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czasopismo bezp³atne

Tematyka morska zdominowała pierwsze
w tym roku posiady organizowane przez TMJ
i SKLMiR. Wśród osób odznaczonych
Krzyżem Pro Mari Nostro znalazła się
opiekunka szkolnego koła LMiR
Iwona Kominek oraz generał Edward Gruszka.
Więcej o tej uroczystości na stronie 19-20.

Zakończenie projektu pn. „Digitalizacja
najcenniejszych dokumentów rodziny
Saint Genois d’Anneaucourt – i co dalej?
Promocja dziedzictwa
kulturowego Gminy Jaworze”
współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu IV
„Kultura”, Działanie 4.3 Promocja
kultury Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
Więcej na stronach 10-11.

Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych
życzenia szczęścia, zdrowia, nadziei i pojednania
składają
Wójt z Radą Gminy, Ośrodek Promocji Gminy
i Redakcja Echa Jaworza
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE
XIII sesja Rady Gminy Jaworze
Rozpoczynaj¹c sesjê Andrzej Œliwka przewodnicz¹cy Rady
Gminy Jaworze poinformowa³, ¿e w obradach równie¿ bierze
udzia³ prezydium M³odzie¿owej Rady Gminy Jaworze.
Przewodnicz¹ca MRG Jaworze Martyna Kruczek podziêkowa³a za przyjêcie zaproszenia na I sesjê M³odzie¿owej Rady Gminy
Jaworze oraz za mo¿liwoœæ uczestnictwa w styczniowych obradach R.G. Jaworze. Zapewni³a, ¿e m³odzie¿owa rada bêdzie pracowa³a sumiennie oraz zaprosi³a na kolejne obrady MRG.
Rada Gminy przeg³osowa³a proponowany porz¹dek obrad
XIII sesji Rady Gminy Jaworze:
15 – g³osów za.
Radny Roman Lorek poprosi³ o dopisanie do protoko³u wypowiedzi dotycz¹cej proponowanego obni¿enia diet dla radnych.
Radny Jerzy Ryrych zwróci³ uwagê, i¿ wypowiedŸ o planowanej budowie muzeum fauny i flory zosta³a skrócona. Poprosi³
o rozszerzenie jej o kwestie finansowania inwestycji – pocz¹tkowo myœla³, ¿e by³y plany finansowania inwestycji w 15% ze œrodków w³asnych i 85% dofinansowania ze œrodków unijnych, natomiast w zaproponowanym bud¿ecie na rok 2012 uleg³o to zmianie tj. na 25%.
Rada Gminy zatwierdzi³a protokó³ z XII sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2011r.:
15 – g³osów za.
a) zmiany w bud¿ecie gminy na rok 2012,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa poinformowa³, ¿e
zmiany w bud¿ecie wynikaj¹ ze zwiêkszenia wydatków w zwi¹zku z planowanym wykupem dzia³ki, realizacj¹ zadania pt. „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów …” oraz stworzenia
nowego zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji sieci
komputerowej. Dodatkowo dokonane zostanie przesuniêcie
œrodków pomiêdzy zadaniami zwi¹zanymi z budow¹ chodników w Jaworzu. Zmniejszenie wydatków pochodziæ bêdzie m.in.
z zadania budowa chodnika, z wydatków statutowych – gospodarka nieruchomoœciami oraz z zadania inwestycyjnego przy
gimnazjum. Przedmiotowe zmiany nie wp³ywaj¹ na zmiany
dochodów, wydatków oraz deficytu bud¿etu na 2012r.
Jeœli chodzi o projekt uchwa³y o WPF, przedmiotowa uchwa³a
ma charakter „porz¹dkowy” i wynika m.in. z dodania nowego
zadania inwestycyjnego, o którym by³a mowa w poprzedniej
uchwale.
Radny Jerzy Ryrych stwierdzi³, i¿ ze zmian w bud¿ecie wynika, ¿e zostan¹ obni¿one koszty na budowê parkingu przy Gimnazjum Nr 1. Krzysztof Œliwa wyjaœni³, i¿ w zwi¹zku z planowan¹ budow¹ muzeum fauny i flory, a co za tym idzie koniecznoœci¹ prowadzenia robót budowlanych, na chwilê obecn¹ parking przy gimnazjum nie zostanie wykonany w ca³oœci.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Roman Kruczek poinformowa³, i¿ projekty uchwa³ zosta³y szczegó³owo
omówione na komisji i uzyska³y pozytywn¹ opiniê.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmian
w bud¿ecie gminy na rok 2012 (Uchwa³a Nr XIII/109/12 – za³¹cznik nr 3):
15 – g³osów za.
b) zmiany uchwa³y o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze na lata 2012-2022,

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmiany
uchwa³y o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
na lata 2012-2022 (Uchwa³a Nr XIII/110/12 – za³¹cznik nr 4):
15 – g³osów za.
c) wyra¿enie zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu prawa u¿ytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomoœci oznaczonej ewidencyjnie, jako dzia³ka nr 142/9 o pow.
0,0823 ha zlokalizowanej w Jaworzu przy ul. Dêbowej, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, ¿e uchwa³a umo¿liwia gminie Jaworze zakup 8 arowej dzia³ki na dogodnych warunkach, co pozwoli na poszerzenie bazy nieruchomoœci gruntowych gminy i przeznaczona bêdzie na cele szeroko rozumianych potrzeb gminy.
Radny Roman Lorek potwierdzi³, i¿ na komisji Bud¿etu i Finansów zosta³y wyjaœnione wszystkie w¹tpliwoœci co do przedmiotowego wykupu.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Roman Kruczek poinformowa³, i¿ projekt uchwa³y zosta³ szczegó³owo omówiony na komisji i uzyska³ pozytywn¹ opiniê.
Przewodnicz¹ca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomoœciami Irena Mikler poinformowa³a, ¿e projekt uchwa³y zosta³
szczegó³owo omówiony na komisji i uzyska³ pozytywn¹ opiniê.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: wyra¿enia
zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu prawa u¿ytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomoœci oznaczonej
ewidencyjnie, jako dzia³ka nr 142/9 o pow. 0,0823 ha zlokalizowanej w Jaworzu przy ul. Dêbowej, stanowi¹cej w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa (Uchwa³a Nr XIII/111/12 – za³¹cznik nr 5):
15 – g³osów za.
d) zmiana uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê
projektu o nazwie „Program aktywnej integracji w gminie
Jaworze” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
Kierownik Gminnego Oœrodka Opieki Spo³ecznej Dorota
Sacher-Weister poinformowa³a, ¿e GOPS od 2009 roku realizuje projekt systemowy, do którego Zarz¹d Województwa Œl¹skiego wyznacza limity aplikowania o œrodki. Na ostatnie dwa lata
wysokoœæ udzia³u gminy w projekcie to 13%.
Radna Danuta Mynarska poruszy³a sprawê zapisu w uchwale
dotycz¹cego finansowania projektu w latach wczeœniejszych. Po
realizacji przedmiotowego zadania nigdzie nie za³o¿ono wk³adu
w³asnego, zatem radna stwierdzi³a, ¿e projekt uchwa³y jest dla
niej niezrozumiale napisany i prosi³a o wyjaœnienia.
Kierownik Gminnej Opieki Spo³ecznej Dorota Sacher-Weister poinformowa³a, i¿ projekt jest realizowany od 2009 roku
i od pocz¹tku przewidywa³ wk³ad w³asny, co by³o zapisane w poszczególnych uchwa³ach. Zmiana wprowadzona przedmiotow¹
uchwa³¹ polega tylko i wy³¹cznie na dopisaniu w § 3 punktu 4
dotycz¹cego finansowania projektu w ostatnich dwóch latach.
Radna Danuta Mynarska przedstawi³a zapisy z wykonania bud¿etu za 2010 rok, z których jej zdaniem nie wynika i¿ projekt
przewidywa³ wk³ad w³asny. Dodatkowo zapyta³a, czy jest to projekt realizowany w ramach Kapita³u Ludzkiego, poniewa¿ tego
typu projekty nie przewiduj¹ wk³adu w³asnego.
Skarbnik Gminy Krzysztof Œliwa poinformowa³, ¿e projekt
jest projektem systemowym i od pocz¹tku jego realizacji zak³a-

MARZEC

ECHO JAWORZA STR. 3

da³ wk³ad w³asny, który by³ wykazywany w bud¿ecie – ujêty
w wykazie przedsiêwziêæ WPF. Pocz¹tkowo by³ on na poziomie
10,5%, a na dwa kolejne lata zgodnie z przedstawionym projektem uchwa³y bêdzie na poziomie 13%.
Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw Osta³kiewicz
przedstawi³ ró¿nice w poszczególnych programach realizowanych
w ramach Kapita³u Ludzkiego, z których wynika, ¿e przy mniejszych projektach gmina nie ponosi wk³adu w³asnego, ale przy
projektach systemowych, jak np. w projekcie „Edukacja przysz³oœci¹ Jaworza” jest wk³ad w³asny.
Zaproponowa³ przeredagowanie uchwa³y w ten sposób by § 1
przedstawionego projektu uchwa³y brzmia³:
Zmienia siê uchwa³ê Nr XXII/202/08 Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê projektu o nazwie „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zmienion¹ uchwa³¹ nr XXXI/262/10 z dnia 7
stycznia 2010 r., uchwa³¹ nr III/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w ten sposób, ¿e w § 3 po ust. 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. £¹czna wartoœæ projektu w latach 2012-2013 wynosiæ bêdzie 241 263,00 z³ (s³ownie: dwieœcie czterdzieœci jeden tysiêcy
dwieœcie szeœædziesi¹t trzy z³ote), w tym wk³ad w³asny gminy 13%
wartoœci projektu tj.: 31 364,19 z³ (s³ownie: trzydzieœci jeden tysiêcy trzysta szeœædziesi¹t cztery z³ote 19/100).”
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i polityki Spo³ecznej Gustaw Bohucki poinformowa³, ¿e projekty uchwa³y zosta³ szczegó³owo omówiony na komisji i uzyska³ pozytywn¹ opiniê.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê projektu o nazwie „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Uchwa³a Nr XIII/112/12 – za³¹cznik nr 6):
15 – g³osów za.
e) wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu,
Kierownik GOPS Dorota Sacher-Weister poinformowa³a, ¿e
zmiany w statucie wynikaj¹ z nowego zadania na³o¿onego na
gminê w zwi¹zku z ustaw¹ o wspieraniu rodzinny i pieczy zastêpczej, które zosta³o przekazane do realizacji Gminnemu
Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej. Ponadto do statutu wprowadzono zadanie dotycz¹ce przyznania uczniom pomocy o charakterze socjalnym, przekazane do realizacji Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej z Gminnego Zespo³u Oœwiaty.
Kierownik GOPS poprosi³a o naniesienie zmiany w tytule uchwa³y, który po zmianie bêdzie brzmia³ nastêpuj¹co:
„w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 paŸdziernika 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu”.
Poinformowa³a, ¿e projekt uchwa³y poddany zosta³ konsultacjom z organizacjami pozarz¹dowymi.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Gustaw Bohucki poinformowa³, i¿ projekt uchwa³y zosta³ szczegó³owo omówiony na komisji i uzyska³ pozytywn¹ opiniê.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 paŸdziernika 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu (Uchwa³a Nr XIII/
113/12 – za³¹cznik nr 7):
15 – g³osów za.
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f) rozpatrzenie skargi na dzia³alnoœæ Dyrektora Gimnazjum
Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka w Jaworzu,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Zbigniew Lisowski poinformowa³, ¿e podczas wspólnych obrad wespó³ z Komisj¹
Samorz¹du i Spraw Lokalnych skarga wraz z dokumentacj¹
zosta³a szczegó³owo omówiona i przeanalizowana, po czym
cz³onkowie obu komisji uznali j¹ za bezzasadn¹. Odczyta³ uzasadnienie do uznania skargi za bezzasadn¹.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. gen.
broni. St. Maczka w Jaworzu (Uchwa³a Nr XIII/114/11 – za³¹cznik nr 8):
12 – g³osów za,
3 - g³osy wstrzymuj¹ce.
g) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Zbigniew Lisowski
przedstawi³ plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r, stanowi¹cy za³¹cznik do przedmiotowej uchwa³y. Poinformowa³, i¿ plan
pracy zosta³ przyjêty przez cz³onków komisji Rewizyjnej.
Radny Roman Lorek zaproponowa³ zmianê do pkt 4 tj.
„Przeprowadzenie analizy w sprawie wykonania bud¿etu …”.
Radny Jerzy Ryrych poprosi³, aby przeredagowaæ pkt 6 planu
pracy Komisji Rewizyjnej.
Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw Osta³kiewicz poprosi³ o zmianê nazwy w pkt 3 na Samodzielny Gminy Zak³ad
Opieki Zdrowotnej w Jaworzu. Ponadto poprosi³ o przesuniêcie terminu kontroli w zakresie postêpowania przetargowego
na III etap budowy kanalizacji, co najmniej na czerwiec 2012
roku, uzasadniaj¹c to kontrol¹ instytucji zarz¹dzaj¹cej.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci wójta w okresie miêdzysesyjnym i podejmowanych zarz¹dzeniach:
• zosta³ rozstrzygniêty przetarg i zawarta umowa na budowê III
etapu kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze,
• og³oszono konkurs dla organizacji pozarz¹dowych, w ramach
ustawy o po¿ytku publicznym i wolontariacie (termin sk³adania ofert 29.02.2012 r.),
• og³oszono konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
w Jaworzu,
• udzia³ w naradzie Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów dotycz¹cej modernizacji i optymalizacji kosztów w oœwiacie,
• udzia³ w konwencie Wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego, który dotyczy³ gospodarki odpadami oraz ewentualnych
wspólnych zakupów energii elektrycznej w ramach tzw. grup
zakupowych,
• walne zgromadzenie Lokalnej Grupy Dzia³ania,
• 12 stycznia – pierwsza sesja M³odzie¿owej Rady Gminy Jaworze,
• wrêczono 14 medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie,
• spotkanie podsumowuj¹ce projekt pn. „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów …” m.in. promuj¹ce now¹ ksi¹¿kê pt.
„Saga rodu …”
• w dniu 23 lutego – przeprowadzenie prelekcji nt. gospodarki
odpadami w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy. To pocz¹tek kampanii informacyjnej w przedmiotowym zakresie.
Radny Jerzy Ryrych podziêkowa³ za chêæ zorganizowania
przedmiotowej prelekcji. Potwierdzi³, ¿e szkolenie tego typu, zor-
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ganizowane w ramach komisji Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
by³o bardzo potrzebne i pozwoli³o rozwiaæ wiele w¹tpliwoœci.
Radny Powiatu S³awomir Masny przedstawi³ najwa¿niejsze
inicjatywy podejmowane przez powiat w ubieg³ym roku tj. po³¹czenie szpitali onkologicznego z ogólnym oraz zakup nowego
taboru PKSu. W przypadku szpitala onkologicznego decyzja
o przekazaniu placówki miastu by³a trudna, ale konieczna. Radny przedstawi³ mo¿liwoœci finansowe powiatu oraz miasta Bielska, a tak¿e plan niezbêdnych inwestycji, jakie s¹ konieczne, by
szpital onkologiczny móg³ funkcjonowaæ. S³awomir Masny powiedzia³, ¿e najwiêkszym problemem w powiecie jest stan dróg,
szczególnie na naszym terenie. W zwi¹zku z powy¿szym zaproponowa³, aby zapraszaæ starostê na sesje Rady Gminy Jaworze,
uczestniczyæ w sesjach powiatowych w celu zg³aszania gminnych potrzeb w zakresie remontów na drogach i innych inwestycji. Radny poprosi³ równie¿, aby propozycje koniecznych remontów na drogach zg³aszaæ radnym powiatowym.
Radny Powiatowy Józef Herzyk odniós³ siê do sytuacji finansowej oddawanego Szpitala Onkologicznego. Poinformowa³, i¿
z³a sytuacja finansowa placówki wynika z niskiej liczby kontraktów zawartych przez szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przedstawi³ sposób dofinansowania gmin do PKSu, który pocz¹tkowo zak³ada³ dofinansowanie ka¿dej z gmin w wysokoœci 100tys.
z³. Poinformowa³, i¿ osob¹ decyzyjn¹ w sprawie dróg powiatowych jest Starosta Powiatu. Przedstawi³ sposób finansowania
inwestycji na drogach powiatowych ze œrodków unijnych.
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, i¿ sesje Rady Gminy Jaworze i sesje Rady Powiatu Bielskiego czêsto siê nak³adaj¹, co uniemo¿liwia obecnoœæ wójta na sesjach powiatowych. Gmina utrzymuje ci¹g³y kontakt z powiatem,
a wójt raz w miesi¹cu spotyka siê ze starost¹ na konwencie.
Odnoœnie dróg powiatowych od 8 lat na traktach tych nie wykonano ¿adnych inwestycji poza ul. Cisow¹ i kawa³kiem ul. S³onecznej natomiast gmina m.in. wyremontowa³a ul. Wapienick¹,
wybudowa³a wszystkie chodniki wzd³u¿ ulic powiatowych.
W zwi¹zku z powy¿szym Osta³kiewicz poprosi³ o wykonanie przepustu na ul. S³onecznej – sprawa ta trwa ju¿ bardzo d³ugo- oraz
zabezpieczenie œrodków na wykonanie nak³adki na ul. S³onecznej. Kolejn¹ kwesti¹ jest remont mostku na ul. Wapienickiej, na
inwestycjê gmina mia³a œrodki, jednak ta zosta³a oprotestowana
przez Zarz¹d Dróg Powiatowych.
Pomimo wspó³pracy i zrozumienia ze strony powiatu bielskiego w Jaworzu wci¹¿ brakuje inwestycji. Jeœli chodzi o PKS gminy: Jaworze i Wilkowice oprotestowa³y sposób naliczania dop³at
do kursów PKSu i zaproponowa³y prezesowi PKSu nowy sposób
naliczania przedmiotowych op³at, przy pe³nej œwiadomoœci deficytowoœci niektórych tras komunikacyjnych do Jaworza.
Radny Powiatu S³awomir Masny potwierdzi³, ¿e gmina Jaworze bardzo wiele zrobi³a w kwestii inwestycji na drogach powiatowych. Sk³adaj¹c pisma do starostwa warto przekazywaæ je
równie¿ radnym powiatowym, poniewa¿ wówczas jest wiêksza
szansa ich realizacji. Odnoœnie przepustu na ul. S³onecznej wyjaœni³, i¿ odby³a siê wizja w przedmiotowym temacie i s¹ zapewnienia Przewodnicz¹cego Komisji oraz Starosty Bielskiego, choæ
termin realizacji jest jeszcze nieznany.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek poinformowa³, ¿e w poprzedniej kadencji dziêki interwencji
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radnych powiatowych zosta³a wykonana nak³adka na moœcie na
ul. S³onecznej. Zwróci³ uwagê, i¿ w obecnej chwili konieczne jest
wykonanie nowej nak³adki na ul. Zdrojowej, w centrum Jaworza
(oko³o 300 metrów). Poruszy³ równie¿ temat reorganizacji ruchu
przy sklepie Lewiatan, gdzie odby³a siê wizja pó³ roku temu i zapad³y pewne ustalenia, a do dnia dzisiejszego nic nie zrobiono
w tym temacie.
Radny Jerzy Ryrych poinformowa³, ¿e bra³ udzia³ w spotkaniu
na temat planu zagospodarowania przestrzennego, które uœwiadomi³o, i¿ radni w wielu kwestiach „nie maj¹ wiele do powiedzenia”.
Poprosi³, aby radnych zapoznaæ z ustawami o samorz¹dzie
oraz planowaniu przestrzennym w zwi¹zku z tym, i¿ w roku bie¿¹cym radni bêd¹ uchwalaæ nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Jaworze.
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz zaproponowa³, aby proponowane szkolenie poprowadzi³a Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury £ucja Habdas, która ma nie tylko wiedzê teoretyczn¹, ale równie¿ doœwiadczenie.
Radny Roman Lorek stwierdzi³, ¿e drogi w Jaworzu s¹ najgorsze w powiecie i tylko dziêki prowadzonej kanalizacji w gminie, czêœæ traktów zosta³a wyremontowana. Stwierdzi³, i¿ pozostaje jedynie kontaktowanie siê z radnymi powiatowymi, zg³aszanie potrzeb i próba ich przeforsowania do fazy racji, choæ „matematyka – uk³ad si³” w powiecie jest oczywista. Odnoœnie PKSu
stwierdzi³, i¿ niezrozumia³y jest fakt, ¿e prezes spó³ki nie umie
powiedzieæ czy pozycja przedsiêbiorstwa zostanie odbudowana
po otrzymanych dotacjach w najbli¿szych latach.
Odniós³ siê do rozstrzygniêtego przetargu na III etap budowy
kanalizacji sanitarnej i ró¿nic miêdzy cen¹ kosztorysu, a cen¹
przetargow¹. Stwierdzi³, i¿ spadek ceny o 50% sugerowaæ mo¿e
Ÿle opracowany kosztorys, albo „szukanie” przez wykonawcê
dodatkowych robót w czasie realizacji inwestycji.
Kierownik JRP Daniel Godziszka potwierdzi³ obawy odnoœnie zaproponowanych cen w przetargu, jednak¿e zwróci³ uwagê
na fakt, i¿ etap I rozstrzygn¹³ siê na podobnym poziomie, przy
podobnym zakresie robót. I etap zosta³ zrealizowany, a inwestycjê przekazano spó³ce AQUA S.A. Pozosta³e oferty, jakie wp³ynê³y na III etap budowy kanalizacji sanitarnej nie odbiega³y znacz¹co od oferty, która wygra³a. Spadek kosztów spowodowany jest
m.in. du¿ymi rabatami, jakie otrzymuj¹ wykonawcy. W postêpowaniu przetargowym zobowi¹zano oferentów do uzasadnienia
zaproponowanych cen – podania powodów znacz¹cego obni¿enia cen w stosunku do kosztorysu.
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, ¿e w ramach ustawy prawo zamówieñ publicznych, istnieje
procedura ra¿¹co niskiej ceny, która mo¿e byæ zakwestionowana. Wyjaœni³, i¿ gmina zastanawia³a siê czy nie skorzystaæ z przedmiotowej procedury, ale patrz¹c na doœwiadczenie gminy Buczkowice nie podjêto takich dzia³añ, ponadto nie by³o mo¿liwoœci
skorzystania z tej œcie¿ki. Popar³ w¹tpliwoœci radnych, co do zaoferowanych cen w przetargu, jednak¿e patrz¹c na obowi¹zuj¹ce przepisy krajowe, a w szczególnoœci wytyczne Unii Europejskiej, nie by³o innej mo¿liwoœci ni¿ wybór oferenta na podstawie
najni¿szej ceny.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka podziêkowa³
za aktywny udzia³ w obradach oraz zamkn¹³ obrady XIII sesji
Rady Gminy VI Kadencji.
Opracowa³a na podstawie protoko³u Agata Jêdrysko
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Gminny Oœr
odek Pomocy Spo³ecznej
Oœrodek
„Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze” w 2012 roku
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu w roku 2012
kontynuuje realizacjê projektu systemowego PO KL pt. „Program
aktywnej integracji w Gminie Jaworze”.
Jest on skierowany do klientów Oœrodka, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku od 15 do 64 roku ¿ycia. Oferujemy uczestnikom Projektu reintegracjê spo³eczn¹ oraz zaistnienie
na rynku pracy poprzez zastosowanie ró¿nych instrumentów ak-

tywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, spo³ecznej i zdrowotnej.
Wstêpnym warunkiem uczestnictwa jest wype³nienie ankiety
oraz wyra¿enie zgody na udzia³ w Projekcie w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu.
Formularz ankiety dostêpny jest w siedzibie GOPS w Jaworzu
oraz na stronie internetowej: www.jaworze.pl.

Informacja Urzêdu Gminy Jaworze
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców oraz
licznymi pytaniami dotycz¹cymi przeznaczenia oraz wykorzystania wydzier¿awionego oraz nowo wyremontowanego budynku w centrum Jaworze uprzejmie informujê, i¿ w po³udniowej
czêœci budynku dawnej „Gospody Pod Gruszk¹”, przy ul. Szkolnej 97 na parterze zosta³a zlokalizowana wielofunkcyjna sala
konferencyjna wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Sala ta
u¿ytkowana bêdzie przez Urz¹d Gminy Jaworze i Urz¹d Stanu
Cywilnego oraz Radê Gminy Jaworze dla potrzeb wynikaj¹cych z ich dzia³alnoœci statutowej, w tym organizacji sesji Rady
Gminy, spotkañ komisji problemowych, spotkania z mieszkañcami, paneli dyskusyjnych oraz innych spotkañ zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ Gminy. Ponadto ze wzglêdu na s¹siedztwo i funkcjonalne po³¹czenie ze zlokalizowan¹ w pó³nocnej czêœci bibliotek¹, sala s³u¿yæ bêdzie, jako pomieszczenie spotkañ organizowanych przez bibliotekê, odczytów, wystaw, itp., na które
serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Kolejny temat, który budzi zainteresowanie to rodzaj wody,
jaki jest wykorzystywany w fontannie zlokalizowanej w jawo-

rzañskim parku. Wyjaœniæ nale¿y, ¿e stosowana woda od roku
2011 to solanka z Zab³ocia. Solanka ta zosta³a zakupiona
z Zak³adu Górniczego KORONA i okreœlana jest, jako „Zab³ocka solanka termalna”. Sk³ad chemiczny solanki cechuje
siê wyj¹tkowo wysok¹ mineralizacj¹, charakterystyczn¹ dla
produktów pochodz¹cych z morza. Stê¿enie jonów jodu jest
najwy¿sze z dotychczas odkrytych na œwiecie Ÿróde³ solankowych. Ponadto w wyj¹tkowo wysokim stê¿eniu wystêpuj¹
w niej jony wapnia, magnezu, bromu, boru, krzemu, selenu
i wielu innych biopierwiastków. Szczególnie cenn¹ w³aœciwoœci¹ tej solanki jest to, ¿e pierwiastki te znajduj¹ siê w stanie
równowagi chemicznej, co wybitnie u³atwia ich wch³anianie
do organizmu. Solanka ta nie posiada w ogóle zanieczyszczeñ cywilizacyjnych, którymi charakteryzuj¹ siê niestety dzisiejsze morza. W³aœciwoœci oraz dok³adny sk³ad stosowanej
solanki jest opisany na tablicy informacyjnej znajduj¹cej siê
przy fontannie.
¯yczê mi³ego wypoczynku.
Anna Skotnicka-Nêdzka
Sekretarz Gminy
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Operacja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj¹c¹ inwestycje w zrównowa¿one rybo³ówstwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
43-382 Bielsko-Bia³a, ul. Tadeusza Regera 81
tel. 33 810 57 35 wew. 20 fax. 33 810 57 35 wew. 25
e-mail: biuro@bielskakraina.pl
www.bielskakraina.pl
Bielsko-Bia³a, dn. 20 luty 2012 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (LGR Bielska Kraina) informuje, i¿ od
30.01.2012 r. do 01.03.2012 r. mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach
œrodka 4.1 Rozwój obszarów zale¿nych od rybactwa dla operacji polegaj¹cych na „Podnoszeniu wartoœci produktów rybactwa, rozwoju us³ug na rzecz spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej obszary zale¿ne od
rybactwa”.
Kto mo¿e ubiegaæ siê o wsparcie:
przedstawiciele sektora spo³ecznego: osoby fizyczne, zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia oraz
fundacje (w tym organizacje zrzeszaj¹ce rybaków) dzia³aj¹cym na obszarze objêtym LSROR;
przedstawiciele sektora gospodarczego: przedsiêbiorcy i osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rolnictwie zakresie rybactwa œródl¹dowego.

•
•

Poziom dofinansowania:
maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych;
wysokoœæ limitu na jedn¹ operacjê /inwestycje/ nie mo¿e przekroczyæ 300 000,00 z³.

•
•

Limit dostêpnych œrodków w konkursie:
839 342,62 z³

•

Przyk³adowe rodzaje projektów:
a) tworzenie i rozwój systemów sprzeda¿y bezpoœredniej produktów rybactwa;
b) podejmowanie i rozwój dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie:
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wy³¹czeniem motocykli;
- naprawy i konserwacji statków i ³odzi;
- handlu detalicznego, z wy³¹czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- dzia³alnoœci us³ugowej zwi¹zanej z wy¿ywieniem;
- dzia³alnoœci zwi¹zanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia³alnoœci
powi¹zanej;
- dzia³alnoœci prawniczej, rachunkowo-ksiêgowej i doradztwa podatkowego;
- dzia³alnoœci w zakresie architektury i in¿ynierii badañ i analiz technicznych;
- opieki zdrowotnej;
- dzia³alnoœci sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej;
- naprawy i konserwacji komputerów i artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego;
- wykonywania robót budowlanych wykoñczeniowych.
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Miejsce sk³adania wniosków:
Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji
papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na p³ycie CD zapisane w programie Word 972003) osobiœcie w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Bia³a przy
ul. Regera 81, parter, pokój nr 3, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7:00-15:00.
Miejsce udostêpnienia dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wype³nienia, wykaz dokumentów, które do³¹cza siê do
wniosku oraz kryteria wyboru znajduj¹ siê na stronach internetowych nastêpuj¹cych Instytucji:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl w zak³adce Informacje, podzak³adce Konkursy
- Samorz¹du Województwa Œl¹skiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zak³adce Konkursy LGR/ Bielska Kraina.
Dodatkowe informacje:
Szczegó³owych informacji na temat konkursów mo¿na uzyskaæ w biurze LGR Bielska Kraina z siedzib¹
przy ul. Regera 81 w Bielsku-Bia³ej 43-382, tel. (33) 810 57 35/ (33) 810 08 38 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
oraz w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Œl¹skiego Wydzia³ Terenów Wiejskich, Katowice ul. D¹browskiego 23, pok. 544, tel. (32) 77 40 544.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspó³pracy oraz sk³adania wniosków i odwiedzania naszej
strony internetowej.
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Nabór wniosków w LGD Ziemia Bielska
W dniach 5-20 marca 2012 r. w biurze
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania
Ziemia Bielska mo¿na sk³adaæ wnioski
o dofinansowanie w ramach dzia³añ „Ma³e
projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”. Œrodku unijne z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich mog¹ otrzymaæ osoby fizyczne, mikroprzed-

siêbiorsy, rolnicy, a tak¿e instytucje oraz organizacje pozarz¹dowe z gmin obszaru LGD, w tym Jaworza. Ponadto Stowarzyszenie inicjuje wiele ciekawych inicjatyw adresowanych do mieszkañców terenów wiejskich powiatu bielskiego.
Wszelkie szczegó³y znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.ziemiabielska.pl
Numer telefonu do biura LGD: (33) 813 69 63.

Serdeczne wyrazy wspó³czucia i g³êbokiego ¿alu
Rodzinie i Mieszkañcom Bestwiny
z powodu œmierci Wójta Gminy Bestwina

œp. Stefana Wodniaka
sk³adaj¹
Wójt Zdzis³aw Bylok, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej Œliwka wraz z radnymi oraz
Urz¹d Gminy Jaworze
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Szlak Kultury Wo³oskiej – pocz¹tek drogi

O koncepcji rozwoju Szlaku Kultury Wo³oskiej dyskutowano 16 lutego 2012 r. w Gminnym Oœrodku Kultury
w Ujso³ach w Beskidzie ¯ywieckim. Szlak, który docelowo poprowadzi przez ca³y ³uk Karpat – od gór Rumunii
a¿ po czeskie Morawy, mo¿e staæ siê w przysz³oœci
wspóln¹ mark¹ regionu i atrakcj¹ turystyczn¹ na miêdzynarodow¹ skalê.
Pomys³ stworzenia szlaku zrodzi³ siê na pocz¹tku tego wieku w gorczañskiej Ochotnicy – pierwszej w polskich Beskidach wsi lokowanej na prawie wo³oskim (1416 r.). Dziêki zaanga¿owaniu Wiejskiego Oœrodka Kultury w Ochotnicy Górnej i przy udziale miejscowego Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan
opisano i oznakowano pierwszy odcinek szlaku. Nie do przecenienia jest tu wk³ad pracowników i studentów Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, którzy zinwentaryzowali œródleœne polany i inne pozosta³oœci miejscowej
gospodarki pasterskiej, a tak¿e zaprojektowali ma³¹ architekturê na szlaku (drogowskazy, tablice, punkty widokowe
i wypoczynkowe, a nawet wie¿e widokowe). Z biegiem czasu do inicjatywy przy³¹czyli siê górale z Beskidu Œl¹skiego,
dziêki którym – w ramach programu Owca Plus – odradza
siê beskidzkie pasterstwo, a nastêpnie kolejne spo³ecznoœci
lokalne z terenu ca³ych Karpat.
Obecnie, w ramach powo³anej przy Porozumieniu Karpackim „Karpaty Naszym Domem” grupy roboczej ds. turystyki,
trwaj¹ prace nad opracowaniem koncepcji rozwoju szlaku
i zapewnieniem jej skutecznej realizacji. W Ujso³ach ju¿ po
raz drugi spotkali siê eksperci i przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnych, tym razem aby wspólnie okreœliæ cele szlaku,
jego strukturê organizacyjn¹ i ofertê turystyczno-kulturow¹.
Szlak Kultury Wo³oskiej to w za³o¿eniu szlak turystyki kulturowej o zasiêgu miêdzynarodowym, rozwijany w oparciu o
charakterystyczne dla Karpat dziedzictwo kulturowe osadników wo³oskich, którzy od XIV do XVI w. przemieszczali siê
wzd³u¿ ³uku Karpat nios¹c ze sob¹ jêzyk, kulturê i doskonale dopasowan¹ do górskich warunków gospodarkê pastersk¹ – mówi dr Bernadetta Zawiliñska z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, która koordynuje prace grupy.
Liczymy na to, ¿e szlak przyczyni siê do podniesienia dochodów mieszkañców poprzez o¿ywienie ruchu turystycznego w regionie karpackim oraz aktywizacjê rynków lokalnych.

Promocji szlaku pos³u¿y zaplanowany na 2013 rok Redyk
Karpacki – przejœcie z owcami tras¹ wêdrówek wo³oskich,
od Rumunii a¿ po Czechy. Redyk organizowany jest pod patronatem Konwencji Karpackiej dla uczczenia wêdrówek
wo³oskich, które doprowadzi³y do zasiedlenia obszaru Karpat i powstania wspólnej wysokogórskiej kultury pasterskiej
³¹cz¹cej spo³ecznoœci zamieszkuj¹ce Karpaty.
Inicjatorzy powstania Szlaku Kultury Wo³oskiej maj¹ nadziejê, ¿e w przysz³oœci szlak do³¹czy do grona Europejskich
Szlaków Kulturowych, wœród których znajduje siê obecnie
np. Droga œw. Jakuba, Szlak Mozarta, czy Via Regia. Tytu³
ten przyznawany jest przez Radê Europy trasom i szlakom
o szczególnym znaczeniu dla europejskiej to¿samoœci, kultury i wspólnego dziedzictwa oraz ukazuj¹cym ró¿norodnoœæ
kulturow¹ i wspó³istnienie ró¿nych kultur.
***
Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach projektu „Porozumienie Karpackie »Karpaty Naszym Domem« aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki). Cel projektu to wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego
ukierunkowanego na wdra¿anie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie. Samorz¹dy lokalne i organizacje pozarz¹dowe z terenu polskich Karpat zapraszamy m.in. do udzia³u w cyklu szkoleñ, warsztatów, konferencji, konsultacji i doradztwa.
Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” zosta³o podpisane 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum
Karpackiego w Rajczy w Beskidzie ¯ywieckim. Porozumienie ma charakter otwarty, a jego podstawowym celem jest
zgromadzanie jak najwiêkszej liczby organizacji i instytucji wokó³ ochrony i zrównowa¿onego rozwoju Karpat.
Wœród inicjatyw realizowanych prze Porozumienie warto
wymieniæ coroczne, tematyczne Fora Karpackie, cykl szkoleñ i doradztwa dedykowany karpackim samorz¹dom i organizacjom pozarz¹dowym, spotkania tematycznych grup
roboczych, których celem jest m.in. reprezentowanie Karpat w procesach legislacyjnych, czy konsultacje spo³eczne u³atwiaj¹ce wdra¿anie zapisów Konwencji Karpackiej.
Dodatkowych informacji udziela: Ma³gorzata Fedas
Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”
m.fedas@porozumieniekarpackie.pl
0 725 797 117
www.porozumieniekarpackie.pl
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ZAKAZ WYSYPYWANIA POPIO£U
W zwi¹zku z trwaj¹cym okresem grzewczym przypominam
wszystkim mieszkañcom gminy Jaworza, ¿e obowi¹zuje ca³kowity zakaz wysypywania popio³u.
Niedopuszczalne jest wysypywanie oraz sk³adowanie popio³u z palenisk domowych na: drogach dojazdowych, poboczach dróg, rowach przydro¿nych, skarpach potoków i cieków wodnych, w miejscach przeznaczonych do u¿ytku publicznego i w miejscach nienale¿¹cych do w³aœcicieli nieruchomoœci.
Popió³ wyrzucony bezpoœrednio na ziemiê zostaje przep³ukiwany przez ró¿ne opady do gruntu i jest Ÿród³em zanieczyszczeñ
wód gruntowych. Popió³ zawiera mnóstwo szkodliwych zwi¹zków, które przy wietrznej pogodzie mog¹ uwalniaæ siê do atmosfery zanieczyszczaj¹c j¹, a te zaœ mog¹ byæ Ÿród³em chorób dróg
oddechowych.

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem nasilaj¹cym siê w ostatnim okresie czasu jest wysypywanie i sk³adowanie przez niektórych mieszkañców naszej gminy popio³u w skarpach potoków
p³yn¹cych przez nasz¹ miejscowoœæ. Sytuacje powtarzaj¹ siê
z roku na rok, szczególnie na potoku Wysokim, gdzie niektórzy
mieszkañcy w jego skarpie urz¹dzili sobie sk³adowiska popio³u.
Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Nie powinno siê tak
postêpowaæ.
Przypominam, ¿e zgodnie z Uchwa³¹ Nr XXXIX/314/06 Rady
Gminy Jaworze z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: regulaminu

KLUB HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI
PRZY OSP JAWORZE
ZWRACAMY SIÊ Z PROŒB¥ DO LUDZI
DOBREJ WOLI O UDZIA£ W AKCJACH
KRWIODASTWA!!!
Najbli¿sza odbêdzie siê w:
CENTRUM JAWORZA PRZY –
„SUPERMARKECIE JAWORZE” LEWIATAN
W DNIU 10.03.2012 (sobota)
W GODZINACH 9:30-13:30
Uwaga!!!!!!
Osoby zg³aszaj¹ce siê na akcje prosimy
o zabranie dokumentu to¿samoœci.
Prosimy o przybycie po spo¿yciu lekkiego, niezbyt bogatego w t³uszcze posi³ku oraz wypiciu
wiêkszej iloœci p³ynów (woda, kawa, herbata).
Krew mo¿e oddaæ ka¿da zdrowa osoba w wieku od 18-65 lat!!!

utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy na terenie
Gminy Jaworze obowi¹zuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w ramach której w³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do:
a) selektywnego wydzielenia odpadów powstaj¹cych na terenie
posesji takich jak: szk³o bia³e i kolorowe opakowaniowe, szyby okienne, makulaturê, metal, tworzywa sztuczne i tekstylia;
b) sk³adowania na terenie posesji w wydzielonym miejscu
popio³u, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontu, odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów ulegaj¹cych biodegradacji – przeznaczonych do póŸniejszego wywozu, w sposób estetyczny, a tak¿e pod warunkiem w³aœciwego ich zabezpieczenia (przed wymyciem,
pyleniem, ska¿eniem lub zanieczyszczeniem gleby, wód
powierzchniowych);
c) wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych powstaj¹cych na posesji odpadów komunalnych niebezpiecznych takich jak: baterie, akumulatory, œwietlówki oraz
opakowania po œrodkach
chemicznych i ochrony roœlin.
Zgodnie z art. 145. Kodeksu Wykroczeñ „kto zanieczyszcza lub zaœmieca miejsca dostêpne dla publicznoœci,
a w szczególnoœci drogê, ulicê, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 z³otych albo karze nagany”.
Szanowni Pañstwo, postêpujmy z popio³em w sposób w³aœciwy, zgodny z przepisami prawa oraz w³asnym sumieniem…
Nie twórzmy dzikich wysypisk, nie przyczyniajmy siê do degradacji œrodowiska, negatywnego wp³ywu na nasze zdrowie oraz obni¿ania wartoœci estetycznych naszej miejscowoœci.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok

Dnia 19.02.2012r. odby³o siê zebranie sprawozdawcze KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK dzia³aj¹cego przy OSP Jaworze. Chcielibyœmy
podaæ kilka faktów dotycz¹cych naszego klubu.
W roku ubieg³ym zorganizowaliœmy 4 akcje oddawania krwi: 3 przeprowadziliœmy w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o/ BielskoBia³a oraz jedn¹ w naszej miejscowoœci. Podczas tych akcji zebraliœmy 25 l
850 ml krwi.
Na walnym zebraniu cz³onków klubu dnia 11.12.2011r., w zwi¹zku ze zmian¹
statutu PCK, przeprowadziliœmy wybory. Wybrano Zarz¹d na 4-letni¹ kadencjê:
• Prezes – Ewa Guba³a
• W-ce Prezes – Wioletta Zontek
• Skarbnik/Sekretarz – Tomasz Malchar
Obecnie klub liczy 17 cz³onków zwyczajnych i 3 cz³onków wspieraj¹cych.
Na ten rok zaplanowane mamy 3 akcje oddawania krwi w Jaworzu w ambulansie do tego celu przystosowanym. Bêdzie on podstawiony w Centrum Jaworza przy Supermarkecie Jaworze (Lewiatan) w dniach:
10 marzec – 16 czerwiec – 1 wrzesieñ w godz. 9:30 – 13:30
Zapraszamy do udzia³u w tych akcjach.
BO CZ£OWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO KIM JEST, CO ROBI, CO
POSIADA – ALE PRZEZ TO CZYM DZIELI SIÊ Z INNYMI.
op. Ewa Guba³a
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Projekt pn. „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt – i co dalej? Promocja
dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze” wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Kultura”, Dzia³anie 4.3 Promocja kultury Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013.
„4 panel dyskusyjny” poœwiêcony dziejom Jaworza i promocji
najnowszej ksi¹¿ki autorstwa Jadwigi Roik i Mariusza Makowskiego pt. „Saga rodu Saint Genois d’Anneaucourt – Panów na
Jaworzu” mia³ miejsce w sali sesyjnej „Pod Goruszk¹”. Spotkanie by³o po³¹czone z wystaw¹ najcenniejszych dokumentów tej
zas³u¿onej dla Jaworza i dawnego uzdrowiska hrabiowskiej rodziny.
Goœci powita³ zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz, bêd¹cy jednoczeœnie inicjatorem digitalizacji zbiorów, promocji dziejów Jaworza poprzez wystawienie
sztuki teatralnej, zorganizowania
cyklu wystaw najcenniejszych zbiorów archiwalnych i paneli dyskusyjnych. Kolejn¹ osob¹ zabieraj¹c¹
g³os – by³ Marian Dembiniok – dyrektor Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego, który przekaza³ na rêce wójta Zdzis³awa Byloka medal Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego, jako
podziêkowanie za wieloletni¹
wspó³pracê jaworzañskiej kronikarki z cieszyñsk¹ placówk¹ muzealn¹. G³ówn¹ czêœci¹ panelu by³o
przybli¿enie przez Mariusza Makowskiego – kustosza Muzeum
Œl¹ska Cieszyñskiego- zarówno samej historii rodu szlacheckiego, jak
i przygód zwi¹zanych wpierw z odszukaniem potomków dawnych w³aœcicieli Jaworza (g³ównie
w Austrii), a w koñcu przekonaniem ich do intencji, jakimi kierowa³a siê polska „ekspedycja poszukiwawcza” w sk³adzie: Jadwiga Roik, Mariusz Makowski i Ryszard Stanclik.
W spotkaniu wziê³a tak¿e udzia³ wyj¹tkowo skromna reprezentacja Rady Gminy Jaworze, przedstawiciele Towarzystwa Mi³oœników Jaworza, Stowarzyszenia Nasze Jaworze, Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 1 oraz Ko³a Emerytów i Rencistów. Niestety, na

niezwyk³¹ dyskusjê z histori¹, nie dotar³ nikt z M³odzie¿owej Rady
Gminy.
Wracaj¹c zaœ do samego projektu, nale¿a³oby przypomnieæ
czym w ogóle jest digitalizacja. T³umacz¹c w skrócie to archiwizacja dokumentów tyle, ¿e w formie elektronicznej, co pozwala
na ochronê orygina³u przed zniszczeniem, a zarazem daje szersz¹
– ni¿ w przypadku orygina³u – mo¿liwoœæ udostêpniania
i upowszechniania dokumentów. Mówi¹c bardziej obrazowo –
w ca³ym tym projekcie chodzi³o o to, aby bezcenne skarby nie
le¿a³y zamkniête w archiwum, do których dostêp mieliby tylko badacze historii. Chodzi³o o upowszechnienie
naszego dziedzictwa historycznego
tak, aby ka¿dy na p³ytach CD móg³
zapoznaæ siê z cennymi archiwaliami, dawnymi pieczêciami, pergaminami czyli niejako dotkn¹æ kawa³ka
naszych dziejów. Sama digitalizacja
i promocja dziejów rodu Saint Genois d’Anneaucourt jest w pewnym
sensie ewenementem na skalê kraju. Dziêki zaanga¿owaniu Jadwigi
Roik, Ryszarda Stanclika i Mariusza
Makowskiego oraz dobrej woli potomków dawnych w³aœcicieli Jaworza – uda³o siê pozyskaæ w depozyt
bezcenny zbiór dokumentów, to na
dodatek uda³o siê je spopularyzowaæ
i rozpowszechniæ bez nara¿ania ich na zniszczenie czy uszkodzenie. Kolejne wystawy w Polsce i poza granicami kraju, pokaza³y bogat¹ historiê dawnego uzdrowiska – Jaworza. Jedn¹
z form promocji dziejów hrabiowskiego rodu by³ spektakl teatralny „Kurort.Sekrety dawnego Jaworza” wystawiany dwukrotnie na
scenie jaworzañskiego amfiteatru. Przypomnijmy, ¿e wziêli w nim
udzia³ oprócz zawodowych aktorów Teatru Polskiego z BielskaBia³ej, tak¿e aktorzy – amatorzy z naszej gminy. Kolejnym ele-
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mentem promuj¹cym dzieje dawnych w³aœcicieli Jaworza by³ p³yta
CD ze zdigitalizowanymi archiwaliami, nastêpnie p³yta DVD zawieraj¹ca film o wspó³czesnym Jaworzu i wspomnian¹ ju¿ sztukê teatraln¹. Elementem nieod³¹cznie zwi¹zanym z szlacheckim
rodem jest ³aweczka z postaci¹ hrabiego Maurycego w centrum
Jaworza, zaœ ukoronowaniem ca³oœci by³a promocja wspomnianej ksi¹¿ki o „Sadze rodu Saint Genois d’Anneaucourt- Panów
na Jaworzu” w opracowaniu Jadwigi Roik przy wspó³udziale Mariusza Makowskiego
oraz Józefa Czadera.
Bogato ilustrowany wolumin zosta³ wydany w
szeœciu jêzykach: polskim, niemieckim, czeskim, s³owackim, wêgierskim i angielskim.
Wszystko zaczê³o siê
w 2007 roku, gdy pojawi³a siê szansa wykorzystania funduszy na
niwie kultury. Takie
mo¿liwoœci dawa³ Priorytet Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Œl¹skiego 2007-2013.
Gminie Jaworze przypad³o najpierw prawie
100 tysiêcy z³otych
w ramach programu
Rozwoju Subregionu
Po³udniowego Województwa Œl¹skiego
a nastêpnie blisko 300 tysiêcy z³otych na realizacjê dalszych dzia³añ promocyjnych w ramach zakoñczonego koñcem 2011 roku
projektu. Tak narodzi³a siê idea projektu.
Podczas panelu Mariusz Makowski przedstawi³ historiê pozyskania dokumentów dawnych w³aœcicieli Jaworza. By³o to mo¿liwe dziêki olbrzymiemu zaanga¿owaniu Jadwigi Roik i Ryszarda
Stanclika, którzy w 1999 roku podjêli wespó³ z kustoszem badania roli
i znaczenia rodów: Laschovski i Saint Genois d’Anneaucourt. Owe poszukiwania, doprowadzi³y do nawi¹zania kontaktów z ¿yj¹cymi w Austrii spadkobierczyniami rodów, w
których posiadaniu znajdowa³o siê
cenne archiwum. Rozmowy pomiêdzy potomkiniami Saint Genois
d’Anneaucourt, Urzêdem Gminy Jaworze oraz Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego doprowadzi³y do przekazania w formie depozytu – na 15
lat – bezcennego archiwum rodowego. Po tym czasie zbiory te stan¹
siê nasz¹ w³asnoœci¹. 24 sierpnia 2005 roku uroczyœcie przekazano archiwalia i podpisano stosowne umowy. Tym samym zbiory
znalaz³y siê w Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego, gdzie kustoszem
archiwum zosta³ Mariusz Makowski. W sk³ad owego zbioru licz¹cego 96 jednostek archiwalnych wchodz¹ akta genealogiczne,
rodzinne, maj¹tkowe rodu Saint Genois d’Anneaucourt oraz spokrewnionych i spowinowaconych z nimi innych rodzin szlacheckich. Zatem mo¿na tu znaleŸæ miêdzy innymi dyplomy herbowe,
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kontrakty kupna-sprzeda¿y, korespondencje, drzewa genealogiczne, portrety, fotografie, akta gospodarcze oraz kroniki, pochodz¹ce z lat 1429 do 1973, zaœ w odpisach znajduj¹ siê dokumenty od 1301 roku dotycz¹ce ca³ego Œl¹ska, Francji, Hiszpanii oraz
Belgii sk¹d pochodzi ród Saint Genois d’Anneaucourt, jak i te
z XVIII i XIX wieku równie¿ z terenów Polski, Belgii i Austrii.
W 2009 roku Gmina Jaworze wraz z cieszyñskim muzeum rozpoczê³a realizacjê projektu pod nazw¹ „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wk³adem w upamiêtnienie dziedzictwa historycznego Województwa
Œl¹skiego”.
Mariusz Makowski podkreœli³, ¿e wiele osób zajmuje siê histori¹ swoich miejscowoœci, jednak¿e w przypadku Jadwigi Roik niebagatelne znaczenie mia³y kwalifikacje w postaci bieg³ej znajomoœci jêzyka niemieckiego (w tym umiejêtnoœæ czytania i zrozumienia jêzyka staroniemieckiego pisanego gotykiem), ciekawoœæ
œwiata, szeroki zasób wiedzy, obs³uga komputera i umiejêtnoœæ
„wci¹gania” do pracy i zara¿ania swoj¹ pasj¹ innych osób. Umiejêtnoœæ przekonywania innych do swych dzia³añ i pasji, pozwoli³a
na zyskanie akceptacji i poparcia ze stron w³adz gminnych – od
wójta Czes³awa Wierzbickiego po obecnego wójta Zdzis³awa
Byloka, mi³oœników Jaworza, ale co by³o najtrudniejsze – to pozyskanie zaufania potomków rodu szlacheckiego mieszkaj¹cych
w Austrii. Pierwsze kontakty strony polskiej z austriack¹ mia³y
charakter „wywiadowczy. Strona austriacka chcia³a wpierw wybadaæ nasze „intencje”. Jak zaznaczy³ kustosz cieszyñskiego muzeum – trudno siê dziwiæ, ¿e pocz¹tkowo w kontaktach wyczuwalna by³a rezerwa. Drogocenne archiwum mo¿na by³o sprzedaæ w dowolnym antykwariacie w Wiedniu za kilkaset tysiêcy
euro. Tak wiêc rozwa¿anie nieodp³atnego przekazania swoich zbiorów dla Jaworza- iœcie królewskiego skarbu, wymaga³o zastanowienia. St¹d rewizyty w Jaworzu i w Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego, czego koñcowym efektem by³o przekazanie w depozyt
archiwaliów rodowych.
Jak podkreœli³ Mariusz Makowski – przygoda z rodem Saint
Genois d’Anneaucort nie skoñczy³a siê. Teraz do zdigitalizowanych zbiorów coraz czêœciej zagl¹daj¹ historycy staraj¹cy siê spopularyzowaæ wiedzê na temat historii Œl¹ska Cieszyñskiego, której czêœci¹ jest hrabiowska rodzina. Sama ksi¹¿ka zawiera sporo materia³u fotograficznego – portrety i zdjêcia rodziny Saint Genois
d’Anneaucourt, genealogia, dok³adny opis tzw. æwiartki hrabiowskiej na
cmentarzu katolickim w Jaworzu.
Digitalizacja tych dokumentów nie
by³a ³atwa, chc¹c je zabezpieczyæ
i umo¿liwiæ ich udostêpnianie w formie elektronicznej trzeba by³o je zeskanowaæ. Bynajmniej nie by³o to zadanie proste. Nie by³oby to mo¿liwe
do wykonania za pomoc¹ skanerów
dostêpnych np. w naszych biurach.
Na temat samego procesu konserwacji i digitalizacji dokumentów kilka szczegó³ów zdradzi³y pracownice
z dzia³u konserwacji cieszyñskiego muzeum.
Na koniec panelowej dyskusji, g³os zabra³ przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej Œliwka, który podziêkowa³ przyby³ym goœciom,
autorom zarówno projektu, jak i samej ksi¹¿ki. Podsumowaniem
by³o odczytanie wiersza jaworzañskiej poetki Krystyny Gutan, dedykowanego Jadwidze Roik. Wiersz ten publikowaliœmy w grudniowym wydaniu Echa Jaworza (2011).
Foto: OPGJ
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu og³asza konkurs literacki
„List do Hrabiego Maurycego”
Sztuka pisania listów we wspó³czesnym œwiecie powoli zanika,
tak wiêc zachêcamy do napisania listu w którym zwracaj¹c siê
do hrabiego Maurycego, twórcy dawnego uzdrowiska Jaworze,
opiszemy jak obecnie wygl¹da nasza miejscowoœæ, co warto zobaczyæ, o czym nale¿y wiedzieæ itp.
Celem konkursu jest przypomnienie zasad pisania tradycyjnych listów oraz pokazanie zmian zachodz¹cych w naszej ma³ej
ojczyŸnie – Jaworzu.
Warunki uczestnictwa:
warunkiem uczestnictwa jest napisanie utworu w formie listu
uczestnikami konkursu mog¹ byæ dzieci, m³odzie¿ i doroœli
list powinien mieæ jednego autora
mile widziane listy pisane rêcznie – objêtoœæ, format
i technika dowolna, przyjmowane bêd¹ równie¿ listy drukowane.
- udzia³ w konkursie jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody
na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
uczestników
-

- prace nie bêd¹ zwracane
- prace oceniane bêd¹ w 4 kategoriach; dzieci klas I-III, dzieci
klas IV-VI, m³odzie¿ gimnazjalna oraz doroœli
- pracê nale¿y opatrzyæ nastêpuj¹cymi informacjami:
• imiê i nazwisko autora,
• wiek autora,
• adres domowy autora/lub opiekuna w przypadku dzieci/
i numer telefonu,
• adres i telefon szko³y
- prace nale¿y przesy³aæ na adres Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaworzu, ul. Szkolna 97 lub dostarczyæ osobiœcie do siedziby Biblioteki w godzinach otwarcia placówki.
- termin sk³adania prac do 30.04.2012 r.
- prace bêd¹ ocenione przez powo³ane jury
- zwyciêzcy zostan¹ zaproszeni na rozdanie nagród w ramach
obchodów Tygodnia Bibliotek przypadaj¹cego ok. po³owy maja.
Pe³ny regulamin dostêpny w GBP w Jaworzu
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Z ¯YCIA BIBLIOTEKI
W miesi¹cu lutym w naszej Bibliotece odby³y siê trzy lekcje
biblioteczne dla klas trzecich szko³y podstawowej, poœwiêcone
autorom lektur, które od wielu lat stanowi¹ kanon literatury dzieciêcej. Tematem przewodnim by³y dalekie i ma³o znane l¹dy jak
Antarktyda i Grenlandia, a to za spraw¹ podró¿ników Aliny i Czes³awa Centkiewiczów, którzy przez wiele lat opisywali swoje prze¿ycia i doœwiadczenia z wypraw w ksi¹¿kach, skierowanych g³ównie do m³odych czytelników.
Anaruk, czy Odarpi to mali bohaterowie dziêki którym poznajemy ¿ycie Eskimosów, trudy codziennego ¿ycia na ziemi skutej
wiecznym lodem.
Podczas ferii zimowych nasz¹ Bibliotekê odwiedzi³y cztery
grupy dzieci, uczestników zimowiska organizowanego przez szko³ê podstawow¹. Spotkania poœwiêcone by³y odkryciom i wynalazkom, dzieci obejrza³y film „Wielcy odkrywcy – mierzenie czasu”, a zdobyt¹ wiedzê mog³y wykorzystaæ w mini konkursie
z nagrodami.
Cieszymy siê, ¿e m³odzi jaworzanie chêtnie zagl¹daj¹ do naszej ksi¹¿nicy. Staramy siê, aby Biblioteka nie kojarzy³a siê tylko
z lektur¹ obowi¹zkow¹, lecz by³a miejscem przyjaznym, gdzie
mo¿na mi³o spêdziæ czas i dowiedzieæ siê ciekawych rzeczy. Tu
ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
Zapraszamy równie¿ doros³ych do korzystania z naszych zbiorów, bo mo¿na znaleŸæ u nas zarówno nowoœci wydawnicze jak
i sporo tytu³ów czasopism. Zachêcamy pañstwa do wspó³pracy
i zg³aszania propozycji tytu³ów , które Waszym zdaniem zas³uguj¹ na uwagê.
Dziêkujemy za DARY RZECZOWE w postaci ksi¹¿ek, których
sporo otrzymaliœmy w ostatnim czasie, szczególnie za te prawie
nowe egzemplarze.

MARZEC

ECHO JAWORZA STR. 13

2012 ROK

OG£OSZENIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
organizuje

ZBIÓRKÊ MAKULATURY
W dniu 29.03. 2012 r. (czwartek), w godzinach 7.00-18.00
bêdzie ustawiony specjalny kontener w centrum Jaworza,
na parkingu obok wejœcia do Biblioteki, ul. Szkolna 97.

Uprzejmie prosimy o oddawanie
segregowanej makulatury
• gazety • ksi¹¿ki • tektury bez folii
• i innych tworzyw sztucznych
(z wy³¹czeniem kartonów po sokach i mleku!)
Serdecznie zachêcamy do wziêcia udzia³u w zbiórce
i z góry dziêkujemy wszystkim,
którzy zechc¹ przy³¹czyæ siê do tej akcji.

Szpital Opieki D³ugoter
minowej BZLR – otwarcie oddzia³u dzieciêcego
D³ugoterminowej
Profesjonalizm i nadzieja
W Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym, po
gruntownym remoncie, zosta³ oddany do u¿ytku Pododdzia³
Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci.
Inwestycja zakoñczy³a siê w styczniu, po „technologicznym rozruchu” i sprawdzeniu czy wszystko nale¿ycie funkcjonuje mo¿na by³o ju¿ mówiæ o sukcesie. Zmodernizowano
i przebudowano pododdzia³ Matki z Dzieckiem, Izbê Przyjêæ,
czêœæ oddzia³u Rehabilitacji, Hydroterapii, Basen oraz Inhalatorium. Dr Gra¿yna Habdas Dyrektor Beskidzkiego Zespo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego nie kryje radoœci, opowiadaj¹c o remoncie i – co najwa¿niejsze- o efektach, jakie w przysz³oœci inwestycja da m³odym i bardzo m³odym pacjentom.
Gra¿yna Habdas: Na oddziale rehabilitacji neurologicznej
mamy 3-osobowe sale z wêz³ami sanitarnymi, przygotowany
zosta³ tak¿e pokój intensywnej terapii z ca³ym sprzêtem ratuj¹cym ¿ycie, monitoringiem dla dzieci, których ¿ycie mo¿e byæ zagro¿one ze wzglêdu na stan zdrowia. Ponadto ca³y oddzia³ neurologiczny jest przystosowany dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, korzystaj¹cych z wózków inwalidzkich i wszelkiego rodzaju
pomocy ortopedycznych tak, aby osoby te nie napotyka³y nigdzie
barier architektonicznych. W zwi¹zku z tym, ¿e czêsto dziecko
przebywa tu wraz ze swoimi rodzicami, oddzia³ zosta³ wyposa¿ony w dodatkow¹ kuchniê dostêpn¹ dla opiekunów milusiñskich
przez ca³¹ dobê.
E.J: Nie tylko rehabilitacja, ale i relaks s³u¿¹ poprawie
zdrowia.
Gra¿yna Habdas: Z myœl¹ o tej dobrej zasadzie przygotowaliœmy now¹ kawiarenkê- herbaciarniê. W przysz³oœci bêdzie tu tak¿e
kafejka internetowa, tak wiêc pomieszczenie zostanie wyposa¿one w kilka stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem niezbêdnym do korzystania z internetu czy poczty elektro-

nicznej. Zadbaliœmy te¿ o k¹cik biblioteczny, gdzie mo¿na nie
tylko wypo¿yczyæ ksi¹¿ki,ale i ciekaw¹ pras¹.
E.J: Nie tylko profesjonalizm na najwy¿szym poziomie, ale
tak¿e nowy sprzêt s¹ dla m³odych pacjentów gwarantem znakomitej opieki.
Gra¿yna Habdas: W przypadku hydroterapii wszystko zosta³o
przebudowane. Nowe wanny, nowe wirówki renomowanej firmy,
nowe zaplecze – szatnie-prysznic. Na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej jest nowe inhalatorium, w którym czêœæ stanowisk jest dostosowana do najm³odszych pacjentów. Maluchy ba³y
siê przebywaæ samotnie w pomieszczeniu, zupe³nie inaczej jest,
gdy w pobli¿u jest opiekun, strach ustêpuje, a efekty leczenia s¹
znacznie lepsze. Osoba doros³a ma w tym momencie zabieg inhalacyjny gratis, jednak liczy siê nade wszystko dobro ma³ego
pacjenta i jego samopoczucie, bez niepotrzebnego stresu. Jest
to inhalacja solankowa, z wykorzystaniem solanki ustroñskiej.
Mamy te¿ oddzielne pomieszczenie dla dzieci zaka¿onymi szczepami opornymi, co wi¹za³o siê z budow¹ oddzielnych wejœæ, filtrów i kominów wentylacyjnych.
E.J: Inhalacje to jedynie niewielka czêœæ oferty jaworzañskiej placówki.
Gra¿yna Habdas: Jest zatem salka do æwiczeñ neurologicznych z nowymi materacami i sprzêtem rehabilitacji neurologicznej- kolorystyka sprzêtu zosta³a tak dobrana, by ma³ych pacjentów zachêcaæ do æwiczeñ.
Pracownia masa¿u rehabilitacyjnego oraz nowy stó³ drena¿owy, który u³atwia rehabilitacjê pulmonologiczn¹- dzieciaki po inhalacjach ustawia siê w odpowiedniej pozycji, u³atwiaj¹cej odkrztuszanie po zapaleniach p³uc, oskrzeli, astmie itp..
Dysponujemy te¿ pomieszczeniami dla logopedów i psychologów, co na oddziale rehabilitacji neurologicznej jest nieodzowne.
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E.J: Swego rodzaju piêt¹ Achillesow¹ placówki by³a winda.
Gra¿yna Habdas: No i w koñcu uda³o siê j¹ tak przebudowaæ,
by doje¿d¿a³a na najwy¿sz¹ oraz najni¿sz¹ kondygnacjê, gdzie
znajduje siê basen. To szczególnie wa¿ne dla pacjentów korzystaj¹cych z tego typu rehabilitacji, a poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Na tym poziomie mamy te¿ natryski p³aszczowe i masa¿e podwodne, do
tej pory winda tu nie doje¿d¿a³a. Szyb zatem zosta³
pog³êbiony, zaœ nowe korytarze s¹ wyposa¿one
w uchwyty, tak wiêc zarówno dojœcie do basenu, jak
i niecka zosta³y przebudowane pod k¹tem potrzeb
osób niepe³nosprawnych
oraz dostosowane do danej
grupy wiekowej- dla najm³odszych jest wydzielone
miejsce znacznie p³ytsze.
E.J: Wa¿ne jest tak¿e
zaplecze techniczne.
Gra¿yna Habdas: Przebudowaliœmy gruntownie
drogê ewakuacyjn¹- nowoczesne okna, drzwi przeciwpo¿arowe, ocieplenie
œcian oraz ogrzewanie- jak
wiadomo to szczególnie
wa¿ny element tzw. zaplecza technicznego, œrodki na ten cel
pochodzi³y ze zbiórek prowadzonych podczas koncertów charytatywnych organizowanych przez miejscowy Koœció³ Adwentystów
Dnia Siódmego.
Mamy nowe szatnie, odnowione i zmodernizowane brudowniki, przebudowan¹ kot³owniê, wymienione centralne ogrzewanie,
natomiast budynek zosta³ ocieplony.
Zdecydowanie podwy¿szy³ siê standard pobytu w placówce,
ka¿de dziecko ma ju¿ swoj¹ szafê i szafkê, stoliki s¹ przystosowane nie tylko do odrabiania lekcji, ale tak¿e s³u¿¹ zabawie
i relaksowi. Wa¿ne s¹ tak¿e pokoje „Dla Matki z Dzieckiem”, chodzi nie tylko o poczucie bezpieczeñstwa ma³ego pacjenta, ale
tak¿e o nauczenie rodzica rehabilitacji w takim stopniu, by po
zakoñczeniu turnusu w placówce, nadal móg³ fachowo pomagaæ
dziecku. W Izbie Przyjêæ s¹ wydzielone: czêœæ administracyjna,
gdzie rejestruje siê nowych pacjentów, gabinet lekarski, toalety i
³azienki dla pacjentów oraz gabinet zabiegowy. Ponadto nadal
dzia³a obiekt Olimp” przeznaczony dla opiekunów dzieci nie wymagaj¹cych sta³ego dozoru i opieki, bardziej „hotelowy”- miejsca
do spania, z mo¿liwoœci¹ dziennego pobytu przy dziecku. Byæ
mo¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿liwoœæ, by wszyscy opiekunowienie tylko pacjentów oddzia³u neurologicznego- mogli przebywaæ
tu ca³¹ dobê.
E.J: Czas, by porozmawiaæ o funduszach. Ile kosztowa³a
inwestycja i sk¹d pochodzi³y œrodki?
Gra¿yna Habdas: Koszt inwestycji to ponad 5 mln. z³. Œrodki
pochodzi³y z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Urzêdu Marsza³kowskiego
w Katowicach – organu prowadz¹cego szpital- , a tak¿e darowizn firm i osób prywatnych. Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ
sponsorom,a szczególnie firmie CERAMIKA Pilch z JASIENICY za otwartoœæ i i bezinteresown¹ pomoc.
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E.J: S³ów kilka o pacjentach.
Gra¿yna Habdas: Obecnie przyjmujmy dzieciaki praktycznie
bez kolejki, od razu po leczeniu szpitalnym. NFZ rozumie w tym
miejscu potrzeby pacjentów po zdarzeniach neurologicznych. Jest
to trudna i kosztowna rehabilitacja, nie da siê tutaj nic zaoszczêdziæ, st¹d i my dostajemy œrodki na ten cel, tym bardziej, ¿e nie
ma zbyt wiele placówek œwiadcz¹cych podobne us³ugi medyczne i rehabilitacyjne na takim poziomie, jak w naszej placówce. Szczególnie jeœli chodzi o dzieciêce oddzia³y rehabilitacji neurologicznej na terenie Œl¹ska – to zdaje siê znikoma iloœæ.
Na Oddziale dla Doros³ych
nadal prowadzimy rehabilitacjê
neurologiczn¹ – tu przyjmujemy g³ównie pacjentów po leczeniu szpitalnym, to samo
dotyczy rehabilitacji kardiologicznej.
Rehabilitacja dzienna kardiologiczna jest tak¿e refundowana przez NFZ.
W przypadku rehabilitacji
ogólnoustrojowej w tym reumatoloigicznej – czas oczekiwania jest d³u¿szy i dofinansowanie z NFZ jest bardziej skierowane na rehabilitacje neurologiczn¹.
Ponadto w przypadku Oddzia³u dla doros³ych na tê chwilê,
wykonaliœmy prace zabezpieczaj¹ce, jak i zwi¹zane z usuniêciem
szkód po zalaniu przez Potok Wysoki, g³ównie chodzi o studzienki, kratki itd. Jednak sam przepust jest w¹ski, wiêc w przypadku
„du¿ej wody” mog¹ znowu pojawiæ siê problemy.
Uroczyste otwarcie Pododdzia³u Rehabilitacji Neurologicznej
dla Dzieci i M³odzie¿y w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu odby³o siê 24 lutego. Rangi imprezie dodali
goœcie: przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach,
Izby Lekarskiej, NFZ, oraz pos³owie i w³adze samorz¹dowe. Wstêgê przecina³ dr Mariusz Kleszczewski w-ce marsza³ek województwa œl¹skiego, który podczas krótkiego przemówienia nie tylko
gratulowa³ tak znacznego osi¹gniêcia, ale i porówna³ jaworzañski szpital do zdrowego dobrze funkcjonuj¹cego cz³owieka. Doda³,
¿e przecie¿ w spo³eczeñstwie oprócz jednostek zdrowych s¹
i chore, te wymagaj¹ leczenia- czasem gruntownego. BZLR mo¿e
poszczyciæ siê znakomita kondycj¹. Do dr Gra¿yny Habdas dotar³ te¿ list z gratulacjami od wojewody œl¹skiego, który podkreœli³, jak wielkim sukcesem jest przeprowadzenie tak odwa¿nej
i co tu kryæ- drogiej inwestycji.
Okras¹ ca³oœci imprezy by³a czêœæ artystyczna, podczas której
znakomicie zaprezentowa³ siê zespó³ m³odych kuracjuszy- zebranych w zachwyt wprawi³y zdolnoœci wokalne i taneczne m³odych ludzi, na szczególn¹ uwagê zas³uguje zaprezentowany przez
m³odych ludzi hymn oddzia³u. Równie¿ publicznoœæ mog³a wys³uchaæ wi¹zanki jazzowej w wykonaniu kwartetu saksofonowego z Pañstwowej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej w Bielsku-Bia³ej.
Redakcja i foto:
BZLR
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NASZE DZIECI, N
NASZA
ASZA MŁODZIEŻ
Z ¯YCIA PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWEGO NR 1
„W Publicznym Przedszkolu Samorz¹dowym nr 1 w Jaworzu – przedszkolaki zim¹ bawi¹
siê weso³o.”
Mimo zimowej i mroŸnej pogody dzieci z Przedszkola Nr 1
w Jaworzu nie nudz¹ siê.
W styczniu, jak co roku przedszkolaki zaprosi³y na uroczystoœæ
swoje babcie i dziadków z okazji ich œwiêta do jaworzañskiej stra¿nicy. Uroczystoœæ odbywa³a
siê przez dwa dni: 19 stycznia
swoje babcie i dziadków zaprosi³y dzieci z grup m³odszych, a 20 stycznia dzieci
z grup starszych. Wszystkie
przedszkolaki wraz z nauczycielkami i personelem przedszkola przygotowa³y wspania³¹ uroczystoœæ. Dzieci
przedstawi³y program artystyczny: wiersze, przedstawienie oraz piosenki i tañce. Swoich najbli¿szych wnukowie obdarowali w³asnorêcznie zrobionymi upominkami. W trakcie spotkania nie zabrak³o
wspólnej zabawy i tañców przy muzyce z dawnych lat oraz s³odkiego poczêstunku dla wszystkich. Babcie i dziadkowie byli zachwyceni wystêpami swoich milusiñskich, a u nie jednego „seniora” pojawi³a siê ³ezka w oku ze wzruszenia.
Styczeñ to czas karnawa³u i wspania³ych zabaw. Dlatego , aby
tradycji sta³o siê za doœæ, w Przedszkolu nr 1 24 stycznia zorganizowano bal przebierañców. W tym dniu w przedszkolu pojawi³y
siê dzieci w przepiêknych, bajkowych strojach: królewny, piraci,
stra¿acy, czerwone kapturki, czarodzieje, kowboje i wiele innych
postaci. Na balu by³a wspania³a zabawa w rytm muzyki na ¿ywo,
konkursy zrêcznoœciowe i taneczne oraz s³odkoœci. Ten dzieñ dla
dzieci by³ pe³en
wra¿eñ, weso³ej
zabawy i odrobiny
szaleñstwa.
Korzystaj¹c z zimowej aury w czasie ferii w przedszkolu dla dzieci
zorganizowano
zajêcia pt. „Aktywna Zima.” Zajêcia
te prowadzone
by³y w ramach
projektu unijnego
„Efektywna edukacja przedszkolna
w Jaworzu.” W
trakcie tych zajêæ
dzieci mia³y mo¿liwoœæ uczestni-

czyæ w zabawach ruchowych z przyborami, zabawach z muzyk¹,
zabawach z chust¹ animacyjn¹. Ponadto dzieci wykonywa³y ró¿norodne prace plastyczne zwi¹zane z tematyk¹ zimow¹ . Du¿¹
atrakcj¹ dla dzieci by³a mo¿liwoœæ „bia³ego szaleñstwa” na œniegu. Prawie codziennie przedszkolaki bawi³y siê na œwie¿ym powietrzu mimo sporych
mrozów. Turlali siê w œniegu,
wyruszali na spacery, odbywa³y siê bitwy na œnie¿ki oraz
zjazdy na „jab³uszkach” z Goruszki. Zorganizowany zosta³
kulig saniami po³¹czony z pieczeniem kie³basek. Ferie dla
przedszkolaków up³ynê³y
szybko w trakcie weso³ej zabawy.
Dorota Zboœ
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Ferie zimowe w Publicznym Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Jaworzu
„Aktywna zima”
Ju¿ po raz drugi w czasie ferii zimowych dzieci z naszego przedszkola uczestniczy³y w zajêciach realizowanych w ramach projektu „Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu”. Przedszkolaki oprócz fantastycznej zabawy mia³y mo¿liwoœæ uczestnictwa w wyjeŸdzie na kulig po
okolicy Jaworza. Pomimo du¿ego mrozu, który nam towarzyszy³ tego
dnia uœmiechy nie schodzi³y z naszych twarzy, a uwieñczeniem by³a
pyszna kie³baska i gor¹ca herbata, któr¹ zjedliœmy w Gospodarstwie
Agroturystycznym.

Kilka razy odwiedzi³a nas tak¿e Pani Zima, która zostawiaj¹c w naszym przedszkolnym ogródku wskazówki, zachêca³a nas do zabaw na œniegu i rywalizacji miedzy przedszkolakami. Atrakcj¹ by³y konkursy na najpiêkniejsz¹ rzeŸbê i anio³a na œniegu.
Jako, ¿e przez ca³y okres trwania „Aktywnej zimy” towarzyszy³y nam siarczyste mrozy, czêœæ zajêæ odbywa³a
siê w przedszkolu. Nie znaczy to jednak, ¿e przedszkolaki
spêdza³y ten czas mniej aktywnie. Uda³o nam siê „ulepiæ”
w sali przedszkolnej z gazet i worków ba³wana, który by³
naszym goœciem honorowym i aby uczciæ jego obecnoœæ
nauczyliœmy siê kilku piosenek, których by³ bohaterem.
Ogromn¹ radoœæ sprawia³y dzieciom zabawy z chust¹
i tunelem Klanzy takie jak: „Spadochron” czy „Rekinek”.
Nasze przedszkolaki s¹ bardzo uzdolnione tanecznie,
co zaprezentowa³y w konkursie „You can dance” solo i w
parach, a tak¿e w pokazach gimnastyki artystycznej
z szarf¹.
Specjalnie dla Pani Zimy dzieci wykona³y grupow¹ pracê plastyczn¹, która przedstawia³a jej zamek.
Na zakoñczenie ferii, ka¿dy z naszych dzielnych przedszkolaków otrzyma³ dyplom uczestnictwa, a tak¿e podarunki od pani Zimy.
By³ to naprawdê aktywnie i wspaniale spêdzony czas.
Czas radoœci, zabawy i uœmiechu. Na szczêœcie Pani Zima
zostawi³a nam list po¿egnalny, w którym zapewnia³a, ¿e
wróci za rok. Pani Zimo czekamy!
Prowadz¹ca zajêcia – Magdalena Bury

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1
Mi³o, weso³o i naukowo!
Tegoroczne ferie trwa³y od 30.01.2012 - 10.02.2012r. W tym
czasie w SP nr 1 zosta³o zorganizowane zimowisko dla wszystkich chêtnych dzieci naszej szko³y. Organizatorem wypoczynku
by³a Szko³a Podstawowa przy wspó³udziale Urzêdu Gminy, który
dofinansowa³ zimowisko.
Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia by³a opieka nad dzieæmi,
które spêdzaj¹ ferie zimowe w miejscu zamieszkania. Oprócz
tego, organizatorzy zadbali o to, aby dzieci na zimowisku wszechstronnie siê rozwija³y poprzez ró¿norodne zajêcia sportowe, umys³owe i artystyczne. Jednym z za³o¿eñ by³o równie¿ zdobywanie
nowych umiejêtnoœci. I tak, zimowy wypoczynek – dzieci rozpo-

czê³y od spotkania z policjantami. Tematem pogadanki by³o
bezpieczne spêdzanie wolnego czasu w czasie ferii.
Kolejne dni to korzystanie z bogatej oferty przygotowanej przez
organizatora. Jak zawsze wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê
zajêcia sportowo-ruchowe, rekreacyjne czy gry planszowe w œwietlicy szkolnej. Nowoœci¹ by³y: legomania i puzzlomania, gdzie
dzieci wymienia³y siê swoimi klockami czy puzzlami, aby tworzyæ nowe konstrukcje czy uk³adaæ ciekawe obrazki.
Nasze uczestnicy codziennie korzystali z sali gimnastycznej
przy okazji ró¿norakich zajêæ sportowych, a tak¿e doskonali³y
grê w tenisa sto³owego.
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Podszkoliæ p³ywanie mogliœmy na krytej p³ywalni w Gocza³kowicach, gdzie najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y dwa niezbyt g³êbokie
baseny i dwa du¿e jacuzzi. Niestety, zje¿d¿alnia zamarz³a.
Z przyjemnoœci¹ obejrzeliœmy pokaz kata (figury) i kumite (walka) m³odych, utytu³owanych karateków z bielskiego Klubu
Wschodnich Sztuk Walki Atemi, którzy specjalizuj¹ siê w jednym ze stylów - karate Shotokan. Ka¿dy w zaciszu domowym móg³ swobodnie popróbowaæ swoich si³.
Zdobycie nowych umiejêtnoœci tanecznych zawdziêczamy instruktorce ze Szko³y
Tañca Filan z Bielska-Bia³ej,
która w sposób przekonywuj¹cy z ka¿dego marudera zrobi³a mistrza hip-hopu podczas
dwugodzinnych warsztatów
tanecznych.
Wycieczki stanowi¹ integralna czêœæ zimowiska –
w tym roku by³ to dwukrotny wyjazd do UNIKIDS –
uniwersytetu dzieciêcego
w Bielsku-Bia³ej, gdzie pod okiem specjalistów z chemii i fizyki
nasi milusiñscy w sposób praktyczny otrzymali porcjê odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania o lodzie, lawie, przyci¹ganiu magnesów czy ciê¿arze przedmiotów. W mi³ej atmosferze i naukowym
otoczeniu wiedza „sama wchodzi do g³owy” – jak stwierdzi³y dzieci
po wyjœciu.
Ka¿dy lubi siê bawiæ! Wychodz¹c z takiego za³o¿enia najm³odsi uczestnicy zimowiska mogli do woli pohasaæ w bielskim Figloraju „Kraina Kropka” i wypróbowaæ wszystkie przedmioty
s³u¿¹ce do tego celu.

Natomiast starsze dzieci nabywa³y nowych umiejêtnoœci pod
okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w Centrum Sportów Górskich Trango w Bielsku-Bia³ej, gdzie stawia³y pierwsze kroki na œciankach wspinaczkowych.
Wizyta by³a tym owocniejsza, i¿ wczeœniej spotkaliœmy siê na
prelekcji (z pokazem slajdów i filmów) z przedstawicielem tej dyscypliny sportu u nas w szkole. Mogliœmy obejrzeæ kto i jak siê
wspina, a tak¿e podziwiaæ piêkne krajobrazy z wypraw wysokogórskich.
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Wszyscy uczestnicy zimowiska doskonale radzili sobie z malowaniem na szkle, które przygotowa³a p. U. Marczak – jedna
z opiekunek na zimowisku. Warsztaty obejmowa³y w³asnorêcznie ozdabianie buteleczek, s³oików oraz szybek w antyramach
tylko sobie znanym wzorem. Stworzone cudeñka dzieci zabiera³y
do domów.
Inn¹, równie ciekaw¹ propozycjê plastyczn¹ przygotowa³a p. J. Lorañczyk-Czader
– jedna z opiekunek na zimowisku – warsztaty dotycz¹ce
zdobnictwa – dowolnym sposobem, ornamentem czy materi¹ – kapeluszy filcowych dzieci by³y zachwycone.
M³odsi uczestnicy zimowiska
z zainteresowaniem tworzyli
zimowy krajobraz z Pani¹
Zim¹, wykorzystuj¹c ró¿norodne materia³y: tkaninê, ziarno, farby, foliê aluminiow¹....
Nikt z uczestników nie móg³
przypuszczaæ, ¿e z plastikowych butelek, korków, nic nie
znacz¹cych sprê¿ynek mo¿na stworzyæ kosmiczne pojazdy i ciekawe roboty. Tak siê sta³o w czasie warsztatów plastycznych pod
kier. p. J. Lorañczyk-Czader.
Oprócz zajêæ plastycznych mieliœmy równie¿ ciekaw¹ propozycjê teatraln¹. Z naszymi dzieciakami spotka³ siê aktor Teatru
Banialuka i jego podopieczny Felek – lalka, którzy przez godzinê zabawiali nas oryginalnymi dialogami i niesamowitymi pomys³ami scenicznymi. By³o wiele radoœci, œmiechu oraz prób pomocy Felkowi w jego „k³opotach”.
Nieod³¹cznym elementem zimowego wypoczynku naszych dzieci jest spotkanie z ksi¹¿k¹ w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Jaworzu w nowym, przestronnym miejscu. Dziêki pracuj¹cym
tam Paniom, uczniowie zapoznali siê z najnowszymi pozycjami
do czytania oraz obejrzeli filmy edukacyjne dotycz¹ce niektórych wynalazków. Wszystko to zosta³o poparte konkursami ze
s³odkimi nagrodami. Uczestnicy zimowiska mi³o i sympatycznie
spêdzili czas.
Ferie zimowe zaliczamy do udanych.
Zajêcia odbywa³y siê w SP nr1 w Jaworzu w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku, przez dwa tygodnie ferii
zimowych – godzinach od 8.30 - 13.30. Uczestnicy zajêæ – 87
uczniów SP nr 1 , w wieku od 7 do 13 lat zosta³o podzielonych na
4 grupy 20-kilkuosobowe.
Podczas zajêæ dzieci otrzyma³y ciep³¹ herbatê oraz pe³ny –
dwudaniowy obiad.
Zimowy wypoczynek dzieci jest realizowany w naszej szkole
ju¿ po raz dziesi¹ty, gdzie opiekê nad dzieæmi sprawowa³a grupa
doœwiadczonych pedagogów – nauczycieli naszej szko³y.
Kierownikiem by³a p. Marzena Grygierczyk, opiekê medyczn¹
sprawowa³a higienistka szkolna p. Zofia Michnik, a wychowawcami byli: Teresa Adamus, Bo¿ena Ryœ, Jacek Kruszyñski,
Beata Nikliñska-Kantor, Helena Dreger, Joanna LorañczykCzader i Urszula Marczak.
Tekst i foto: Marzena Grygierczyk
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Z ¯YCIA GIMNAZJUM
„¯egluj, gdzie wstaje nowy dzieñ” lub „Piosenka w morze mknie”
Zimowa pora to dla ¿eglarzy i wodniaków czas wspomnieñ
o rejsach po rzekach, jeziorach i morzach. Remontuje siê sprzêt,
doskonali teoretyczne umiejêtnoœci, snuje siê ju¿ plany przysz³ych
eskapad. Jest te¿ wreszcie czas, by spokojnie spotkaæ siê w gronie przyjació³ i zaprezentowaæ umiejêtnoœci, które s¹ nieod³¹cznym elementem ¿eglarskiej
przygody – poezja, fotografia,
malarstwo, piosenki itp. Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej przy IV LO w Bielsku-Bia³ej
pod opiek¹ Janiny Kuli ju¿ po
raz szósty wykorzysta³o ten fakt,
organizuj¹c 27 stycznia Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki
¯eglarskiej. Oko³o 300 uczniów
z Podbeskidzia i kilka studentek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, podzielonych na 28 zespo³ów i kilku solistów wykonywa³o i wzajemnie s³ucha³o ró¿norodnych utworów, które towarzysz¹ ¿eglarzom w rejsach
oraz umilaj¹ pobyt na brzegach
lub w portach. Jury Konkursu,
któremu przewodniczy³a Beata
Olma z PSM w Bielsku-Bia³ej,
zwraca³o uwagê nie tylko na poprawnoœæ wykonania, ale tak¿e na inwencjê aran¿acyjn¹
uczniów. Oceni³o, ¿e poziom
z roku na rok jest coraz wy¿szy i dlatego na uznanie zas³uguj¹
wszyscy, ale najlepsi powinni byæ wyró¿nieni.
Wœród solistów zwyciê¿y³a Dorota Tarnawa przed Joann¹ Bojczuk i Bartoszem Matusikiem, którzy reprezentowali IV LO. Wyró¿nienia w tej kategorii otrzymali: Agnieszka Kukla z Gimnazjum w Jaworzu, Klaudia Szubert z VIII LO i Micha³ Juraszek z IV
LO.
Z poœród zespo³ów jury wskaza³o dwa równorzêdne – zwyciêskie: „Pod wiatrem” z Gimnazjum w Drogomyœlu oraz „Szkwa³”
z IV LO. Za nimi uplasowa³y siê „Weso³e kondensatory” z V LO,
i „Pod pierwiastkiem” z IV LO. Grupa „Cantu Novi” z Gimnazjum
w Jaworzu otrzyma³a wyró¿nienie. Tradycyjnie swoja nagrodê
przyzna³a publicznoœæ, która uzna³a, ¿e to zespó³ „Szkwa³” najbardziej na ni¹ zas³u¿y³.

Sk³adaj¹c gratulacje Laureatom i dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom konkursu oraz cz³onkom jury, prezes Okrêgu LMiR w Bielsku-Bia³ej Edward Szpoczek stwierdzi³, ¿e g³ównym przes³aniem
piosenek ¿eglarskich jest pokazanie ogromnej przestrzeni wolnoœci, w której cz³owiek mo¿e siê realizowaæ, ale i wezwanie do
odpowiedzialnoœci za siebie, za przyrodê i za innych
bo „ morze – modlitwa Boga
i ludzi za tych, których ¿ycie
zbytnio trudzi”. Dlatego podziêkowa³ przede wszystkim opiekunom dzieci i m³odzie¿y za wielki wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie jej
do wystêpu i do korzystania z odpowiedzialnej wolnoœci. Nastêpnie Barbarze
Trojan z Miejskiego Zarz¹du Oœwiaty za troskliw¹
obecnoœæ oraz Ryszardowi
Radwanowi z Urzêdu Miejskiego w Bielsku-Bia³ej za
nagrodzenie prymusów.
Szczególne s³owa uznania
skierowa³ do Dyrektora IV
LO Miros³awa Sapety, który
nie tylko godzi siê co roku
udostêpniaæ aulê, ale i pozwala na swoist¹ dezintegracjê pracy szko³y w tym
dniu. Dziêkuj¹c Janinie Kuli,
g³ównej organizatorce ca³ego przedsiêwziêcia oraz jej wspó³pracownikom przekaza³ na jej rêce okolicznoœciowy medal z okazji
XX Walnego Zjazdu Ligi Morskiej i Rzecznej oraz proporczyk.
Konkurs sprawnie i kompetentnie prowadzi³a Dorota Iszczek
uczennica z IV LO, zaœ piêkny wystrój sceny kolejny raz zaprojektowa³ i wykona³ Piotr Okraszewski.
Kpt. ¿.w. Jerzy Ryrych opowiedzia³ m³odzie¿y o swoich licznych rejsach po morzach i oceanach jako dowódca statków handlowych, obrazuj¹c tê opowieœæ licznymi zdjêciami. Uczniowie
z IV LO nie zapomnieli o 92 rocznicy Zaœlubin Polski z Morzem
w Pucku i przybli¿yli postaæ gen. Józefa Hallera poprzez prezentacjê multimedialn¹.
Edward Szpoczek
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Sport w Gimnazjum Nr 1
Siatkówka
13 grudnia 2011 roku na hali sportowej w Jasienicy odby³y siê
zawodu w pi³kê siatkow¹ ch³opców na szczeblu gminnym. Na
miejsce przyby³y dru¿yny z trzech miejscowoœci: gospodarze
z Jasienicy, Mazañcowice i nasza ekipa z Jaworza. W naszej
dru¿ynie zagrali: Marek Kraut, Patryk Strzelczyk, Kamil Legut,
Jakub Panewka, Krzysztof Kasperek, Adrian Chmia³a, Patryk Gacek, Dawid Pasterny, Tomasz Pomper oraz £ukasz Labza. Zawody rozpoczê³y siê o godzinie 10:00. Pierwszy mecz zagra³a
Jasienica z Mazañcowicami. W pierwszym secie Jasienica rozgromi³a Mazañcowice 25:12. W nastêpnym nie posz³o im ju¿ tak
³atwo, lecz i tak wygra³a dru¿yna gospodarzy 25:22. Wynik
w setach 2:0 dla Jasienicy. Wreszcie przyszed³ czas na nasz¹
ekipê, która w pierwszym secie z Jasienic¹ przegra³a 21:25.
W kolejnym dru¿yna straci³a ca³kowicie morale i przegra³a 16:25.
Wynik ogó³em 0:2 dla gospodarzy. Kolejny mecz z Mazañcowicami mimo piêknego pocz¹tku i du¿ej przewagi, nasza dru¿yna
zaprzepaœci³a wynikiem 24:26. Ostatni set naszej ekipy na zawodach zakoñczy³ siê kolejn¹ pora¿k¹ 21:25. Ogólny wynik 0:2
dla Mazañcowic. Zawody zakoñczy³y siê ok. godziny 12:00. Ranking dru¿yn przedstawia³ siê nastêpuj¹co: na pierwszym miejscu
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Jasienica, na drugim Mazañcowice i Jaworze na zaszczytnym
trzecim miejscu. Ekipa z Jasienicy bêdzie nas reprezentowaæ na
fina³ach powiatu.
Natomiast 16 grudnia 2011 roku odby³y siê zawody pi³ki siatkowej dziewcz¹t na. Wystartowa³y cztery dru¿yny. Po ciê¿kich
i wyczerpuj¹cych zmaganiach nasze dziewczêta zajê³y drugie miejsce i nie zakwalifikowa³ siê do rozgrywek powiatowych.
W zawodach wziê³y udzia³: Alicja Lapczyk, Karolina Malejka,
Klaudia Zme³ty, Izabela Gogler, Weronika Pastuszka, Beata Bisok, Klaudia Kania, Natalia Kulpa, Agnieszka Kukla, Sandra Paszek, Karolina Wizner, Klaudia S³omiñska, Wiktoria Sêkowska
i Patrycja Stroka.

Tenis sto³owy
W styczniu m³odzie¿ wziê³a udzia³ w zawodach tenisa sto³owego. Dziewczêta zajê³y III miejsce, natomiast ch³opcy zajêli II miejsce i zakwalifikowali siê do zawodów powiatowych.
Najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Patryk Strzelczyk, który
zaj¹³ I miejsce.
W zawodach powiatowych ch³opcy zajêli IX miejsce w sk³adzie: Patryk Strzelczyk, Kamil Legut, Kamil £aciak, Krzysztof
Kasperek
Kamil Wójcik, Patrycja Stroka

Zimowisko w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu w dniach od 30.01 – 10.02.2012r.
M³odzie¿ Gimnazjum nr 1 w Jaworzu wziê³a udzia³ w zimowisku zorganizowanym na terenie szko³y. W zajêciach rekreacyjno-sportowych uczestniczy³o 33 uczniów w dwóch grupach
z podzia³em na dziewczêta i ch³opców. Z uwagi na du¿e mrozy
zajêcia odbywa³y siê g³ównie na sali gimnastycznej, ale nie tylko.
M³odzie¿ wyje¿d¿a³a tak¿e do kina, na krêgle oraz na lodowisko,
gdzie doskonali³a swoje umiejêtnoœci jazdy na ³y¿wach.
W drugim tygodniu ferii uczniowie mieli okazjê sprawdziæ swoje umiejêtnoœci i si³y bior¹c udzia³ w turnieju pi³ki siatkowej i teni-

sa sto³owego. Zajêcia mia³y na celu zachêciæ m³odzie¿ do czynnego spêdzania wolnego czasu oraz zdrowej i sportowej rywalizacji w trakcie ferii.
Dodaæ nale¿y, ¿e wszystkie zajêcia by³y dla uczniów bezp³atne, finansowane przez Urz¹d Gminy, natomiast dziêki Radzie
Rodziców Gimnazjum nr 1 uczniowie codziennie otrzymywali
ciep³¹ herbatê oraz dro¿d¿ówki.
Ma³gorzata Bia³as-Stanis³awska

Posiady w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu
Tym razem organizatorami posiad
byli: Miêdzynarodowe Szkolne
Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej wraz
z Towarzystwem Mi³oœników Jaworza. Miêdzy innymi dlatego posiady odbywa³y siê w gimnazjum.
Drugim wa¿nym powodem by³a tematyka spotkania – „Zaœlubiny Polski w Morzem”, no i podnios³y akcent,
jakim by³o wrêczenie ligowych odznaczeñ i medali dla zas³u¿onych
dzia³aczy i propagatorów idei morskiej. Posiady wspólnie prowadzili
Iwona Kominek- nauczyciel gimnazjum i zarazem opiekunka „ligowców” oraz kpt. ¿.w. Jerzy Ryrych z TMJ. Jako, ¿e spotkanie
by³o zwi¹zane z morzem, zamiast hymnu Szumi Jawor, tym razem odœpiewano „Hymn do Ba³tyku”.
Wœród przyby³ych goœci znaleŸli siê przedstawiciele samorz¹du z wójtem Zdzis³awem Bylokiem na czele, reprezentanci Rady

Gminy z Andrzejem Œliwk¹ oraz Leszek Baron – dyrektora Oœrodka
Promocji Gminy. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli Starostwa Bielskiego z Grzegorzem Szetyñskim
– wicestarost¹ oraz Jaros³awem
Jesionk¹ – specjalist¹ w Biurze
Promocji Starostwa Bielskiego, reprezentantów czeskiej oraz polskiej szko³y szko³y z gminy Hnojnik (Republika Czeska), przedstawicieli i opiekunów kó³ LMiR z IV LO im KEN i VIII LO im
H.Chrzanowskiej z Bielska-Bia³ej oraz z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy, przedstawicieli Okrêgu Bielskiego Ligi Morskiej i Rzecznej, jak i przedstawicieli w³adz krajowych tej¿e organizacji w osobach prezesa LMiR dr in¿.kpt.¿.w. Andrzeja Królikowskiego oraz cz³onków Zarz¹du G³ównego LMiR Ryszarda Siekanowicza oraz Andrzeja Matulewicza.
Po oficjalnym powitaniu goœci, dyrektor gimnazjum mgr Barbara Szermañska zapowiedzia³a prezentacjê projektu edukacyjnego pt.: „Zaœlubiny Polski z Morzem” w wykonaniu cz³onkiñ
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MSKLMiR (Agnieszka Kukla, Ewelina

Edward Gruszka oraz Towarzystwo Mi³o-

Szczypka, Marcelina Pomper, Klaudia
Gaszczyk, Patrycja Kuzia, Aleksandra

œników Jaworza za organizowanie spotkañ
o tematyce morskiej. Medal w imieniu TMJ

Oberle). Wymienione uczennice zaprezentowa³y historiê zaœlubin Polski z mo-

odebra³ prezes towarzystwa Adam Kwieciñski. Okolicznoœciowy medal otrzyma³

rzem – zarówno te pierwsze gen. Józefa
Hallera w Pucku z 10 lutego 1920 roku,

równie¿ prezes okrêgu LMiR Edward
Szpoczek, który równie¿ poinformowa³ o

jak i te z 18 marca 1945 roku z Ko³obrzegu, których dokona³ kapral Franciszek Nie-

nadaniu na ostatnim walnym zje¿dzie Ligi
Morskiej i Rzecznej godnoœci Honorowe-

widziaj³o. Ca³oœæ by³a wzbogacana prezentacjami multimedialnymi. Nie zabrak³o tak¿e historii Ligi Morskiej

go Cz³onka LMiR Andrzejowi St¹siekowi – emerytowanemu nauczycielowi naszego gimnazjum, a za-

i Rzecznej, dokonañ ligowców z Jaworza, czy te¿ pobytu naszej
m³odzie¿y w Pucku 2009. Tak istotne wydarzenia z dziejów Pol-

razem za³o¿ycielowi tutejszego ko³a Szkolnego Ko³a LMiR.
Na koniec g³os zabrali wicestarosta bielski Grzegorz Szetyñ-

ski m³odzie¿ przedstawi³a w ciekawy sposób, wykorzystuj¹c w
prezentacjach wiele archiwalnych dokumentów, zdjêæ i nagrañ.

ski, wójt Zdzis³aw Bylok oraz genera³ Edward Gruszka. Nie
szczêdzono s³ów uznania pod adresem jaworzañskiego gimna-

Wiele osób, które zabiera³y g³os zwraca³o uwagê na znaczenie
gospodarki morskiej dla rozwoju i bytu naszego kraju. Niestety,

zjum w dziedzinie propagowania wiedzy morskiej

w ostatnich latach zarówno rybo³ówstwo, jak i polskie stocznie
popad³y w nie³askê wœród elit rz¹dz¹cych. Zreszt¹ w przypadku

i wychowania patriotycznego, a tak¿e Muzeum Fau-

stoczni, trudno dziœ mówiæ o nich w czasie teraŸniejszym. Wszyscy zgodnie podkreœlali znaczenie, jakie ma dziœ krzewienie idei
morskiej wœród m³odego pokolenia. Mo¿e oni zaszczepieni pa-

ny i Flory Morskiej. Przypomnijmy, ¿e przed tym muzeum i szko³¹ otwieraj¹ siê

triotycznym myœleniem, kiedyœ zasil¹ polskie elity polityczne i
odbuduj¹ to, co dla innych nie mia³o wiêkszej wartoœci.

szerokie mo¿liwoœci dziêki
planom budowy nowej sie-

Prezes Okrêgu Bielskiego Ligi Morskiej i Rzecznej – Edward
Szpoczek odczyta³ akty nadania drugiego w kolejnoœci najwy¿-

dziby muzeum. ¯yczenia
dla obecnych prezes okrê-

szego odznaczenia tej organizacji – Krzy¿a Pro Mari Nostro za
dzia³alnoœæ wychowawcz¹ dla m³odego pokolenia, wychowania

gu przekaza³ od prezydenta RP Bronis³awa Komo-

w duchu patriotycznym dla Iwony Kominek i genera³a broni
Edwarda Gruszki. Gratulacje i symboliczne wi¹zanki kwiatów w

rowskiego, który dwukrotnie, jako prezes ZG LMiR

imieniu zarz¹du TMJ przekazali wyró¿nionym dr Adam Kwieciñski – prezes TMJ i Irena Stekla.

goœci³ w murach Gimnazjum w Jaworzu.

Na wniosek zarz¹du Okrêgu Bielskiego LMiR dowódca Marynarki Wojennej admira³ Tomasz Mathea przyzna³ odznakê pa-

Zwieñczeniem posiad
by³o zwiedzanie Szkolnego

mi¹tkow¹ Marynarki Wojennej dla dwóch osób
z naszego okrêgu: Katarzyny Strack- nauczycielki z VIII LO im

Muzeum Fauny i Flory, gdzie goœci oprowadzali uczniowie-przewodnicy dzia³aj¹cy w MSKLMiR, opowiadaj¹c w ciekawy sposób

H. Chrzanowskiej a zarazem opiekunki SKLMiR, oraz Jaros³awa Jesionki- dziennikarza Mojego Powiatu i Niedzieli, fotore-

o pocz¹tkach muzeum, bosmanie Erwinie Pasternym – fundatorze wielu cennych okazów, wspó³pracy z Instytutem Biologii Uni-

portera.
Dyrektor gimnazjum Barbara Szermañska zosta³a uhonoro-

wersytetu Pedagogicznego w Krakowie i wreszcie samych okazach, jakie znajduj¹ siê w placówce.

wana Medalem Zaœlubin Polski z Morzem na wniosek ZG Ligi
Morskiej i Rzecznej. Takie samo wyró¿nienie otrzyma³ tak¿e gen.

Przygotowa³ Piotr Filipkowski
Foto Gimnazjum nr 1
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Szanowni Pañstwo
Zachêcamy do przekazania 1%
podatku na rzecz Organizacji
Po¿ytku Publicznego,
jak¹ jest Liga Morska i Rzeczna
KRS 0000117542
Z pieniêdzy tych bêd¹ korzystaæ
Wasze dzieci –
cz³onkowie i sympatycy
jaworzañskiego Miêdzynarodowego
Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej
i Rzecznej.
Zarz¹d Okrêgu LmiR
w Bielsku-Bia³ej
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1% - Jeden Procent
1% dla ZHP Chor¹giew Œl¹ska KRS 0000 273051 !!!
WPISZ w informacji dodatkowej Hufiec Beskidzki!!!
10 Gromada Zuchowa Weso³a Gromadka Kubusia Puchatka lub
11 Dru¿yna Harcerska Impessa
Kochani Rodzice!! Drodzy nasi Przyjaciele!!!
Przekazujemy Wam podstawowe informacje w jaki sposób mo¿na przekazaæ 1% dla naszej organizacji. W tym roku wszystkie wp³aty bêd¹ przekazane z Urzêdów Skarbowych na konta Komend Chor¹gwi a dopiero
póŸniej zostan¹ przekazane na konta poszczególnych Hufców, aby œrodki
finansowe trafi³y na konkretny hufiec, dru¿ynê nale¿y w informacji dodatkowej „Inne informacje, w tym u³atwiaj¹ce kontakt z podatnikiem” (poz.
135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 123 – PIT-37,
poz. 59 – PIT-38). wpisaæ Hufiec Beskidzki, nr dru¿yny. W przypadku
braku w/w informacji przekazana kwota nie zostanie przelana na konto
hufcowe. Bardzo dziêkujemy!
hm. Joanna Buzderewicz

Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
Z ¿ycia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddzia³ w Jaworzu w styczniu i lutym 2012 roku
Minione dwa miesi¹ce w pracy naszego oddzia³u by³y bardzo
pracowite. 6 stycznia zostaliœmy zaproszeni przez Akcjê Katolicka na spotkanie noworoczno-op³atkowe, gdzie obejrzeliœmy jase³ka wykonane przez m³odzie¿ MOW, a tak¿e wymieniaj¹c doœwiadczenia przy kolêdach mi³o spêdziliœmy czas.
8 stycznia w Koœciele Ewangelickim organizowaliœmy wieczór
kolêd, w którym poza zespo³ami i chórem dzia³aj¹cym przy parafii wyst¹pi³a „Jaworowa Gromada” ze Szko³y Podstawowej i Zespó³ Wokalno-Muzyczny z Gimnazjum w Jaworzu.
9 stycznia odby³o siê zebranie sprawozdawcze, podsumowuj¹ce rok 2011. Tym razem sprawozdanie przedstawione zosta³o
w formie multimedialnej, co spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem uczestników.
Polski antyklerykalizm by³ tematem postania 23 stycznia br.
Rosn¹ce zeœwiecczenie spo³eczeñstwa, obchodzenie œwi¹t religijnych jak Bo¿e Narodzenie czy Wielkanoc, jako œwi¹t rodzinnych bez sacrum, poparcie hase³ antyklerykalnych w programach
wyborczych, praca Komisji Maj¹tkowej, popieranie przez Koœció³
partii politycznych, obecnoœæ symboli religijnych w miejscach
publicznych i wiele innych kwestii szczegó³owych by³a tematem
dyskusji cz³onków, do której na koñcu ustosunkowa³ siê ks. prof.
Marek Uglorz. Celem spotkania nie by³o wypracowanie wspólnego stanowiska wobec kontrowersyjnych kwestii lecz wyjaœnienie
kr¹¿¹cych czasem mitów i odkrycie przez Koœció³ swego pierwotnego powo³ania – pokorn¹ s³u¿bê dla ludzi i z ludŸmi.
W 2012 roku przypada 150 rocznica urodzin i 70 rocznica
mêczeñskiej œmierci ks. biskupa Juliusza Bursche. Postaci tej
poœwiêcone by³o spotkanie 6 lutego, a jego ¿ycie i dzia³alnoœæ
przedstawi³ ks. biskup senior dr Jan Szarek. Urodzony w 1862
roku w Kaliszu Juliusz Bursche zaczyna³ swoja dzia³alnoœæ jako
g³owa Koœcio³a Ewangelickiego pod zaborem rosyjskim. W latach 1918-1920 po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci do
jego zadañ nale¿a³o po³¹czenie parafii z trzech zaborów rosyjskiego, pruskiego i austriackiego, parafii zarz¹dzanych w trzech
ró¿nych strukturach w jeden Ewangelicki Koœció³ Polski. To zadanie mu siê uda³o, choæ ca³y czas musia³ walczyæ z rodz¹cym

siê nacjonalizmem niemieckim w Wielkopolsce i na Górnym Œl¹sku. By³ wielkim patriot¹, organizatorem i politykiem. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji zgin¹³ mêczeñsk¹ œmierci¹
w Obozie Koncentracyjnym w Sachsenhausen w 1942 roku. Na
jego teczce z aktami H. Himmler napisa³ „rodzina do likwidacji…”. Upamiêtniaj¹c najwiêksze postacie Koœcio³a w Polsce na
przestrzeni XX wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski w wydanym
dziele zamieœci³ postaæ ks. biskupa Juliusza Bursche z jego bogatym ¿yciorysem.
Mija 230 lat od wydania „Patentu Tolerancyjnego” przez austriackiego cesarza, na mocy którego po okresie kontrreformacji, ewangelicy mogli zak³adaæ zbory, budowaæ koœcio³y i szko³y.
Jaworze by³o pierwsza miejscowoœci¹ na Œl¹sku Cieszyñskim
gdzie po patencie taki zbór powsta³. Tutejsza Parafia Ewangelicka obchodzi w tym roku 230 lat istnienia. Oddzia³ PTEw w dniu 5
marca upamiêtni t¹ rocznice wyst¹pieniem Jana Klibra: Patent
Tolerancyjny i koœcio³y po patentowe na Œl¹sku Cieszyñskim.
Leopold K³oda

ZAPROSZENIE
Parafia Ewangelicka i Polskie Towarzystwo
Ewangelickie w Jaworzu
zapraszaj¹ na

WIECZÓR PIEŒNI PASYJNEJ
w dniu 1 kwietnia br. godz. 17.00
(niedziela palmowa)
do Koœcio³a Ewangelickiego w Jaworzu.
wyst¹pi¹:
• chórek

dzieciêco m³odzie¿owy,
CANTATE
• Ewangelicki Chór Koœcielny
• goœcinnie CHÓR H E J N A £ z Mazañcowic
• zespó³
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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka
życzą członkowie
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Jaworzu
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wiele miłych chwil w rodzinach, domach i ogrodach
z okazji nadchodzącej wiosny,
życzy Oddział PTE w w Jaworzu
Z okazji Świąt Wielkanocy składamy
wszystkim Mieszkańcom Jaworza
najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości
Zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza
Życzenia Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego Ciepła
i Radości Świąt Wielkanocnych
składa zarząd
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworzu
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
tęczowych pisanek, mokrego dyngusa,
oraz Wesołego Alleluja wszystkim mieszkańcom,
władzom samorządowym Gminy
życzą członkinie Zarząd
KGW nr 1 i 2 w Jaworzu
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusu, mnóstwo wiosennego słońca
wszystkim czytelnikom „Echa”, redakcji
życzą
członkowie Stowarzyszenia
„Nasze Jaworze”
Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych życzą
członkowie Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
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Z ¯YCIA TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW JAWORZA
Oœrodek Promocji Gminy i Towarzystwo Mi³oœników Jaworza
Organizuj¹ konkurs pod has³em „Podró¿ po œcie¿kach dydaktycznych Jaworza”
Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, zapoznanie dzieci i m³odzie¿y
z walorami przyrodniczymi Jaworza, histori¹ „ma³ej Ojczyzny”.
Konkurs jest skierowany do dzieci i m³odzie¿y jaworzañskich szkó³, w których
mo¿na zapoznaæ siê z regulaminem konkursu.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi koñcem maja br.

Z g³êbokim ¿alem ¿egnamy

œp. Helenê Krzykowsk¹

Rodzinie i Najbli¿szym sk³adamy wyrazy wspó³czucia
Zarz¹d i cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników Jaworza
SPRA
WOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI STOW
ARZYSZENIA „NASZE JA
WORZE” za rrok
ok 2011
SPRAWOZDANIE
STOWARZYSZENIA
JAWORZE”
Dzia³alnoœæ organizacyjna
Pracami Stowarzyszenia w roku 2011, tak jak w latach poprzednich kierowa³ 5 osobowy Zarz¹d – wybrany w roku 2008, w sk³adzie:
Zygmunt Podkówka – Prezes Zarz¹du
Zdzis³aw Niemczyk – Z-ca Przew. zarz¹du
Danuta Mynarska – Sekretarz
Krystyna Szczypka – Skarbnik
El¿bieta Zagu³a – Cz³onek Zarz¹du
W okresie sprawozdawczym roku Zarz¹d odby³ 7 posiedzeñ ( obowi¹zkowe zgodnie ze statutem 4 okreœlone) w., w tym 4 posiedzenia ³¹cznie z komisj¹ Rewizyjn¹.
Tematyka posiedzeñ dotyczy³a g³ównie spraw zwi¹zanych z realizacj¹
zadania publicznego og³oszonego przez Wójta Gminy w zakresie Promowanie i kultywowanie tradycji i wartoœci regionalnych Jaworza wœród spo³ecznoœci miejscowej i zaprzyjaŸnionych gmin zagranicznych do którego
to zadania Stowarzyszenie zg³osi³o swój akces Kontrolê nad pracami Zarz¹du sprawowa³a 3 osobowa Komisja Rewizyjna w sk³adzie: Zbigniew Lisowski, Mikler Irena, Krystyna Plaza-Popielas . Stowarzyszenia aktualnie na dzieñ
31.12.2011 liczy – 25 cz³onków,

Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia
W roku 2011, Stowarzyszenie, tradycyjne jak w latach poprzednich realizuj¹c statutowe cele, przy uwzglêdnieniu zdobytego ju¿ w latach ubieg³ych
doœwiadczenia oraz przy dobrej wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi
dzia³aj¹cymi na terenie naszej Gminy, takimi jak : KGW Nr 1 i 2, Ko³o Rencistów i Emerytów, Ko³o Pszczelarzy, Ko³o Pañ przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz gminnymi szko³ami i przedszkolami, podjê³o siê realizacji
zadania polegaj¹cego na szerokiej promocji naszej miejscowoœci poprzez
- organizowanie otwartych imprez , spotkañ kulturalnych, wyjazdów integracyjnych – rekreacyjnych , do s¹siaduj¹cych oraz zaprzyjaŸnionych
gmin zagranicznych ze S³owacji, Czech rekreacyjnych dla mieszkañców
Jaworza,
- pomocy przy organizacji imprez lokalnych organizowanych przez Oœrodek Promocji Gminy w Jaworzu oraz Wójta Gminy.
- promocjê dorobku miejscowych twórców, artystów, ludzi z pasj¹.,
W celu realizacji tego zadania, zgodnie z zaleceniem Walnego Zebrania
z dnia 25 lutego 2011 stowarzyszenie przyst¹pi³o do konkursu og³oszonego
dla organizacji pozarz¹dowych przez Wójta Gminy pt. „Kultywowanie tradycji
i promowanie wartoœci regionalnych oraz artystycznych Jaworza poprzez
organizowanie otwartych imprez, spotkañ kulturalnych dla spo³ecznoœci miejscowej i zaprzyjaŸnionych gmin zagranicznych w celu integracji spo³ecznej”
Oferta Stowarzyszenia, okreœlona na kwotê 8.000,00 z³ , w której za³o¿y³o
m.innymi
- organizacjê otwartych plenerowych imprez dla mieszkañców Gminy i pokazanie na nich tradycyjnych czynnoœci gospodarskich oraz wyrobów
kulinarnych wraz z poczêstunek
- jak równie¿ promowanie naszej gminy na ternie zaprzyjaŸnionych z Jaworzem miejscowoœci Czech, S³owacji i zorganizowanie spotkañ integracyjnych

- przygotowanie szeregu wystaw, ekspozycji promuj¹cych i obrazuj¹cych
dorobek: organizacji, kó³ zainteresowañ, miejscowych twórców, tak na imprezach organizowanych na terenie Gminy jak równie¿ na wyjeŸdzie
uznana zosta³a przez komisjê konkursow¹ za ciekaw¹ i merytoryczn¹,
uwzglêdniaj¹c¹ wspó³pracê prawie ze wszystkimi organizacjami spo³ecznymi, dzia³aj¹cych na terenie naszej Gminy i wobec czego na tej podstawie zosta³a w dniu 26 marca 2011 zawarta ze Stowarzyszeniem umowa
o realizacjê zg³oszonego zadania.
Zak³adany cel – „Promowanie i kultywowanie tradycji wartoœci regionalnych Jaworza wœród spo³ecznoœci miejscowej i zaprzyjaŸnionych gmin
zagranicznych zosta³ w pe³ni osi¹gniêty poprzez:
- przedstawienie mieszkañcom naszej gminy, przyje¿d¿aj¹cym turystom
oferty ciekawego i mi³ego spêdzenia czasu,
- zapoznanie mieszkañców z histori¹ i tradycj¹ Jaworza, pokazanie obyczajów i zwyczajów naszego regionu
- integracjê mieszkañców
- pokazanie dorobku rodzinnych artystów i twórców
Oferta nasza skierowana by³a do ró¿nych grup wiekowych i dlatego ka¿dy
znalaz³ w niej coœ ciekawego dla siebie. Zosta³a zrealizowana w sposób atrakcyjny, w czasie spotkañ plenerowych, na otwartych imprezach gminnych urozmaicona pokazami tradycyjnych czynnoœci gospodarskich oraz potraw kulinarnych i ich degustacj¹.
Realizuj¹c nakreœlone w ofercie zadania Stowarzyszenie przy wspó³udziale
cz³onkiñ KGW nr 1 i 2, Ko³a Emerytów i Rencistów, zorganizowa³o:
a) 4 wyjazdowe imprezy integracyjne dla mieszkañców Jaworza i tak:
• 15 maja 2011 w ramach niedzielnego aktywnego wypoczynku wyjazdow¹
imprezê rekreacyjno-integracyjn¹ pt. „Wspólne biesiadowanie i œpiewanie” do zaprzyjaŸnionej Gminy STRECNO (S³owacja) na Dni Streczna
tzw. „Streczenskie Hody”. W imprezie uczestniczy³o 48 osób.
• dwudniowy integracyjno-rekreacyjny wyjazd „SZLAKIEM JANOSIKA”
(gmina Terchowa) przez Zakopane, Bukowine Tatrzañsk¹ i Bia³ki Tatrzañskej (26-27 czerwca 2011)
• wyjazdowy „PIKNIK RODZINNY” do Hnojnika w Czechach.
W pikniku uczestniczy³o 100 osób, w tym 75 mieszkañców naszej Gminy.
W ramach Pikniku dokonano pokazu wyrobu tradycyjnych potraw jak mas³a, maœlanki oraz degustacji tych jak równie¿ innych potraw (ko³acz,
chleb ze smalcem, chleb ze serem i czosnkiem) przez uczestników pikniku
• dwudniowy wyjazd integracyjny w PIENINY. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e Stowarzyszenie by³o tylko organizatorem tego wyjazdu, a ca³kowity koszt imprezy pokryli w pe³ni jego uczestnicy.
Ponadto cz³onkowie Stowarzyszenia uczestniczyli i promowali nasz¹ Gminê – na „Toszañskich Ogniach ” w Toszanowicach
b) 2 pikniki dla mieszkañców Gminy wraz z pokazami tradycyjnych czynnoœci gospodarskich oraz potraw wraz z degustacj¹ tych potraw przez uczestników. Jeden to wyjazdowy piknik do Hnojnika, o którym ju¿ wspominano.
Drugi to PIKNIK w Skansenie – w ramach cyklu Spotkania z tradycj¹ –
„Wspólne Biesiadowanie i Œpiewanie, który odby³ siê 17 wrzeœnia 2011.
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W ramach Pikniku odby³o siê wspólne biesiadowanie przy muzyce,
wystêp zespo³u wokalnego z Bielowicka oraz wspólne przygotowanie i degustacja tradycyjnych potraw regionalnych jak wyrób
mas³a, gotowanie kwaœnicy, wêdzenie kie³basy, pieczenie placków
ziemniaczanych, chleb ze smalcem ze skwarkami.
W imprezie uczestniczy³o ponad 150 osób.
c) 2 spotkania z rodzimymi twórcami tj. organizacja w Galerii przy
Zdrojowej wystawy dorobku Pañ Ko³a Zainteresowañ przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, tradycyjnego wieczoru poetyckiego pt. „Historia Jaworza w poezji i sztuce”, na którym swój
dorobek poetycki prezentowali nasze rodzime poetki – Krystyna
Gutan i Gabriela Œliwka.
d) Ponadto cz³onkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli
i wspó³pracowali z Oœrodkiem Promocji Gminy przy organizacji
imprez masowych takich jak: Jaworzañska Majówka, Jaworzañski Wrzesieñ, Do¿ynki, „Z³ota Tr¹bka” czy innych organizowanych w Gminie poprzez
- zorganizowanie wystaw dorobku artystycznego cz³onkiñ Ko³a Emerytów, KGW, Ko³a Zainteresowañ przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej („Szyde³kowe Cuda”), Ko³a Plastycznego M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego,
- przygotowanie, pokaz i organizacjê na wszystkich imprezach masowych poczêstunku regionalnymi potrawami – chleb ze smalcem, chleb ze serem i czosnkiem, ko³acz wiejski)
- udzia³ wszystkich organizacji dzia³aj¹cych w Stowarzyszeniu jak
KGW Nr 1 i 2, Ko³o Emerytów i Rencistów w konkursie gotowanie
„Potraw jednogarnkowych”
f) zorganizowanie pobytu dla 35 osobowej grupy dzieci ze S³owacji i ich opiekunów, wystêpuj¹cych na „Jaworzañskim Wrzeœniu”
- ciekawego spotkania – pt. „Spotkanie z tradycj¹ Jaworza” (prelekcja na tematy zwi¹zane z histori¹ i tradycjami regionalnymi oraz
przygotowanie poczêstunku).
Zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wójtem Gminy Stowarzyszenie zobowi¹zane zosta³o do rozliczenia i przed³o¿enia pe³nej
dokumentacji finansowej oraz z³o¿enia sprawozdania z realizacji
zadania do koñca 2011 roku.
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” z³o¿y³o w wymaganym terminie tj, w po³owie grudnia 2011 sprawozdanie opisowe, wraz z ca³¹
dokumentacj¹ finansow¹ do Urzêdu Gminy, rozliczaj¹c siê fakturami z uzyskanej dotacji w kwocie 7.994,39 z³.
Niewykorzystana kwota w wysokoœci 5,61 z³ zosta³a zwrócony
do Urzêdu Gminy. Œrodki z dotacji wykorzystane zosta³y na:
- czêœciow¹ dop³atê do œrodków transportu na organizowane imprezy wyjazdowe;
- czêœciowe pokrycie kosztów osobowe dla organizatorów imprez,
pokazów, wystaw;
- zakup art., spo¿ywczych do pokazów, degustacji na wyjazdy, imprezy, pikniki i spotkania;
- zakup materia³ów na wystawy;
- media (gaz butlowy).
Nale¿y w tym miejscu, podkreœliæ, ¿e uczestnicy wyjazdów integracyjnych, jak i Pikniku w Skansenie i Hnojniku pokrywali czêœæ
kosztów, a w przypadku wrzeœniowego wyjazdu w Pieniny udzia³
ten wyniós³ 100%.
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Zakupione materia³y i surowce zosta³y wykorzystane w ca³oœci
na organizacjê wystaw, prac, zorganizowanie pokazów oraz przygotowanie poczêstunku dla uczestników wielu imprez.
Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e w realizacjê przedmiotowego zadania publicznego wniesiony zosta³ tzw. aport w³asny wyceniony
na kwotê ok. 1.500 z³, a który obejmowa³
• pracê i bezinteresowne zaanga¿owanie cz³onków Stowarzyszenia i wolontariuszy wszystkich organizacji spo³ecznych wspó³pracuj¹cych, o których by³a mowa wy¿ej, w zorganizowaniu
i przygotowaniu spotkañ, wystaw, serii pokazów plenerowych,
• przygotowanie dekoracji, prywatny transport (zakup towarów,
dojazd na spotkania,
• przewóz sprzêtu na miejsce imprez),
• prace administracyjno – biurowe
• nieodp³atne udostêpnienie Skanseniu na spotkanie.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e realizacja wszystkich tych zadañ by³a mo¿liwa tylko dziêki zaanga¿owaniu naszych cz³onkiñ, pe³ni¹cych równie¿ funkcjê przewodnicz¹cych organizacji pozarz¹dowych jak
KGW Nr 1 i 2, Ko³a Emerytów, cz³onkiñ tych organizacji oraz dziêki
wspó³pracy i pomocy ze strony Oœrodka Promocji Gminy, Ko³a Zainteresowañ przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej jak i ze strony
nauczycieli i m³odzie¿y szkolnej M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego, oraz pracy cz³onków Stowarzyszenia za co wszystkim
bardzo serdecznie dziêkujemy.
Wszyscy pracowaliœmy dla wspólnego dobra naszej Gminy i jej
mieszkañców.
Zarz¹d Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”
PS. W dniu 20 lutego 2012 odby³o siê Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Cz³onków Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”, na którym:
- zatwierdzono przedstawione sprawozdanie dzia³alnoœci Stowarzyszenia za rok 2011 obejmuj¹ce równie¿ sprawozdanie z realizacji zadania publicznego za rok 2011 oraz udzielono cz³onkom
Zarz¹du absolutorium, przyjêto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
i zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok 2011,
- dokonano wyboru nowych w³adz Stowarzyszenia (z uwagi na
koñcz¹c¹ siê czteroletni¹ kadencjê) i tak
a) Zarz¹du – w dotychczasowym sk³adzie
Przewodnicz¹cy – Zygmunt Podkówka,
Z-ca Przewodnicz¹cego Zdzis³aw Niemczyk,
Sekretarz – Danuta Mynarska,
Skarbnik – Krystyna Szczypka,
Cz³onek Zarz¹du – El¿bieta Zagu³a
b) Komisjê Rewizyjn¹ – w dotychczasowym sk³adzie
Zbigniew Lisowski – Przewodnicz¹cy
Irena Mikler
Krystna Plaza-Popielas
- zatwierdzono kierunki dzia³alnoœci Stowarzyszenia na rok 2012.
W zebraniu uczestniczy³ v-ce Wójt Gminy – Rados³aw Osta³kiewicz.

Informacje Wydawcy - Urzêdu Gminy Jaworze
dotycz¹ce cennika reklam w miesiêczniku „Echo Jaworza”
Informujemy, ¿e od lutego 2012 roku cena za 1 modu³ og³oszeniowy bêdzie wynosi³a 40 z³ netto, tj. 49,20 z³
brutto. Wielkoœæ modu³u og³oszeniowego nie ulega zmianie. Jednoczeœnie informujemy, ¿e reklamy zamieszczane s¹ tylko wewn¹trz Echa Jaworza (nie na ok³adkach zewnêtrznych) i tylko w kolorystyce czarno-bia³ej.
Przypominamy te¿, ¿e za przyjmowanie reklam do Echa Jaworza odpowiedzialny jest Janusz Kos: Urz¹d Gminy
Jaworze ul. Zdrojowa 82, pok. 111 (I piêtro), tel. (33) 817 21 95 w. 111, e-mail: jkos@jaworze.pl.
Og³oszenia zamieszczane przez stowarzyszenia i fundacje posiadaj¹ce status organizacji po¿ytku publicznego,
a dotycz¹ce ich dzia³alnoœci statutowej, zamieszczamy nieodp³atnie “(max. 4 modu³y og³oszeniowe na kwarta³).
Urz¹d Gminy Jaworze
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
„CZARNI” JA
WORZE
JAWORZE
WYBORY
Dnia 5 stycznia
2012 r. w jaworzañskiej Agronomówce,
znajduj¹cej siê przy ul.
Wapienickiej, odby³o
siê nadzwyczajne walne zebranie cz³onków KS Czarni Jaworze. Zosta³ na nim
zmieniony Statut Klubu oraz wybrano
nowe w³adze klubu z Jaworza. Nowym
prezesem KS Czarni Jaworze zosta³
dotychczas piastuj¹cy to stanowisko –
MARCIN Z¥BEK.
Poni¿ej ca³a struktura nowo wybranego zarz¹du KS „Czarni” Jaworze.

TERMINARZ MECZÓW PI£KI NO¯NEJ K.S. „CZARNI”
JAWORZE LIGI „C1” WIOSNA 2012

TERMINARZ MECZÓW PI£KI NO¯NEJ K.S. „CZARNI”
JAWORZE LIGI „C1” WIOSNA 2012

Zawody ³ucznicze w Milówce
18 lutego w Milówce odby³y siê Ogólnopolskie Halowe Zawody Kontrolne, w których w kategorii kadetów startowa³a trójka zawodników z UKS „Dziesi¹tka” .
Pierwsze miejsce zaj¹³ Aleksander Grzymek, a trzeci by³ Przemys³aw G³uszek.
Wœród kadetek Martyna Kruczek zajê³a trzecie miejsce. By³y to ostatnie zmagania
³uczników, przed planowanymi w dniach 10-11 marca Halowymi Mistrzostwami Polski
Kadetów. Ca³a trójka ma szanse medalowe. ¯yczymy powodzenia!
St. Hoczek
*******
W rywalizacji kobiet w konkurencji ³uków bloczkowych triumfowa³a Anna Stanieczek (LUKS Orlik Goleszów), natomiast w gronie juniorów m³odszych w olimpijskiej
kategorii ³uków klasycznych najlepszy okaza³ siê Aleksander Grzymek (UKS Dziesi¹tka Jaworze).
Ponadto na podium stanêli Roman Sikora (£KS X-10 Jaworze), Martyna Kruczek
oraz Przemys³aw G³uszek (obaj UKS Dziesi¹tka Jaworze).
Seniorki - ³uki bloczkowe
Runda Olimpijska FITA
1. Anna Stanieczek
(LUKS Orlik Goleszów)
2. Maria Bia³ek
(LKS £ucznik ¯ywiec)

Seniorzy - ³uki bloczkowe
Runda Olimpijska FITA
1. Jerzy Wiêzik (LKS £ucznik ¯ywiec)
2. Roman Sikora (£KS X-10 Jaworze)
3. Zbigniew Okrzesik (LKS £ucznik ¯ywiec)
4. Piotr Kiser (£KS X-10 Jaworze)
6. Zdzis³aw Œliwka (£KS X-10 Jaworze)
Na podstawie: http://www.sport.olza.pl
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Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1) Globtroter, w³óczêga
7) Cz³owiek nie dbaj¹cy o swój wygl¹d i otoczenie
11) Kolekcja, nagromadzenie
12) Uroczystoœæ poprzedzaj¹ca zam¹¿pójœcie
13) Sprawnoœæ fizyczna, krzepa
14) Zimowy sprzêt sportowy
15) Stan w USA nad Zatok¹ Meksykañsk¹
19) Jednostka czasu
23) Krótka spódniczka szkockich górali
25) Morski g³owonóg z mackami
26) Farba wodna
28) Rzymski wódz – jedynow³adca
29) Najwiêkszy polski wieszcz
30) Strefa g³êbinowa mórz i oceanów
31) Zator na drodze
37) Organ dowodzenia armi¹
39) Ostry zakrêt na drodze, torze wyœcigowym
43) Nauczanie, szerzenie wiedzy
44) Spód naczynia
45) Taniec kojarzony z karnawa³em w Rio
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46) Gonitwa trzyletnich koni
47) Drzewo kojarzone z p³aczem
48) Oszo³omienie po spo¿yciu alkoholu
49) Podró¿ powietrzna
50) Port turecki nad Morzem Egejskim
51) Dyniowata roœlina tropikalna
52) Waluta japoñska
53) Siostra Balladyny
54) Klasa spo³eczna w Indiach
55) Uzupe³nienie umowy
PIONOWO
1) Widzenie, wyobra¿enie
2) Koc na grzebiecie konia
3) Jedna z mo¿liwoœci
4) Egipska bogini, ¿ona Ozyrysa
5) Poczynania, dzia³ania
6) Wyznawcy religii
7) Twórczyni sztuki, gwiazda
8) W maszynce do golenia, mielenia
9) Kwietnik w parkach, ogrodach lub trawnik
ozdobny
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10) Szlak, droga
16) Wiosn¹ pojawiaj¹ siê na drzewach
17) Plac sportowy
18) Miesi¹c kojarzony z wiosn¹
20) Nasz wschodni s¹siad
21) Miejsce zamachu na prezydenta
Kennedy’ego
22) Koñczy wyœcig
23) Wœród drobiu
24) Kolor czystego nieba
27) Spoczywaj¹ na dnie morza czy oceanu
32) Cz³owiek w ³achmanach
33) Proces powolnych przeobra¿eñ, zmian
34) Zupa z m³odych liœci buraczków
35) Drzewa, których w Jaworzu coraz mniej
36) Nó¿ do ciêcia trzciny cukrowej
37) Bia³e lub jasnofioletowe zwiastuny
wiosny
38) Podtrzymuje kontuzjowan¹ rêkê
40) Podstawowa komórka spo³eczna
41) Budowla wznoszona przez bobry
42) Cz³owiek chciwy, zach³anny
Prawid³owe has³o – rozwi¹zanie krzy¿ówki
z poprzedniego numeru Echa Jaworza
brzmia³o: Zwierzêta to nasi mniejsi bracia.
Autork¹ krzy¿ówki jest Aniela Mieszczak
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Emerytka uczciwa, dyspozycyjna
podejmie prace:

sprz¹tanie, prowadzenie domu, opieka nad osob¹
starsz¹ lub pomoc kuchenna.
Doświadczenie gastronomiczne, praca z osobami niepełnosprawnymi

na terenie Jaworza
Bielsko-Bia³a – od zaraz

tel. 518 185 351

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

MARZEC

ECHO JAWORZA STR. 28

2012 ROK

