława G.Ostałkiewicza, Prezesa OSP Jaworze
Czesława Malchara. Zdjęcia z powodzi: OPGJ.
Przygotował: P. Filipkowski
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) oraz w związku z uchwałą nr XXXVIII/300/06 Rady Gminy Jaworze z dnia
20 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 92,
poz.2559)

Wójt Gminy Jaworze podaje do wiadomości publicznej,
informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w których zostaną przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczy-pospolitej Polskiej w dniu
20 czerwca 2010 r. :
Nr
obwodu
głosowania
I

II

III

Granice obwodu

Siedziba
obwodowej
komisji wyborczej

stanowi zachodnia część terenów gminy Jaworze. Obszar ten graniczy od strony południowej z terenami lasów państwowych i terenami Gminy Brenna; od strony zachodniej z terenami Gminy Jasienica i obejmuje on zabudowę przy ul. Cisowej (bez ul. Jasienickiej),
ul. Słonecznej (cała), ul. Turystycznej (cała) wraz z obustronnymi
ich ulicami bocznymi. Granica wschodnia przebiega lewym brzegiem potoku Szeroki oraz ul. Zdrojową, ul. Wąwóz i ul. Zajęczą bez
zabudowań przy tych ulicach, a obejmuje obustronną zabudowę
przy ul. Brzoskwiniowej .

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. M. Dąbrowskiej
ul. Szkolna 180
Jaworze

stanowi środkowa część terenów gminy Jaworze. Obejmuje on obszar zabudowany przy ul Zdrojowej, ul. Wąwóz i ul. Zajęczej, następnie obszar zabudowany przy ul. Panoramicznej, ul. Podgórskiej
(od ul. Zdrojowej do ul. Kalwaria), obustronną zabudowę przy ul.
Kalwaria do terenów BZLR, dalej zabudowania przy ul. Wapienickiej
(od ul. Kalwaria do ul. Koralowej), obszar zabudowany przy ul. Sielskiej, ul. Łubinowej oraz ul. Bielskiej (od ul. Lipowej do ul. Cieszyńskiej) i ul. Cieszyńskiej, aż do granicy z terenami Gminy Jasienica
wraz z zabudową przy ul. Zacisznej i ul. Jasienickiej.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. M. Dąbrowskiej
ul. Szkolna 180
Jaworze

Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.

Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

stanowi wschodnia część terenów gminy Jaworze. Granica połu- Szkoła Podstawowa Nr 1
dniowa przebiega wzdłuż terenów lasów państwowych i terenów
im. M. Dąbrowskiej
ul. Szkolna 180
Miasta Bielsko-Biała. Obszar ten obejmuje zabudowę przy ul. Bielskiej (od granicy z terenami Miasta Bielska-Białej do ul. Lipowej),
Jaworze
następnie przy ul. Podgórskiej z jej ulicami bocznymi o-raz ul. Południowej, ul. Koralowej, ul.Pagórkowej, a także ul. Kolonia Dolna i ul. Lokal nie jest dostosowany
do potrzeb wyborców
Groszkowej.
niepełnosprawnych

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 20 czerwca 2010 r. i w wypadku ponownego głosowania, w dniu 4 lipca
2010 r. między godziną 6.00, a 20.00.
Wójt
/-/ Zdzisław Bylok
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Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 20 czerwca 2010 r.
Mieszkańców Gminy Jaworze – w wyborach na prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. – obsługiwać będą trzy komisje wyborcze wszystkie zlokalizowane w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej przy ul. Szkolnej 180.
Pamiętać należy że lokal do obsługi wyborców z Obwodu Głosowania o numerze 3 nie jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w piątym (5) dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 15 czerwca 2010 r. Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze lub w siedzibie Urzędu.
Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Pragniemy państwu zasygnalizować, że w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 20 czerwca 2010 r. po raz pierwszy mamy do czynienia z instytucją pełnomocnika do głosowania.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
•
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równocześnie orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt.1;
3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt.1;
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grypy inwalidów,
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny
•
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba:
• wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
lub
• osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest
wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.) małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do
sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta gminy, w której
jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
Wzory dokumentów w tej materii znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze.
Co do szczegółów – w tematyce wyborczej – zapraszamy także na stronę internetową Urzędu Gminy Jaworze.
Stosowne dokumenty do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze są dostępne w pok. 106 (I piętro) w godzinach pracy tut.
Urzędu. Tam też załatwimy wszelkie formalności związane z wyborami typu: zaświadczenia do głosowania, ustanowienie pełnomocnictwa do głosowania itp.
Każdy wyborca – winien pamiętać – że przed przystąpieniem do głosowania okazuje obwodowej komisji wyborczej swój
dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z fotografią.
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Szklanym szlakiem już niebawem
Projekt pn. „Szklanym szlakiem – wirtualna i rzeczywista podróż na trasie Strečno-Jaworze” ma na celu rozwiązywać podstawowy problem, jakim jest brak infrastruktury społecznej w zakresie turystyki oraz niedoinformowanie obu społeczności lokalnych – Jaworza i Strečna – w zakresie bogactwa i dziedzictwa obu stron pogranicza. Ma on również wyjść na przeciw potrzebom zapewnienia
niezbędnych warunków na rzecz lokalnego, regionalnego oraz transgranicznego rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z calami osi III Programu współpracy polsko–słowackiej. Główny cel projektu ma przyczyniać się do realizacji potrzeb społeczności lokalnej
w zakresie warunków i możliwości spędzania wolnego czasu oraz zdrowego trybu życia, a jednocześnie wyjścia naprzeciw podobnym
potrzebom turystów z obszaru pogranicza polsko–słowackiego poprzez oddanie im do użytku obiektów turystycznych, których trwałość będzie nie mniejsza niż dziesięć lat.
Działania Projektu:
• Działanie 1. Oznakowanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Jasionki“ wraz z wyposażeniem jej w atrakcje i obiekty turystyczne
Miejsca spoczynkowe dla turystów wzdłuż szlaku oraz ścieżki dydaktycznej „Dolina Jasionki”. W ramach działania przewiduje się
wykonanie dwóch miejsc spoczynkowych dla turystów wzdłuż szklaku turystycznego przez Dolinę Jasionki, na którym m.in. istnieje
ścieżka dydaktyczna, a miejsca spoczynkowe będą jej przedłużeniem. Każde miejsce wyposażone będzie w ławki dla turystów oraz
stoły, przy których będzie można się posilić oraz odpocząć – wykonana zostanie tutaj również infrastruktura towarzysząca (przede
wszystkim uporządkowany zostanie teren otaczający oraz postawione zostaną po 2 tablice informacyjne z tekstem w języku polskim,
słowackim oraz angielskim dotyczące walorów przyrodniczych oraz klimatycznych miejsca – fauny, flory oraz otaczających gór i lasów). Jednocześnie u wejścia do Doliny Jasionki zamontowana zostanie tablica informacyjna dotycząca projektu – taka sama zostanie wykonana w centrum Jaworza – dodatkowo będzie na niej wizualizacja mapy regionu pogranicza z zaznaczeniem miejscowości
Strecno. Ponadto zlecone zostanie przygotowanie przewodnika zawierającego mapę turystyczną z zaznaczeniem Doliny Jasionki
w trzech wersjach językowych. Całość przewodnika dodatkowo udostępniona zostanie na stronie internetowej w formie tzw. E-booka.
Przewodnik zawierać będzie informacje o niniejszym projekcie oraz projekcie komplementarnym partnera – przede wszystkim historię Doliny Jasionki, Jaworza oraz współpracy polsko–słowackiej. Będzie on udostepniany nieodpłatnie.
• Działanie 2. Oznakowanie najważniejszego przystanku ww. ścieżki dydaktycznej – Huta Szkła
Przygotowanie makiety niegdysiejszej Huty Szkła na istniejącej ścieżce dydaktycznej oraz zagospodarowanie terenu na tymże przystanku poprzez utwardzenie terenu i ścieżek dojścia. Szczególne znaczenie dla projektu mieć będzie oznakowanie dawnej Huty Szkła
w Dolinie Jasionki z XIX wieku, która uległa pożarowi w tym samym wieku. Planuje się wykonanie makiety obrazującej ten zabytek w
miejscu, gdzie dawniej się znajdowała oraz zagospodarowanie terenu poprzez jego uporządkowanie i wykonanie odpowiednich ścieżek, małej architektury w postaci ławeczek i nasadzeń oraz tablic informacyjnych w trzech językach.Jest to unikatowa forma architektury zabytkowej – wykonanie makiety pozwoli społeczności gminy Jaworze oraz Słowakom na zapoznanie się z dziedzictwem historycznym pogranicza.
• Działanie 3. VIRTUAL TOUR
Opracowanie aplikacji internetowej VIRTUAL–TOUR (wirtualny spacer) po Dolinie Jasionki z opisem w języku polskim, słowackim
i angielskim. W ramach działania wykonana zostanie aplikacja internetowa (umieszczona na stronie Jaworza oraz udostępniona dla
Strecna nieodpłatnie) pozwalająca na wirtualne przejście szlakiem Doliny Jasionki oraz zapoznanie się z przedmiotową ścieżką dydaktyczną. Aplikacja wykonana zostanie w trzech językach i będzie mogła być wykorzystywana również po zakończeniu realizacji projektu, gwarantując jego trwałość.
• Działanie 4. REAL TOUR
Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Strečno „szklanym” szlakiem po Dolinie Jasionki (koszty noclegu, wyżywienia, przejazdu). W ramach działania uczniowie i młodzież szkolna ze Strecna zaproszeni zostaną do Jaworza, aby móc
przejść przygotowany szlak turystyczny Doliny Jasionki (wymiana szkolna z gminą Strecno). Zostaną one zaznajomione z efektami
projektu oraz innymi rezultatami współpracy obu miejscowości. Poza tym będą one miały możliwość zapoznania się z rówieśnikami
z Polski i zadzierzgnąć kontakty międzynarodowe. W trakcie ich pobytu Doliną Jasionki przejedzie rajd rowerowy, w którym będa mogli również aktywnie wziąć udział. Wezmą oni również udział w wykładzie o historii obu miejscowości oraz zwiedzą Jaworze i miejscowości okoliczne pogranicza polsko-słowackiego.
• Działanie 5. Promocja
W ramach promocji wykonane zostaną drobne gadżety (typu kubki, smycze itp.), wydana zostanie broszura informacyjna oraz wykonane zostaną tablice informacyjne i ogłoszenia prasowe.
Finansowanie PROJEKTU:
• Dofinansowanie z EFRR (85%)			
• Dofinansowanie z budżetu państwa (10%)
• Wkład własny Gminy Jaworze (5%)		
Razem					

41.182,50 €
4.845,00 €
2.422,50 €
48.450,00 €

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 (85%) I BUDŻETU PAŃSTWA (10%)
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Zofia Kossak we wspomnieniach swojej
wnuczki Ann Fenby-Taylor
We wtorek 25 maja w „Galerii na Zdrojowej” miało miejsce
niezwykłe spotkanie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaworzu. Gościliśmy panią Ann Fenby- Taylor wnuczkę pisarki Zofii Kossak, która urodziła się i wychowała w Londynie, lecz ukochała podobnie jak jej babcia rodzinną posiadłość w Górkach Wielkich. Pani Anna od kilkunastu lat jest zaangażowana w działania mające na celu zachowanie dziedzictwa rodziny Kossaków. Założono fundację, która gromadzi środki na utrzymanie posiadłości w Górkach gdzie powstało schronisko młodzieżowe,na adaptację
ruin dawnego dworu oraz działalność wydawniczą, by propagować twórczość literacką Zofii Kossak przez lata zakazywaną i wycofywaną z obiegu.
Tematem spotkania były wspomnienia o niezwykłej babci, bo
taką właśnie zapamiętała ją wnuczka. Pani Anna snuła ujmującą i
barwną opowieść sięgając do czasów swojego dzieciństwa, kiedy
to wraz z rodzeństwem i kuzynostwem przyjeżdżała do babci Zofii
na wakacje letnie do Górek. Maleńki domek, będący kiedyś domkiem ogrodnika (dziś jest siedzibą muzeum), służył całej licznej rodzinie. Babcia Zofia we wspomnieniach ukazuje się nam jako niezwykle pogodna i ciepła osoba, która posiadała ogromny dar słuchania drugiego człowieka, w czasie tych wizyt poświęcała cały
swój czas wnukom. Niczego im nie narzucała i pozwalała każdemu
z osobna zachować swoją indywidualność. Opowiadanie zataczało
coraz szersze kręgi i tak uczestnicy spotkania mogli poznać wiele ciekawych, aczkolwiek nieznanych faktów z życia Zofii Kossak.
Historię jej twórczości, działalności konspiracyjnej, pobytu w Auschwitz oraz kilkunastu lat życia na emigracji i ciężką pracę na farmie w Kornwalii. Spotkanie nabrało swobodnego charakteru, kiedy
uczestnicy włączyli się do rozmowy, zadawali pytania, a niektórzy
nawet dzielili się swoimi wspomnieniami dotyczącymi Zofii Kossak.
Pani Anna przywiozła na spotkanie szereg pozycji książkowych
Zofii Kossak, a wśród nich ciekawostkę, książkę niepublikowaną

Tydzień Bibliotek
W dniach 8 – 15. 05. 2010 r. już po raz siódmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało Tydzień Bibliotek –
wielką akcję popularyzującą książkę, czytelnictwo i biblioteki.
W tym roku hasłem przewodnim określającym obszary działalności bibliotek było hasło:
Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy
Tegoroczne hasło nawiązuje do nowoczesnego pojęcia współ-

Ann Fenby-Taylor z czytelnikami.

ponad 70 lat pt. „Puszkarz Orbano” powieść historyczną opisującą upadek Konstantynopola w roku 1543, wciąż bardzo aktualną w swoim przesłaniu, ponadczasową. To właśnie od tego tytułu zaczęła się cała historia spotkania. Nasz czytelnik pan Andrzej
Zadorożny zapytał w bibliotece czy jest taka książka, oczywiście
nie było, ponieważ jedyne wydanie datowane jest na 1936 rok.
Tak właśnie zawodowa dociekliwość dotycząca książek oraz pomoc pana Andrzeja zaprowadziła nas do Pani Ann Fenby - Taylor
i zaowocowała przemiłym spotkaniem.
W trakcie wspomnień kolejne tytuły książek splatały się z życiem Zofii Kossak dokumentując jej doświadczenia i przeżycia.
Wszystkie wspomniane książki można było nabyć w trakcie spotkania wzbogacone sympatycznymi dedykacjami wnuczki.
Biblioteka nasza wzbogaciła się o kilka tytułów, których do tej pory
brakowało na półkach, tak więc zachęcamy czytelników do lektury.
Pragniemy serdecznie podziękować Pani Annie Fenby- Taylor za przemiły wieczór, wszystkim uczestnikom za liczny
udział w spotkaniu oraz Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze za udostępnienie pomieszczeń „Galerii na Zdrojowej”.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej

czesnej biblioteki, która przestaje być wyłącznie zbiorem książek
i czasopism, ale powinna stawać się również miejscem gdzie czytelnik ma możliwość odbioru treści za pośrednictwem nowoczesnych technologii dźwiękowo-wizualnych.
Biblioteki powinny zmierzać w kierunku nowoczesności i stawać
się mediatekami, gdzie multimedialność stanie się faktem i będzie
przyciągać rzesze młodych użytkowników.
Hasło „Tygodnia Bibliotek” nawiązuje również słowem „dźwięki” do obchodów Roku Chopinowskiego z okazji przypadającej
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w bieżącym roku 200 rocznicy urodzin wielkiego kompozytora
Fryderyka Chopina.
W czasie obchodów Tygodnia we wszystkich bibliotekach
w Polsce organizowano liczne spotkania, prelekcje, wystawy,
konkursy itp. Zakres tych imprez jest z roku na rok coraz szerszy i obejmuje swoim zasięgiem coraz liczniejsze grono użytkowników bibliotek oraz przyciąga osoby niezwiązane do tej
pory z bibliotekami.
Również biblioteka w Jaworzu przygotowała wystawę poświęconą twórczości Fryderyka Chopina oraz ekspozycję wydawnictw
książkowych poświęconych osobie tego wybitnego kompozytora.
Odbyły się również spotkania z dziećmi przybliżające im postać Fryderyka Chopina oraz zakres działalności jaworzańskiej
biblioteki.

2010 ROK

Tydzień Bibliotek – wystawa Chopin.

KONKURS
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
ogłasza konkurs fotograficzny pt:
„Książka, mój przyjaciel i towarzysz wakacyjnych podróży”
Większość z nas wyjeżdżając na wakacyjny wypoczynek znajduje w plecaku czy walizce miejsce na książkę, bo przecież może nie
być pogody, bo mamy jakąś zaległą lekturę, bo ktoś mam polecił jakiś dobry tytuł… , i tak książki wędrują z nami po różnych zakątkach
świata, lub zostają z nami w domu i również umilają wakacyjny wypoczynek. Jesteśmy ciekawi tych zakątków, jak i również fantazji
i inwencji twórczej uczestników w trakcie fotografowania. Ujęcie tematu jest dowolne lecz podstawą zakwalifikowania fotografii do konkursu jest KSIĄŻKA dobrze widoczna na zdjęciu w dowolnej kompozycji z osobą, miejscem, czy pejzażem.
Konkurs ma charakter otwarty (w zależności od ilości zgłoszeń mogą zostać ustalone różne kategorie wiekowe).
Przedmiotem fotografii konkursowych są:
zdjęcia z książką w kadrze z najróżniejszych miejsc wakacyjnego wypoczynku.
• Każdy z uczestników konkursu może nadesłać do 5 fotografii
• Technika wykonania zdjęć jest dowolna
• Zdjęcia winny mieć format 13 × 18 cm lub 10 × 15 cm
• Nadesłane zdjęcia nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach
• Zdjęcia należy dostarczyć do lokalu Biblioteki lub przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82,
43-384 Jaworze z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
Do zdjęć należy dołączyć informację zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres i telefon: w przypadku uczniów także wiek, nazwę szkoły i klasę), tytuły zdjęć oraz zgodę na ich zaprezentowanie na wystawie pokonkursowej.
• Przesłane na konkurs zdjęcia nie będą zwracane
• Zdjęcia na konkurs można nadsyłać do 31 sierpnia 2010 roku
• Konkursowe zdjęcia oceni Komisja powołana przez Organizatora
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu b.r.
O dokładnym terminie laureaci powiadomieni zostaną osobiście.
Zainteresowani konkursem bliższe informacje oraz pełen regulamin konkursu otrzymają pod numerem tel. 33 817 26 96 lub
w siedzibie Biblioteki.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

szpital opieki długoterminowej bzlr
„Dzisiaj Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny w Jaworzu to nie tylko symbol dawnej historii uzdrowiskowej Jaworza, ale to przede wszystkim jedna z najprężniej działających placówek medycznych tego typu w naszym województwie…”
Zdzisław Bylok

Szpital Opieki Długoterminowej – Beskidzki
Zespół Leczniczo–Rehabilitacyjny w Jaworzu
z nowa ofertą leczniczą
O uzdrowiskowych tradycjach Jaworza pisaliśmy już wielokrotnie. Przypomnijmy – sięgają one końca XIX wieku kiedy do Jaworza zjeżdżali kuracjusze z terenu Monarchii Austro-Węgierskiej
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Otwarcie Ośrodka Hydroterapii Solankowej

oraz z ziem polskich, będących wówczas pod zaborami. Jak już
przed kilku laty na łamach Echa cytowaliśmy dawne zapiski Wincentego Pola – Jaworze słynęło z leczenia żętycą, borowinami
oraz właściwymi temu miejscu walorami przyrodniczymi – klimatem. Do Jaworza przyjeżdżali m.in. Maria Dąbrowska, Wincenty
Pol, Stanisław Ligoń, Julian Tuwim, Jan Piłsudski (brat Marszałka), Zofia Kossak-Szczucka, Melchior Wańkowicz, Stefan Kisielewski i wielu innych.
Od wielu lat włodarze gminy zabiegają o powrót do tradycji
uzdrowiskowych. Temu służą prowadzone inwestycje proturystyczne, budowa ścieżek pieszo rowerowych, rewitalizacja Parku Zdrojowego, wzgórza Goruszki oraz plany związane z budową
centrum balneologicznego. Tradycje uzdrowiskowe Jaworza podtrzymuje Szpital Opieki Długoterminowej BZLR. Na łamach Echa Jaworza prezentowaliśmy kolejne zmiany, rozbudowy, modernizacje nie tylko obiektów szpitalnych, ale przede wszystkim jego wyposażenia medycznego i rzeczywiście nowoczesnych standardów
leczniczo-rehabilitacyjnych, jakie dziś obowiązują w tej placówce
medycznej. Jaworzański szpital w niczym nie odstaje od podobnych placówek działających w okolicznych uzdrowiskach – Ustroniu lub Goczałkowicach.
W dniu 8 maja szpital BZLR wzbogacił swoją ofertę leczniczą
o kąpiele solankowe. Wszyscy pamiętamy jeszcze sprzed roku
niechlubną „wizytówkę” szpitala, jaką była waląca się rudera tuż
przy szpitalnym parkingu przy ul. Słonecznej. Dziś widzimy okazały nowy budynek, architektonicznie nawiązujący do swego poprzednika. Kiedyś pełnił on funkcję mieszkalno-magazynową. Dziś
obiekt o sympatycznej nazwie „Jaś” stał się Ośrodkiem Hydroterapii Solankowej i ma do zaoferowania mieszkańcom oraz kuracjuszom kąpiele solankowe, ale nie tylko.
Do dyspozycji pacjentów oddano m.in. pięć wanien do kąpieli indywidualnych w solance i masaży solankowych, kąpieli perełkowych oraz ozonowych. Wybudowano dwa podświetlane jacuzzi do kąpieli zbiorowych, w których będzie można korzystać z hydromasażu w solance. W „Jasiu” są także miejsca do relaksu i wyciszenia nieraz tak nam potrzebnego przy codziennym nadmiarze obowiązków – sauna i bar tlenowy. Inwestycja ta pochłonęła
1 600 mln złotych i została sfinansowana z dotacji celowej.
Przypomnijmy – w szpitalu BZLR można leczyć schorzenia narządu ruchu, dolegliwości reumatologiczne i neurologiczne, problemy z układem oddechowym, wszystko pod nadzorem specjalistów lekarzy i pielęgniarek. Solanki na razie będą dowożone z innych uzdrowisk ,ale być może uda się w końcu przejść przez prawno–administracyjne schody i z pożytkiem dla nas wszystkich wykorzystać naturalne zasoby Jaworza.

Uroczystości związane z otwarcie Ośrodka Hydroterapii Solankowej w budynku „Jaś” połączone były z Dniami Otwartymi Szpitala. Praktycznie przez cały dzień można było ze „szpitalnymi przewodnikami” zwiedzać poszczególne oddziały zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, zobaczyć sale rehabilitacyjne wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt oraz basen, skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, a nawet z bezpłatnego zabiegu na łóżku wodnym czy też pomiaru ciśnienia. Ponadto osoby zainteresowane mogły zapoznać się z produktami firm medycznych , wśród
których swoje oferty prezentowały m.in. Biomed Centrum, Wojewódzkie Zakłady Ortopedyczne w Bytomiu, HAS-MED. Imprezie
towarzyszyły kiermasze wyrobów wykonanych przez dzieci z Oddziału Dziecięcego BZLR, a także bufet gastronomiczny. Dla spragnionych odpoczynku w specjalnym namiocie, gdzie ustawiono
scenę, można było posłuchać dobrej muzyki, jak i oglądać występy m.in. dzieciaków ze Szkoły Podstawowej nr 1 („Jaworowa Gromada” i „Flamenco”), z Gimnazjum im St.Maczka – spektakl „Metro”, Orkiestry Dętej Glorieta, Kwartetu Saksofonowego ze Szkoły
Muzycznej w Bielsku-Białej oraz Zespołu Regionalnego Jaworze.
Imprezę uroczyście zainaugurowała dyrektor szpitala –
dr nauk medycznych Grażyna Habdas prezentując historię tradycji uzdrowiskowych Jaworza i poszczególnych etapów przebudowy szpitala BZLR. Jak podkreśliła dyrektor szpitala – środki
na inwestycje w BZLR pochodzą z różnych źródeł, w tym z: dotacji celowych Województwa Śląskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z PFRON oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. G. Habdas dziękowała członkowi zarządu i zarazem wicemarszałkowi Województwa Śląskiego Mariuszowi Kleszczewskimu, władzom Gminy
Jaworze – Wójtowi Zdzisławowi Bylokowi oraz Radzie Gminy
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Jaworze za wspieranie działań podejmowanych przez szpital,
a także sponsorom i darczyńcom.
W uroczystości tej uczestniczyli m.in. wójt Zdzisław Bylok, przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka wraz ze swymi
zastępcami Zygmuntem Podkówką i Zbigniewem Putkiem, radnymi
Rady Gminy Jaworze, proboszczami jaworzańskich parafii – ks.
Władysławem Wantulokiem (parafia Ewangelicko-Augsburska)
i ks Adamem Gramatyką (parafia Rzymskokatolicka). Na imprezie
można było spotkać również przedstawicieli Parlamentu RP – posła Stanisława Szweda, poseł Bożenę Kotkowską, przedstawicieli
biur poselskich m.in. Mirosławy Nykiel i Małgorzaty Handzlik, władze powiatu bielskiego z wicestarostą Mirosławem Szemlą, burmistrzów i prezydentów miast – m.in. Dąbrowy Górniczej, Strumienia, dyrektorów placówek oświatowych z Jaworza oraz z powiatu bielskiego i cieszyńskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
dyrektorów szpitali – w tym z Jastrzębia Zdroju, Rabki oraz okolicznych szpitali z powiatu bielskiego, rektorów wyższych uczelni z Bielska–Białej, Komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy z /s w Jaworzu Wojciecha Kozłowskiego, przedstawicieli OSP
w Jaworzu oraz wielu innych, którzy swoją obecnością zaszczycili
Dni Otwarte Szpitala BZLR, podkreślając rangę tego wydarzenia.

Następnie głos zabrali uczestniczący w spotkaniu goście. Marszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski podkreślił
niebagatelne znaczenie ośrodka w procesie rehabilitacji funkcji,
jaką będzie pełnił nowo otwarty Ośrodek Hydroterapii Solankowej. Jaworzański szpital dołączył do znaczących nowo oddanych
inwestycji w szpitalach na Śląsku, jak np. otwarcie nowoczesnego lądowiska w specjalistycznym szpitalu św. Barbary w Sosnowcu (dawny Szpital Górniczy– przyp. red.) czy zmodernizowanego
szpitala w Rabce (jedyny zamiejscowy szpital podlegający pod Zarząd Województwa Śląskiego). Marszałek M. Kleszczewski pod-

Złota Odznaka Honorowa dla Szpitala
Opieki Długoterminowej BZLR w Jaworzu
Miło nam poinformować, że Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu został
wyróżniony przez władze samorządowe województwa śląskie,
nadaniem tej placówce medycznej „Złotej Odznaki Honorowej za
zasługi dla Województwa Śląskiego”. Złotą odznakę z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Michała Czarskiego, odebrała dyrektor szpitala dr n. med. Grażyna Habdas
w dniu 7 kwietnia br.
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kreślił również fakt tak szybkiego oddania do użytku nowej inwestycji przypominając, że szpital w Jaworzu praktycznie każdego
roku unowocześnia swoją bazę lokalową dla pacjentów wraz z zapleczem leczniczo-rehabilitacyjnym. W podobnym tonie wypowiadali się kolejni goście, i bynajmniej nie były to tylko puste grzecznościowe sformułowania.
Wójt Zdzisław Bylok przypomniał, iż na początku XXI wieku
szpital znajdował się na skraju bankructwa. Gdyby nie – wówczas
często bolesne – decyzje związane z restrukturyzacją placówki w
połączeniu z decyzją ówczesnej Rady Gminy Jaworze o umorzeniu zaległości podatkowych, dziś zapewne nie świętowalibyśmy
oddania do użytku nowej inwestycji – podkreślił Zdzisław Bylok.
To także zasługa władz Urzędu Marszałkowskiego – szczególnie:
Marszałka Bogusława Śmigielskiego i wicemarszałka Mariusza Kleszczewskiego, którzy okazali wielką przychylność dla jaworzańskiego szpitala, ale to także praca i postawa wszystkich
pracowników BZLR lekarzy, pielęgniarek jak i zespołu technicznego z całego serca Wam dziękuję i gratuluję, to Wasz wspólny
sukces – dodał Z. Bylok.
Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na podziękowania dla szczególnie zasłużonych dla tej placówki pracowników
szpitala. I tak do Nagrody za Zasługi dla BZLR w Jaworzu wytypowano: Jolantę Donocik-Jurgielewicz, Janinę Fijak, Sylwię Fokt-Przybyła, Jolantę Iżakiewicz, Reginę Jakubiec, Andrzeja Jarczoka, Danutę Kisiała, Aleksandrę Stefan, Bogdana Suchy, Elżbietę Żarlok. Specjalne honorowe wyróżnienie
w tej kategorii otrzymali: lek. Med. Maria Ordon-Warwas i lek.
med. Lucyna Rzeźnik.
Wyróżnienia wręczyli: dyrektor Grażyna Habdas i Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.
*****
A teraz garść informacji dotyczącej korzystania z nowej oferty Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR w Jaworzu. I tak „Jaś”
czyli Ośrodek Hydroterapii Solankowej jest otwarty przez 6 dni
w tygodniu w godzinach 11:30–19:00. Z zabiegów i kąpieli solankowych, jaccuzi, sauny można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu – co można zrobić osobiście lub telefonicznie pod nr
33/ 8172166 wew. 241 Zabiegi te nie są refundowane przez NFZ.
Cennik zabiegów jest dostępny na stronie internetowej szpitala oraz na stronie www.jaworze.pl w zakładce Echo Jaworza/
czerwiec 2010 gdzie oprócz niniejszego tekstu, zdjęć zamieszczamy również cennik zabiegów Hydroterapii Solankowej jaki
otrzymaliśmy ze szpitala BZLR.
Ponadto przypominamy o ofercie rehabilitacyjnej szpitala. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu 33
8172166 wew. 212 w godzinach 7.00–14.30. oraz na stronie internetowej szpitala www.rehabilitacja-jaworze.com.pl
Przygotował: Piotr Filipkowski

Wśród wielu punktów uzasadniających przyznanie wyróżnienia jaworzańskiemu szpitalowi znalazły uznanie działania podejmowane przez BZLR wpisujące się w rozwój województwa
śląskiego. Zatem podkreślono zasługi w zakresie rozwoju usług
medycznych, zmniejszenia obciążeń i polepszenia jakości środowiska przyrodniczego, stałe podnoszenie jakości usług, rozbudowa placówki i racjonalne gospodarowanie mieniem województwa śląskiego.
Na podstawie informacji Szpitala BZLR
opracował: P. Filipkowski
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Nasze dzieci, nasza młodzież
Z życia szkoły podstawowej nr 1

Corocznie, wiosenną porą, w pierwszym tygodniu maja,
uczennice i uczniowie jaworzańskiej podstawówki otrzymują zaproszenie do wzięcia udziału w plenerze malarskim „Kraina kolem nas” („Świat wokół nas”). Plener jest organizowany przez zaprzyjaźnioną z Jaworzem czeską gminę.
W tym roku po raz 10-ty utalentowane plastycznie dzieci i młodzież ze szkól polskich, słowackich i czeskich wybraną przez siebie
techniką rysunkową lub malarską przedstawiły pejzaże Komorni Lotki. Uczestnicy pleneru pracowali w siedmiu kategoriach wiekowych,
a konkursowe zmagania trwały 3 godziny. Powstały 173 prace ocenione przez komisję składającą się min. z przedstawicieli współpracujących ze sobą gmin i profesorów Liceum Plastycznego w Zabrzu.
Dzięki gospodarzom oczekiwanie na wyniki pracy komisji wszy-

scy uczestnicy pleneru spędzili w miłej atmosferze. Wspólnie zjedzony obiad i zabawy skróciły czas. Nasza ośmioosobowa grupa także ani chwili nie nudziła się, a czekać na wyniki konkursu
było warto! W III kategorii wiekowej – dzieci w wieku od 10 do 11
lat – liczącej około 30 osób, zajęliśmy czołowe miejsca!
I miejsce za rysunek wykonany cienkopisem zajął Dawid Weiss,
kl. 5 b., II miejsce za pracę wykonana kredkami akwarelowymi otrzymała Patrycja Leś, kl. 4 b, III miejsce za prace narysowana w tej samej technice wywalczyła Martyna Steckel, kl. 4 b.
Zwycięzcom wręczono pamiątkowe medale i dyplomy oraz przybory plastyczne. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu otrzymała puchar, dyplom i album zdjęć przedstawiających w dwóch odsłonach
te same miejsca Komorni Lhotki, ich wygląd dawny i współczesny.
Wszystkim tegorocznym laureatom pleneru serdecznie gratulujemy!
Nauczycielka plastyki Jolanta Gabryś

Angielskie lokaty

Matematyczne susy

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” obchodzi
w roku szkolnym 2009/2010 jubileusz dziesięciolecia. Formuła konkursu zakłada, iż sprawdzana jest kompetencja językowa ucznia
bez względu na źródła, z których czerpie wiedzę. Konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów wszystkich typów szkół powstał
w roku szkolnym 2000/2001. Pierwsza edycja odbyła się w Bielsku–
Białej i powiecie bielskim. Ze względu na duże zainteresowanie
ze strony młodzieży i nauczycieli został rozszerzony na cały kraj.
Do tej pory w konkursie wzięło udział ponad 272 tys. uczniów
z Polski oraz ze szkół z polskim językiem nauczania z Czech.
Główną nagrodą w konkursie jest udział w obozie językowym dla
najlepszych uczestników z kategorii Bunnies – Eagles. Do tegorocznej edycji FOX-a zgłosiło się 5.234 uczniów z 355 szkół,
w tym 38 uczniów naszej szkoły. Czworo z nich zajęło wysokie lokaty – na 801 startujących w kategorii Bunnies, jedenasta była Paulina
Foryś z kl. 6b, dwudziesty Marcin Krzyszkowski z kl. 6c i dwudziesty pierwszy Sergiusz Świerczek z kl. 6c . W kategorii Kittens na
282 startujących, jedenaste miejsce zajęła Marta Bula z kl.3. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” ma swoje
korzenie w Australii, gdzie został zorganizowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana. Na terenie Europy pojawił się we Francji
w 1990 roku i z inicjatywy matematyków francuskich ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich. W chwili obecnej jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie– w zeszłym
roku wzięło w nim udział ponad 5 milionów uczestników. Polska
przystąpiła do konkursu osiem lat temu i od samego początku
zajmuje czołowe miejsce pod względem liczby startujących –
w tym roku zadania rozwiązywało 265.503 uczniów z 11.703 szkól.
Z naszej szkoły wzięło w nim udział 91 młodych matematyków.
Dziewięcioro z nich uzyskało wysokie wyniki, zdobywając wyróżnienia i nagrody rzeczowe. W gronie laureatów znaleźli się: Michał Kruszyński i Natalia Lach z kl. 2b, Karolina Czader i Julia
Gawęda z kl. 3c, Patryk Pułtorak z kl. 3a, Nikola Prochalska
z kl. 3b, Martyna Cholewik z kl. 4c, Patrycja Leś z kl. 4b i Sergiusz Świerczek z kl. 6c.
Tomasz Zdunek

Dzień Europy razem z Europe Direct

pa 21 uczniów z koła plastycznego i Szkolnego Klubu Europejskiego uczestniczyła w ciekawych zajęciach o tematyce europejskiej. Wymagały one od zawodników wiadomości o państwach Unii
Europejskiej. Nasi uczniowie nie zawiedli wykazując się ogromną
wiedzą i sprytem podczas konkurencji i zadań, które należało zaliczyć. Sympatyczne spotkanie zakończyliśmy nauką tańca greckiego w rytmie zorby, która wycisnęła z nas „siódme poty”. Wyjątkowe przeżycia i emocje pozostaną na długo w naszej pamięci.
Opiekunowie kół:
Maria Gabryś, Dorota Krzykowska

Urokliwe plenery Komorni Lhotki – sukces
uczniów z SP nr 1 w Jaworzu

Od kilku już lat „jaworzańska jedynka” aktywnie i twórczo współpracuje z Książnicą Beskidzką oraz punktem informacyjnym
Europe Direct w Bielsku- Białej. Koło plastyczne pod kierunkiem
p. Marii Gabryś oraz Szkolny Klub Europejski działający przy bibliotece szkolnej pod opieką p. Doroty Krzykowskiej uczestniczy
w konkursach i zajęciach organizowanych przez tę instytucję.
10 maja br. z okazji obchodów Dnia Europy punkt Europe Direct
zaprosił naszą szkołę do udziału w zajęciach dydaktycznych. Gru-
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Z życia gimnazjum
Kwesta w Jaworzu
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne na podstawie zgody wydanej przez Pana Wójta Gminy Jaworze Nr ASO 5022-2/10 z
dnia 30 kwietnia 2010r. zorganizowało w dniu 3 maja 2010r. zbiórkę publiczną na terenie Gminy Jaworze, która przeprowadzona została przez uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka
w Jaworzu pod opieką nauczyciela w formie dobrowolnych datków
do puszek kwestarskich. Organizator zbiórki, uczniowie oraz na-

Konkurs „ Tryptyk Ekologiczny”
W Gimnazjum nr 1 w Jaworzu przeprowadzono konkurs
ekologiczny w związku ze Świętem Ziemi, które jest obchodzone na świecie w dniu 22 kwietnia.
Regulamin konkursu podyktował zasady wykonania prac na
temat ochrony powietrza, wód i gleby. Pracę należało wykonać
techniką komputerową w formie trzyczęściowego plakatu. Pierwsza część miała dotyczyć zanieczyszczeń i ochrony powietrza;
druga zanieczyszczeń i ochrony wody; a trzecia zanieczyszczeń
i ochrony gleby. Uczestnicy tej rywalizacji zastosowali technikę
komputerową do wykonania swoich prac korzystając z takich programów jak MS Word, MS Power Point oraz ze skarbnicy wiedzy
jakim jest Internet.

uczyciel za swoje czynności nie otrzymali wynagrodzenia, zbiórkę przeprowadzili społecznie. W zbiórce wzięło udział 10 uczniów
pod opieką nauczyciela. W czasie kwesty uczniowie zebrali kwotę 853,51 zł. Pozyskana z kwesty kwota wpłacona została do DnB
NORD Banku na konto budowy stacjonarnego hospicjum im. Jana
Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 10.
Grażyna Chorąży
Prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego
w Bielsku-Białej
Prace oceniono pod względem zawartości treściowej i techniki oraz estetyczności wykonania. Najlepszymi pracami okazały
się prace następujących uczniów: I miejsce – Kruczek Martyna, Grąbkowska Marcelina, uczennice kl. Ia, II miejsce – Pilorz
Korneliusz, Stępień Bartosz, Wolny Magda, uczniowie kl. Ia,
III miejsce – Strach Weronika, Kania Klaudia, uczennice kl. Ia.
Wyróżnienie otrzymał Deryło Mateusz, uczeń kl.Ia.
W związku z problemem globalnego ocieplenia Ziemi i zmian
klimatycznych związanych z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego człowieka tego typu konkursy mają rację bytu, a ponadto podnoszą świadomość młodego człowieka na temat kształtowania się warunków naturalnych środowiska.
Chrońmy Naszą Planetę, abyśmy sami jej nie unicestwili.
Janina Holeksa

Międzynarodowe Zawody Wędkarskie
W dniu 15 maja w Bierach na terenie Rybaczówki odbyły
się Międzynarodowe Zawody Wędkarskie organizowane przez
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego i Zarząd Powiatowy
Ligi Morskiej i Rzecznej.
Z naszego terenu najliczniej były reprezentowane szkolne koła
LMiR z gimnazjum im St. Maczka w Jaworzu i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy.
Szerzej o tym wydarzeniu będzie można przeczytać w kolejnym wydaniu Echa Jaworza w materiale przygotowanym przez
SKLMiR z gimnazjum w Jaworzu Średnim.
Opracował PF

O otwarciu boiska Orlik 2012 raz jeszcze
Ale tym razem nieco od kuchni… . Informując Czytelników o uroczystościach związanych otwarciem boiska Orlik 2012 przy Gimnazjum im St. Maczka w Jaworzu nie zamieściliśmy informacji (jaką wprawdzie otrzymaliśmy dopiero kilka dni temu), iż catering –
a więc poczęstunek dla gości uczestniczących w otwarciu boiska zorganizowała Karczma pod Błatnią prowadząca na co dzień
działalność przy ul. Turystycznej. Za to niezamierzone pominięcie przepraszamy właściciela jak i obsługę Karczmy pod Błatnią.
Redakcja
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Z życia i działalności organizacji pozarządowych
Z życia Towarzystwa Miłośników Jaworza
„Ekosystemy wodne Gminy Jaworze”– posiady TMJ
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenia nagród w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Miłośników
Jaworza i Ośrodek Promocji Gminy
miało miejsce podczas Jaworzańskiej
Majówki w dniu 3 Maja.
Z kolei w dniu 16 maja TMJ zorganizowało na terenie Gimnazjum im. St.
Maczka posiady poświęcone prezentacji prac konkursowych wykonanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu,
pod kierunkiem nauczycielki Mirosławy Hawełek oraz młodzież
z Gimnazjum im St. Maczka pod kierunkiem nauczycielek Doroty
Klajmon i Iwony Kominek. Posiady prowadził członek zarządu
TMJ i zarazem radny Rady Gminy – Jerzy Ryrych. W spotkaniu
uczestniczył również Prezes TMJ dr Adam Kwieciński oraz dyrektor gimnazjum Barbara Szermańska. O to, aby każdy z uczestników posiad miał przed sobą ciepłą kawę, herbatę, pyszny kołacz zadbała na miejscu Krystyna Szczypka – była dyrektor tejże szkoły, a obecnie Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Rady Gminy Jaworze. Na imprezę oprócz młodzieży –
autorów prac – dotarli także w nieco skromniejszej niż zazwyczaj
liczbie członkowie i sympatycy TMJ. Zapewne była to „zasługa”
pogody – jak pewnie na długo zapamiętamy – ten dzień to początek rzęsistych opadów deszczu, które doprowadziły do wielu podstopień i zniszczeń, także na terenie naszej gminy i to zarówno
w infrastrukturze drogowej, jak i na prywatnych posesjach.
Tematyka posiad związana z potokami i całym ekosystemem wodnym Jaworza – niewątpliwie – wbrew woli organizatorów spotkania wplotła się w powódź, która dotknęła nie tylko Śląsk Cieszyński i Małopolskę, ale większą część kraju. Tak
czy inaczej faktem jest, że Jaworze nie leży nad żadną większą rzeką. To ma swoje minusy – np. w porównaniu z Brenną nie mamy turystów lubiących tego typu wypoczynek, ale to
ma także swój wielki plus – widoczny podczas powodzi. Cóż
jak wiadomo nawet mały górski potok potrafi w ciągu kilku godzin przerodzić się w rwącą rzekę, a jak było to można zauważyć – nawet w Parku Zdrojowym „nagle” powstawały nowe rwące strumienie niszczące wszystko, co napotkały na drodze.
Wracając do prac konkursowych, trzeba przyznać, że młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i wielkim wkładem własnej
pracy w przygotowanie swego rodzaju „monografii” ekosystemu
Jaworza. Oprócz opisu potoku, jego przebiegu od źródła do granic gminy, autorzy prac konkursowe dzieła zaopatrzyli w aktual-

ne fotografie przedstawiające zarówno górskie potoki, jak i towarzyszącą im faunę i florę. Jedna z prac ucznia gimnazjum Stanisława Dunaja to wręcz swego rodzaju „praca licencjacka” – jak to
określiła Iwona Kominek i rzeczywiście wyróżniała się ona formą.
Bowiem St. Dunaj przygotował ją w formie opisowej, w formacie
A4 z przypisami, bibliografią i zdjęciami. To oczywiście nie znaczy, że inne prace były gorsze. Większość to opracowania tekstowo-fotograficzne umieszczone na planszach, co z kolei świetnie
nadaje się do eksponowania w galeriach. Jak zapowiedział prowadzący posiady Jerzy Ryrych będzie można je wkrótce oglądać w Galerii pod Groniem u pp. Steklów, a później także w Galerii na Zdrojowej (OPGJ).
Sami często przechodzimy bądź przejeżdżamy obok jaworzańskich potoków, ale nie za bardzo wiemy, gdzie biorą one swój początek oraz jaka jest ich fauna i flora. W kolejnych wydaniach
Echa Jaworza postaramy się zaprezentować fragmenty części
nagrodzonych prac dzieci i młodzieży, tak aby pokazać czytelnikom ekosystem gminy.
Oto lista laureatów konkursu „Ekosystemy wodne Gminy Jaworze”
Szkoła Podstawowa nr 1
1. Potok Szeroki i Kamienny – Natalia Greń i Katarzyna Mańda
(I miejsce)
2. Potok Wysoki – Piotr Sierszecki (II miejsce)
3. Ekosystemy Wodne – Potok Szeroki – Kamil Binda (II miejsce)
PRACE INDYWIDUALNE
Gimnazjum nr 1
1. Ekosystemy Wodne – Stanisław Dunaj (I miejsce)
2. Ekosystemy Wodne – Magdalena Wolny (II miejsce)
3. Potok Szeroki – Michał Zontek (III miejsce)
4. Ekosystemy Wodne – Anna Dziędziel (Wyróżnienie)
PRACE ZBIOROWE
1. Potok Rudawka – Joanna Czarnecka, Jagoda Łazarczyk,
Joanna Skępiec, Mateusz Deryło
2. Potok Szeroki – Daria Gibas, Karolina Krętak
3. Potok Wysoki – Patrycja Wielgus, Klaudia Danel, Joanna Ryrych
4. Potok Jasionka – Magdalena Garczarczyk, Weronika Strach
Pamiątkowe albumy dla opiekunów dzieci i młodzieży, którzy
wspierali najmłodszych w ich konkursowych staraniach wręczyli dr Adam Kwieciński i Jerzy Ryrych. Wyróżnionymi nauczycielami byli: Mirosława Hawełek ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Dorota
Klajmon wraz z Iwoną Kominek z Gimnazjum nr 1.
Opracował: P. Filipkowski
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Stowarzyszenie Nasze Jaworze
Plan imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Jaworze wspólnie z OPG Jaworze

Przypomnijmy skrótowo informacje zawarte w majowym numerze Echa Jaworza, a dotyczące planowanych imprez integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Jaworze i Ośrodek Promocji Gminy.
tradycyjny Jarmark Ligocki do Ligotki Kameralnej (Rep. Czeska)
Zatem po kolei, na 26 czerwca organizatorzy zapraszają
w dniu 31 lipca br.
mieszkańców Jaworza do udziału w wyjeździe integracyjnym
Najważniejsza sprawa – terminy imprez plenerowych mogą ulec
„Szlakiem Janosika”.
zmianie ze względu na warunki pogodowe. A więc najbardziej aktu4 lipca Stowarzyszenie Nasze Jaworze wspólnie z Ośrodkiem
alne informacje będą zawsze na stronach Ośrodka Promocji GmiPromocji Gminy Jaworze organizują spotkanie integracyjne dla
ny oraz pod podanymi telefonami.
mieszkańców gminy w Jaworzu Nałężu. Szczegóły dotyczące goWięcej informacji można uzyskać w:
dziny, dokładnego programu itd. zostaną podane na plakatach oraz
Ośrodku Promocji Gminy w Jaworzu:
stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy, również niezbędne
www.opgj.pl, tel. 33 488 31 16
informacje można uzyskać bezpośrednio u Zygmunta Podkówki.
Oraz u Zygmunta Podkówki (w Skansenie)
Na 25 lipca Stowarzyszenie Nasze Jaworze i OPG Jaworze
lub pod tel. 33 817 21 18
zaplanowali wyjazd zainteresowanych mieszkańców naszej gmiOpracował: Piotr Filipkowski
ny na Słowację do miejscowości Bela. Zaś kilka dni później na

Polskie towarzystwo ewangelickie
Z wizytą w „ Grodzie Kraka”
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Jaworze zorganizowało w drugiej połowie kwietnia i na początku maja dwie wycieczki krajoznawcze. Do Krakowa pojechaliśmy wspólnie z członkami PTEw z Bielska-Białej na zaproszenie tamtejszego oddziału.
Po przyjęciu w salach parafii ewangelickiej i zwiedzeniu Ewangelickiego Kościoła im. Marcina na ul. Grodzkiej, przeszliśmy z przewodnikiem Plantami zatrzymując się nie tylko przy znanych zabytkach Krakowa, ale przede wszystkim w miejscach związanych
z historią reformacji i dziejami ewangelicyzmu w Krakowie. A dodać należy, że krakowska parafia niedawno obchodziła 450 lecie istnienia. Zwiedziliśmy również dzielnicę Kazimierz, wstępując do Żydowskiego Muzeum i Synagogi. Ostatnim celem naszej
wycieczki był Cmentarz Rakowicki. W zabytkowej części przewodnik pokazał nam wiele mogił zasłużonych dla Krakowa mieszczan,
pełniących odpowiedzialne funkcje w radzie miasta, a wywodzących się z rodzin ewangelickich. W części dla zasłużonych mieliśmy okazję pochylić się nad świeżymi grobami osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Piękna wiosenna pogoda sprawiła,
że ta eskapada pozostanie na długo w naszej pamięci.
… na Górnym Śląsku
Druga wycieczka zrealizowana w maju prowadziła szlakiem Gliwice, Bytom, Chorzów. W Gliwicach zwiedziliśmy ogród botaniczny i zabytkową radiostację z dobrze utrzymaną wysoką modrzewiową wieżą. Ciekawy wykład-pogadankę o czasach poprzedzających wybuch II Wojny Światowej i roli Radiostacji w Gliwicach
w tych wydarzeniach, był dla nas konfrontacją z mitami, które narosły wokół tych faktów. W Bytomiu Miechowicach odwiedziliśmy
Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju” , XIX wieczny kościół i zabytkowy Domek Matki Ewy, której 80 rocznica śmierci przypada
w tym roku. I tu warto chyba na chwilę przystanąć… To szczególne miejsce dla wszystkich Ślązaków, nie tylko ewangelików. Oto
garść informacji z wikipedii na temat „Matki Ewy”.
Ewa von Tiele-Winckler (ur. 31 października 1866 w Miechowicach, zm. 21 czerwca 1930 w Miechowicach). Córka ówczesnych
właścicieli Miechowic. W 1884 roku, została konfirmowana w tutejszym kościele ewangelickim. Jej powołaniem była dobroczynność i praca na rzecz najbardziej potrzebujących.
W roku 1886 udała się do Bethel koło Bielefeld, gdzie odbyła
ośmiomiesięczne przygotowanie do służby diakonackiej i pracy
charytatywnej. W roku 1890 zakończyła się budowa Ostoi Poko-

ju – domu opieki będącego podarunkiem od Jej ojca Huberta von
Tiele. Już pod koniec tego samego roku znalazło tam schronienie
około czterdziestu potrzebujących kobiet i dzieci.
W roku 1893 Ewa przyjęła święcenia diakonackie. Założyła wówczas w Miechowicach zgromadzenie, którego regułę sama opracowała. Jednak sama od 1895 roku przebywała ponownie w Bethel,
gdzie była przełożoną tamtejszych Diakonis. Do Miechowic powróciła ostatecznie w 1901 roku. Zamieszkała w niewielkim drewnianym domku obok plebanii kościoła ewangelickiego i poświęciła
się wychowaniu bezdomnych dzieci. Następne lata upłynęły Matce Ewie na tworzeniu kolejnych domów dla bezdomnych, których
w sumie zostało otwartych czterdzieści, oraz na przygotowywaniu
sióstr do pracy misyjnej w 18 krajach świata, głównie w Afryce i Azji.
W 2003 roku Synod Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP powołał Instytut Matki Ewy z siedzibą w
Katowicach. Do zakresu działań Instytutu Matki Ewy ma należeć
m.in.: propagowanie dzieła Matki Ewy z Miechowic, działalność
wydawnicza, promocja chrześcijańskiej kultury, propagowanie wartości religijnych i moralnych. Matka Ewa jest na pewno postacią
niezwykłą w naszej śląskiej historii. Urodziła się w jednej z najbogatszych rodzin na Śląsku. Wybrała jednak nie „dostatek” ale życie pełne poświęcenia by nieść pomoc ubogim i potrzebującym,
a szczególnie dzieciom. Z ówczesnej wspaniałej rodzinnej rezydencji przeniosła się do malutkiego drewnianego domku. W swoim
życiu dokonała jednak bardzo wiele, a jej dzieło przetrwało do dzisiaj. Dziś działa tutaj Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”- nowoczesny budynek dla osób starszych gdzie oprócz typowej opieki, prowadzi się wiele zabiegów wspomagających rehabilitację.
Kolejnym punktem programu była wizyta w śląskim Planetarium
w Chorzowie. Seans w Planetarium w Chorzowie na zakończenie
naszej wycieczki, był przypomnieniem strzępków wiedzy z jakże
odległej dziedziny-astronomii.
Na majowym spotkaniu członków i sympatyków naszego towarzystwa przywołana została postać Filipa Melanchtona wielkiego
człowieka renesansu w 450 rocznicę jego śmierci. Ten niemiecki
teolog, najbliższy współpracownik Marcina Lutra, włożył nie tylko
wielkie zasługi w dzieło ugruntowania reformacji w Niemczech, ale
także wykładał grekę, język hebrajski, był prekursorem ekumenii
i irenistą. Przyczynił się walnie jeśli chodzi o dzieło reformy szkolnictwa, zyskując sobie miano „nauczyciela Niemiec”. Postać Filipa Melanchtona przedstawił nam ksiądz profesor Manfred Uglorz
wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Leopold Kłoda
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parafialny oddział akcji katolickiej
Miesiąc maj obfitował w wiele wydarzeń, które dotyczyły nie tylko Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej, ale całej wspólnoty parafialnej. W wielu wydarzeniach uczestniczyli zarówno nasi członkowie z POAK, jak i „nie zrzeszeni” w naszej organizacji – wierni naszej parafii. Miesiąc maj to oczywiście także czas, kiedy dzieci przystępują po raz pierwszy w swoim życiu
do Sakramentu Pokuty i Komunii św.
Z pielgrzymką do Łagiewnik, na Skałkę i na Wawel
15 maja członkowie Akcji Katolickiej, jak i parafianie uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Pielgrzymka ta była częścią
ogólnodiecezjalnego programu nawiedzenia sanktuarium przez
wiernych z poszczególnych dekanatów Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Harmonogram diecezjalnego pielgrzymowania do Światowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach,
„wyznaczył” nam, jak i wiernym z jasienickiej parafii św Jerzego,
właśnie dzień 15 maja. Na pielgrzymkę udaliśmy się wraz z naszym księdzem Klaudiuszem Dzikim. Oprócz mszy w łagiewnickim
sanktuarium , nawiedzenia relikwii św siostry Faustyny, odwiedziliśmy Wawel oraz Bazylikę na Skałce czyli Sanktuarium Męczeństwa św Stanisława. Jest to szczególne miejsce dla Polaków. To
tu spoczywa wielu zasłużonych dla kraju Polaków, to miejsce jest
niejako „kryptą dopełniającą Wawel”. Tutaj spoczywają doczesne
szczątki: Karola Szymanowskiego, Adama Asnyka, Czesława Miłosza czy też Wincentego Pola, który m.in. przebywał w XIX wieku w Jaworzu i opisał nasze dawne uzdrowisko.
Nasza pielgrzymka miała także wymiar symboliczny. Właśnie
mija dziesiąty rok od chwili, kiedy w 2000 roku sługa Boży Jan
Paweł II wprowadził w Kościele Rzymskokatolickim obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia na zakończenie oktawy Wielkanocnej.
To święto ma swe korzenie w objawieniach świętej siostry Faustyny, wreszcie w świadectwie przejścia do Domu Ojca Papieża- Polaka Jana Pawła II, które dokonało się w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego właśnie pięć lat temu.
Pielgrzymka do Skoczowa – 15 lecie wizyty papieskiej w Skoczowie/Bielsku-Białej i Żywcu
W tym roku zarówno członkowie POAK, jak i wierni naszej parafii katolickiej w ramach
diecezjalnych uroczystości upamiętniających
15 rocznicę wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II na naszej ziemi ,
brali udział m.in. w pielgrzymce na Kaplicówkę do Skoczowa. Uroczystości jubileuszowe
w naszej diecezji miały
miejsce w dniach 22 i 23
maja br.. W sobotę 22
maja przedstawiciele parafii wzięli udział w Mszy
św celebrowanej pod
przewodnictwem kard.
Stanisława Dziwisza w
kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.
Zaś w niedzielę 23 maja z kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Skoczowie wyruszyliśmy w uroczystej procesji na Kaplicówkę, gdzie
pod przewodnictwem abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, byłego sekretarza Ojca Świętego, została odprawiona Msza św. dziękczynna za cały pontyfikat Jana Pawła II.

Misje w parafii Opatrzności Bożej 15-22 maja
Misje w parafiach odbywają się co kilka lat. Przed każdym kościołem katolickim stoi krzyż, a na nim umieszczone są roczne
daty. Te konkretne lata oznaczają rok, w którym dana parafia i jej
wierni przeżywali wyjątkowe „rekolekcje misyjne”. W tym roku także nasza parafia doświadczyła tej szczególnej łaski. Kazania misyjne były głoszone przez dwóch misjonarzy ze Zgromadzenia
Świętej Rodziny.
Misje parafialne to szczególny rodzaj rekolekcji otwartych (publicznych), które przeprowadza się raz na kilka lat. Misje parafialne trwają zwykle cały tydzień, podczas którego głosi się wiernym nauki (kazania) o zasadniczych prawdach wiary i moralności, odprawia nabożeństwa. Misje parafialne kończą się spowiedzią i Komunią św. oraz uroczystością poświęcenia krzyży misyjnych. Nie inaczej było i w naszej parafii. Kazania misyjne także w
tygodniu odbywały się dwa razy w ciągu dnia- rano i wieczorem.
Były to więc nauki stanowe dla mężów, żon, małżonków ale i konkretne świadectwa wiary. Misjonarze nie stronili od „trudnych tematów” jak aborcja, eutanazja, horoskopy i wróżbiarstwo. Te spotkania dla wszystkich parafian- nie tylko dla członków POAK- stanowiły doskonałą okazję do umocnienia wiary, a czasem i nowego rachunku sumienia.
Opracowano na podstawie informacji POAK: P. Filipkowski

boże ciało

W tym roku uroczystość Najświętszej Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa przypadła na dzień 3 czerwca. W tym dniu wierni kościoła katolickiego w tradycyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem wychodzą na ulice udając się do czterech ołtarzy symbolizujących cztery strony świata.
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Tematem przewodnim wszystkich ołtarzy były słowa „Bądźcie świadkami Miłości”. Malowane obrazy umieszczone na
ołtarzach tradycyjnie zostały wykonane przez Wiktora Glądysa
i były ustawione: u Sióstr Służebniczek NMP, przy ul. Południowej, przy zejściu do amfiteatru oraz przed kościołem pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Uroczysta Msza św. ze względu na
przebudowę amfiteatru, miała miejsce w kościele. Poszczególne
ołtarze w swej symbolice nawiązywały do aktualnych wydarzeń
z życia kościoła oraz Polski.
Poszczególne ołtarze zostały wykonane i przyozdobione przez
POAK, Radę Parafialną, mieszkańców ul. Południowej i okolic,
siostry Służebniczki NMP, młodzież i straż pożarną.
Opracowanie P. Filipkowski

sprawozdanie Komendanta Policji
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2009 roku na terenie Gminy Jaworze
W 2009 roku Komisariat Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu obsługiwał tereny administracyjne dwóch gmin tj. Gminę Jasienica i
Gminę Jaworze. Gmina Jasienica swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar 14 sołectw tj. Jasienica, Bielowicko, Biery, Grodziec,
Iłownica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Roztropice, Rudzica, Świętoszówka, Wieszczęta.
W 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największe zagrożenie wystąpiło w kategorii przestępczości skierowanej przeciwko
mieniu, a zwłaszcza: kradzież cudzej rzeczy i kradzież z włamaniem. Pod względem ilości czynów przestępczych kategorie te są dominującymi i wpływającymi na ogólny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. W roku 2009 stanowiły 35,88 % do ogólnej liczby
popełnionych przestępstw. W związku z powyższym większość działań zapobiegawczo – wykrywczych realizowanych przez Komisariat Policji w Jasienicy skierowano na zwalczanie tego rodzaju przestępczości. Na podstawie prowadzonej statystyki sytuacja zagrożenia przestępczością stwierdzoną przedstawia się następująco:
Tabela nr 1 – Ilość zaistniałych przestępstw na terenie działania Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu
Rodzaj przestępstwa

2005

2006

2007

2008

2009

Przestępczość ogółem

467

455

406

376

457

Przestępczość kryminalna 318

266

268

219

322

Kradzież cudzej rzeczy

80

60

65

64

63

Kradzież pojazdu

4

3

5

4

0

Kradzież z włamaniem

110

79

62

40

70

Rozbój

10

2

5

5

7

Bójka - pobicie

1

8

4

4

3

Z powyższej tabeli wynika, że w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem odnotowano wyraźny spadek ilości przestępstw w takich
kategoriach jak: kradzież pojazdu. W 2009 roku nie odnotowano żadnej kradzieży pojazdu. Natomiast odnotowano wzrost w takich kategoriach jak: kradzież z włamaniem i rozbój. Ogólnie ilość czynów stwierdzonych w porównaniu z 2008 rokiem wzrosła o 81 czynów.
W przestępczości kryminalnej odnotowano wzrost w porównaniu z 2008 rokiem o 103 czyny. W przestępczości kradzieży cudzej rzeczy odnotowano spadek w porównaniu z 2008 rokiem o 1 czyn. W kategorii kradzieży z włamaniem zarejestrowano wzrost o 30 czynów, a w rozbojach wzrost o 2 czyny.
Kolejną dominującą kategorią przestępstw zaistniałych na terenie działania Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu są
przestępstwa popełniane przez nietrzeźwych użytkowników dróg i stanowiły one 17,06% do ogółu popełnionych przestępstw na terenie działania komisariatu. W 2009 roku stwierdzono 78 przestępstw z udziałem nietrzeźwych użytkowników dróg będących pod wpływem alkoholu.

Nietrzeźwi użytkownicy
dróg

2007

2008

2009

76

64

78

Na podstawie prowadzonych statystyk wynika, że większość sprawców tego typu przestępstw zamieszkuje teren działania tutejszej
jednostki. Pomimo stosowania zaostrzonej represji przez sądy, jak również policję tj. zajęcie tymczasowego mienia na poczet przyszłych kar i grzywien (w 2009 roku dokonano zabezpieczenia od osób podejrzanych kwotę 25 200 złotych), w dalszym ciągu jest to
zjawisko mające ogromny wpływ na stan bezpieczeństwa kierowców i pieszych na drogach.
Odnośnie zagrożenia w 2009 roku w ruchu drogowym na terenie działania Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu odnotowano 31 wypadki drogowe oraz 197 kolizji drogowych.
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Tabela nr 2 – Ilość zaistniałych wypadków drogowych i kolizji
ROK

Wypadki drogowe

W tym wypadki ze
Ranni w przeliczeniu na Kolizje drogowe
skutkiem śmiertelnym osoby

2005

42

4

46 - osób

409

2006

34

4

44 - osób

348

2007

33

3

45 - osób

212

2008

17

2

21 - osób

162

2009

31

3

44 - osób

197

W rozbiciu na poszczególne miejscowości sytuacja przedstawiała się następująco:
Tabela nr 3
Miejscowość

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

2009

2009

2009

2009

Jaworze

6

2

11

37

Jasienica

25

1

33

160

W roku 2009 przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw 222 osobom, w tym 1 cudzoziemcowi oraz 14 nieletnim. Zastosowano 7 środków zapobiegawczych w postaci aresztu tymczasowego.
Ilość czynów przestępczych w wybranych kategoriach przestępstw popełnionych na terenie Jaworza obrazuje tabela nr 4:
Tabela nr 4 – Ilość wybranych przestępstw zaistniałych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy JAWORZE
MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ PRZESTĘPSTWA

ILOŚĆ CZYNÓW

Jaworze

Kradzież cudzej rzeczy
kradzież z włamaniem
uszkodzenie mienia
pobicie – bójka
rozbój
nietrzeźwi kierowcy
uszkodzenie ciała

11
8
5
1
0
13
3

Na podstawie przedstawionej tabeli oraz prowadzonych analiz wynika, że w dalszym ciągu przestępczość skierowana przeciwko mieniu jest najczęstszym rodzajem przestępstw popełnianych na terenie działania Komisariatu Policji w Jasienicy. Przestępczość
ta najbardziej dokucza lokalnemu społeczeństwu. Odnosi się to zarówno do obszaru Gminy Jasienica, jak także do Gminy Jaworze.
Najczęściej sprawcy dokonują kradzieży z włamaniem do budynków w budowie oraz do samochodów. Przedmiotem zainteresowania
sprawców są elektronarzędzia, wyroby z miedzi i stali, radioodtwarzacze samochodowe.
Występowanie tego rodzaju przestępczości związane jest z położeniem miejscowości wchodzących w skład terenu działania Komisariatu Policji w Jasienicy. Bezpośrednia przyległość Jaworza, Mazańcowic, Międzyrzecza Górnego i Dolnego do aglomeracji miejskiej, jaką jest Bielsko - Biała oraz przebieg drogi krajowej S-1, powoduje napływ osób niezwiązanych z tym terenem. Osoby te, wykorzystując swoją anonimowość, najczęściej dokonują przestępstw kradzieży z włamaniem do budynków mieszkalnych, budynków w
budowie i samochodów.
W większości przypadków ustaleni sprawcy dokonują przestępstw z pobudek materialnych, z chęci zysku. W przypadku osób młodych i nieletnich jest to chęć zaimponowania kolegom, jak także uzyskanie niewielkiego zysku ze sprzedanego przedmiotu pochodzącego z przestępstwa. Pieniądze ze sprzedaży tych rzeczy najczęściej wydawane są na zakup nowego telefonu komórkowego, doładowanie konta, zakup alkoholu, modnych ubrań itp.
Prowadzone przez policjantów komisariatu czynności operacyjne i działania prewencyjne pozwoliły na osiągnięcie przez Komisariat
Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu w 2009 roku następującej wykrywalności:
Tabela nr 5 – Wykrywalność
Rodzaj przestępstwa

2008

2009

Przestępczość ogółem

67,8 %

68,8 %

Przestępczość o charakterze
kryminalnym

47,7 %

57,4 %

Kradzież cudzej rzeczy

15,4 %

24,6 %

Kradzież pojazdu

25,0 %

100 %

Kradzież z włamaniem

4,8 %

27,1 %

Rozbój

80,0 %

57,1 %

Bójka - pobicie

100,0 %

100,0 %
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Z powyższej tabeli wynika, że przy wzroście popełnionych czynów w 2009 roku wzrosła jednocześnie wykrywalność prawie we wszystkich kategoriach przestępstw w porównaniu z 2008 rokiem. Niestety w rozbojach zarejestrowano spadek wykrywalności o 22,9 %.
Uzyskane wyniki pozwoliły zająć tutejszej jednostce II miejsca w wykrywalności spośród wszystkich jednostek garnizonu bielskiego.
Natomiast I miejsce spośród jednostek powiatu bielskiego w skład których wchodzą Komisariat Policji w Jasienicy, Komisariat Policji
w Kobiernicach, Komisariat Policji w Czechowicach – Dziedzicach. Natomiast w wykrywalności przestępczości kryminalnej, kradzieżach cudzej rzeczy, bójkach i pobiciach nasza jednostka zajęła I miejsce wśród wszystkich jednostek garnizonu bielskiego.
W kategorii wykroczeń w 2009 roku osiągnięto następujące wyniki:
Tabela nr 6 – Ilość przeprowadzonych postępowań o wykroczenia oraz nałożonych mandatów karnych
Przeprowadzono postępowań o wykroczenie

87

Ukarano mandatami karnymi

535 osób na ogólną kwotę 77 480 złotych

Dodatkowo policjanci w zakresie służby prewencyjnej uzyskali następujące wyniki:
Tabela nr 7
Kategoria

2006

2007

2008

2009

Ilość osób legitymowanych

4 599

4 542

5 041

5 922

Ilość interwencji

1 598

975

1 071

995

Ilość zatrzymanych praw jazd

74

25

26

34

Ilość zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 154

68

67

64

Ilość osób umieszczonych w Izbie
Wytrzeźwień

82

101

122

139

PODSUMOWANIE
Dokonując analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Jasienicy, należy stwierdzić, iż odnotowano wzrost przestępczości, a w szczególności w kategoriach takich jak: przestępczość ogółem, przestępczość kryminalna, kradzież z włamaniem i rozboje. Natomiast odnotowano niewielki spadek przestępczości kradzieży cudzej rzeczy o 1 czyn. Natomiast nie odnotowano w 2009 roku kradzieży pojazdu. Tak jak już wspomniano wcześniej, przy wyraźnym wzroście przestępczości ogólnej odnotowano wzrost wykrywalności, co pozwoliło na uplasowanie tutejszej jednostki na II miejscu w całym powiecie. Biorąc
pod uwagę powyższe dane, należy uznać, iż nie zdołano zahamować najbardziej dokuczliwą dla mieszkańców Jaworza przestępczość, jaką są kradzieże z włamaniem.
Wzrost wykrywalności w porównaniu z 2008 rokiem na terenie Gminy Jasienica i Jaworze był zasługą całego stanu osobowego Komisariatu Policji w Jasienicy. Prawidłowe dyslokowanie służb w miejsca najbardziej zagrożone przestępczością, szybka reakcja na
zgłoszenia obywateli, prawidłowa praca operacyjno – dochodzeniowa, dobre rozpoznanie przez dzielnicowych swoich rejonów służbowych to podstawowe czynniki, które złożyły się na osiągnięcie tego stanu.
Zaznaczyć także należy, że część przestępstw popełnionych na obsługiwanym terenie nie była zależna od Policji. Kradzieży z włamaniem lub kradzieży cudzej rzeczy dokonywano na terenach ochranianych przez firmy ochrony osób i mienia, w środkach komunikacji publicznej, punktach gastronomi, gdzie nie kierowano sił Policji.
Wpływ na ogólny stan bezpieczeństwa publicznego ma także szybkość podejmowanych interwencji, prowadzonych działań pościgowych za sprawcami przestępstw pospolitych, nietrzeźwymi kierowcami, kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego czy
też w celu udzielenia osobom niezwłocznej pomocy jest sprzęt transportowy użytkowany przez funkcjonariuszy komisariatu. W 2009
roku przy wsparciu samorządów terytorialnych Gminy Jasienica, Gminy Jaworze i Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej nasza
jednostka otrzymała dwa radiowozy oznakowane marki KIA CEED. W 2009 roku wymieniono radiowóz oznakowany marki ARO na
nowy pojazd marki KIA Sorento.
Podsumowując ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2009, należy podkreślić bardzo dobrą współpracę
z samorządem terytorialnym. Wzajemne współdziałanie i niesienie pomocy naszej jednostce przez Wójta Gminy, Radę Gminy i poszczególne komisje: Komisję d/s Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyczyniły się do usprawnienia pracy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jasienicy oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Należy podkreślić, iż dużą rolę w zapewnienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Jaworze mają służby dodatkowe wprowadzone w okresie letnim. Dzięki tym służbom na terenie Gminy Jaworze poprzez oddziaływanie prewencyjne nie
dopuszczono do zaistnienia większej ilości przestępstw i wykroczeń. Jest to szczególna zasługa Wójta Gminy Jaworze, Radnych Gminy Jaworze oraz przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na terenie działania komisariatu nie zaistniały tak drastyczne przestępstwa jak: napady rabunkowe przy użyciu broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia, zbiorowego naruszenia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Nie stwierdzono także czynów o symptomach wskazujących na działalność sekt religijnych, subkultur młodzieżowych, rasizmu czy też aktów terroru.
W ogólnej ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego należy stwierdzić, iż lokalna społeczność może czuć się bezpiecznie na zamieszkałym terenie.
Podinspektor Wojciech Kozłowski
Komendant Komisariatu Policji w Jasienicy z/s w Jaworzu
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o jaworzu na sportowo
Mistrzostwa Polski juniorów w Kick-Boxingu
W dniach 14-16 maja 2010 w Bielsku-Białej odbyły się
Mistrzostwa Polski juniorów w kick-boxingu w formułach
semi i light-contact. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Kick-Boxingu Beskid-Dragon wspólnie z gminą
Bielsko-Biała.

W zawodach wzięło udział około 300 zawodników z całej Polski, drużyna jaworzańska zdobyła następujące wyniki:
• tytuł mistrza Polski 2010 w L-C zdobyła Marta Jablońska,
• tytuły wicemistrza Polski 2010 zdobyli Krystian Kasperek forma L-C, Kornelia Kieloch forma S-C,
• brązowe medale zdobyli Kornelia Kieloch forma S-C, Anna
Kołek Forma S-c Krystian Kasperek forma S-C.
Drużynowo Beskid-Dragon uplasował się na drugim miejscu.

Puchar Świata w Szeged
W dniach 20-24 maja 2010 w Szeged odbył się Puchar Świata i tym razem nasza ekipa stanęła na wysokości zadania powtarzając sukces z tamtego roku.
Puchar świata w kategorii K-1 ZDOBYŁA MARTA JABŁOŃSKA, drugie miejsce w kategorii L-C zajęła Sandra Paszek, brązowe medale zdobyli: Kornelia Kieloch w S-C I L-C Sylwia Szymala, L-C, Karolina Konieczny S-C, Oliwia Dobies S-C, Marta Waliczek Kategoria K-1.
W tym samym czasie w Elblągu odbywały się Mistrzostwa Polski
Seniorów w formie L-C, gdzie nasza zawodniczka Gabriela Pezda zdobyła 3 miejsce.
A. Turchan

Być jak Robin Hood
Sprawne oko, pewna ręka i umiejętność koncentracji- tak
można najkrócej określić cechy dobrego łucznika. Do tego
sporo pracy i wytrwałość, a można mówić o sukcesie. Tak jest
w przypadku jaworzańskiego Klubu Łuczniczego X10, który
może poszczycić się nie lada osiągnięciami.
8 maja w okolicach olsztyńskiego zamku zostały rozegrane zawody czwartego Pucharu Polski 3D w łucznictwie terenowym. Trasę
wytyczono na malowniczych wzgórzach Statek i Cegielnia, gdzie
rozstawiono 28 figur dzikich zwierząt, które należało „upolować”
strzałem z łuku. W imprezie zorganizowanej przez klub X10 wzięło udział kilkudziesięciu zawodników z całej Polski, zarówno stałych bywalców, jak i debiutantów. Po trzy godzinnych zmaganiach
podsumowano wyniki i wyłoniono zwycięzców.
CU (łuk sportowy) dorośli
I Dariusz Socha X10 Jaworze
II Tomasz Gracak Zgierz UKS Piątka
III Lucjan Socha X10 Jaworze
V Roman Sikora X10 Jaworze
HU (łuk myśliwski) dorośli
VI Adam Cymkiewicz X10 Jaworze
VIII Arkadiusz Kania X10 Jaworze
CU Junior kobiety
I Małgorzata Sikora X10 Jaworze
CU Junior kobiety

Zawody w czwórboju lekkoatletycznym
chłopców i dziewcząt
W dniu 31.05.2010 w Sosnowcu odbyły się zawody w
czwórboju lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt o mistrzostwo Województwa Śląskiego 2010. Udział wzięło 16
drużyn.

I Ewa Huzar X10 Jaworze
TR-B dorośli
I Adam Bisok
IV Joachim Krupa
Z kolei 16 maja jaworzańscy łucznicy celnie strzelali w Šenow,
gdzie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej i Polski – 2007-2013, projektu „Życie nasze i naszych sąsiadów odbyły się międzynarodowe zawody łucznicze i kwalifikacje do mistrzostw świata. Po rozważeniu zaproszenia na zawody terenowe Field – strzelanie w terenie do tarcz – pojechaliśmy do Czech trzy osobową grupą.
Jak się okazało wszyscy sięgnęliśmy po złote krążki w swoich
kategoriach – z zadowoleniem mówi Socha. Zatem złoto zdobyli: Zdzisław Śliwka – kategoria łuk tradycyjny, Arkadiusz Kania – kat. HU, Lucjan Socha – Cu. Tak wysokie lokaty okupione są ciężką pracą, zapytaliśmy Lucjana Sochę prezesa X10,
co chciałby powiedzieć swoim zawodnikom. Chciałbym, aby
życie zawodowe pozwalało im na częstsze treningi i by warunki materialne sprzyjały wyjazdom i doskonaleniu sprzętu. Więcej nic nie można chcieć , bo wszyscy są po prostu fajni – podkreślił Socha – poza tym chcę, żeby udało się mnie i Adamowi
Bisokowi uruchomić halę łuczniczą z prawdziwego zdarzenia,
obiekt jest w trakcie remontu. Na koniec chciałbym podziękować firmie Berndorf Bäderbau za wsparcie finansowe klubu.

Przygotowała Agata Jędrysko

Zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu w składzie:
Strzelczyk Patryk, Labza Łukasz, Łukosz Damian, Świerczek Sergiusz, Kubala Szymon, Legut Kamil zajęli drugie miejsce i zakwalifikowali się do udziału w Mistrzostwach Polski w 4-boju la.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Patryk Strzelczyk zdobywając 310 punktów i pobijając tym samym rekordy szkoły w biegu na 1000 m i rzucie piłeczką palantową.   
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Relacja z meczu Juniorów
W pierwszym meczu wyjazdowym rundy wiosennej KS „Czarni”
Jaworze vs. Halny Kalna zespół Jaworza wygrał wysoko 6:3. Od
początku meczu drużyna gospodarzy osiągnęła przewagę, którą
udokumentowała dwoma strzelonymi bramkami w pierwszej połowie meczu. Jednak zespół Czarnych nie poddał się i w 39 min.
(Wasik) oraz 40 min. (Kancelista) wyrównał stan meczu . Po przerwie nasza drużyna atakowała czego efektem były dobyte bramki: Strzelczyk D. – 2, Kuczera M., Matejko P. Kalną stać było jeszcze tylko na jedną bramkę. Po tym meczu nasi Juniorzy osiągnęli fotel lidera swojej klasy rozrywkowej.
KS „Halny” Kalna – KS „Czarni” Jaworze
3:6 (2:2)
1:0
46 min. D. Strzelczyk 2:3
10 min. Kalna
20 min. Kalna
2:0
49 min. M. Kuczera
2:4
2:1
60 min. Kalna
3:4
39 min. R. Wasik
70 min. Strzelczyk D. 3:5
40 min. A. Kancelista 2:2
			
75 min. P. Matejko
3:6
Skład drużyny „Czarni” Jaworze
Szary P. – Jasny A., Sabo M., Janas M., Górny B. – Klonowski P.
(Kpt.), Sztykiel M., Kuczera M., Kancelista A. (46 min. Matejko P.)
– Wasik R. (70 min. Gola M.), Strzelczyk D. (75 min. Stec M.).

Relacja z meczu Seniorów
W pierwszym meczu rundy wiosennej na boisku w Jaworzu drużyna seniorów KS ”Czarni” Jaworze pokonała LKS Centrum Ligota. Mimo kontrowersji wywołanych przez arbitra spotkania udało
się odwrócić niekorzystny początek meczu i odpowiedzieć na dwie
bramki gości z Ligoty. Druga połowa stała pod znakiem nieustannych ataków drużyny Czarnych Jaworze, a jej efektem były piękne
gole uzyskane przez Artema Miagkyja i Tomasza Sosnę. Zespół
Centrum uzyskał niespodziewanego gola po rzucie wolnym w 90
min., ale nasi piłkarze wciąż atakując zdobyli gola z rzutu karnego wykonanego przez Wacława Kobzę w doliczonym czasie gry
jednocześnie ustalając ostatecznie końcowy wynik meczu na 4:3.
KS „Czarni” Jaworze – LKS Centrum Ligota
4:3 (1:2)
22 min. Ligota
0:1
88 min. T. Sosna
3:2
35 min. Ligota
0:2
90 min. Ligota
3:3
44 min. W. Kobza(K) 1:2
90+2 min. W. Kobza (K) 4:3
2:2		
55 min. A. Miagkyj
Skład drużyny „Czarni” Jaworze
Wehsoly K., – Pałecki A. Ż, Czuj Ł., Stronczyński R., – Zdolski M., Kobza W., Lanc A., Włodarczyk M. (43 min. Jaroszewski M.), Urbaś R. (50 min. Sosna T. Ż) – Gwóźdź T. Ż, Miagkyj A.
(85 min. Galus P.).
*****

Relacja z meczu Juniorów
W drugim meczu wyjazdowym rundy wiosennej KS „Czarni” Jaworze vs. LKS Centrum Ligota lider wygrał 2:0. Od początku meczu drużyna gospodarzy twrdą grą próbowała osiągnąć przewagę
w środku pola. Drużyna Czarnych podjęła wyzwanie i w 30 min.
objęła prowadzenie po indywidualnej akcji Damiana Strzelczyka.
Zaraz po bramce drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę
otrzymał zawodnik Ligoty. Druga połowa przyniosła ataki drużyny
Jaworza uwieńczone bramką w 75 min. z rzutu karnego po faulu na Rafale Wasiku. Za zbyt ostrą grę drużyna Ligoty otrzymała
kilka żółtych kartek. PO tym meczu nasi Juniorzy osiągnęli 5-cio
pkt. przewagę nad najgroźniejszym rywalem w walce o awans.

LKS Centrum Ligota – „Czarni” Jaworze
30 min. D. Strzelczyk 0:1
75 min. M. Janas
0:2
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0:2 (0:1)

Skład drużyny „Czarni” Jaworze
Szary P. –Sabo M., Górny B., Janas M., Jasny A.(41 min. Lajski D.) – Klonowski P. (Kpt.) Ż, Sztykiel M., Kancelista A., Matejko P. (75 min. Strzelczyk T.) – Wasik R. (76 min. Gola M.),
Strzelczyk D. (78 min Stec M.).

Relacja z meczu Seniorów
W drugim meczu rundy wiosennej na boisku w Jaworzu drużyna seniorów KS” Czarni” Jaworze pokonała zdecydowanie LKS
Mazańcowice wynikiem 3:0. Od początku spotkania ataki drużyny
Czarnych były bardzo groźne i już w 10 min. Artem Miagkyj dobił
piłkę po strzale głową Tomasza Gwoździa. W drugiej połowie Arkadiusz Lanc zdobył upragnionego gola po pięknym strzale z woleja.
Rywali dobił w 70 min. Artem Miagkyj ustalając ostatecznie wynik
na 3:0. Po tym meczu uzyskaliśmy już 13 pkt. przewagi w tabeli.
KS „Czarni” Jaworze – LKS Mazańcowice
10 min. A. Miagkyj
1:0
55 min. A. Lanc		
2:0
3:0
70 min. A. Miagkyj

3:0 (1:0)

Skład drużyny „Czarni” Jaworze
Nowoczek Sz. – Pałecki A., Czuj Ł., Stronczyński R. – Zdolski
M., Urbaś R. (46 min. Roik R.), Kobza W.(60 min. Sosna T.),
Lanc A., Jaroszewski M. Ż (74 min. Włodarczyk M.) – Gwóźdź
T. (80 min. Galus P.), Miagkyj A.

Reklama
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Informacja Wójta Gminy Jaworze
dotycząca kolektorów słonecznych
Informuję, że do Urzędu Gminy Jaworze wpłynęło zaproszenie od firmy SOLAR-PROJECT
z Andrychowa dotyczące udziału w programie dopłat do kolektorów słonecznych „Słońce dla gminy, energia słoneczna dla Ciebie”.
Firma oferuje kolektory próżniowe nowej generacji z absorberem miedzianym.
Urząd Gminy Jaworze NIE uczestniczy w tym programie. Wszelkie ewentualne
kontakty zainteresowanych kolektorami mieszkańców będą się odbywały bezpośrednio
z firmą, która do nas przesłała ofertę.
Szczegółowe informacje na temat oferty tej firmy są dostępne na jej stronach internetowych:
www.kolepktorypolska.pl, www.solar-project.pl, pod adresem e-mail: solar.pol@interia.pl
Tel. 33 870 35 67 lub kom. 796 911 010

OGŁOSZENIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SKOCZOWIE
Dwudziestoletnia tradycja i nowoczesność
„Szkoła przyjazna uczniom”
wyróżniona ogólnopolskim certyfikatem przez Gazetę Wyborczą w konkursie pn. „Super Szkoła”

Nasza oferta:
Nazwa oddziału
ekonomiczno-techniczny
ekologiczno-biologiczny
humanistyczno-społeczny
językowo-geograficzny
sportowo-turystyczny (piłka
nożna, siatkowa, lekkoatletyka)

Przedmioty wiodące
informatyka, matematyka,
przedsiębiorczość
biologia, chemia, geografia,
dodatkowo – język łaciński
język polski, WOS, podstawy
przedsiębiorczości, wiedza o kulturze,
dodatkowo język łaciński
język angielski, geografia, dodatkowo edukacja europejska
geografia, biologia i wychowanie fizyczne

Możliwości dalszego kształcenia
np.: kierunki techniczne i politechniczne,
ekonomia i zarządzanie
np.: kierunki medyczne: fizykoterapia, pielęgniarstwo,
dietetyka, kosmetologia, medycyna, kierunki ekologiczne
np.: socjologia, psychologia, politologia,
kierunki pedagogiczne, filologia polska
np.: kierunki filologiczne, zarządzanie i administracja,
europeistyka, turystyka i hotelarstwo
np.: AWF, szkoły wojskowe, pożarnicze i policyjne,
turystyka i fizjoterapia

Nasze atuty:
• kierunki kształcenia dostosowane do rynku pracy • kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach • rzetelne przygotowanie
uczniów do matury (np. w 2009 r. 97,8 % uczniów zdało maturę) • bezpłatne konsultacje przedmiotowe jako alternatywa dla
korepetycji • zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające zainteresowania i talenty • sukcesy uczniów w konkursach
przedmiotowych i tematycznych • wyniki sportowe uczniów plasują szkołę od kilkunastu lat w czołówce powiatu •
realizacja projektów międzynarodowych (Ukraina, Łotwa, Austria) • bezpieczne, kameralne warunki nauki w przyjaznej
atmosferze • lekcje w trybie jednozmianowym (do godziny 15.00) • dogodny dojazd do szkoły • dobrze wyposażona baza
dydaktyczna, nowoczesny kompleks sportowy (wielofunkcyjne boisko przyszkolne, zajęcia na basenie i w hali sportowej) •
udział młodzieży w różnorodnych projektach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych wspieranych przez stowarzyszenie
Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak” oraz Radę Rodziców
Kontakt: Zespół Szkół Ogólnokształcących, 43-430 Skoczów, ul. Bielska 34,
tel.: 033/479-22-55 fax: 033/853-27-12, e-mail: zso-skoczow@home.pl, www.zso-skoczow.pl
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Instalpunkt
Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego
			
			
			
			

W ofercie ponad 400 szt różnego rodzaju sprzętu;
– budowlanego
– ogrodniczego
– cykliniarek
– osuszaczy powietrza!!! oraz wiele innych.
Autoryzowany przedstawiciel firmy Makita.
Serwis sprzętu ogrodniczego i budowlanego
Bielsko-Biała ul.Kossaka 5, tel 33/816 80 91   602 49 37 36
www.instalpunkt.pl
info@instalpunkt.pl

Karczma „Pod Błatnią” w Jaworzu
Spodziewasz się gości? Organizujesz przyjęcie w domu
lub w firmie i nie wiesz co podać?
Karczma „Pod Błatnią” w Jaworzu, ul. Turystyczna 121
Przywiezie Ci wszystkie dania gorące i pachnące
na swojej zastawie. Ty tylko wyłożysz półmiski na stół.
tel.

Zamówienia i informacje:
33 8172 257, kom. 600 894 588

Poszukuję mieszkania
do wynajęcia
w Jaworzu, Jasienicy lub okolicy
Nr telefonu 607 276 296

Studio Aranżacji Wnętrz

Posiadamy

w sprzedaży:

• wyroby rękodzieła z Azji
• biżuteria srebna
		
• naturalne kosmetyki
			
• jedwab tkany ręcznie
43-300 Bielsko-Biała, ul. Szkolna 19
tel. 33 810 35 67, tel. kom. 509 424 820

Uwaga Reklamodawcy
Ogłoszenia reklamowe na dany miesiąc są przyjmowane do trzeciego wtorku poprzedniego miesiąca w sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za
treść zamieszczanych reklam.
Cena 1 segmentu ogłoszeniowego o wymiarach 9,2 cm × 4 cm = 36,8 cm kw wynosi
33 zł z podatkiem VAT. Z uwzględnieniem, że rozmiar czcionki nie może być mniejszy
niż 12 pkt. Reklamy przyjmuje Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl; internet:
http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektę, Radosław G. Ostałkiewicz – współpracownik Urzędu Gminy Jaworze. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka
z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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…partnerstwo dla wspólnego rozwoju…

Szklanym szlakiem już niebawem
Projekt pn. „Szklanym szlakiem – wirtualna i rzeczywista podróż na trasie Strečno-Jaworze” ma na celu rozwiązywać podstawowy
problem, jakim jest brak infrastruktury społecznej w zakresie turystyki oraz niedoinformowanie obu społeczności lokalnych – Jaworza
i Strečna na Słowacji.
Działania Projektu:
Działanie 1. Oznakowanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Jasionki“ wraz z wyposażeniem jej w atrakcje i obiekty turystyczne
Działanie 2. Oznakowanie najważniejszego przystanku ww. ścieżki dydaktycznej – Huta Szkła
Działanie 3. VIRTUAL TOUR
Działanie 4. REAL TOUR
Działanie 5. Promocja
Finansowanie PROJEKTU:
• Dofinansowanie z EFRR (85%)			
• Dofinansowanie z budżetu państwa (10%)		
• Wkład własny Gminy Jaworze (5%)		

41.182,50 €
4.845,00 €
2.422,50 €

Razem						

48.450,00 €

Szerzej o samym projekcie na stronie 10.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 (85%) I BUDŻETU PAŃSTWA (10%)

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od dnia 27.04.2010 r. rozpoczął nabór do projektu
systemowego pt. „Startuj,pracuj” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010.
Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności dla osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:
► Staże dla 86 osób,
► Szkolenia dla 431 osób (rodzaje szkoleń www.pup-bielsko.pl/?a=752),
► Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem dla 174 osób.
Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt osobisty z pracownikami Urzędu (pokój D4, B9), bądź kontakt telefoniczny pod numerem (33) 496 51 58, (33) 496 51 62.

