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W dniu 3 czerwca br. odby³a siê XVI sesja Rady Gminy.
Obrady prowadzi³ Zygmunt Podkówka wiceprzewodnicz¹cy
Rady. Podjêto 1 uchwa³ê bêd¹c¹ wczeœniej tematem obrad
w³aœciwych problemowo Komisji Rady. Uchwa³ê, po omówieniu oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje,
przed³o¿ono Radzie Gminy.
Podjêta uchwa³a dotyczy zmian w bud¿ecie gminy na rok
2008. Zmiana w bud¿ecie podyktowana zosta³a mo¿liwoœci¹
z³o¿enia wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Œl¹skiego na budowê hali gimnastycznej przy
gimnazjum. Zaplanowana kwota w roku bie¿¹cym na budowê hali okaza³a siê niewystarczaj¹ca w zwi¹zku z powy¿szym koniecznym jest zwiêkszenie bud¿etu w roku bie¿¹cym i w latach nastêpnych. Niedoszacowania wyceny hali
gimnastycznej wynik³o m.in. z powiêkszenia wymiarów hali.
Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek zapyta³,
czy wszyscy radni roznieœli zaproszenia oraz przekazali informacjê zwrotn¹ Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej
w sprawie organizacji „Dnia Seniora”. Przedstawi³ spotkania w
jakich radni uczestniczyli stwierdzaj¹c, i¿ na pochwa³ê zas³uguje zorganizowany Dzieñ Matki przez Przedszkole Nr 1.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zygmunt Podkówka poinformowa³ o miêdzynarodowym turnieju pi³karskim w Toszanowicach, nadaniu patrona polskiej szkole w Hnojniku oraz
obchodach dni gminy Bela.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok na pytanie radnej Eleonory Golonki poinformowa³, i¿ w nastêpnym dniu firma Eurovia rozpocznie remont nawierzchni ul. Zdrojowej w centrum
Jaworza. W dalszej czêœci dyskusji radna zapyta³a, czy istnieje mo¿liwoœæ wykonania przekopu przy ul. Jaworowej, który
pozwoli na odprowadzenie wody sp³ywaj¹cej z lasu do kanalizacji burzowej, przedstawiaj¹c jednoczeœnie prace, jakie
zosta³y ju¿ wykonane przez mieszkañca w tym zakresie.
Wójt Gminy Zdzis³aw Bylok poinformowa³, i¿ ul. Jaworowa
jest w³asnoœci¹ osoby fizycznej mimo to gmina pomo¿e

w przedmiotowej sprawie. Przedstawi³ jednak sposób ewentualnego przejêcia ul. Jaworowej
Wójt Gminy Zdzis³aw Bylok, odnosz¹c siê do wypowiedzi
radnego R. Lorka, przedstawi³ informacjê o nak³adach starostwa na drogi powiatowe w gminie Jaworze. Przy okazji poinformowa³ o œrodkach jakie otrzyma³ powiat bielski na drogi
w ramach Programu Rozwoju Subregionu finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej. Wyjaœni³, i¿ naszej gminie uda³o
siê uzyskaæ z tych œrodków 600 tys. PLN na wykonanie
remontu ulicy Turystycznej. Wójt zwróci³ uwagê, ¿e gmina
Jaworze jako jedyna w powiecie otrzyma³a dofinansowanie
na przebudowê drogi gminnej, jako ¿e zgodnie z zapisami
programu ca³oœæ œrodków przeznaczono w pierwszym rzêdzie na drogi powiatowe.
Radni podnosili równie¿ sprawê poprawy bezpieczeñstwa na
skrzy¿owaniu ul. Turystycznej z ul. S³oneczn¹. Zaproponowano, aby wyci¹æ, ewentualnie przerzedziæ drzewa ograniczaj¹ce widocznoœæ samochodom jad¹cym ul. S³oneczn¹
w kierunku centrum Jaworza. Radna Irena Mikler zapyta³a
do kogo nale¿y wykoszenie trawy pomiêdzy chodnikiem
a ul. Bielsk¹. Wójt Zdzis³aw Bylok poinformowa³, i¿ nale¿y
to do kompetencji powiatu, lecz mimo to trawa zostanie wykoszona przez pracowników Urzêdu Gminy.
Radny Jan Stekla podziêkowa³ za wykonanie odwodnienia
na ul. W¹wóz oraz poinformowa³ przy okazji o wykonywanych pracach odwadniaj¹cych na ul. Kalwaria. Poprosi³ tak¿e o przywrócenie znaków na ul. Kalwarii – ograniczenie tona¿u do 12 ton od góry oraz ograniczenia szybkoœci do 30km/
h od do³u. Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok poinformowa³, i¿ zosta³ rozstrzygniêty przetarg na remont nawierzchni
ul. Kalwarii ale najpierw koniecznym jest wykonanie wodoci¹gu, co mo¿e dopiero nast¹piæ po rozstrzygniêciu przetargu przez firmê AQUA S.A.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zygmunt Podkówka podziêkowa³ za aktywny udzia³ w obradach oraz zamkn¹³ obrady XVI sesji Rady Gminy Jaworze V Kadencji.
Opracowano na podstawie Protokó³u Nr ASO 0052/XVI/08
wb

W dniu 24 czerwca br. odby³a siê XVII sesja Rady Gminy.
Obrady prowadzi³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy Rady.
Podjêto 12 uchwa³ bêd¹cych wczeœniej tematem obrad w³aœciwych problemowo komisji Rady. Uchwa³y, po omówieniu
oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje, przed³o¿ono Radzie Gminy.
Podjête uchwa³y dotycz¹:
a) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2008. W zwi¹zku z ponadplanowymi wp³ywami œrodków finansowych z tytu³u op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych i z niezrealizowanymi
w ca³oœci wydatkami w 2007r. powsta³a nadwy¿ka w kwocie
15.100,00z³, któr¹ proponuje siê rozdysponowaæ nastêpuj¹co:
– sfinansowaæ zakup kamizelek taktycznych dla komisariatu
Policji w Jasienicy z siedzib¹ w Jaworzu w kwocie 2.000,00z³.

– dofinansowaæ zajêcia opiekuñcze i turystyczno-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y w czasie wakacji realizowane przez
œwietlicê socjoterapeutyczn¹ w Jaworzu kwot¹ 10.600,00z³
– sfinansowaæ poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy domowej i podopiecznych GOPS w Jaworzu, prowadzone
w punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Jaworzu w kwocie 2.500,00z³.
b) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2008 w zakresie planowanych dochodów i wydatków.
c) zmiany uchwa³y w sprawie przekazania œrodków finansowych dla Policji w zakresie, w jakim przewidziano pokrycie wydatków na zakup kamizelek taktycznych.
d) szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegó³owych warunków czêœciowego lub
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ca³kowitego zwolnienia od op³at i trybu ich pobierania. Podstawê wnoszenia op³aty za us³ugi, o której mowa wy¿ej, stanowi miesiêczne rozliczenie kart zlecenia osoby œwiadcz¹cej
us³ugi, potwierdzone przez œwiadczeniobiorcê, okreœlaj¹ce
iloœæ godzin us³ug zrealizowanych w danym miesi¹cu.
e) zmiany Gminnej Strategii Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych w Gminie Jaworze na lata 2005-2013 w zwi¹zku z aktualizacj¹ ogólnej charakterystyki gminy i diagnozy
problemów spo³ecznych za 2007 rok.
f) wyra¿enia zgody na oddanie w dzier¿awê prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Jaworze
na nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
oznaczonej jako pgr 1225/8. Uchwa³a przewiduje oddanie
w dzier¿awê w drodze przetargu, na okres trzydziestu lat (z prawem pierwokupu) z przeznaczeniem na lokalizacjê centrum
balneorekreacyjnego nieruchomoœæ stanowi¹c¹ mienie komunalne Gminy Jaworze, oznaczon¹ numerem pgr 1225/8 o powierzchni 5,3412 ha. “Oddanie w dzier¿awê nast¹pi w drodze
przetargu (art. 37 i n. ustawy o gospodarce nieruchomoœciami). Fakt pozyskania dzier¿awcy, a tym samym inwestora,
który bêdzie realizowa³ inwestycjê w zakresie budowy centrum balneorekreacyjnego, o którym mowa wy¿ej, zwiêkszy
atrakcyjnoœæ turystyczn¹ gminy i regionu, jak i spe³ni oczekiwania lokalnej spo³ecznoœci w zakresie efektywnego wykorzystania Ÿróde³ wód solankowych w Jaworzu.
g) wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê wieczystego u¿ytkowania nieruchomoœci gruntowej oznaczonej jako pgr. 1239/29
o pow. 0,0130 ha stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
Przejmowana nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Skarbu Pañstwa i znajduje siê w wieczystym u¿ytkowaniu osoby fizycznej. Nabycie prawa wieczystego u¿ytkowania przedmiotowej drogi stanowi element regulacji stanu prawnego dróg publicznych w Gminie oraz umo¿liwia Gminie pe³ne dysponowanie, a co za tym prowadzenie wszelkich inwestycji maj¹cych na celu poprawê jej stanu technicznego.
h) wyra¿enia zgody na obci¹¿enie czêœci nieruchomoœci nr
pgr. 1279/5 przy ul. Skowronków w zakresie pasa o szerokoœci 6 m prawem u¿ytkowania. W wyniku otrzymanego wniosku zosta³o zawarte porozumienie pomiêdzy zainteresowan¹
a Wójtem Gminy Jaworze, w której mieszkanka Jaworza
zobowi¹za³a siê do nieodp³atnego przekazania na rzecz
Gminy Jaworze nieruchomoœci gruntowej nr pgr. 1239/29 stanowi¹cej ul. Skowronków, a Wójt oœwiadczy³, ¿e odda
w u¿ytkowanie czêœæ nieruchomoœci gruntowej nr 1279/5 –
pasa o szerokoœci 6 m wzd³u¿ wschodniej granicy.
i) nadania nazwy (ul. Ba¿antów) drodze wewnêtrznej w Gminie Jaworze, urz¹dzonej na pgr. 2513/33 i 2509/47.
j) przyst¹pienia Gminy Jaworze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Bielska. Celem dzia³ania zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest aktywizacja mieszkañców obszarów wiejskich, zwiêkszenie zdolnoœci pozyskiwania i wykorzystania œrodków finansowych,
poprawa zarz¹dzania lokalnymi zasobami. Aby skorzystaæ
ze œrodków finansowych tego dzia³ania konieczne jest utworzenie Lokalnej Grupy Dzia³ania czyli partnerstwa spo³eczno–publiczno–gospodarczego.
Celem LGD oraz opracowanej przez ni¹ strategii s¹ dzia³ania
stymuluj¹ce zrównowa¿ony rozwój obszaru, sprawniejsze
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wykorzystanie potencja³u rozwojowego terenów wiejskich,
poprawiaj¹ce ich konkurencyjnoœæ jako miejsca zamieszkania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e stymuluj¹ce wzrost aktywnoœci i rozwoju wspó³pracy lokalnych œrodowisk. Lokalna Grupa Dzia³ania bêdzie organizacj¹ pozyskuj¹c¹ œrodki na realizacjê lokalnych projektów zwi¹zanych z realizacj¹ Strategii. W okresie bud¿etowym Unii Europejskiej
2007 – 2013 na dzia³ania Programu LEADER planowane s¹
znaczne œrodki, dlatego istotne jest stworzenie warunków do
korzystania z nich przez podmioty naszej gminy.
Rada przyjê³a wniosek Wójta o zmianê w porz¹dku obrad
w przedmiocie usuniêcia projektu uchwa³y w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jaworze oraz wprowadzenia pod obrady uchwa³ w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska na budowê kanalizacji przy ul. Azaliowej (punkt k) oraz likwidacji Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej (punkt l).
Uchwa³y wymienione w punktach a,b,c,d,e,g,h,i,k,l przyjêto
jednog³oœnie. Uchwa³a wymieniona w punkcie (j) przyjêta
zosta³a przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym a w punkcie (f)
po omówieniu projektu przez wicewójta Rados³awa G. Osta³kiewicza odby³a siê dyskusja. Zastêpca wójta przedstawi³
historiê starañ wójta o uzyskanie decyzji Urzêdu Marsza³kowskiego o przekazanie lub odsprzedanie dzia³ki 60. arowej wraz z usytuowanym na niej odwiertem do wydobycia
solanki, informuj¹c o odmowie w³adz województwa w zakresie przekazania ww. nieruchomoœci na rzecz gminy. Uzasadnia³, ¿e jedynym racjonalnym wyjœciem z patowej sytuacji w obecnej chwili jest wydzier¿awienie terenu zakupionego przez gminê pod budowê centrum na warunkach przetargu dla zainteresowanych inwestorów. Warunki przetargu bêd¹
przewidywa³y budowê centrum balneorekreacyjnego, a sama
umowa zawieraæ bêdzie szereg szczegó³owych zapisów
i obostrzeñ zabezpieczaj¹cych gminê przed brakiem okreœlonych efektów dzier¿awy. Radny R. Lorek i radny powiatowy R. Galocz zabieraj¹c g³os w dyskusji przedstawili odmienne punkty widzenia w zakresie przedmiotowej sprawy.
Zastêpca przewodnicz¹cego zarz¹du Stowarzyszenia Nasze
Jaworze zwróci³ uwagê na koniecznoœæ sprawdzenia skutecznoœci wykonanych odwiertów przez inwestora, w przypadku podjêcia eksploatacji istniej¹cego odwiertu.
Wójt Gminy Zdzis³aw Bylok zaznaczy³, ¿e w zwi¹zku z brakiem pozytywnej decyzji w³adz wojewódzkich w zakresie przekazania gminie odwiertów nadesz³a chwila, kiedy pora postawiæ kropkê nad i – zakoñczyæ za³atwianie sprawy w formie wymiany korespondencji i przyst¹piæ do rzeczywistych dzia³añ.
Dlatego uwa¿a, ¿ znalezienie inwestora i wydzier¿awienie mu
terenu na warunkach umowy gwarantuj¹cej wybudowanie centrum balneorekreacyjnego jest ostatni¹ szans¹ Jaworza.
W wyniku g³osowania (dziewiêæ g³osów za, jeden przeciw przy
piêciu wstrzymuj¹cych) Rada Gminy Jaworze na wniosek Wójta Gminy Jaworze podjê³a uchwa³ê otwieraj¹c¹ drogê do realizacji strategicznej dla ca³ej miejscowoœci i regionu inwestycji.
W dalszej czêœci sesji Wójt omówi³ kilka wa¿niejszych spraw,
którymi zajmowa³ siê Urz¹d w okresie miêdzysesyjnym.
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Poinformowa³, ¿e w trakcie posiedzenia komisji Lasów Pañstwowych, w której uczestniczy³, omawiano skutki suszy
i chorób drzewostanu w Nadleœnictwie Bielskim, co jest tym
bardziej istotne, ¿e lasy zajmuj¹ 50% powierzchni naszej
gminy. W zwi¹zku z tym Nadleœnictwo planuje nasadzenia
nowych drzew, w tym równie¿ œwierka, który bêdzie odporny
na zjawiska niszcz¹ce obecnie jego drzewostan.
Wójt pokrótce przedstawi³ tak¿e informacjê o przebiegu zgromadzenia ogólnego spó³ki AQUA, na którym poruszano sprawê wodoci¹gu na ul. Kalwaria. W aktualnej sytuacji finansowej AQUY, wynikaj¹cej z zobowi¹zañ wynik³ych z decyzji
o wyp³aceniu dywidendy oraz zaci¹gniêtych ju¿ zobowi¹zañ inwestycyjnych, jedynym rozwi¹zaniem okaza³o siê znalezienie firmy, która sfinansuje budowê wodoci¹gu z odroczonym o pó³ roku terminem p³atnoœci.
Zdzis³aw Bylok odniós³ siê równie¿ do kwestii budowy kanalizacji przy ul. Azaliowej, na któr¹ gmina pozyska³a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
Bezpoœrednio po sesji Urz¹d Gminy og³osi³ przetarg, który
pozwoli wy³oniæ wykonawcê robót. Tym samym zlikwidowany zostanie problem p³yn¹cych przez centrum nieczystoœci.
W tym samym punkcie wójt poinformowa³ tak¿e, ¿e w najbli¿szym czasie bêd¹ wymieniane przystanki autobusowe,
a w zwi¹zku z og³oszeniem II konkursu na wykonanie parkingu w centrum Jaworza, nale¿y oczekiwaæ do koñca lata
zrealizowania zapowiadanej inwestycji.
Rada poinformowana zosta³a równie¿ i o tym, ¿e w holenderskiej gminie partnerskiej Moerdijk podjêto uchwa³ê o kontynuowaniu wspó³pracy z Gmin¹ Jaworze, ale pomiêdzy Stowarzyszeniami. Fundusze w bud¿ecie tej gminy s¹ planowane
na realizacjê konkretnych zadañ, np. na wspó³pracê m³odzie¿y czy wymianê kulturaln¹. Wójt nadmieni³ równie¿, ¿e na
spotkaniu wójtów i burmistrzów zorganizowanym na zakoñczenie dzia³alnoœci Zwi¹zku Komunalnego Gmin Ziemi Cieszyñskiej nie rozstrzygniêto sposobu kontynuowania wyró¿nieñ zas³u¿onych ludzi statuetk¹ „Srebrnej Cieszynianki”.
Na zakoñczenie tej czêœci obrad wójt poinformowa³, ¿e konkurs na dyrektora Przedszkola Nr 1 wygra³a nauczycielka
w tej placówce – pani Jolanta Bajorek.
W punkcie – Sprawy Organizacyjne Rady Gminy Przewodnicz¹cy Rady Andrzej Œliwka omówi³ najwa¿niejsze dzia³ania Rady w ostatnim okresie, a radny Z. Podkówka poinformowa³ zebranych o wyst¹pieniu z klubu radnych „Nasze Jaworze”, który powsta³ w oparciu o radnych wybranych z komitetu wyborczego wójta Zdzis³awa Byloka.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy poprosi³ o zapytania i interpelacje radnych. Jan Stekla zaproponowa³ rozmowy
z Komendantem Policji w kwestiach dotycz¹cych skuteczniejszego przeciwdzia³ania wandalizmowi, który nasila siê
szczególnie po imprezach w amfiteatrze. Poruszy³ tak¿e problem poboczy na ul. Turystycznej, oraz skargi w zwi¹zku
z „konfliktem w rodzinie” z³o¿onej do Starosty Powiatu.
Radny powiatowy R. Galocz omawia³ rozwi¹zanie problemu
nieczynnej „oczyszczalni œcieków” w Jasienicy, bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Jaworze.
Radna E. Golonka ponowi³a wniosek o umieszczenie mapy
Jaworza w pobli¿u Hotelu Jawor, a i R. Gruszczyk o to samo
przy skrzy¿owaniu ulic S³onecznej i Cisowej.
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Radny J. Ryrych wnosi³ o rozwi¹zanie problemów z komunikacj¹ PKS na odcinku Gimnazjum i Jaworzem Dolnym.
Po tym przyjêto wnioski opracowane przez Komisjê Uchwa³
i Wniosków.
Na tym obrady zakoñczono.
Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVII/151/08 Rady Gminy Jaworze
z dnia 24 czerwca 2008r. /skrót red./
AKTUALIZACJA OGÓLNEJ CHARAKTERYSTYKI GMINY I DIAGNOZY
PROBLEMÓW SPO£ECZNYCH ZA 2007 ROK
A. Ogólna charakterystyka gminy - dane za 2007 rok.
Dane demograficzne
Wg stanu na 31.12.2007 roku liczba ludnoœci w Jaworzu wynosi³a 6299 osób
- wzrost o 4% w stosunku do 2003 r. Kobiety – 3258, mê¿czyŸni – 3041.
STRUKTURA WIEKU SPO£ECZNOŒCI JAWORZA- LICZBA LUDNOŒCI

Spo³ecznoœæ Jaworza charakteryzuje siê aktualnie korzystn¹ dla rozwoju
gminy struktur¹ wiekow¹, 65% ludnoœci jest w wieku produkcyjnym.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e osoby starsze s¹ czêsto samotne oraz to, ¿e
rodziny nie s¹ w pe³ni wydolne w zaspokajaniu potrzeb swoich najstarszych cz³onków konieczne jest stworzenie systemu wsparcia œrodowiskowego tej grupy spo³ecznej. 20% spo³ecznoœci stanowi¹ dzieci i
dla nich tak¿e konieczne jest stworzenie systemu us³ug lokalnych i wsparcia w œrodowisku.
Edukacja
W Jaworzu znajduj¹ siê dwie szko³y publiczne: Szko³a Podstawowa Nr 1
im. Marii D¹browskiej oraz Gimnazjum im. Gen. Maczka oraz dwa publiczne przedszkola. W ka¿dej szkole i przedszkolu istnieje sto³ówka szkolna.
LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Zatem liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Jaworzu wynosi 416.
W grupie tej przewa¿aj¹ ch³opcy. Liczba nauczycieli w tej¿e szkole
wynosi 32 osób. W Gimnazjum w Jaworzu liczba uczniów wynosi 243,
natomiast nauczycieli pracuj¹cych w tej szkole jest 28.
LICZBA UCZNIÓW W GIMNAZJUM

W bie¿¹cym roku szkolnym w Przedszkolu Nr 1 s¹ 4 oddzia³y, w których
pracuje 8 wychowawców. Liczba dzieci wynosi 92, w tym w oddziale
„maluchów” - 24 osoby, w oddziale piêciolatków 26, a w „zerówce” s¹
dwie grupy po 23 dzieci.
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W bie¿¹cym roku szkolnym w Przedszkolu Nr 2 s¹ 3 oddzia³y, w których

odrêbniono tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe in-

pracuje 6 wychowawców. Liczba dzieci wynosi 74. Liczba dzieci objê-

dywidualne - 21 ha, pod budownictwo w ramach dzia³alnoœci inwesty-

tych wy¿ywieniem wynosi 72.

cyjnej oko³o 17 ha.

W 2007r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w CzechowicachDziedzicach zdiagnozowano 61 dzieci z Jaworza, w tym w ramach

PROGNOZA WIELKOŒCI ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY

programu przesiewowego „S³yszê, widzê”. Ka¿de dziecko by³o badane
co najmniej dwukrotnie. Wydano orzeczenia o potrzebie:
a)kszta³cenia specjalnego- 1 dziecko;
b)kszta³cenia indywidualnego- 5 dzieci.
Liczba dzieci objêtych œwiadczeniami:
1. pomoc logopedyczna: 1;
2. psychoterapia: 3;
3. terapia: 6.
Od 2005 roku w naszej gminie realizowana jest pomoc materialna dla
uczniów. Zadanie to realizuje Gminny Zespó³ Oœwiaty w Jaworzu. Od
sierpnia 2007 roku do grudnia 2007 roku z tytu³u stypendiów socjalnych
wyp³acono kwotê 12881,12z³, by³a to pomoc w wiêkszoœci o charakterze rzeczowym.
FORMY POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW I S£UCHACZY
Dzia³alnoœæ gospodarcza i rolnictwo.

W Jaworzu nie ma noclegowni dla bezdomnych i mieszkañ chronionych,
a zasób mieszkaniowy Gminy, w tym lokali socjalnych, nie pozwala
w ca³oœci zaspokoiæ potrzeb cz³onków spo³ecznoœci. W chwili obecnej
na mieszkanie oczekuje 20 rodzin, w tym 1 rodzina na lokal socjalny
przyznany wyrokiem s¹du.
Polityka spo³eczna.
Od 2001 roku funkcjonuje Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu, który realizuje cele i zadania okreœlone w ustawie o pomocy spo³ecznej, œwiadczeniach rodzinnych , zaliczce alimentacyjnej, dodatkach
mieszkaniowych i innych aktach prawnych.
W ramach zadañ pomocy spo³ecznej Oœrodek wykonuje zadania w³asne gminy, zadania w³asne gminy o charakterze obowi¹zkowym, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej. S¹ to zadania
o charakterze profilaktycznym, rozwojowym, uzupe³niaj¹cym i opiekuñczym zmierzaj¹ce do zaspokojenia niezbêdnych potrzeb ¿yciowych
osób i rodzin oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoœci cz³owieka. Celem Oœrodka jest umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enia trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne œrodki, mo¿liwoœci i uprawnienia. Pomoc spo³eczna powinna w miarê mo¿liwoœci doprowadziæ do ¿yciowego usamodzielnienia siê osób i rodzin oraz do

W 2003 roku liczba przedsiêbiorstw na terenie Jaworza wynosi³a 621,

ich integracji ze œrodowiskiem. Zadania z zakresu pomocy spo³ecznej

a w 2007- 774, wzrost o 25%.

Oœrodek realizuje we wspó³pracy z instytucjami, s¹dami, organizacjami spo³ecznymi, koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, fundacjami,

STRUKTURA GOSPODARKI WG BRAN¯

stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Oœrodek przy realizacji zadañ wspó³pracuje tak¿e z jednostkami
organizacyjnymi pomocy spo³ecznej i innymi instytucjami w zakresie
pomocy spo³ecznej, spoza terenu Gminy. Oœrodek zatrudnia 9 osób, w
tym 3 pracowników socjalnych i opiekunkê. Zasadniczym aktem prawnym okreœlaj¹cym zadania GOPS z zakresu pomocy spo³ecznej i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 12.03.2004 roku o pomocy spo³ecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Niezwykle wa¿nym

Na przestrzeni ostatnich czterech lat o 160% wzros³a liczba zak³adów

zadaniem Oœrodka jest praca socjalna prowadzona na rzecz pod-

produkcyjnych i handlowych o 55%. Gmina jest wystarczaj¹co nasyco-

opiecznych oraz informowanie mieszkañców gminy o przys³uguj¹cych

na w us³ugi podstawowe, a us³ugi ponadlokalne zaspokajane s¹ przez

im prawach i uprawnieniach, umo¿liwiaj¹cych im wyjœcie z trudnej

obiekty zlokalizowane w Bielsku- Bia³ej. Niedobór wystêpuje w zakresie

sytuacji ¿yciowej.

obs³ugi ruchu turystycznego.
Tereny rolniczej dzia³alnoœci w wiêkszoœci stanowi¹ gospodarstwa

Niepe³nosprawnoœæ

w liczbie 154 - o niewielkiej powierzchni uprawnej. Œrednia powierzch-

ORZECZENIA POWIATOWEGO ZESPO£U DS. ORZEKANIA O NIEPE£-

nia 1,78ha w stosunku do 2003 roku œrednia powierzchnia gospodarstw

NOSPRAWNOŒCI DLA OSÓB DOROS£YCH Z JAWORZA W 2003

rolnych spad³a o 35%.

I 2007 ROKU

Mieszkalnictwo.
Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. W obszarze gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoœci
– jednorodzinna, wolnostoj¹ca, która tworzy zespo³y mieszkaniowe
zwarty i rozproszony. Istnieje kilka wspólnot mieszkaniowych, które zarz¹dzaj¹ budynkami wielorodzinnymi. W Jaworzu jest 1855 nieruchomoœci mieszkaniowych. W planie zagospodarowania przestrzennego wy-
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osób upoœledzonych umys³owo korzysta³y 2 osoby, a z oœrodka rehabilitacji
ruchowej kilkoro dzieci. Mieszkañcy Jaworza mog¹ uczestniczyæ w zajêciach
Warsztatów Terapii Zajêciowej w Bielsku-Bia³ej. W Jaworzu mieszkaj¹ co najmniej 3 osoby chore na stwardnienie rozsiane, kilka chorych na chorobê Alzheimera i kilka osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich.
W Jaworzu wzrasta iloœæ us³ug opiekuñczych. Jednym z takich powodów jest starzenie siê spo³eczeñstwa a tak¿e wiele osób wyje¿d¿a ze
swojego miejsca zamieszkania za granicê w celach zarobkowych i pozostawia samych swoich starszych rodziców. Du¿a iloœæ osób z zaburzeniami psychicznymi stwarza koniecznoœæ budowania dla nich systemu oparcia spo³ecznego w miejscu zamieszkania.
Nadu¿ywanie alkoholu i alkoholizm to jeden z najpowa¿niejszych problemów spo³ecznych w Polsce. Rodzina z problemem alkoholowym, w której chocia¿ jedna osoba pije przynosz¹c szkodê pozosta³ym cz³onkom
rodziny, jest rodzin¹ dysfunkcyjn¹. Osoby mieszkaj¹ce i ¿yj¹ce razem

Z danych przekazanych przez Powiatowy Zespó³ wynika, ¿e w 2007 roku
spoœród niepe³nosprawnych pracowa³o 66 osób. W porównaniu do 2003r.
(liczba osób 14) jest to znaczny wzrost osób, które podjê³y pracê zawodow¹.
Ubóstwo jest w chwili obecnej powa¿nym problemem spo³ecznym. Nie wystêpuje ono jednak prawie nigdy samoistnie, lecz towarzyszy innym problemom w spo³ecznoœci Jaworza, najczêœciej bezrobociu, niepe³nosprawnoœci
i wielodzietnoœci. W Polsce system pomocy spo³ecznej obejmuje wsparciem
osoby ubogie tylko wówczas, gdy ubóstwu towarzyszy inny powa¿ny
problem spo³eczny. Jest to rozwi¹zanie odmienne ni¿ w wiêkszoœci krajów
Unii Europejskiej, gdzie ju¿ sam fakt posiadania niskich dochodów uprawnia
do pomocy finansowej ze œrodków publicznych. W Polsce próg interwencji
socjalnej, czyli wysokoœæ dochodu, która uprawnia do wsparcia socjalnego
z pomocy spo³ecznej okreœla ustawa. Aktualnie dla gospodarstwa jednoosobowego próg ten wynosi 477 z³, a dla gospodarstwa wieloosobowego 351

z alkoholikiem s¹ wspó³uzale¿nione.
W 2007r. do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku- Bia³ej doprowadzono 25 osób
z terenu Gminy, w tym 3 kobiety i 1 nieletni.
Wed³ug danych Policji w Gminie Jaworze w czasie wakacji, zaobserwowano wzrost spo¿ywania przez nieletnich alkoholu. Zaobserwowano
równie¿ sprzeda¿ nieletnim alkoholu. Rada Gminy w Jaworzu w ramach
Gminnego Programu Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2007 sfinansowa³a
p³atne profilaktyczne patrole Policji w czasie wakacji. Patrole w pewnym
stopniu powstrzyma³y i ograniczy³y przestêpstwa pope³niane przez nieletnich pod wp³ywem alkoholu, w 2008 patrole bêd¹ kontynuowane.
STRUKTURA MIESZKAÑCÓW JAWORZA LECZ¥CYCH SIÊ W 2007
ROKU W PORADNI ODWYKOWEJ

z³ na ka¿d¹ osobê w rodzinie. Interwencja socjalna dotyczy osób i rodzin,
których dochód jest ni¿szy od minimum socjalnego a wy¿szy od minimum
egzystencji, zatem s¹ to rodziny o bardzo niskich dochodach.
Od 1.05.2004 roku nasze pañstwo wspiera rodziny o niskich dochodach
nie pozwalaj¹cych na pe³ne zaspokojenie potrzeb bytowych i rozwojowych dzieci i m³odzie¿y poprzez œwiadczenia rodzinne przy progu docho-

W Jaworzu do celów rozwi¹zywania problemów alkoholowych powo³ana

dowym 504 z³ na osobê w rodzinie (583 z³ w rodzinie, w której wychowy-

jest Gminna Komisja Rozwi¹zywania Komisja Rozwi¹zywania Problemów

wane jest dziecko niepe³nosprawne). Próg ten nie zosta³ zwaloryzowany

Alkoholowych w 5-cio osobowym sk³adzie. Jej zadaniem jest motywowanie

pomimo wzrostu kosztów trzymania rodzin z dzieæmi w ci¹gu ostatnich

osób do podjêcia leczenia odwykowego oraz pomoc rodzinom osób nadu¿y-

trzech lat. Aktualnie zasi³ki rodzinne pobiera 384 ma³oletnich dzieci czyli 31

waj¹cych alkoholu. Pomoc ma charakter konsultacji merytorycznej i prawnej.

% populacji. Zasi³ki otrzymuje te¿ 18 pe³noletnich uczniów. Wysokoœæ zasi³-

Wed³ug danych otrzymanych od Gminnej Komisji Rozwi¹zywania pro-

ku uzale¿niona jest od wieku i wynosi 48 z³ do 5 roku ¿ycia, 64 z³ do 18 roku

blemów Alkoholowych w Jaworzu, komisja prowadzi³a 8 postêpowañ

¿ycia i 68 z³. Do zasi³ku rodzinnego przys³uguj¹ ró¿ne dodatki. Jednak¿e

o leczenie odwykowe.

realne wsparcie finansowe rodzin wychowuj¹cych dzieci jest stosunko-

GKRPA poinformowa³a tak¿e, ¿e w 2007 roku w punkcie konsultacyjnym

wo niewielkie i nie zaspokaja w pe³ni potrzeb rozwojowych dzieci.

udzielaj¹cym porad prawnych w zakresie alkoholizmu udzielono 121

W 2007 roku z pomocy GOPS korzysta³o 41 rodzin, spadek o 50%

porad w 137 sprawach.

w stosunku do 2003 roku.

W Wojewódzkim Oœrodku Rehabilitacji dla Uzale¿nionych od Substancji Psy-

Tendencja ta objê³a równie¿ powiat bielski, w którym od roku 2003 do roku 2007

choaktywnych oraz w Katolickim Oœrodku Wychowania i Resocjalizacji M³o-

stopa bezrobocia spad³a o 6%. Wi¹¿e siê to z powstawanie nowych miejsc

dzie¿y w Bielsku- Bia³ej w 2007r. nie przebywa³y osoby z terenu Jaworza.

pracy, ale tak¿e w znacznym stopniu wyjazdami z kraju w poszukiwaniu lepiej

Przemoc w rodzinie to jeden z najbardziej bulwersuj¹cych opiniê spo³eczn¹

p³atnej pracy zarobkowej. W porównaniu do roku 2003 ogólna liczba dzieci i

w ostatnim czasie tematów. Przemoc jest nieprzypadkowym dzia³aniem go-

m³odzie¿y do 19 roku ¿ycia z problemami zdrowotnymi zmniejszy³a siê o 149

dz¹cym w nietykalnoœæ i osobist¹ wolnoœæ jednostki lub przyczyniaj¹cym siê

osób spadek o 23%. W stosunku do 2003 roku o 18% wzros³a liczba osób

do fizycznej oraz psychicznej szkody innej osoby, wykraczaj¹cym poza

doros³ych przewlekle chorych. Najwiêcej osób doros³ych choruje na choroby

spo³eczne zasady wzajemnych miêdzyludzkich relacji. Kodeks karny prze-

uk³adu kr¹¿enia, drugie miejsce zajmuje cukrzyca. W 2007 roku w bielskich

widuje sankcje karne dla tych, którzy znêcaj¹ siê fizycznie lub moralnie nad

poradniach zdrowia psychicznego leczy³o siê systematycznie 104 osób doro-

cz³onkiem rodziny lub nad inn¹ osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹-

s³ych i 74 dzieci, w tym jedno z autyzmem i piêcioro z upoœledzeniem umys³o-

cym stosunku zale¿noœci do sprawcy, albo nad ma³oletnim, lub osob¹ bez-

wym. Z leczenia odwykowego korzysta³o 21 osób. Z oœrodków wsparcia dla

radn¹. W 2007 roku na terenie gminy Jaworze liczba prowadzonych
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postêpowañ karnych zwi¹zanych z przemoc¹ wynosi³a 6 (art. 157,

kuñcze, sk³adki zdrowotne, pobyt w domu pomocy spo³ecznej) œwiad-

160, 190, 200, 207 kk). Ofiarami przemocy by³o 6 osób w tym 2 kobiety i

czono dla 130 osób ze 80 rodzin. Na œwiadczenia z pomocy spo³ecznej

4 dzieci. Sprawcami by³o 2 mê¿czyzn.

wydatkowano kwotê 259 740,27 z³ – spadek o 2%

W 2007 roku przeprowadzono 2 interwencje domowe, w wiêkszoœci powo-

w stosunku do wydatków z 2006 roku.

dem, których by³y nieporozumienia rodzinne i s¹siedzkie. Sprawcy czêsto byli

G³ównym powodem zg³oszenia siê po pomoc do GOPS by³a trudna sytu-

w stanie nietrzeŸwoœci. W okresie zimowym pomoc spo³eczna udziela³a schro-

acja materialna klientów spowodowana ubóstwem, d³ugotrwa³¹ cho-

nienia 2 osobom bezdomnym z naszej gminy. Prawie w ka¿dym roku udziela siê

rob¹, bezrobociem i niepe³nosprawnoœci¹. Z pomocy finansowej sko-

schronienia 1-3 osobom z terenu Jaworza pozbawionym mieszkania. W 2007

rzysta³o 40 rodzin maj¹cych na utrzymaniu ma³oletnie dzieci, w tym 19

roku w gminie Jaworze pomoc¹ w formie dodatków mieszkaniowych objêto 18

rodzin niepe³nych i 12 wielodzietnych.

rodzin, a koszt wyp³aconych przez GOPS dodatków wyniós³ 22 400,75 z³.
Zaobserwowano wzrost wydatków o 2% w stosunku do 2006 r. pomimo

TYPY RODZIN OBJÊTYCH POMOC¥ SPO£ECZN¥ W JAWORZU

znacznego spadku osób uprawnionych do tych œwiadczeñ.
W gminie ustanowionych jest 7 rodzin zastêpczych, w tym 6 spokrewnionych. 1 dziecko przebywa w placówce opiekuñczo-wychowawczej. 2 rodziny zagro¿one s¹ utrat¹ dziecka. Dozorem kuratora objête s¹
3 rodziny z 4 dzieci. W 2007 roku Ochotniczy Hufiec Pracy w BielskuBia³ej obj¹³ 6 m³odych osób z Jaworza programami na rzecz dzieci
i m³odzie¿y z rodzin zagro¿onych patologi¹ spo³eczn¹. W 2007 roku w
gminie Jaworze pomoc¹ okreœlon¹ w ustawie o pomocy spo³ecznej
objête by³o 105 rodzin. Pomoc materialn¹ (zasi³ki, do¿ywanie, us³ugi opie-

KOMUNIKAT

œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c wrzesieñ nastêpuje w najbli¿szym

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu informuje, i¿ w miesi¹-

mo¿liwym terminie, jednak nie póŸniej ni¿ do dnia 31 paŸdziernika 2008r.

cach-lipiec, sierpieñ i wrzesieñ 2008r. Oœrodek bêdzie czynny w godz.

Zaœwiadczenie szko³y w przypadku uczêszczania dziecka do szko³y

7:00 do 16:00. Wnioski o zasi³ek rodzinny na nowy okres zasi³kowy

ponadgimnazjalnej nale¿y sk³adaæ do dnia 10 wrzeœnia 2008r.

2008/2009 przyjmowane s¹ w siedzibie Oœrodka przy ul. Zdrojowej 85.

Informujemy, i¿ z dniem 01.10.2008r. wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia 7

W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na

wrzeœnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Upraw-

nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31

nione do œwiadczeñ z „funduszu alimentacyjnego” bêd¹ nie tylko osoby

lipca 2008r. – ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata

samotnie wychowuj¹ce dzieci. Okres zasi³kowy w/w ustawy obejmuje

œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c wrzesieñ nastêpuje do dnia 30

miesi¹ce od 1 paŸdziernika 2008 do 30 wrzeœnia 2009. Ustawa przewi-

wrzeœnia 2008r.

duje sk³adanie wniosków przez osoby uprawnione do œwiadczeñ

W przypadku z³o¿enia wniosku wraz z dokumentami od 1 sierpnia do 30

z funduszu alimentacyjnego od miesi¹ca sierpnia 2008r., jednak¿e do

wrzeœnia 2008r. – ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata

chwili obecnej nie opublikowano jeszcze formularza wniosku.

INFORMACJA DOTYCZ¥CA PROGRAMU
OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE JAWORZE

Zapraszamy osoby zainteresowane modernizacj¹ swoich kot³owni do

Na podstawie Uchwa³y Rady Gminy Nr XXXVIII/299/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. w Jaworzu od 2007 roku realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji w istniej¹cych budynkach mieszkalnych.
Zgodnie z za³o¿eniami Programu w 2007 roku zrealizowano 40 modernizacji istniej¹cych kot³owni. Zainstalowano 11 kot³ów gazowych i 29
kot³ów wêglowych z podajnikiem wêgla i paleniskiem retortowym.
Po roku doœwiadczeñ nale¿y stwierdziæ, ¿e kot³y wêglowe z podajnikiem
zwiêkszaj¹ komfort obs³ugi, wytwarzaj¹ znacznie mniej popio³u nie wymagaj¹ codziennej obs³ugi (pojemnoœæ zasobnika wystarczy na 3-5 dni eksploatacji kot³a) - jest to uzale¿nione od wartoœci opa³owej wêgla, termoizolacyj-

Punktu Konsultacyjnego (Jaworze, ul. Wapienicka – naprzeciw Amfiteatru, obok Beskidzkiego Zespo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego Oddzia³
Dzieciêcy) celem zapoznania siê z ekspozycj¹ kot³ów przewidzianych
do instalacji w Programie i uzyskania bli¿szych informacji.
Przypominamy, ¿e w ramach Programu istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania wymiany kot³a w kwocie nie przekraczaj¹cej 5.000 z³
Szczegó³owych informacji udziela Pan Krzysztof Bia³y - Operator Programu w Punkcie Konsultacyjnym w poniedzia³ki i czwartki w godzinach
14.30 – 17. 00 lub w Urzêdzie Gminy Pani Malwina Nowoczek pokój
nr 203 w godzinach 7:30 – 15:30.

wêglowe z paleniskiem retortowym oprócz komfortu obs³ugi zu¿ywaj¹ mniej-

TO BÊDZIE JU¯ XXII JAWORZAÑSKI
WRZESIEÑ

sze iloœci wêgla o znacznie wy¿szych parametrach energetycznych.

Organizacja ka¿dej imprezy masowej rozpoczyna siê z bardzo du¿ym

W wyniku monopolistycznych dzia³añ konsorcjów kopalnianych ceny

wyprzedzeniem. Wymaga wielu uzgodnieñ, scenariuszy i przygotowañ

groszku osi¹gnê³y wysok¹ cenê, co postawi³o pod znakiem zapytania

technicznych. Za nami „Majówka”, „Festyn na Powitanie Wakacji”, „Sa-

sens eksploatacji kot³ów z paleniskiem retortowym.

mochodowy Rajd Jaworza” i wiele mniejszych akcji.

Aby uniezale¿niæ u¿ytkowników od takich praktyk w bie¿¹cym roku pro-

Do „XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia” pozosta³o 2 miesi¹ce, to te¿ sprawy

ducenci kot³ów z paleniskiem retortowym i podajnikiem œlimakowym po-

organizacyjne dopinane s¹ na „ostatni guzik”, 26.06.2008 w „Skansenie”

przez zmiany konstrukcyjne wprowadzi³y mo¿liwoœæ spalania mia³ów wê-

przy ul. Cyprysowej odby³o siê spotkanie organizacyjne w³adz Gminy

glowych, które s¹ ³atwiej dostêpne i oferowane po rozs¹dnych cenach.

z rolnikami bior¹cymi udzia³ w tradycyjnym „korowodzie do¿ynkowym”.

noœci budynku jak i warunków pogodowych. Mo¿na stwierdziæ, ¿e kot³y
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Omówiono program artystyczny „XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia”, któ-

Poni¿ej prezentujemy planowany program, który mo¿e ulec

ry odbêdzie siê 6-7.09.2008. Ustalono trasê korowodu do¿ynkowego,

jeszcze drobnym zmianom:

który wyruszy 07.09.2008 z boiska na ul. Folwarcznej o 13:00 w stronê

6.09.2008 – Sobota

Amfiteatru. Podejmowano wa¿ny problem wyboru „Starostów Do¿yn-

14:00-17:30 – „Strong Drwal”, pokazy jazdy bryczkami oraz wystêp

kowych”. Problem polega na tym, ¿e grono rolników jest niewielkie

formacji tanecznej „RODEO” w muzyce Country

i prawie wszyscy ju¿ „Starostowali”.

17:30-19:30 – Program artystyczny oraz wystêp zespo³u meksykañ-

Czas dla wszystkich jest nieub³agany. Nie ma w gminie m³odzie¿y na

skiego „Mariachi Los Amigos”

gospodarstwie. W przysz³oœci wytypowanie starostów rolników jak

19:30-24:00 – Zabawa taneczna

nakazuje tradycja stanie siê tak trudne, ¿e prawdopodobnie po zastano-

07.09.2008 – Niedziela

wieniu siê nad problemem rada gminy zmieni kryteria wyboru przychyla-

10:00 – Otwarcie Wystawy Ptactwa i Drobnego Inwentarza oraz

j¹c siê kandydatur¹ np. dla ludzi biznesu.

rozpoczêcie Turnieju Pi³ki Siatkowej

Jak co roku zapraszamy na imprezê, na której nowoœci¹ bêd¹ pokazy

13:00-14:00 – Przemarsz „Korowodu Do¿ynkowego”

pi³owania drewna na zasadzie rywalizacji 3 osobowych dru¿yn oraz

14:00-16:00 – Nabo¿eñstwo Ekumeniczne i Ceremonia³ Do¿ynkowy

pokazy przejazdu bryczek które odbêd¹ siê w dniu 06.09.2008.

16:00-19:30 – Program artystyczny: Zespó³ Regionalny „Jaworze”, Zespó³

Szczegó³owy program „XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia” podany bêdzie

Instrumentalny „Starzy Przyjaciele”, Orkiestra Dêta „Glorieta” oraz wystêp

na afiszach oraz na stronie internetowej Oœrodka Promocji Gminy Jawo-

rewii tanecznej „LOU LOU” w rytmach kankana, charlestona, salsy itp.

rze www.opgj.pl

20:00-24:00 Zabawa taneczna

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯
Z ¯YCIA GIMNAZJUM
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po¿egnanie. Klasy trzecie ¿egna³y szko³ê oraz grono pedago-

„DNI, KTÓRYCH NIE ZNAMY”

giczne tej¿e. Ich program tak¿e utrzymany by³ w satyrycznym
tonie. Potem trzecioklasiœci wrêczyli kwiaty ucz¹cym.

S³owa piosenki Marka Grechuty artysty, który debiutowa³ w latach szeœædziesi¹tych w s³ynnej, krakowskiej „Piwnicy pod

Po czêœci rozrywkowej przysz³a kolej na tê bardziej oficjaln¹.
G³os zabrali zaproszeni goœcie, którzy tak¿e po¿egnali ab-

Baranami” sta³y siê motywem przewodnim akademii, jaka mia³a miejsce 19.06 br. w jaworzañskim gimnazjum. W tym dniu

solwentów naszego gimnazjum. Wreszcie trzecioklasistów
po¿egna³a dyrektor Janina Holeksa, która ¿yczy³a im, aby

odbywa³a siê uroczystoœæ po¿egnania klas trzecich przez klasy m³odsze, grono pedagogiczne i rodziców. Urz¹d Gminy re-

zawsze w ¿yciu pozostawali sob¹ i dokonywali w³aœciwych
wyborów. Potem z kolei nadszed³ czas rozdania nagród ksi¹¿-

prezentowali: przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka,
sekretarz gminy Anna Skotnicka – Nêdzka oraz Przewodni-

kowych oraz dyplomów tym wszystkim, którzy na takowe
naprawdê w pe³ni zas³u¿yli. Dyrektor Janina Holeksa wrê-

cz¹ca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji radna Krystyna Szczypka (by³a dyrektorka Szko³y Podstawowej nr 3),

czy³a listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów, którzy w pe³ni
na to zas³u¿yli. Uroczystoœæ zakoñczy³ wystêp zespo³u „Dirt”,

zaœ Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców jego prezes James. Zebranych przywita³a dyrektor gimnazjum Janina Ho-

który spotka³ siê z du¿ym uznaniem nie tylko m³odzie¿owej
„czêœci” zgromadzonych.

leksa, która odda³a g³os m³odzie¿y. Klasy drugie przygotowa³y
program zatytu³owany „To ju¿ naprawdê koniec”, w którym

W bie¿¹cym roku szkolnym 2007/2008 jaworzañskie gimnazjum ukoñczy³o 76 uczniów. Przy czym wielu z nich otrzy-

w satyrycznej konwencji przedstawi³y d³ug¹, szkoln¹ drogê pewnego Janka – gimnazjalisty. Tekst uœwietni³y piosenki w wyko-

ma³o œwiadectwo z czerwonym paskiem oraz stypendium
naukowe. Warto tu nadmieniæ, ¿e to ostatnie otrzymuj¹ ci

naniu gimnazjalnego zespo³u wokalnego Cantus Novi. Nastêpnie uczniowie klas drugich rozdali upominki swoim starszym

uczniowie, którzy uzyskuj¹ œredni¹ ocen minimum 5 oraz
wzorowe b¹dŸ bardzo dobre zachowanie. W tym roku szkol-

kolegom – trzecioklasistom. Potem przyszed³ czas na kolejne

nym, jak wspomnia³am, wielu takowe otrzyma³o.
Osi¹gniêcia naszych absolwentów s¹ sta³ym elementem promuj¹cym jaworzañsk¹ placówkê. Warto tu nadmieniæ, i¿ promocja jest najczêœciej i najchêtniej stosowanym przez jaworzañskie gimnazjum elementem marketingu – mix. S³u¿y ona bowiem nie tylko do prezentowania potencjalnym odbiorcom samej
oferty edukacyjnej i sk³ania ich do skorzystania z tej¿e, ale przede
wszystkim ma na celu uzyskanie pozytywnego wizerunku szko³y, jej uczniów i nauczycieli, a tak¿e gminy Jaworze w ogóle.
I tak w minionym roku szkolnym osi¹gniêæ mamy naprawdê
bardzo wiele. Nie sposób odnotowaæ tu wszystkich, dlatego
ograniczê siê tu do niektórych z nich:
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II miejsce w Polsce w konkursie „M³odzie¿ na Morzu” w kategorii
„Na najlepiej pracuj¹ce Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej”;

w¹tpienia s¹ najlepsz¹ promocj¹ naszego gimnazjum. Ju¿
wstêpna analiza wyników tegorocznego egzaminu gimnazjal-

kontynuacja miêdzynarodowej wspó³pracy w ramach programu Socrates Comenius, który na chwilê obecn¹ ³¹czy trzy

nego wskazuje, ¿e nie s¹ to bynajmniej puste s³owa.
S¹dzê, i¿ ponadgimnazjalne szko³y, jakie sobie wybior¹ nasi

placówki oœwiatowe w Europie (Lisdoonvarna – Irlandia, Hoorn
– Holandia, Jaworze – Polska); II miejsce w Miêdzynarodo-

tegoroczni absolwenci spe³ni¹ ich oczekiwania i pozwol¹
ju¿ w doros³ym ¿yciu dokonywaæ trafnych wyborów. Przed

wym Konkursie Plastycznym w Lhotce Kameralnej (Nicol Tossati – uczennica kl. IIa); Wyró¿nienie w konkursie jêzyka

nimi, jak w tytule uroczystoœci „dni, których nie znamy”.
W imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej ¿yczê im, aby spe³ni³y

angielskiego FOX (Nicol Tossati-uczennica kl. IIa); Finalista
konkursu biblijnego „Jonasz” (Pawe³ Wantulok-uczeñ kl. IId)

siê ich nawet najœmielsze oczekiwania. mgr Barbara Staœ

Laureaci konkursu biblijnego „Jonasz” (Jakub Kaulbert –
uczeñ kl. Ib, Roman Bathelt– uczeñ kl. IIc); Finalista konkur-

PRACOWANIA PRACOWNIA KOMPUTEROWA
DLA GIMNAZJUM
,

su biblijnego „Sola Scriptora” (Jakub Kaulbert-uczeñ kl. Ib)
Laureat konkursu „Sola Scriptora” ( Roman Bathelt – uczeñ kl. IIc)
Wyró¿nienie w konkursie matematycznym „ Kangur 2008”
(Wolny Micha³-uczeñ kl. Ib, Krywult £ukasz-uczeñ kl. Ib,
Mrzyg³ód Pawe³-kl. Ic); I miejsce dru¿ynowo w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkó³ Maczkowskich czo³owe miejsca
uczniów zrzeszonych w Kole £uczniczym UKS – Dziesi¹tka
– Komes (Natalia Stanis³awska-uczennica kl.Ic, Piotr
Ziemnicki-uczeñ kl. IIId, Wojciech Mieszczak-uczeñ kl. IIIc);
I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w p³ywaniu (Mateusz
Górski – uczeñ kl. Ib); I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych w biegu na 100m. (Pawe³

W 2007 roku w porozumieniu z organem prowadz¹cym szko³ê
z³o¿yliœmy wniosek o przyznanie nam pracowni komputero-

Kukla – uczeñ kl.Ic); I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych w skoku w dal (Dariusz

wej w ramach projektu wspó³finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego „Pracownie komputerowe dla szkó³”.

Janas –uczeñ kl. IIc); III miejsce w Powiatowych Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych w skoku w dal (£ukasz

Nasza szko³a w maju tego samego roku zosta³a wytypowana do otrzymania tej pracowni.

Krywult-uczeñ kl. Ib); II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych w pchniêciu kul¹ (Rafa³

W tym roku w czerwcu firma, która wygra³a przetarg na dostarczanie tych pracowni zainstalowa³a sieæ LAN oraz pod³¹-

Pasterny-uczeñ kl. IIb); III miejsce w Powiatowych Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych w p³ywaniu (Mateusz

czy³a komputery do tej sieci. Wczeœniej szko³a by³a zobowi¹zana przygotowaæ sieæ internetow¹. W rezultacie otrzymali-

Marsza³ek-uczeñ kl. Ic); Wyró¿nienie w konkursie literackim
„Chcecie bajki oto bajka” (Jakub Kruczek-uczeñ kl. IIIb); Fi-

œmy dziesiêæ komputerów uczniowskich wraz z urz¹dzeniami wyjœcia i wejœcia, jeden komputer-serwer, komputer prze-

nalista konkursu przedmiotowego z jêzyka angielskiego (Piotr
Kluczniak-uczeñ kl. IIIb); I miejsce w konkursie plastycznym

noœny, wideoprojektor, skaner, drukarkê laserow¹ oraz programy licencjonowane. Wartoœæ ca³ej pracowni opiewa na

„Kiedy dzwoniê po stra¿ po¿arn¹” (Marta Tomala-uczennica
kl. IIc, Natalia Szczypka –uczennica kl. IIc); udzia³ i czo³owe

kwotê 41.406 z³.
Aby otrzymaæ tak¹ nowoczesn¹ pracowniê trzeba by³o spe³-

miejsca w konkursach o charakterze ogólnopolskim ( ogólnopolski konkurs „chcecie bajkê” – drugie miejsce zaj¹³ uczeñ

niæ pewne warunki. Jednym z warunków by³o ukoñczenie
szkoleñ komputerowych przez nauczycieli i dyrektora szko-

klasy drugiej – Pawe³ Borowy; udzia³ m³odzie¿y naszego
gimnazjum w uroczystoœciach o charakterze œrodowiskowym

³y. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie technologii
informacyjnej i edukacji multimedialnej w praktyce szkolnej.

(np. widowisko pantomima „Kwiat paproci” - posiad TMJ, widowisko „Wsi spokojna” – Dzieñ Otwartej Szko³y, uroczysta

Opiekun pracowni ukoñczy³ kurs SPD dotycz¹cy administrowania sieci¹ komputerow¹ Dyrektor szko³y musia³ ukoñczyæ

akademia „Cicha noc” – Dzieñ Patrona naszego gimnazjum).
Wymieniaj¹c dokonania naszych uczniów podkreœliæ nale¿y

kurs w zakresie wdra¿ania technologii informacyjnej i jej
wykorzystanie w zarz¹dzaniu szko³¹.

fakt, i¿ przy du¿ym zaanga¿owaniu tak ich samych, jak
i pedagogów buduj¹ oni pozytywny wizerunek naszej szko-

Ca³y sprzêt zosta³ ulokowany w pracowni szkolnej do tego przygotowanej. Wczeœniej jednak nale¿a³o usun¹æ z tej pracowni kom-

³y. Zatem w tym roku, podobnie zreszt¹ jak i w roku ubieg³ym, po¿egnaliœmy ju¿ kolejny raz dobre klasy, które bez

putery, które otrzymaliœmy w 2002 roku te¿ w ramach tego projektu. Mamy nadziejê, ¿e ta nowa pracowania bêdzie s³u¿yæ w³aœci-
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wej edukacji informatycznej m³odego pokolenia. Uczniowie bêd¹
korzystaæ w sposób higieniczny ze zdobyczy techniki komputero-

niem dostêpu do Internetu oraz programów u¿ytkowych. Wszystko inne bêdzie zale¿eæ od zdyscyplinowania uczniów, a w szcze-

wej oraz z umiejêtnoœci dydaktycznych nauczycieli prowadz¹cych
zajêcia edukacyjne w tym zakresie. Planujemy w przysz³ym roku

gólnoœci od poszanowania przez nich mienia szkolnego.
Janina Holeksa

szkolnym prowadziæ zajêcia ko³a komputerowego z wykorzysta-

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzu

Z ¯YCIA MOW
Czerwiec zacz¹³ siê i zakoñczy³ pod szyldem wydarzeñ artystycznych. W dniach 30.05.2008 - 02.06.2008r nasze Ko³o
Poetycko-Muzyczne (czyli Zespó³ w Czerni pod opiek¹ Zbigniewa Huberta) na XXII Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych „Kowad³o 2008” zdoby³o Puchar Marsza³ka
Województwa Œl¹skiego zajmuj¹c I miejsce w kategorii "formy
teatralne" oraz wyró¿nienie w kategorii "formy muzyczne".
W dniu 12 czerwca odby³ siê w naszej placówce ju¿ po raz
siódmy Turniej I Wiersza, w którym m³odzi poeci mieli okazjê zaprezentowaæ swoj¹ twórczoœæ. Przybyli do nas przedstawiciele z M³odzie¿owego Oœrodka Socjoterapii z Bielska
– Bia³ej, Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego

drowa³o do wychowanka MOS-u z Bielska, II miejsce (ex
aequo) nagrodzone odtwarzaczem MP3 zajêli nasi przed-

w Cieszynie, Pogotowia Opiekuñczego z Bielska oraz bielskiego Domu Dziecka nr 2. W konkursie wziê³o udzia³ 36

stawiciele, tegoroczni trzecioklasiœci Bartek Mos oraz Marek W³aszczuk, I miejsce zajê³a bezkonkurencyjna repre-

osób, z których ka¿da zaprezentowa³a swój autorski wiersz.
Wszyscy goœcie zostali przyjêci s³odkim poczêstunkiem.

zentantka Pogotowia Opiekuñczego, która wyjecha³a z Jaworza z radiem z odtwarzaczem p³yt CD. Ponadto ka¿dy
z uczestników otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i maskotkê –

Zmagania m³odych poetów uœwietni³ wystêp ko³a poetycko –
muzycznego pod kierunkiem mgr. Zbigniewa Huberta.
Dla zdobywców miejsc na podium ufundowano atrakcyjne
nagrody: za III miejsce wieczne pióro marki PARKER powê-

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
DO STARTU GOTOWI...START!
28 maja ca³a Szko³a Podstawowa nr 1 pracowa³a w pocie czo³a
nad sukcesami sportowymi. Lekkoatletyczne zmagania rozpoczê³y klasy I-III, rywalizuj¹c w konkurencjach na sali gimnastycznej. Maluchy wykazywa³y siê sprawnoœci¹ w biegach,
marszu z woreczkami na g³owie, przeskokach przez skakankê, toczeniu obrêcz¹, koz³owaniu pi³k¹ i rzucie woreczkiem do
celu. Wœród pierwszoklasistów najlepsze okaza³y siê ex aequo
dru¿yny I a i I c. Spoœród klas drugich laur zwyciêstwa przypad³
w udziale II b, a team III b pokona³ wszystkich trzecioklasistów.
Nastêpnie w sportowe szranki stanê³y klasy IV – VI. Ich zadaniem by³o zaliczenie indywidualnego wieloboju sprawnoœciowego (rowerowy tor przeszkód, hula-hop lub kampki, skoki
na kangurku, strza³y na bramkê, bieg z przewrotem na materacu, przenoszenie pi³ek lekarskich, rzuty do kosza, odbicia pi³ki siatkowej, skoki na skakance i prowadzenie pi³ki
no¿nej) oraz udzia³ w turniejach „dzikich dru¿yn” pi³karskich,
dwóch ogni i pi³ki siatkowej.

breloczek. Po emocjach zwi¹zanych z og³oszeniem wyników dla wszystkich uczestników zosta³a zorganizowana dyskoteka, na której bawiono siê „do upad³ego”.

ASZ

W dziesiêcioboju dziewcz¹t i ch³opców najlepszymi zawodnikami na poziomie klas zostali: Martyna Gruszczyk (IV a)
i £ukasz Labza (IV c), Sylwia Szymala (5 d) i Sebastian
Stasica (V b), Marta Biliñska (VI c) i Kacper Bo¿ek (VI d).
Turniej pi³ki siatkowej zakoñczy³ siê zwyciêstwem klasy VI
d, a turniej „dzikich dru¿yn” pi³karskich sukcesem sekstetu
kpt. Roberta Nowiñskiego. W turnieju dwóch ogni niepokonane okaza³y siê sk³ady klasy IV c i V a.
G³ównymi organizatorami Dnia Sportu byli wuefiœci - Gra¿yna
Machnik i Jacek Kruszyñski. Wspiera³o ich dzielnie dziesiêciu sêdziów: Miros³awa Hawe³ek, Iwona Królak, Ma³gorzata Cholewik, Jolanta Sienicka, Krystyna Penkala,
Natalia Ficek, Ewa Cholewik, Teresa Adamus, Marzena
Grygierczyk i Tomasz Zdunek. Skrupulatnym liczeniem g³osów zajê³a siê natomiast pani Beata Kantor. Nagrody w postaci sprzêtu sportowego dla najlepszych uczniów i klas ufundowa³ w imieniu Urzêdu Gminy Jaworze – Pe³nomocnik Wójta
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii pan Waldemar Saltarius.
polonista Tomasz Zdunek
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Franciszek Karol Szpok

s³aw £okietek, w roku 1327 na podstawie ho³du lennego Pia-

„ Œwiadomoœæ w³asnej przesz³oœci pomaga nam w³¹czyæ
siê w d³ugi szereg pokoleñ, by pokazaæ nastêpnym wspólne

stowicza œl¹skiego Kazimierza I oddaje siê w³adcy czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. Ten stan rzeczy trwa do 1620

dobro- Ojczyznê”.

r., kiedy to ziemia ta przechodzi pod panowanie Habsburgów, którzy w tym czasie s¹ cesarzami niemieckimi.

Papie¿ Jan Pawe³ II

Z PRZESZ£OŒCI JAWORZA
Piêkne i malownicze Jaworze po³o¿one u stóp Beskidu Œl¹skiego, którego nazwa wywodzi
siê, jak powiada
wieœæ ludowa, od
licznie tu rosn¹cych
niegdyœ jaworów, mo¿e poszczyciæ siê nie tylko urokiem
swego krajobrazu, ³agodnoœci¹ klimatu oraz pracowitymi
i spolegliwymi mieszkañcami, ale równie¿ bogat¹ przesz³oœci¹ historyczn¹. Mo¿emy z niej czerpaæ wiadomoœci z ró¿nych Ÿróde³, a m.in. z najstarszego dokumentu, dotycz¹cego dziejów tej podbeskidzkiej wsi, pochodz¹cego z roku 1305
(spis œwiadczeñ ch³opskich na rzecz biskupa wroc³awskiego), z adnotacji „komory cieszyñskiej”, zapisów „pañstwa
bielskiego”, protoko³ów powizytacyjnych biskupstwa wroc³awskiego np. z roku 1679 i 1688; dalszymi Ÿród³ami s¹: – dzie³o Reginalda Kneifla „Topografia cesarsko – królewskiej czêœci Œl¹ska” wydane w 1804 r. w Brnie oraz liczne artyku³y
i wzmianki prasy XIX i XX wieku. Najliczniejsze a zarazem
podstawowe materia³y do historii Jaworza pochodzenia lokalnego, a wiêc archiwa poszczególnych w³aœcicieli tej miejscowoœci, kroniki koœcielne i gminne, a tak¿e wiêksza czêœæ
kroniki szkolnej – niestety zaginê³y w czasie okupacji hitlerowskiej. Jak wiadomo, Niemcy wywozili lub niszczyli na
miejscu wszelkie dobra kulturalne ujarzmionych narodów,
a m.in. archiwa. Tak te¿ by³o w przypadku Jaworza. Spróbujmy jednak siêgn¹æ do dawnych lat, historii tej miejscowoœci.
* * *
Pocz¹tki osadnictwa s³owiañskiego na Œl¹sku Cieszyñskim
s¹ s³abo przebadane i st¹d te¿ ma³o znane. Pewne jest, ¿e
pozycjê tego zak¹tka wielkiej i bogatej ziemi œl¹skiej, przynale¿nej od zarania dziejów do Polski, umocni³ Boles³aw Chrobry pod koniec X wieku, ustanawiaj¹c w Cieszynie kasztelaniê i wytyczaj¹c granicê pañstwow¹ na OstrawIcy. W³adca
ten wy³¹czy³ te¿ Ziemie Cieszyñsk¹ spod jurysdykcji biskupa krakowskiego, a przy³¹czy³ ja do diecezji wroc³awskiej.
W okresie rozdrobnienia feudalnego w XII i XIII wieku Ksiêstwo Cieszyñskie, a wraz z nim Jaworze roz³¹cza siê z Macierz¹ i ostatecznie, czemu nie potrafi zapobiec król W³ady-

W 1918 r. upada cesarstwo austriackie, a utworzona 31.X.
tego¿ roku Rada Narodowa Ksiêstwa Cieszyñskiego og³asza przey³¹czenie Ksiêstwa Cieszyñskiego do Polski, na
któr¹ to chwilê od wieków wyczekiwa³a pracowita, kochaj¹ca sw¹ polsk¹ ojczyznê ludnoœæ tej ziemi.
* * *
Od pocz¹tku swego istnienia Jaworze nale¿a³o do ksiêstwa
Cieszyñskiego, którego w³oœci rozci¹ga³y siê na ca³ej ziemi
cieszyñskiej, bielskiej i oœwiêcimskiej. W okresie feudalizmu istnia³y tu folwarki ksi¹¿êce i szlacheckie, na których
niewolniczo pracowali ch³opi karczuj¹c bory, uprawiaj¹c pola,
hoduj¹c byd³o i owce, Ciê¿ka by³a dola ch³opska w tych czasach. Ucisk i wyzysk feudalny bazuj¹cy na rencie naturalnej, odrobkowej i pieniê¿nej k³ad³ siê ciê¿kim brzemieniem
na barki ludnoœci wiejskiej. „Panowie na Jaworzu”, a by³o ich
wielu, stosowali inne jeszcze rodzaje ucisku i wyzysku, jak
np. przymus o¿enku we w³asnej jedynie wsi, przymus propinacyjny, trwaj¹cy do 1848 r., polegaj¹cy na obowi¹zkowym
wykupie okreœlonej iloœci spirytusu nierektyfikowanego, potocznie nazwanego „ palark¹” itp.
Nie dziwi te¿, i¿ w Jaworzu mo¿na odnaleŸæ w Ÿród³ach historycznych liczne przyk³ady ostrej walki klasowej. Ch³opi
buntowali siê, s³ali deputacje a¿ do cesarskiego Wiednia ze
skargami na swych panów, notujemy te¿ wypadki ucieczki
na Górny Œl¹sk, zw³aszcza po 1742 r., kiedy to dosta³ siê on
pod panowanie pruskie. Ch³opi odnosz¹ pewne sukcesy
w postaci cesarskich edyktów, które ³agodz¹ czêœciowo ich
niedolê. Przyk³adem tego mo¿e byæ patent z 1771 r. okreœlaj¹cy rozmiary powinnoœci ch³opskich wobec panów.. Ale
opornych, a zw³aszcza przywódców tej walki, karano bezwzglêdnie ch³ost¹, a nawet wiêziono, Po dziœ dzieñ w Jaworzu znany jest termin „ stolnica” – ³awa, na której katowano
ch³opów, czy te¿ powiedzenie „idzie do Grojca po mores” –
czyli po wyrok, jako ¿e w GrodŸcu urzêdowa³ s¹d okrêgowy.
* * *
Jaworze czêsto zmienia³o swych w³aœcicieli. Od XIV do XX
wieku mo¿emy wymieniæ: Piastowiczów cieszyñskich, Mikulasza von Arnsdorf, Jaworskich, Promnitzów, Rudeckiego, Bludowskiego, Centnara, Schlicka, Starzyñskiego, Góreckiego,
Blocha, Kornitza, Marklowskiego, Lossaka, Laschowskich,
hrabiów Saint Genois, i wreszcie ostatnich posiadaczy Jaworza hrabiów Larisch –Mönnichów z Karwiny, którzy w 1906 r.

LIPIEC

ECHO JAWORZA str. 12

2008 ROK

nabyli tutejsze dobra leœne i ziemskie za bezcen w drodze
licytacji i dzier¿yli je a¿ do 1945 r. Dla zainteresowanych

przesz³oœci, teraŸniejszoœci , jak i przysz³oœci. I one te¿ od dziesiêcioleci przedstawiam na ³amach licznych regionalnych i ogólnokra-

jeszcze mo¿e garœæ wa¿niejszych historycznie faktów z przesz³oœci Jaworza. Okazuje siê w œwietle dokumentów, ¿e ta

jowych wydawnictwach. Oto np. w 1974 roku artyku³em pt. „Renesans kurortu” opublikowanym w tygodniku „S³u¿ba Zdrowia” podj¹-

ma³a podgórska wiosczyna ociera³a siê nieraz o wielkie wydarzenia o charakterze miêdzypañstwowym. Zawdziêcza to

³em na d³ugo zagadnienie kuracyjno – lecznicze Jaworza. O chlubnych tradycjach naszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej pisa³em m.in.

g³ównie wa¿nemu traktowi miêdzynarodowemu, jakim by³a
tzw. „droga cesarska” albo „cieszyñska”. W 1683 r. przecho-

w „Kalendarzu Beskidzkim”, zaœ sprawy rolnicze porusza³em na
³amach „ Zielonego Sztandaru” oraz innych czasopism.

dzi³y przez Jaworze oddzia³y wojska króla Jana III Sobieskiego œpiesz¹ce na odsiecz Wiednia, zaœ w XVII i XVIII wie-

Ale czas biegnie szybko i nieub³aganie. Powy¿szym tekstem
chcia³bym zakoñczyæ moja d³ugoletnia dzia³alnoœæ dzienni-

ku dotarli tu najeŸdŸcy szwedzcy, którzy prawdopodobnie
w roku 1709 spalili domostwa wokó³ „M³yñskiej Kêpy”,. Pod

karsk¹ w s³u¿bie Jaworza i jego mieszkañców, bo przecie¿
nie sposób byæ dozgonnym redaktorem naczelnym „ Echa

koniec konfederacji barskiej z lat 1768-72, jej w³adze ucieka³y têdy przed wojskami rosyjskimi na Cieszyn.

Jaworza”- jak mawiaj¹ dziennikarscy przyjaciele najstarszy
na œwiecie. Obecnie intensywnie zabiorê siê do spisywania

* * *
Z nowszych dziejów Jaworza mo¿na z dum¹ odnotowaæ fakt

osobistych wspomnieñ ¿yciowych oraz opracowania historii
Jaworza – jeœli nie do publikacji to chocia¿ „do szuflady”.

dzia³ania na jego terenie w 1918 r. rady narodowej pod przewodnictwem Paw³a Krehuta, która dzielnie wystêpowa³a za

No i aby przejœæ ostatecznie do osobistej przesz³oœci pozwolê
po¿egnaæ siê z Sz. Czytelnikami „Echa Jaworza” starojaworzañ-

przy³¹czeniem ziemi œl¹skiej do Polski. W roku 1919 urzêduj¹ca w Jaworzu Wysoka Komisja Aliancka w czasie spo-

skim zawo³aniem – „ Zostóñcie z Bogym rozstomili ludkowie”.

rów granicznych z Czechami, a w dniu 12 czerwca tego¿
roku przeje¿d¿a³ têdy gen. Józef Haller, entuzjastycznie wi-

* * *
PS. – I na ostateczny finisz mego „istnienia” w „ EJ” pragnê

tany przez mieszkañców wsi.
* * *

serdecznie podziêkowaæ wszystkim redakcyjnym Wspó³pracownikom – za wieloletnie wspó³dzia³anie, a Wojciecho-

I wreszcie nadszed³ najtragiczniejszy moment w wielowiekowej historii Jaworza. Z 2 na 3 wrzeœnia 1939 r. po zaciêtych

wi Bertischowi oraz Piotrowi Filipkowskiemu za tekst poœwiecony mej osobie pt. „Mieliœmy zaszczyt”, zamieszczony

walkach toczonych z oddzia³ami wojska polskiego wieœ zajmuj¹ wojska hitlerowskiego najeŸdŸcy. Jest wœród nich wnuk

w grudniowym numerze naszego miesiêcznika, który pragnê uzupe³niæ o nastêpuj¹ce wa¿ne dla mnie aspekty: pri-

by³ego rz¹dcy Jaworza hrabiego Kwisty. Zaczyna siê okupacja
hitlerowska i martyrologia ludnoœci polskiej. Podobna do tej

mo – poza Uniwersytetem Jagielloñskim ukoñczy³em równie¿ studia dziennikarskie na Uniwersytecie Œl¹skim; se-

z innych ziem naszej umêczonej ojczyzny. Pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich – mieszkañców Jaworza – znajduj¹cy siê

cundo – otrzyma³em tak¿e Laur „Srebrnej Cieszynianki”,
który sobie szczególnie ceniê; tertio – nasi stra¿acy uho-

w centrum wsi, przypomina o latach gehenny okupacyjnej.
Po przesz³o piêciu latach krwawych rz¹dów okupanta nadesz³o

norowali mnie Srebrn¹ Odznak¹ „Zas³u¿onego dla Po¿arnictwa”, w uznaniu propagowania tutejszej OSP na ³amach

wyzwolenie. Przynieœli je ¿o³nierze Armii radzieckiej. Dnia 14 II
1945 r. Jaworze by³o wolne, choæ w leœno – górskich wertepach

ró¿nych wydawnictw, m.in.: „ Stra¿aka” …
Franciszek K. Szpok

trwa³y jeszcze walki z hitlerowcami do kwietnia. Rozlega³y siê
jeszcze wystrza³y karabinowe i huk armat, a ju¿ 17 lutego odbywa siê we wsi pierwsze posiedzenie Rady Narodowej pod przewodnictwem Jana Skotnickiego, znanego dzia³acza robotniczego. Na urz¹d wójta gminnego powo³ano wtedy Andrzeja Fonioka.
I tak w Jaworzu rozpoczê³a siê nowa w³adza i nowa Polska. Ale
prawdziw¹ wolnoœæ i niepodleg³oœæ dla naszej Ojczyzny przyniós³ dopiero prze³omowy historycznie rok 1989.
S³awetna œl¹ska poetka ludowa z Pruchnej nieopodal CieszynaEmilia Michalska – prawdê napisa³a wielbi¹c nasz¹ wieœ nastêpuj¹cymi s³owami – „ Jaworze, Jaworze piêkne w ka¿dej porze…” I ja tak myœlê i odczuwam wraz z innymi wspó³rodakami.
Jako rodowitemu jaworzaninowi problemy tej urokliwej podb³atniañskiej miejscowoœci le¿¹ mi szczególnie na sercu, zarówno w aspekcie

OD REDAKCJI
Zamieszczamy zdjêcie
Pana Karola Jaworskiego, które przez
przeoczenie pominêliœmy w poprzednim wydaniu Echa Jaworza
z czerwca br. do tekstu
F. K. Szpoka „Jaworzañskie gawêdziarstwo”. Serdecznie obu
Panów przepraszamy.
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Wincenty Pol
JAWORZA ZAK£AD ¯ÊTYCZNY
Wstêp od redakcji
W majowym numerze Echa Jaworza zamieœciliœmy informacjê
o szansach - póki co mglistych na uzyskanie przez Gminê
Jaworze odwiertów i tym samym zrobienie kilku kroków naprzód
w dziele odbudowy jaworzañskiego uzdrowiska. Czy temat utknie
na wiele lat w urzêdniczych gabinetach? Mo¿na mieæ nadziejê,
¿e dobro spo³eczne zwyciê¿y nad politycznymi partykularyzmami. Póki co polecamy fragmenty tekstu z II po³owy XIX wieku W.
Pola na temat Jaworza i uzdrowiska. Tekst ten jest doœæ obszerny i w sposób precyzyjny przedstawia walory Jaworza. Z racji
mo¿liwoœci redakcyjnych wybraliœmy z szerszego opracowania
tylko te fragmenty, które oddaj¹ naprawdê wielkoœæ uzdrowiska
Jaworze w II po³owie XIX wieku. Czy do¿yjemy czasów aby ktoœ
kiedyœ znów napisa³ o Jaworzu podobnie? Póki co zapraszamy
do lektury poni¿szego tekstu.
„Z dniem 15 maja (1871) zosta³ zak³ad ¯êtyczny w Jaworzu
na górnym austriackim Œl¹sku stworzonym dla u¿ytku publicznoœci. Wiadomoœæ ta jest wa¿n¹ dla lekarzy naszych i dla tych
krain ró¿nych, które ¿êtycznych zak³adów nie maj¹. Warunkiem uzdrawiaj¹cej ¿êtycy cierpi¹cych na s³aboœci p³ucne, nie¿yty i wyniszczenia, na upadek si³ i potrzebne od¿ywienie, s¹
pasze górskie, na których siê pas¹ owce daj¹ce ¿êtycê.[…]
¯êtyczne leki s¹ stare jak œwiat. Znane by³y jeszcze w starym
zakonie i u wszystkich narodów. […] Przybywaj¹cy do Jaworza znajdzie zaraz w pierwszej chwili przybycia swego punkt
oparcia u dyrektora zak³adu dr Kauffmana, krakowianina, który
w³aœnie w tym roku obj¹³ ten zak³ad jako lekarz miejscowy[…].
Zak³ad ¯êtyczny w Jaworzu wziê³a balneologiczna Komisja krakowska pod swoja opiekê. Dr Kaufmann, cz³onek lekarskiego
Towarzystwa w Krakowie, zostaje w zwi¹zku z gronem lekarzy
naszych i zastosuje siê do danych sobie instrukcji Balneologicznej Komisji […] Jaworze jest wielk¹ majêtnoœci¹ hr. SaintGenois, po³o¿one na podnó¿u Beskidów Œl¹skich. Góry Jaworza maj¹ alpejskie i podalpejskie pasze i na polanach dworskich, w odleg³oœci przesz³o mili od samego zak³adu, pas¹ siê
stada owiec, które dostarczaj¹ najlepszej ¿êtycy. ¯êtyca jest
robiona pod nadzorem miejscowego lekarza i w pobielanych,
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k³adu górale. Tu pod³ug przepisu, w obecnoœci lekarza, pij¹ j¹
chorzy, przechadzaj¹c siê w czasie s³otnym po krytym kru¿ganku. Chorzy potrzebuj¹cy kuracji mlecznej, znajd¹ w wybornej mleczarni zak³adu najlepsze mleko, ciep³e od podoju i kwaœne, je¿eli bêd¹ takie mieli przepisane.
Zak³ad ma ³azienki i pod³ug potrzeby mog¹ chorzy w nich pobieraæ k¹piele z czystej letniej wody, balsamiczne z œwie¿ego wyrabianego igliwia, k¹piele szlamowe, tudzie¿ wszelkie k¹piele
sztuczne, wed³ug przepisu lekarzy. Nadto jest zak³ad hydropatyczny i ca³kowite urz¹dzenie do u¿ycia k¹pieli zimnych i spadkowych dla mê¿czyzn i dla dam z osobna urz¹dzony. Wszystkie wody mineralne, mog¹ce zostawaæ w zwi¹zku jako œrodki
lekarskie z zak³adem ¿êtycznym znajd¹ chorzy w aptece miejscowej.[…] Zak³ad posiada dla umieszczenia goœci odpowiedni¹
iloœæ najlepszych pomieszczeñ suchych i s³onecznych. S¹ tu
bowiem dwa pawilony zamkowe ku temu urz¹dzone. Domy
i domki rozrzucone po parku tzw. Kurhaus dom du¿y i piêtrowy,
sk³adaj¹cy siê z 34 pomieszczeñ […] Obok Kurhausu znajduje
siê dom zebrania k¹pielowych goœci. S¹ tu sale jadalne i koncertowe, restauracja jest najstaranniej urz¹dzon¹ dla potrzeby goœci i chorych. Czytelnia opatrzona znaczn¹ liczb¹ krajowych
i zagranicznych dzienników w kilku jêzykach. Kawiarnia, bilard,
fortepian, stoj¹cy na rozkazy tych, którzy by w pewnych godzinach chcieli robiæ studia lub bawiæ siê muzyk¹, a w koñcu sklep,
opatrzony w mieszane towary, obmyœlany dla wygód k¹pielowych goœci[…] Park jest najwyborniej utrzymany, ma cieniste
i s³oneczne partie, kwieciste partery i siedzenia tu¿ obok domów
i w g³êbi przechadzek. Przeœliczne i egzotyczne drzewa s¹ wielk¹
ozdob¹ miejsca, a jedno tu trzeba dodaæ, ¿e wielkie gazony
w parku kolejno koszone, rozszerzaj¹ woñ siana, co bardzo zbawiennie dzia³a na cierpi¹ce p³uca. Œcie¿ki w parku s¹ ubite ¿wirem, o ka¿dej porze suche, i tak artystycznie prowadzone, i¿ na
najwy¿sze wzgórki okoliczne wychodzi siê z ³atwoœci¹, nie czuj¹c tego prawie. […] Chorzy nie s¹ tu mêczeni ani wzglêdami
krêpuj¹cej konweniencji, ani wystawnymi toaletami, ani obowi¹zkowymi wizytami i rewizytami, ani w koñcu hucznymi zabawami
i wycieczkami, od których by siê usun¹æ nie mo¿na, a które siê
tak bardzo we znaki daj¹ w innych k¹pielowych zak³adach”[…].
„Kraj” tom XII nr 309 z 20 maja 1871 roku.
Na podstawie zapisów sporz¹dzonych przez K. Jaworskiego. frag-

blaszanych naczyniach przynosz¹ j¹ codziennie rano do za-

menty wybra³

Z KART HISTORII POWSTANIA DOMU
KATOLICKIEGO W JAWORZU

Parafialnej i ks. proboszcza Adama Gramatyki jest modernizowany i odnawiany. Widaæ to id¹c do koœcio³a. Ze wzglê-

Jak siê okazuje nieocenionym Ÿród³em informacji po wielu
wielu latach s¹ gazety i zawarte w nich relacje z wydarzeñ,

dów finansowych nie jest to zadanie ³atwe. Ale i wówczas
budowa Domu Katolickiego by³a przedsiêwziêciem prawie

o których dziœ ju¿ praktycznie nie mog¹ zaœwiadczyæ ówczeœni œwiadkowie. Dziœ czêsto przechodz¹c obok budyn-

ponad si³y jaworzan. A jednak - dziêki determinacji parafian,
ksiê¿y, uda³o siê wybudowaæ Dom i sp³aciæ wszystkie zo-

ków i pomników Jaworza nie zwracamy na nie uwagi. Podobnie mo¿e i rzecz siê ma z budynkiem Czytelni Katolic-

bowi¹zania. Dziœ ten dom i inne obiekty w Jaworzu s¹ niemym œwiadkiem swej wspania³ej historii, nieraz bardzo burz-

kiej - Domu Katolickiego. Dziœ budynek ten staraniem Rady

liwej. Budowa Domu Katolickiego w Jaworzu by³a na owe

P. Filipkowski.
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czasy ogromnym wysi³kiem nie tylko mieszkañców ale i kolejnych dwóch proboszczów parafii katolickiej. Warto zag³êbiæ siê

Z HISTORII POWSTANIA DOMU
KATOLICKIEGO

w lekturê tych tekstów Gwiazdki Cieszyñskiej aby choæ na chwilê znów poczuæ atmosferê tamtych minionych dni. A trzeba

[...] Ks Józef Handzlik by³y proboszcz w Jaworzu powzi¹³

przyznaæ, ¿e jaworzanie wówczas cechowali siê niebywa³ym
z dzisiejszego punktu widzenia zaanga¿owaniem spo³ecznym
zarówno w prace na rzecz gminy jak i parafii. A cecha ta obejmowa³a praktycznie wszystkich niezale¿nie od wyznania.
pf

chwalebn¹ myœl wybudowania Domu Katolickiego. W 1926
roku zaczêto zbieraæ fundusze i przyst¹piono do budowy.
Sk³adki jednak nie da³y z powodu ubóstwa ludnoœci spodziewanych rezultatów. Ofiarni obywatele dopomogli za to sw¹
prac¹ i us³ug¹ do rych³ego ukoñczenia dzie³a tak, ¿e przy
swym odejœciu móg³ siê ks proboszcz z dum¹ popatrzeæ
na swe dzie³o tj mury otynkowane i przykryte dachem.
Wielka pomoc¹ by³ pan hrabia tutejszy, który kaza³ 21 wagonów
materia³ów dowieŸæ bezp³atnie autem i koñmi z dworca. Nadto
dostarczy³ materia³u z w³asnej fabryki za kilka tysiêcy z³otych,
które zosta³y do zap³acenia, 17 wagonów zwieŸli pp Józef i Franciszek Niesyt, Karol Wawrzyczek, Piszcza³ka, Jan Ma³ysz, Jerzy
Dudek, Czernek, Karol Bo¿ek, Brandys z Pasiek, pomagali tak¿e
wszyscy Na³ê¿anie[…] Pracowali zupe³nie bezp³atnie lub za bar-

POŒWIÊCENIE DOMU KATOLICKIEGO

dzo ma³ym wynagrodzeniem m³odzieñcy ze Stowarzyszenia, a
mianowicie; W³. Kajzer, Leon Kuœ, Emil i Jan Klajmon, Fo³ta, Ki-

„Niedziela 19 sierpnia br. by³a dniem chwa³y i triumfu i zostanie na zawsze we wdziêcznej pamiêci naszego ludu.

sia³a, Legut, Andrzej, Antoni i Franciszek ks. Andrzej Kuœ, Kudzie³ka, Wojtek, Badura, Tymon, Korzeniowski i inni.

Ju¿ od wczesnego ranka zwiastowa³ huk moŸdzierzy nadchodz¹cy wielki dzieñ. Zaczê³a nap³ywaæ ludnoœæ i zorganizowana

Elektryczne przewody zaprawi³ bezp³atnie druh Wiktor Gawlas, prace blacharskie wykona³ p. Brzezina. Prace ciesiel-

m³odzie¿ z okolicy ze sztandarami, a m³odzie¿ z Mazañcowic
nawet z w³asn¹ kapel¹. O godzinie 10-tej wyruszy³ wspania³y

skie wykonali bezp³atnie Jerzy Jaworski i Strzelczyk z Jasienicy, a za ma³ym wynagrodzeniem Józef Waszek. Prace

pochód z 9 sztandarami i 2 kapelami do koœcio³a. Interesuj¹ce
kazanie wyg³osi³ nam w parku przed koœcio³em ks. pra³at Lon-

stolarskie uskuteczni³ za niskim wynagrodzeniem Antoni
i Józef Szczepan. Cennym doradc¹ przy wszystkich pra-

dzin. Jego osoba i temat kazania potrafi³y przez ca³¹ godzinê
utrzymaæ w skupieniu uwagê niezwykle licznych rzesz s³ucha-

cach by³ p Józef Malich, wermistrz fabryki hr. w Jaworzu.
W roku 1928 zosta³ budynek wewn¹trz wykoñczony. Przedsta-

czy. Sumê celebrowa³ ks. Józef Hanzlik z proboszcz z Jab³onkowa. Po skoñczonym nabo¿eñstwie poszliœmy w pochodzie

wia siê okazale. Posiada doœæ obszern¹ wymalowan¹ salê zebrañ, ozdobion¹ dwoma lustrami, zaopatrzon¹ na zimê odpowied-

i z pieœni¹ na ustach do Domu Katolickiego, którego poœwiêcenia dokona³ w zastêpstwie J.E. Ks Biskupa Generalny Wika-

nim piecem. Zakupiono 150 krzese³, kilka ³awek i sto³ów. Dzisiaj
jest na Sali za ciasno, szczególnie podczas przedstawienia. Dom

riusz ks Kasperlik z Katowic. On tez przemówi³ do ludu naszego. Donoœnym g³osem i przekonywuj¹co podniós³ przyjazne

Katolicki posiada dalej w³asn¹ sta³¹ scenê z pluszow¹ zas³on¹,
drug¹ mniejsz¹ salê dla zebrañ – posiedzeñ, gdzie siê mieszcz¹

stanowisko koœcio³a wobec oœwiaty, czego dowodem miêdzy
innymi i ta nasza skromna placówka oœwiatowa. Nastêpnie wy-

Kasa Raiffeisena i biblioteka. Biblioteka sk³ada siê z 248 tomów.
Ksi¹¿ki mocno zestrzêpione zosta³y obecnie oprawione i w po³o-

t³umaczy³ wielkie znaczenie Domu Katolickiego dla Parafii. Przemawiali kolejno ks pra³at Londzin, p starosta Duda z Bielska

wie nowymi uzupe³nione. Miêdzy innymi otrzymaliœmy od redakcji Goœcia Niedzielnego nagrodê na za zdobycie 130 czytelników

i inni. Ze wszystkich przemówieñ da³o siê wyczuæ jedno zdanie,
¿e Dom Katolicki ma s³u¿yæ Bogu i OjczyŸnie. Po podziêkowa-

dla gazetki , wiêksz¹ iloœæ ksi¹¿ek wartoœci 70 z³”. […].

niu miejscowego proboszcza dostojnym goœciom za ich czynny
udzia³ w uroczystoœci i odœpiewaniu pieœni „My chcemy Boga”

NOWY DOM KATOLICKI (cd)

zakoñczono uroczystoœæ koœcieln¹. ¯e uroczystoœæ nam ta wypad³a wspaniale, mamy do zawdziêczenia przede wszystkim
³askawoœci niebios, które nam da³y piêkn¹ pogodê, dalej udzia³owi dostojnych przedstawicieli w³adzy koœcielnej i œwieckiej, zorganizowanej m³odzie¿y ze Œl¹ska Cieszyñskiego, jak te¿ licznym rzeszom ludnoœci miejscowej i pozamiejscowej” […].
Gwiazdka Cieszyñska 1928 nr 68

Gwiazdka Cieszyñska 1929 nr 1

„Gminie Katolickiej przyby³ w tym roku nowy przybytek oœwiaty. Istniej¹cy od 1927 roku Dom Katolicki okaza³ siê dla silnie
pulsuj¹cego ¿ycia katolickiego za szczup³y, tote¿ w bie¿¹cym roku zosta³ wspólnymi si³ami katolików […] rozbudowany. Przyby³ od strony po³udniowej piêkny jednopiêtrowy budynek. Na piêtrze stworzono przestrzeñ dla trzech s³onecznych mieszkañ z widokiem na pobliskie góry, parter zaœ przeznaczono na scenê”[…].
Gwiazdka Cieszyñska 1934 nr 100
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WSPÓLNE SPRAWY
DZIEÑ SENIORA 2008
Ju¿ po raz ósmy 6 czerwca 2008r. w goœcinnych progach Szko³y
Podstawowej“Nr 1 w Jaworzu odby³o siê spotkanie seniorów
naszej gminy. Zaproszone by³y osoby, które ukoñczy³y 78 rok
¿ycia, wraz ze wspó³ma³¿onkami, a tak¿e cz³onkowie Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów ko³a Nr 8 w Jaworzu. Pogoda by³a ³adna, nastroje, bardzo dobre, a przygotowany poczê-

stunek smaczny, co razem z³o¿y³o siê na udan¹ imprezê.
Do wspólnego œpiewu i tañca zachêca³ zespó³ „Starzy Przyjaciele”, który tradycyjnie uœwietni³ spotkanie swoim koncertem. W mi³ej atmosferze czas szybko up³yn¹³. Nastêpny
Dzieñ Seniora ju¿ za rok. Do zobaczenia.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu

KONKURS KULINARNY ANNO DOMINI 2008
W Sali OSP w dniu 10 06. Br. przy organizacyjnym wsparciu Wójta Gminy Jaworze oraz Oœrodka Promocji Gminy Jaworze
oba Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Ko³o Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Zespó³ Regionalny Jaworze przyst¹pi³y do
I etapu Konkursu Kulinarnego. Co potrafi¹ nasze Panie trudno opisaæ s³owami. Zobaczcie Pañstwo sami. Zakwalifikowane
przez komisjê potrawy wezm¹ udzia³ w II etapie na konkursie powiatowym.

PODZIÊKOWANIE
WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIÊ DO ZORGANIZOWANIA II SAMOCHODOWEGO RAJDU JAWORZA
I FESTYNU „NA POWITANIE WAKACJI” SERDECZNIE DZIÊKUJEMY.
W OCENIE UCZESTNIKÓW OBIE IMPREZY UDA£Y SIÊ ZNAKOMICIE.
OŒRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE
i REDAKCJA ECHA JAWORZA

zdjêcia str. 20

PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH

Str. 15, 16

„BELL RINGERS” W JAWORZU
W czwartek 26 czerwca w Koœciele Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu mia³ miejsce niezwyk³y koncert zespo³u
angielskich dzwonków „Bell Ringers”. Zespól ten koncertuje
od 1984 roku. „Bell Ringers” dzia³a przy Pine Tree Academy
w USA. Zespó³ ten tworz¹ g³ównie m³odzi muzycy w wieku
15-18 lat. Zespó³ koncertowa³ ju¿ w kilkakrotnie w Europie
i Ameryce Po³udniowej. W Polsce by³ po raz trzeci i jak zawsze jest gor¹co przyjmowany przez publicznoœæ. Tak równie¿ by³o tym razem. Wielu s³uchaczom by³o dane us³yszeæ
ten wyj¹tkowy koncert z wykorzystaniem tak rzadkich u nas
instrumentów jakim s¹ klasyczne angielskie dzwonki. Tym
razem trasa koncertowa zespo³u wiod³a rzez Czechy, S³owacjê i Polskê. Kierownikiem i dyrygentem Zespo³u jest Do-

ris Krueger, któr¹ równie¿ goœciliœmy w Jaworzu. Tym, którzy chcieliby poznaæ wiêcej szczegó³ów o samym zespole,
a mo¿e pos³uchaæ fragmentów ich utworów w formacie mp3
odsy³amy na stronê internetow¹ www.bellringers.pl
pf
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V PIKNIK PARAFIALNY
W niedzielê 1 czerwca Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu zorganizowa³a ju¿ po raz pi¹ty Piknik Parafialny. Piknik
ten sk³ada siê niejako z dwóch czêœci- nabo¿eñstwa rodzinnego
– m³odzie¿owego, koncertu i poza koœcio³em - rodzinnego spotkania parafian przy napojach, cieœcie, kie³basie, wspólnych rozmowach czy zabawach sportowych.
Festyn rozpocz¹³ siê nabo¿eñstwem o godzinie 15.00 prowadzonym przez ks. W³adys³awa Wantuloka przy wokalnym
wsparciu czêœci Zespo³u Cantate. Ks. W³. Wantulok w swoim kazaniu nawi¹za³ do s³ów Jezus Chrystusa zapisanych w
Ewangelii œw. Mateusza „PójdŸcie do mnie wszyscy”. Ks.
Wantulok zwróci³ uwagê na problemy wspó³czesnych spo³e-

kowski. Ale co wa¿ne podkreœlenia - mo¿e podœwiadomie
nawi¹zano do tradycji przedwojennych loterii dobroczynnych,

czeñstw – tzw. braku czasu, dla siebie, rodzin, dzieci, pracoholizmu i p³yn¹cych st¹d zagro¿eñ dla wspó³czesnej rodziny

które wœród wszystkich mieszkañców Jaworza dawniej cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹. Jak widaæ by³o i tym razem, ko-

chrzeœcijañskiej, jej trwa³oœci, ale i prawid³owych zdrowych
relacji z Bogiem lub konsekwencji ich zerwania. W czasie

lejka po losy loterii fantowej by³a wiêksza ni¿ po grilowan¹ kie³baskê. Losy w cenie 3-5-10 z³ wygrywa³y; a mo¿na by³o wylo-

nabo¿eñstwa pieœni¹ s³u¿y³ miejscowy zespó³ Cantate. W
drugiej czêœci swój program dla matek i ojców przedstawi³y

sowaæ akcesoria komputerowe, zabawki dla dzieci, przybory
szkolne ale i… ¿ywego królika. Wszystkie losy w szybkim tem-

dzieci z Chórku Dzieciêco-M³odzie¿owego pod dyrekcj¹ pani
Eryki Binek-Pytlowany. Ostatni¹ czêœæ stanowi³o przedsta-

pie znalaz³y nabywców sprawiaj¹c uciechê najm³odszym
w postaci wylosowanych nagród.

wienie w ich wykonaniu na kanwie znanych i lubianych bohaterów bajek „Bolka i Lolka” oraz „ Reksia”.

Trzeba przyznaæ, ¿e pomys³ Pikniku Parafialnego jest „strza³em w dziesi¹tkê”. Wiedz¹ o tym uczestnicy Pikniku. Warto

Drug¹ czêœæ pikniku Parafialnego stanowi³o wspólne spotkanie
przy kawie, cieœcie , grilu i napojach na parkingu przed Koœcio-

kolejnych przekonaæ do tej idei i uczestnictwa w takich spotkaniach. Ca³y dochód z Pikniku zostanie przekazany na

³em. By³y okazje do wspólnych rozmów, dzieci mia³y okazjê
do wspólnych zabaw. Tu ca³oœci¹ „dowodzi³” ks. Andrzej Krzy-

zorganizowanie tzw. pó³kolonii dla dzieci z jaworzañskiej
parafii ewangelickiej.
pf

IV KONCERT CHÓRÓW EWANGELICKICH ZIEMI CIESZYÑSKIEJ
W sobotê 21 czerwca na terenie amfiteatru w Jaworzu mia³ miejsce ju¿ po raz czwarty Koncert
Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyñskiej. Na scenie jaworzañskiego amfiteatru chóry ewangelickie prezentowa³y pierwszej czêœci koncertu pieœni religijne, a w drugiej czêœci – pieœni
ludowe. Organizatorem koncertu by³ chór ewangelicki z Jaworza pod dyrekcj¹ pastorowej Ruty
Janik. Koncert pieœni religijnej prowadzi³ ks. W³adys³aw Wantulok i ks. Alfred Staniek z
Istebnej. Wœród obecnych goœci by³ biskup Diecezji Cieszyñskiej ks. Pawe³ Anweiler. Koncert zosta³ zorganizowany przy wsparciu Urzêdu Gminy Jaworze, Oœrodka Promocji Gminy
Jaworze oraz Samorz¹du Województwa Œl¹skiego. Wœród obecnych goœci byli przedstawiciele Rady Gminy Jaworze wraz z jej wiceprzewodnicz¹cym Zbigniewem Putkiem, a Urz¹d
Gminy reprezentowa³a Sekretarz Urzêdu Gminy Anna Skotnicka-Nêdzka.

WSPÓLNE ŒPIEWANIE Z MALARSTWEM
W TLE
W dniu 1 czerwca 2008 r. w “ Goœciñcu Szumny “ Towarzystwo Mi³oœników Jaworza mia³o zaszczyt goœciæ na kolejnych posiadach Mieczys³awa Grenia wraz ze swoj¹ twórczoœci¹ malarsk¹ oraz Zespó³ “Starzy Przyjaciele“, który znanymi nutkami zachêca³ do wspólnego œpiewania. Przyby³ych goœci serdecznie przywita³a prowadz¹ca posiady
Ma³gorzata Kobiela-Gryczka. Po malowniczym przedstawieniu postaci Mieczys³awa Grenia i Jego twórczoœci zapro-
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si³a uczestników posiad do Galerii “ Pod Groniem “na wernisa¿ wspania³ych prac , o których opowiada³ sam autor. Nale¿a-

g³ównym bohaterom posiad by nastêpnie przy œl¹skim ko³oczu, kawie lub herbacie rozpocz¹æ wspólne pogawêdki.

³oby wspomnieæ , ¿e przed dziewiêciu laty Galeria “ Pod Groniem “ zosta³a otwarta wernisa¿em naszego rodzimego twórcy

Towarzystwo Mi³oœników Jaworza zaprasza na kolejne posiady do Gospodarstwa Agroturystycznego Pañstwa Ireny

Mieczys³awa Grenia . Po nacieszeniu oczu i duszy piêknymi
pejza¿ami naszej beskidzkiej ziemi wróciliœmy do du¿ej sali

i Paw³a Steklów, które odbêd¹ siê 14. 09 2008r. O godz.
15.00, a ich tematem bêdzie spotkanie autorskie z gawê-

goœciñca by s³uchaæ oraz œpiewaæ wraz z zespo³em pod batut¹
Antoniego Kruczka. Na zakoñczenie z³o¿ono podziêkowania

dziarzem i poet¹ W³adys³awem Bu³k¹ po³¹czone z wystaw¹
koronek koniakowskich. Serdecznie zapraszamy.
RES

NASI NIEZWYCZAJNI
NOWOŒCI SKANSENU

Pomys³ pojawi³ siê podczas moich dawnych s³u¿bowych wy-

Pod tym tytu³em ju¿ od ponad roku Echo Jaworza prezentu-

jazdów w rejon dzisiejszego powiatu pszczyñskiego. Tam zaobserwowa³em u ró¿nych gospodarzy wystawione na widok
publiczny odrestaurowane dawne narzêdzia rolnicze i powozy.
Postanowi³em u siebie stworzyæ coœ podobnego, choæ nie by-

je mieszkañców naszej gminy, których pasja lub zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci wykraczaj¹ poza ramy „zwyk³ych” codziennych obowi¹zków.
Tym razem z nasz¹ reportersk¹ wizyt¹ udaliœmy siê do Zygmunta Podkówki. Zgadza siê, mo¿e ktoœ powiedzieæ – „nic
nowego - skansen jak skansen, znany, wielokrotnie opisywany w ca³ej lokalnej prasie”. A jednak, skansen Z. Podkówki w ostatnich miesi¹cach zaczyna znów zaskakiwaæ goœci
now¹ niespotykan¹ ofert¹. I ju¿ nie tylko prezentuje dawne
narzêdzia rolnicze ale i te bardziej z pogranicza wspó³czesnej choæ minionej „epoki”. Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e Z. Podkówka prowadzi skansen od 1993 roku.
Znany chyba wszystkim jaworzanom jest nie tylko z racji
popularyzacji wiedzy o kulturze materialnej Œl¹ska Cieszyñskiego ale i ze swej samorz¹dowej pracy; radnym Rady

Gminy Jaworze jest od 2002, Przewodnicz¹cym Komisji Kultury, Sportu i Edukacji, a w obecnej radzie – Wiceprzewodnicz¹cym Rady Gminy, aktywnie od lat anga¿uje siê w organizacjê gminnych imprez kulturalnych w tym szczególnie
w organizowanie korowodu do¿ynkowego i Jaworzañskiego
Wrzeœnia, w organizacjê pokazów dawnych tradycji rolniczych, promocjê naszego dziedzictwa kulturalnego poza granicami Polski – w Czechach, na S³owacji i na Wêgrzech. Ale
oddajmy g³os w³aœcicielowi i pomys³odawcy nowej wystawy.
Od kiedy pojawi³ siê u Pana pomys³ stworzenia skansenu i zbierania dawnych narzêdzi rolniczych?

³em wówczas pewien na ile zdo³am pozyskaæ ciekawe eksponaty. Czêœæ przedmiotów znalaz³em u siebie w domu, czêœæ
zaczêli dawaæ znajomi, s¹siedzi. Czêsto niepotrzebne wydawaæ by siê mog³o przedmioty dawnego u¿ytku, ja odnawia³em
we w³asnym zakresie. Tak powoli w przydomowym ogródku
zaczê³y pojawiaæ siê pierwsze bryczki, stare brony i inne urz¹dzenia. Z kolei przedstawiciel lokalnego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego poszukiwa³ atrakcyjnych miejsc do rozwoju agroturystyki i namówi³ mnie do stworzenia skansenu, którego celem
by³oby zachowanie dziedzictwa narodowego. Uzna³em, ¿e ze
wzglêdu na fakt, i¿ mam zabytkowe maszyny i urz¹dzenia rolnicze mogê spróbowaæ rozwin¹æ agroturystykê ze skansenem.
Niektóre z tych sprzêtów mam ju¿ od prawie 13 lat. Inne, które
naby³em w kiepskim ju¿ stanie niestety nie wytrzyma³y ci¹g³ego nara¿enia na dzia³anie warunków atmosferycznych. Czêœæ
urz¹dzeñ mam do dziœ w stodole, gdy¿ na zewn¹trz trudno aby
postawiæ hangar nad ca³ym skansenem.
Dziœ u Pana w skansenie praktycznie w trzech miejscach; w ma³ej „karczmie” i dobudowanej do domu
regionalnej izbie oraz dawnym sklepie mieszcz¹ siê
nowe eksponaty. W izbie zorganizowa³ Pan dawn¹
œl¹sk¹ „sypialniê” - po wystroju mo¿na s¹dziæ, ¿e
mamy tu po³¹czenie eksponatów z pocz¹tku XX wieku
do lat 70-tych XX wieku. W pozosta³ych pomieszczeniach mo¿emy zobaczyæ dawne urz¹dzenia radiofoniczne i telewizyjne. Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na swego
rodzaju „muzeum techniki”?
Pomys³ pojawi³ siê stosunkowo niedawno, podczas ubieg³orocznej wizyty w zaprzyjaŸnionej gminie Jaszboldoghaza na Wêgrzech. Podczas zwiedzania tamtejszych domostw, natkn¹³em
siê na przygotowane do zwiedzania skanseny w nieco innej formie- g³ównie pokazywano pokoje mieszkalne, w których ustawiono dawne urz¹dzenia, w tym i te, które my jeszcze pamiêtamy, choæ dla m³odego pokolenia ¿yj¹cego w œwiecie cyfrowych
technologii, stare czarno-bia³e telewizory, ko³choŸniki czy radia
lampowe sprzed II wojny œwiatowej to ju¿ prawdziwa historia.

LIPIEC

ECHO JAWORZA str. 18

2008 ROK

W jaki sposób w tak krótkim czasie uda³o siê Panu zgromadziæ tutaj jak widaæ pokaŸn¹ iloœæ odbiorników-

nadal wymagaj¹ dalszej renowacji, stare piece kuchenne- odlewane ¿eliwne, „rêczne” pralki do prania, dawn¹ „umywalkê”

wrêcz ma³¹ hurtowniê z czasów PRL?
Tak, w chwili obecnej samych odbiorników radiowych, dawnych gramofonów, magnetofonów i telewizorów mam w sumie
ponad 120 egzemplarzy. Niektóre z nich jak wspomnia³em po-

z konwi¹, zegarki, zegary œcienne, budziki i wiele, wiele innych
„drobiazgów „ bez których kiedyœ trudno sobie by³o wyobraziæ
nasz dom. Czêœæ z tych przedmiotów jak stare niezniszczone
brytfanny do pieczenia ciast, do sma¿enia krupnioków chcia³-

chodz¹ z czasów sprzed II wojny œwiatowej. Telewizorów mam
ma³o, jedne z pierwszych to dziœ prawdziwy rarytas, ale s¹ i te
bardziej popularne
z lat 70-tych zarów-

bym wykorzystaæ podczas pokazu dawnych tradycji kulinarnych. Tutaj liczê na niezawodn¹ zawsze pomoc Pañ z naszych
Kó³ Gospodyñ Wiejskich, ZR Jaworze,
Ko³a Emerytów i Rencistów ale i z ewan-

no produkcji polskiej jak i radzieckiej. Podobnie i magnetofony od tych

gelickiego Ko³a Pañ dzia³aj¹cego przy jaworzañskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Podobny pokaz wspólnymi si³ami
w³aœnie robiliœmy ostatnio podczas naszej

kultowych w czasach PRL jak
„Jola2” po te stereofoniczne z pocz¹tku

„Majówki 2008”. Podobne pokazy odbêd¹
siê w lipcu w Ligotce Kameralnej w Czechach oraz póŸniej na S³owacji. Tu chcia³bym wyraziæ swoje podziêkowanie dla

lat 80-tych. Pierwsze egzemplarze
pozyska³em od swojej rodziny, znajo-

tych w³aœnie organizacji za
pomoc, a tak¿e do wielu „niezrzeszonych” mieszkañców,
którzy chêtnie w³¹czaj¹ siê

mych w Jaworzu, a potem kto tylko siê pojawia³ pyta³em czy
gdzieœ na strychu nie zalegaj¹ niepotrzebne przedmioty. Tak
w doœæ krótkim czasie zaczê³o przybywaæ coraz to innych urz¹dzeñ. Poza tym przybywaj¹cy do mnie turyœci i wycieczki- g³ów-

w pomoc w zbieraniu eksponatów ale i organizacjê pokazów
dawnych tradycji. Chcia³bym
aby Skansen mia³ nadal swoj¹

nie ze Œl¹ska widz¹c moje zbiory, sami póŸniej dowozili swoje
„eksponaty „ lub nawet wysy³ali je do mnie poczt¹. Czêœæ przedmiotów jednak zdoby³em na internetowych aukcjach.
Wracaj¹c do wyposa¿enia tej „izby regionalnej”- jaki
ona ma mieæ charakter?
W izbie tej mamy kompletny strój cieszyñski, a w jego zdobyciu bardzo pomog³a mi pani Danuta Pawlus z ZR „Jaworze”.
Ponadto dziêki wycieczkowiczom z Górnego Œl¹ska mam pra-

ciekaw¹ ofertê na bogatej mapie atrakcji Jaworza i wnosi³
swój wk³ad w popularyzacjê naszej gminy wœród polskich i za-

wie kompletny strój górniczy. Tak wiêc w izbie tej obok manekinów ubranych w dawne stroje; cieszyñski s¹ i te z terenu
Górnego Œl¹ska, wstawi³em dawne wyposa¿enie – stary wózek dziecinny, oryginaln¹ ko³yskê, stare ³o¿e, szafy itp. Mo¿na powiedzieæ, ¿e izba ta ma charakter œl¹ski choæ samo
okreœlenie „Œl¹sk” nale¿y tu rozumieæ bardzo szeroko.
Pañski skansen , to jednak oprócz sprzêtu RTV równie¿
meble, zegary, i inne wyposa¿enie dawnych domostw.
Które z tych eksponatów szczególnie poleci³by Pan
zwiedzaj¹cym?
Do jednych z najciekawszych i chyba najstarszych nale¿y dawna niemiecka maszyna do liczenia z 1937 roku z Berlina, mam
te¿ telewizor „Belweder”, radia Pionier. Wiek niektórych radioodbiorników mo¿na w przybli¿eniu okreœliæ na podstawie dawnych nazw historycznych dziœ- polskich nazw miast, a niegdyœ
bêd¹cych np. w granicach Niemiec. Ale mam tak¿e stare kredensy kuchenne, które pomimo, ¿e w³o¿y³em w nie wiele pracy

granicznych turystów.
Tego Panu z ca³ego serca ¿yczymy, gratulujemy tak ciekawej pasji i wierzymy, ¿e maj¹c na uwadze Pañsk¹ spo³ecznikowsk¹ pasjê i zaanga¿owanie na rzecz Jaworza, jeszcze nie
raz mile Pan zaskoczy mieszkañców i turystów swoimi
dzia³aniami i pomys³ami.
Rozmawia³ P. Filipkowski

WANDALE = BEZMÓZGOWCY
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
KICK BOX – WALCZ¥ I ZWYCIÊ¯AJ¥
W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2008 r. w K³odzku odby³y siê
Mistrzostwa Polski w formule full-contact low -kick juniorów i m³odzie¿owców. Tytu³ mistrzyni Polski w kategorii plus 70 kg zdoby³a Barbara Œliwa, potwierdzaj¹c tym samym ¿e jest najlepsza w Polsce
zarówno w odmianie full-contact classic jak i low -kick. Tytu³ wicemistrzyni Polski w kategorii minus 52 kg zdoby³a Malwina Synecka.
W dniach 6-9 czerwca 2008 r. w Salsomaggiore we W³oszech odby³ siê Puchar Œwiata, startowa³o 1242 zawodników z 49 pañstw.

Zawody odbywa³y siê na 12 matach i 2 ringach.
Zawodnicy „Beskidu Dragon” zdobyli dwa br¹zowe medale.
Sylwia Szymala kat - 42 kg kadet 3 miejsce
Magda Walewska kat - 32 kg kadet 3 miejsce
Natalia Turchan kat plus 47 kg 5 miejsce
Kornelia Kieloch kat - 55 kg 4 miejsce
Juliusz Szatan kat - 37 kg 9 miejsce
do rankingu œwiatowego podawane jest pierwszych 5 miejsc
Zdjêcia str. 20

OG£OSZENIE
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” organizuje dla mieszkañców Jaworza 2. dniow¹ wycieczkê na Wêgry
w dniach 20 – 21. IX. 2008 r. Koszt wycieczki oko³o 220 z³/os w tym: - przejazd, ubezpieczenie, t³umacz,
obiado - kolacja, nocleg, - zwiedzanie miasta Eger, - k¹piel w basenach termalnych. Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy przyjmuje Zygmunt Podkówka tel. 502-405-256 „SKANSEN” ul. Cyprysowa 209

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698.
tel. (0-33) 817-25-68 e-mail: sworntran@interia.pl
tel. kom. (0-)602-574-561

poleca us³ugi w zakresie:
· t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych
i specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich dokumentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk.
Brytanii);
· indywidualnych lekcji jêzykowych;
· konsultacji metodyczno-jêzykowych;
· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac naukowych (licencjat, praca magisterska);
Informujemy Szanownych Czytelników, Echo Jaworza dostêpne jest w wersji on-line na stronie Oœrodka Promocji Gminy
Jaworze www.opgj.pl/echojaworza.html oraz Urzêdu Gminy www.jaworze.pl
REDAKCJA:
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