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W 2008 roku 8 par ma³¿eñskich z Jaworza obchodzi³o
swój  jubileszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Uroczy-
stoœæ  wrêczenia medali „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³-
¿eñskie” mia³a miejsce 30 stycznia w Jaworzu. Wiêcej
o tym wydarzeniu na stronie 13 - 14.

Pewnie ju¿ wielu z
mieszkañców Jawo-
rza zauwa¿y³o, i¿
nasi policjanci od
pewnego czasu  dys-
ponuj¹ nowymi radio-
wozami.  Wys³u¿one
„polonezy”  odejd¹ na
swoj¹ „emeryturê”. Od stycznia policjanci z Jaworza dysponuj¹ dwo-
ma nowymi samochodami Kia ceed. Wiêcej na stronie 14.

Karnawa³ to czas balów i biesiad. Nie
inaczej jest w Jaworzu gdzie po raz
szósty  Oœrodek Promocji Gminy
zorganizowa³  Biesiadê Ludow¹. Ta
biesiada nieco siê ró¿ni³a od poprzed-
nich. Ale o tym mo¿na bêdzie prze-
czytaæ na stronie 24 - 25.
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Choæ pocz¹tek roku kojarzy siê nam najczêœciej z czasem
kolêdowania i biesiadowania, to jednak nie wszyscy mog¹
oddaæ siê zupe³nie karnawa³owemu szaleñstwu. Dla samo-
rz¹dowców to czas wytê¿onej pracy, a Jaworze w niczym nie
odbiega od tej regu³y. Tematem wiod¹cym  jest  dokoñczenie
zapowiadanych inwestycji zwi¹zanych z pozyskaniem œrod-
ków unijnych, jak równie¿ sprawa jaworzañskiej geotermii.

Konferencja w Bañskiej Ni¿nej
czyli o geotermii praktycznie
Ju¿ na pocz¹tku stycznia ( 8-9.01.2009) w Bañskiej  Ni¿nej
przedstawiciele Zarz¹du Województwa Œl¹skiego oraz na-
ukowcy  spotkali siê z w³adzami powiatu nowotarskiego, a
rozmowy dotyczy³y  technicznych mo¿liwoœci wykorzysta-
nia Ÿróde³ geotermalnych.
Obrady, w których uczestniczy³ wójt Zdzis³aw Bylok by³y
znakomit¹ okazj¹, by zobaczyæ  od strony technologicznej,
jak pozyskiwaæ i wykorzystywaæ gor¹ce Ÿród³a do celów
leczniczych (m.in. w Szaflarach i Bukowinie Tatrzañskiej).
Na miejscu tak¿e zaprezentowano szczegó³y obszernego
raportu  przygotowanego przez PAN, na zlecenie Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego, dotycz¹cego
zasobów geotermalnych szeœciu miejscowoœci wojewódz-
twa œl¹skiego - w tym Jaworza.

Jaworzañska ekspozycja
Piêkno nale¿y pokazywaæ, sukcesami trzeba siê chwaliæ.
Jaworze jest piêkne i jako gmina ma siê czym pochwaliæ.
Zatem nic dziwnego, ¿e prezentowaliœmy nasze walory tu-
rystyczne podczas Miêdzynarodowych Targów Regio-
nów Turystycznych REGIONTOUR oraz Miêdzynarodo-
wych Targów Turystycznych GO w Brnie. Na imprezie
trwaj¹cej trzy dni (15-18 stycznia) prezentowaliœmy bogat¹
ofertê turystyczn¹ Jaworza w ramach Euroregionu Œl¹sk Cie-
szyñski, zaœ zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz
dogl¹da³ wszystkiego okiem gospodarza.
W Brnie mo¿na by³o zobaczyæ ekspozycje gmin wchodz¹-
cych w sk³ad euroregionów w Polsce, Czechach, S³owacji,
Austrii i Niemczech, trzeba tak¿e podkreœliæ, ¿e targi te by³y
okazj¹ do okolicznoœciowego spotkania z okazji 10-lecia
Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski i omówienia planów dzia³añ
na najbli¿sze lata. Warto przypomnieæ, i¿ targi w Brnie s¹
jedn¹ z bardziej znacz¹cych tego typu imprez w Europie,
jak równie¿ miejscem spotkañ profesjonalistów i ekspertów
z ca³ego œwiata.

Spotkanie op³atkowe samorz¹dowców w Kurii
8 stycznia w siedzibie Kurii Bielsko-¯ywieckiej w Bielsku-
Bia³ej ks Biskup Tadeusz Rakoczy goœci³ samorz¹dowców.
Po mszy œw w siedzibie kurii odby³o siê spotkanie op³atko-
we, w którym uczestniczyli zastêpca wójta Rados³aw G.
Ostalkiewicz, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliw-

Flesz wiadomoœci
ka oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek
oraz przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Pro-
mocji Krystyna Szczypka.

Noworocznych winszowañ ci¹g dalszy
Dobrych ¿yczeñ i s³ów wparcia nigdy doœæ, a sporo tako-
wych pad³o 29 stycznia na spotkaniu noworocznym w Villi
Barbara. Do Jaworza przyjecha³o wielu znamienitych goœci.
Przy stole zasiedli miê-
dzy innymi eurodeputo-
wani, pos³owie, w³adze
powiatu bielskiego oraz
jaworzañscy  samorz¹-
dowcy, na czele z wój-
tem Zdzis³awem Bylo-
kiem, który by³ gospo-
darzem imprezy.
Od 10 lat Rada Powiatu
i Zarz¹d Powiatu orga-
nizuj¹ w poszczegól-
nych gminach spotka-
nia noworoczne, tym ra-
zem samorz¹dowcy zo-
stali zaproszeni do Ja-
worza. Dziêkuj¹c z to
Roman Migda³ prze-
wodnicz¹cy Rady Po-
wiatu podkreœla³, ¿e najwa¿niejsza jest dobra wspó³praca, a
takiej na szczêœcie w tym powiecie nie brakuje. ¯yczy³ te¿
wszystkim, by ten 2009 rok by³ udany szczególnie jeœli cho-
dzi o ambitne zamierzenia i plany w³adz powiatu, jak i po-
szczególnych gmin
„Abyœmy nigdy nie przestali marzyæ bowiem marzenia po-
zwalaj¹ przetrwaæ trudne chwile - mówi³ Andrzej Œliwka
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze. Podziêkowa³ te¿ za
dobr¹ i owocn¹ wspó³pracê. Owo wspó³dzia³anie i dobre po-
rozumiewanie siê podkreœla³a tak¿e Ma³gorzata Handzlik
Pose³ do Parlamentu Europejskiego. Niew¹tpliwie atrakcj¹
wieczornego spotkania by³ wystêp kolêdników ze Stracon-
ki, których w Jaworzu goœciliœmy ju¿ po raz trzeci.

„Dziœ kurs zmieniamy panie szofer”
Bêdzie siê dzia³o w Jaworzu, jeœli chodzi o inwestycje
drogowe. Zaczynamy od dobrej wiadomoœci dla piechu-
rów. Ju¿ w maju tego roku z³aknieni spacerów bêd¹ mogli
korzystaæ z nowej œcie¿ki dla pieszych przy Turystycz-
nej. Inwestycja jest wspó³finansowana przez Uniê Euro-
pejsk¹, a jej koszt to 479 987,16 z³ brutto. Zreszt¹ wspo-
mniana ulica da sporo radoœci tak¿e zmotoryzowanym,
bowiem nawierzchnia owego traktu zostanie przebudowa-
na (1800 m). Koszt tego przedsiêwziêcia to 755 276,26

Z PRAC RADY GMINY I URZÊDU GMINY JAWORZE
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z³ brutto, a prace powinny zakoñczyæ siê w czerwcu.
Wiosna przyniesie widoczne zmiany tak¿e przy ulicy Cie-
szyñskiej, gdzie zostanie wyremontowany chodnik, 168
m deptaka (odcinek od Fabryki Mebli Giêtych) gotowe bê-
dzie w maju. W trakcie przetargu jest remont dróg przy
ulicach: Panoramicznej, Legendarnej, Za Gruszk¹, Sto-
krotek i Koralowej. Czerwiec jest przewidywanym termi-

W Gimnazjum nr 1 w Jaworzu powsta³a grupa Wolonta-
riuszy, m³odych ludzi chêtnych do pomocy osobom star-
szym, samotnym, swoim m³odszym kolegom i kole¿an-
kom oraz czworono¿nym przyjacio³om naszych miesz-
kañców.
Inicjatywê takiego sposobu spêdzania wolnego czasu po-
pieraj¹ rodzice naszych uczniów. Trudnoœæ polega na zna-
lezieniu odbiorców tej pomocy. Dot¹d nie uda³o siê nam
znaleŸæ na terenie gminy chêtnych osób do skorzystania

Daj szansê wolontariuszom
z oferty m³odzie¿y. Obecnie tak¹ chêæ zg³osi³y placówki
z terenu miasta Bielska-Bia³ej, co jednak wi¹¿e siê z do-
datkowym ubezpieczeniem i opiek¹ osoby pe³noletniej od-
powiedzialnej za ich zdrowie i ¿ycie. W zwi¹zku z czym
prosimy o pomoc przy uaktywnieniu tej¿e grupy i daniu
im mo¿liwoœci wykazania siê. Osoby chêtne do skorzy-
stania z pomocy wolontariuszy proszone s¹ o kontakt z
opiekunem Ann¹ Skolik-Sojk¹ - pedagogiem Gimnazjum.

Anna Skolik-Sojka

nem zakoñczenia tych prac. Natomiast jeœli chodzi o drogê
pieszo-rowerow¹ wzd³u¿ ulicy S³onecznej oraz budowê
œcie¿ki rowerowej przy Cisowej przetargi s¹ w opracowa-
niu, ale ju¿ teraz mo¿emy z czystym sumieniem zapro-
siæ wszystkich na spacery i wycieczki rowerowe. Nie ma
to jak relaks na œwie¿ym powietrzu.

Opracowa³a Agata Jêdrysko i Piotr Filipkowski

2009 rok jest miesiêcznym oseskiem, ale ju¿ wymagamy
od niego bardzo wiele. Mamy okreœlone zamierzenia i na-
dzieje na ich ziszczenie. Jaki bêdzie nowy rok dla Powiatu
Bielskiego i Gminy Jaworze?
O planach, marzeniach i determinacji rozmawiam z Miro-
s³awem Szeml¹ Wicestarost¹ Bielskim.
E.J - Czego w³adze powiatu oczekuj¹ w 2009 roku?
Miros³aw Szemla - Trzeba wprost wskazaæ, ¿e up³ywaæ
on bêdzie  pod egid¹ œrodków unijnych, z którymi ka¿dy
wi¹¿e wiele nadziei. Tak jest w przypadku naszego powiatu,
a co za tym idzie Jaworza, bowiem gmina przygotowa³a kil-
ka projektów my zaœ pomagamy, aby mo¿na je by³o zreali-
zowaæ. Zarówno te zamierzenia, jak i rozwój tego piêknego
zak¹tka wprost wpisuje siê w strategie Powiatu Bielskiego i
kilka zadañ chcemy wykonaæ wspólnie.
E.J - Jakie to zadania?
Miros³aw Szemla - Przede wszystkim trasy turystyczne,
bowiem Jaworze jest œciœle zwi¹zane z turystyk¹, zawsze
by³o te¿ postrzegane, jako miejscowoœæ uzdrowiskowa, wy-
poczynkowa i ten kierunek rozwoju jak najbardziej chcieli-
byœmy wspieraæ. Wiemy przecie¿ o dzia³aniach gminy na
rzecz pozyskania œrodków na to, by wykorzystywaæ poten-
cja³ naturalny, jakim s¹ ciep³e Ÿród³a. To jest bardzo wa¿ne
zadanie z punktu widzenia powiatu. Oczywiœcie, aby to
wszystko siê uda³o trzeba zadbaæ o infrastrukturê, a wiêc
drogi dojazdowe, szlaki turystyczne, trasy biegowe, œcie¿ki
czyli o to z czego znane jest Jaworze. Te wszystkie ele-
menty wpisuj¹ siê z jednej strony w nasze wspólne zdania-
i tu siê wspieramy, z drugiej zaœ patrzymy na up³ywaj¹cy
czas. Minê³y dwa lata od kiedy staramy siê o uruchomienie
œrodków, które jeszcze do nas nie sp³ynê³y. Oczywiœcie w
2009 zintensyfikujemy dzia³ania zmierzaj¹ce do podpisy-
wania z Marsza³kiem Województwa Œl¹skiego konkretnych
umów na finansowanie, jak i bêdziemy poszukiwaæ jeszcze
innych Ÿróde³ finansowania.

E.J - S¹ tu szanse na konkretne pieni¹dze?
Miros³aw Szemla - Jeœli chodzi o unijne pieni¹dze gmina
Jaworze jest bezpieczna, bowiem te wczeœniejsze finanse,
o których ju¿ wspomnia³em zwi¹zane s¹ z tzw. œrodkami
pozakonkursowymi czyli wpisuj¹ siê w ogólnopowiatowy,
mo¿na powiedzieæ nawet w subregionalny program rozwoju
turystyki i gmina w tym zakresie ma ponad 5 mln z³ przy-
znanych ju¿ bezpoœrednio bez konkursów. To oznacza, ¿e
wystarczy podpisaæ umowê z Zarz¹dem Województwa Œl¹-
skiego i przyst¹piæ do konkretnych dzia³añ. Ba z tego co
wiem i o czym czêsto rozmawiamy wójt Jaworza podj¹³ dzia-
³ania, aby przyspieszyæ te procedury, co oznacza, ¿e jesz-
cze przed podpisaniem konkretnych umów z Uni¹ bêdzie
mo¿na dzia³aæ, co za tym idzie og³osiæ przetargi. Tutaj mo¿na
zdecydowanie powiedzieæ - dzieje siê dobrze.
E.J - I na koniec pytanie czego pan sobie ¿yczy zawodowo
w 2009 roku.
Miros³aw Szemla - Tak akurat sk³ada siê, ¿e w powiecie
bielskim zajmujê siê miêdzy innymi nadzorowaniem  biura
œrodków unijnych. Wszyscy ³¹czymy z tymi pieniêdzmi wiele
nadziei i wszyscy mamy ju¿ doœæ oczekiwañ, wiêc ¿yczê
sobie, aby te œrodki zosta³y uruchomione. W naszym pro-
gramie wieloletnim zosta³o wpisane osiem zadañ, które z
nich maj¹ byæ finansowane, jeœli bêdziemy mogli wzi¹æ siê
ju¿ do pracy, to umo¿liwi nam planowanie nowych zamie-
rzeñ i co niebagatelne dotrzymanie obietnic, które daliœmy
ludziom. To bardzo wa¿ne, abyœmy s³owa przek³adali na
czyny w postaci konkretnych odcinków dróg, konkretnych
inwestycji np. powstanie infrastruktury internetowej, któr¹
równie¿ chcemy sfinansowaæ ze œrodków unijnych na tere-
nie ca³ego powiatu. Zatem ¿yczymy sobie tego, aby nasze
zamierzenia by³y mo¿liwe do zrealizowania i by nam siê
powiod³o. To bêdzie sukces nie tylko dla powiatu, ale i ka¿-
dego z jego mieszkañców.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Gospodarskim okiem czyli s³ów kilka o Jaworzu
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Geotermia w Jaworzu start czy falstart?

Miejmy nadziejê, ¿e start nawet jeœli  procedura przetargo-
wa z jakiœ przyczyn mia³aby ulec opóŸnieniu.  Temat wy-
korzystania Ÿróde³ geotermalnych zatacza coraz szersze
krêgi w mediach. Problematyk¹ t¹ ¿yj¹  samorz¹dy i inwe-
storzy od rejonu Karpat po… Toruñ. Nie inaczej jest w Ja-
worzu. Czekamy na wyniki przetargu. Póki co, na pocz¹t-
ku stycznia br wójt Zdzis³aw Bylok uczestniczy³ w spo-
tkaniach zwi¹zanych z wykorzystywaniem Ÿróde³ geoter-
malnych na Podhalu o czym piszemy na stronie 2. Wyko-
rzystywanie naturalnych bogactw dziœ nie jest niczym no-
wym. Ju¿  od  wieków ludzie wykorzystuj¹ naturalne ciep³e
Ÿród³a do k¹pieli i ogrzewania cia³a, podgrzewania i goto-
wania po¿ywienia oraz leczenia ran i odpoczynku. Na du¿¹
skalê z wód termalnych zaczêli korzystaæ Etruskowie. Uj-
mowali oni Ÿród³a, budowali baseny wraz urz¹dzeniami s³u-
¿¹cymi do rekreacji i wypoczynku; dzisiaj nazwalibyœmy
je aquaparkami. W Indiach ludzie czcili ciep³e Ÿród³a, bê-
d¹c jednoczeœnie œwiadomymi ich terapeutycznej warto-
œci. Wody termalne wiele wieków temu znane by³y tak¿e
Maorysom - rdzennym mieszkañcom Nowej Zelandii, a tak-
¿e ludom Ameryki Pó³nocnej, Œrodkowej i Po³udniowej. Na
du¿¹ skalê wody termalne wykorzystywano w staro¿ytnym
Rzymie.
•ród³o Pañstwowy Instytut Geologiczny: http://pgi.gov.pl

Mo¿liwoœci wykorzystania energii geotermalnej
z wód podziemnych i kopalñ wêgla w regionie
górnoœl¹skim
Dziœ wiele instytucji naukowych podejmuje  temat  zaso-
bów geotermalnych na terenie Polski. I tak np. w  G³ównym

Instytucie Górnictwa zakoñczy³ siê projekt badawczy „Wody
geotermalne regionu górnoœl¹skiego - pozyskanie energii w
celu utylitarnym”, realizowany na zlecenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego w latach 2005-2007. Kierownikiem
pracy by³a dr Eleonora Solik-Heliasz.
Oto fragmenty z opracowania, które jest kolejnym potwier-
dzeniem tego, ¿e nasza gmina  ma nie tylko bogate walo-
ry przyrodnicze ale i  warte wykorzystania zasoby natu-
ralne tkwi¹ce w ziemi.
„Celem projektu by³o okreœlenie mo¿liwoœci eksploatacji
ciep³ych wód podziemnych i ich wykorzystania w taki spo-
sób, aby budowa przysz³ych instalacji obarczona by³a jak
najmniejszym ryzykiem. Projekt ten powsta³ w odpowie-
dzi na liczne pytania inwestorów, dotycz¹ce wskazania
miejsc w regionie nadaj¹cych siê do eksploatacji wód geo-
termalnych. W zamierzeniu by³a budowa podobnych cen-
trów rekreacyjnych, jakie istniej¹ w S³owacji i na Wê-
grzech, czêsto i chêtnie odwiedzanych przez turystów
polskich. Jednym z wniosków p³yn¹cych z pracy jest
stwierdzenie, ¿e w regionie górnoœl¹skim nie ma tak do-
skona³ych warunków do rozwoju geotermii, jakie istniej¹
na Wêgrzech, czy S³owacji. Mo¿na u nas jednak budo-
waæ centa rekreacyjne nieco mniejsze, na potrzeby lo-
kalne, wymagaj¹ce mniejszych iloœci wody. Przeciêtnie
stwierdzane wydajnoœci poziomów w tych rejonach wy-
nosi³y bowiem do 10 m3/h, sporadycznie wiêcej.Aby nie-
co zmniejszyæ ryzyko budowy nowych instalacji geoter-
malnych, wykonano model cyfrowy przebiegu eksploata-
cji wód podziemnych dwoma otworami istniej¹cymi w re-
jonie miejscowoœci Jaworze ko³o Bielska-Bia³ej. Stwier-

Og³oszenie Oœrodka Promocji Gminy Jaworze

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze og³asza nabór
wszystkich zainteresowanych par w wieku od 18 lat

na kurs podstawowy tañca

TANGO ARGENTINO

Szczegó³y dotycz¹ce iloœci wolnych miejsc, daty
rozpoczêcia i ceny kursu pod telefonem 0694-601-544

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze
Adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 186

www.opgj.pl        email; biuro@opgj.pl

Og³oszenie Oœrodka Promocji Gminy Jaworze

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze og³asza zapisy do
powstaj¹cego przy OPG Ko³a Poetyckiego

Zaproszenie nasze kierujemy do wszystkich pisz¹cych  w Ja-
worzu lokalnych poetów, których twórczoœæ do tej pory jest
znana  oraz do tych, którzy dopiero chcieliby  spróbowaæ swych
si³  w twórczoœci poetyckiej. Nasz¹ propozycjê kierujemy do
wszystkich zainteresowanych bez wzglêdu na wiek - a wiêc do
uczniów szko³y podstawowej ale i do… emerytów, do tych
pisz¹cych jêzykiem literackim ale i do tych  pisz¹cych w naszej
gwarze. Równie¿ tematyka  wierszy mo¿e jak najbardziej byæ
zró¿nicowana.

Nasza Galeria na Zdrojowej mo¿e byæ doskona³ym
miejscem do organizowania wieczorków poetyckich.

Zapraszamy!

Wiêcej informacji: Pod telefonem 0694-601-544
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze

Adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 186
www.opgj.pl       email; biuro@opgj.pl

XXIII  Sesja Rady Gminy Jaworze
W dniu 29 stycznia 2009r mia³a miejsce XXIII Sesja Rady
Gminy Jaworze. Sprawozdanie z tej Sesji zamieœcimy w
marcowym numerze Echa Jaworza.

Redakcja
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dzono w nim, ¿e eksploatacja taka jest mo¿liwa, jednak
obligatoryjne jest przeprowadzenie zabiegów polepszaj¹-
cych parametry górotworu, g³ównie jego szczelinowanie
lub kwasowanie. Region górnoœl¹ski kwalifikuje siê do bu-
dowy œredniej i ma³ej wielkoœci oœrodków geotermalnych
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-turystyczne. Pre-
ferowanym rejonem jest obszar od Bzia do Kaczyc, od
Jaworza po Kêty oraz rejon Rybnika i Czechowic. Mo¿li-
wa do uzyskania wydajnoœæ wody wynosi do oko³o 10
m3/h, przy czym mo¿liwe jest jej zwiêkszenie poprzez
zabiegi szczelinowania lub kwasowania otworów”.
•ród³o: energetyka.wnp.p   i http://www.cdgpolska.pl/start/
Opublikowano 2008-01-10

•ród³a geotermalne w Jaworzu- program przyjêty
przez Zarz¹d Województwa Œl¹skiego
Poni¿ej prezentujemy fragmenty Programu, jaki zosta³ za-
mieszczony na stronie internetowej  Województwa Œl¹skie-
go. Zainteresowanych odsy³amy do ca³ego opracowania do-
tycz¹cego wykorzystania i zasobów wód termalnych w  wy-
branych miejscowoœciach naszego województwa.

Krótka charakterystyka  Ÿróde³ w Jaworzu
Dzia³ka nr 1225/8 objêta proponowanym obszarem prac
geologicznych jest w³asnoœci¹ Gminy. Powierzchnia dzia³-
ki wynosi 5,3412 ha. Gmina sama nie mo¿e jednak pe³niæ
roli inwestora, poniewa¿ koncesjê na rozpoznanie i po-
szukiwanie wód mo¿e otrzymaæ jedynie podmiot gospo-
darczy. Je¿eli Gmina chcia³aby przej¹æ kontrolê nad in-
westycj¹ winna albo powo³aæ spó³kê ze 100% udzia³em
gminy albo wejœæ w partnerstwo publiczno-prawne jak rów-
nie¿ dopuszczalna forma jest dzier¿awa terenu prywat-
nemu inwestorowi.
W Gminie Jaworze, we wskazanej lokalizacji, mamy do
czynienia z wodami chlorkowo-sodowowapniowymi, brom-
kowymi, jodkowymi, ¿elazistymi, manganowymi, które to
wody Zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uznania wód mineral-
nych i peloidów zosta³y uznane za lecznicze.
Zgodnie z warunkami, jakie zosta³y zawarte w og³oszeniu
o przetargu z dnia 6 grudnia 2008 roku, inwestor wybudu-
je zespó³ basenowo-saunowy obejmuj¹cy co najmniej kil-
ka basenów termalnych krytych oraz kilku odkrytych -
zespó³ basenowy winien sk³adaæ siê z obiektów wykorzy-
stuj¹cych wody podziemne, jak i obiekty tradycyjne
(z przewag¹ tych pierwszych), zespó³ gabinetów
SPA&Wellness, zespó³ hotelowy w standardzie cztero-
gwiazdkowym, kompleks szkoleniowo-konferencyjny z sa-
lami konferencyjnymi, kompleks gastronomiczno-rozryw-
kowy obs³uguj¹cy zespó³ basenowy, hotel i kompleks kon-

ferencyjny obejmuj¹cy obiekty restauracyjne, bary itp.,
organizacjê terenów zielonych - w tym œcie¿ki spacero-
we, tereny sportowe, rekreacyjne, parkingi (w tym parkin-
gi podziemne).
Wracaj¹c jednak do opracowanie przygotowanego  na zle-
cenie Zarz¹du Województwa Œl¹skiego czytamy m.in.:
„Projektowana inwestycja maj¹ca na celu poszukiwanie i
rozpoznanie zasobów wód termalnych i leczniczych z utwo-
rów dewonu w Jaworzu przewiduje wykonanie otworu geo-
termalnego. Za³o¿ony cel prac zrealizowany zostanie po-
przez wykonanie pionowego otworu badawczo-poszukiwaw-
czego Jaworze GT-1, do g³êbokoœci 1600,0 m p.p.t (+/-}
10%).
Przedstawiona charakterystyka warunków hydrogeoche-
micznych w miejscowoœci Jaworze wskazuje, i¿ istnieje
mo¿liwoœæ nawiercenia horyzontów z wodami leczniczy-
mi, termalnymi w obrêbie utworów miocenu oraz dewonu.
W przypadku pozyskania wód z utworów dewonu minerali-
zacjê wód szacuje siê na ok. 145 g/dm3, a wielkoœæ dop³y-
wu ok. 12 m3/h.
Wody termalne posiadaæ bêd¹ walory lecznicze zwi¹zane
z ich zasoleniem i obecnoœci¹ jonów jodu i ¿elaza. Z uwagi
na spodziewane bardzo wysokie zasolenie wód, bêd¹ mo-
g³y byæ wykorzystywane do k¹pieli po rozcieñczeniu. Nie
mo¿na równie¿ wykluczyæ koniecznoœci ich odgazowania
w przypadku, gdy bêd¹ zawieraæ w szczególnoœci metan i

azot. W zwi¹zku z planowanym wykorzystaniem wód do
celów rekreacyjnych w nieckach basenowych oraz do spe-
cjalistycznych zabiegów balneologicznych konieczne bê-
dzie ich od¿elazianie. K¹piel w solance jodkowo - bromko-
wej ma niezwykle koj¹ce i relaksuj¹ce dzia³anie. Silny
masa¿  wodno powietrzny zbawiennie dzia³a nie tylko na
przewlek³e zwyrodnieniowe choroby stawów, ale równie¿
korzystnie wp³ywa na narz¹d ruchu, narz¹dy wewnêtrzne,
rozluŸnienie miêœni, drogi oddechowe, skórê. Poprawia kr¹-
¿enie krwi, uspokaja i pomaga w walce ze stresem”.
Z tych opracowañ wynika, ¿e nasza gmina stoi przed
wielk¹ dziejow¹ szans¹  byæ mo¿e podobn¹ do tej, z II
po³owy XIX wieku, kiedy Jaworze sta³o siê znacz¹cym
uzdrowiskiem dawnej monarchii austriackiej. Jeœli uda siê
zrealizowaæ inwestycjê zwi¹zan¹ z budow¹ centrum bal-
neologicznego, to w po³¹czeniu z ofert¹, jak¹ ju¿ dziœ daje
Villa Barbara, Hotel Spa Jawor i Szpital Opieki D³ugoter-
minowej  Beskidzki Zespó³ Leczniczo-Rehabilitacyjny,

pozwoli to staæ siê Jaworzu na powrót uzdrowiskiem, ale
ju¿ na miarê XXI wieku.
•ród³o; http://silesia-region.pl/

http://silesia-region.pl/wiadomosc.php?id=2960&curr_hit=&katego-
ria1=&szukane=&kolej=0

Opracowa³ P. Filipkowski
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Komunikat  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Bielsku-Bia³ej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Bia³ej informuje,
¿e od maja 2008 r, na terenie powiatów bielskiego i Biel-
sko-Bia³a. jest prowadzony program zwalczania choroby
Aujeszkyego zgodnie z zapisami Rozporz¹dzenia Rady
Minintræw z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadze-
nia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u œwiñ (Dz.
U. z 2008 r. nr 64, poz. 397).
Maj¹c na uwadze prawid³owe funkcjonowanie w/w „Pro-
gramu”, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Bia³ej
przekazuje, z proœb¹ o rozpowszechnienie w sposób
zwyczajowo przyjêty, otrzymane od Œl¹skiego Woje-
wódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach, wytyczne
dla posiadaczy œwiñ. Przestrzeganie niniejszych wytycz-
nych pozwoli posiadaczom trzody chlewnej na unikniê-
cie nieprawid³owoœci zwi¹zanych z zasadami przemiesz-
czania œwiñ.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Rewizyjnej za rok 2008

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jaworze w 2008 roku odby-
³a siedem posiedzeñ. Jest to drugi rok dzia³alnoœci w/w Ko-
misji obecnej kadencji. Sk³ad osoby Komisji nie uleg³ zmia-
nie i nadal sk³ada siê z 5 cz³onków.
W czasie posiedzeñ  Komisji poruszane by³y ró¿ne tematy,
a w szczególnoœci  dotycz¹ce statutowej  dzia³alnoœci Urzêdu
Gminy, jego rozwoju  oraz codziennego, sprawnego dzia³a-
nia.
Wnikliwie  rozpatrywano tematy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
Oœrodka Promocji Gminy. Komisja Rewizyjna w 2008 roku
przeprowadzi³a nastêpuj¹ce czynnoœci kontrolne:
- Analizê  z przeprowadzonej  czynnoœci kontrolnej  z reali-
zacji  bud¿etu w 2008

- Analizê  z przeprowadzonej  czynnoœci kontrolnej doty-
cz¹cej realizacji  Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

- Analizê  z przeprowadzonej czynnoœci kontrolnej dotycz¹-
cej przetargu na remont ulic: Wrzosowej, Modrzewiowej i
Podgórskiej

- Podjêcie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Jaworze

- Sprawdzenie wydatków poniesionych przez OPG w I pó³-
roczu 2008 roku

- Rozliczenie II Samochodowego Rajdu i Festynu na Powi-
tanie Wakacji

- Przeprowadzenie czynnoœci kontrolnych  dotycz¹cych XXII
Jaworzañskiego Wrzeœnia

W czasie  podejmowania  wniosków pokontrolnych   uczest-
niczy³o 100% cz³onków Komisji Rewizyjnej. Pe³na dokumen-
tacja dzia³alnoœci Komisji  znajduje siê w biurze  Rady Gminy
Jaworze.  Dziêkujê cz³onkom  Komisji Rewizyjnej  za  zaan-
ga¿owanie w pracy i 100% frekwencjê. Dziêkujê za wspó³-
pracê pracownikom Urzêdu Gminy Jaworze, którzy brali
udzia³ w posiedzeniach oraz s³u¿yli pomoc¹ prawn¹ jak i
w³asnym zaanga¿owaniem.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Lisowski

Komisja Inwentaryzacji Rady Gminy Jaworze  w roku 2008

odby³a siedem posiedzeñ. W czasie  zebrañ Komisji  poru-

szane  by³y  wa¿na kwestie zwi¹zane z rozwojem Gminy

Jaworze. I tak zaopiniowano  i prowadzono dyskusje  m.in.

w nastêpuj¹cych tematach:

- Zmiany w bud¿ecie  Gminy Jaworze na rok 2008

- Omówienie realizacji inwestycji w roku 2007
- Wydanie opinii  do sprawozdania z wykonania bud¿etu  za

rok 2007
- Zaopiniowanie fragmentu zmian  planu zagospodarowania

przestrzennego  dotycz¹cego ul. Koralowej i Œredniej, funk-
cji handlowej ul.Cisowej

- Wyra¿enie  opinii do projektu  uchwa³ dotycz¹cych  odda-
nia w dzier¿awê  prawa u¿ytkowania  wieczystego  grun-

tów  jak i nabycia przez Gminê Jaworze  praw u¿ytkowa-

nia  wieczystego gruntów
- Opinie w sprawie nadawania nazw ulicom w  gminie
- Opiniowanie planu aglomeracji Bielska-Bia³ej, w sk³ad któ-

rej wchodzi te¿ Gmina Jaworze

- Prowadzenie prac nad dalszymi planami  budowy kanali-
zacji w gminie

- Sprawa regulaminu  doprowadzania i zaopatrzenia w wodê

Gminy Jaworze
- Zmiana do planu  przestrzennego  zagospodarowania Gmi-

ny Jaworze - plan „A” i „C”
- Przedstawienie propozycji bud¿etu  Gminy Jaworze na rok
2009

- Wydawanie opinii  do projektu  uchwa³y bud¿etowej  Gmi-
ny Jaworze na 2009 rok

Jest to tylko czêœæ tematów  poruszanych na posiedze-
niach  Komisji. W sprawozdaniu zawarto jedynie te najwa¿-
niejsze z nich.
Pragnê podziêkowaæ cz³onkom Komisji  za 100% frekwen-
cjê na naszych posiedzeniach. Dziêkujê za  wspó³pracê
pracownikom Urzêdu Gminy Jaworze, którzy brali udzia³ w
posiedzeniach  Komisji  oraz s³u¿yli pomoc¹ prawn¹ i oso-
bist¹  przy opiniowaniu przedstawionych tematów co wp³y-
nê³o na  sprawne dzia³anie Rady Gminy i Urzêdu.

Przewodnicz¹ca Komisji
 Inwentaryzacji Rady Gminy

Irena Mikler

Sprawozdanie  z dzia³alnoœci Komisji Inwentaryzacji Rady Gminy Jaworze za rok 2008
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Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji odby³a w 2008
roku  dziewiêæ posiedzeñ. Na posiedzenia Komisji  w zale¿-
noœci  od porz¹dku obrad byli zaproszeni przedstawiciele
Urzêdu Gminy, dyrektorzy szkó³ mi przedszkoli, przewodni-
cz¹cy Rady Gminy, dyrektor Oœrodka Promocji Gminy, kie-
rownik Gminnego Zespo³u Oœwiaty, redaktor Echa Jaworza,
przedstawiciele Klubu  „Czarni Jaworze”.
Na posiedzeniach Komisji by³y na bie¿¹co rozpatrywane
pisma i wydawano w tych sprawach  opinie.
Cz³onkowie Komisji  przygotowali opinie w  nastêpuj¹cych
sprawach:
1. Zni¿ka godzin dla dyrektorów, zastêpców dyrektorów i

pracowników œwietlic w placówkach oœwiatowych.
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli  czynnych zawodo-

wych oraz emerytów i rencistów
3. Okreœlenie warunków i trybu wspierania finansowego

przez  Gminê Jaworze rozwoju sportu kwalifikowanego
4. Przyznanie  medalu „Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza” dla

pani dr El¿biety Marsza³ek
5. Nominowanie  Pañstwa Wandy i Stefana  Brandysów  do

Lauru Srebnej Cieszynianki, a Pana Józefa Tymona  do
nagrody im ks Józefa Londzina

6. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Œciana pamiê-
ci poœwiêcona wiêŸniom i ofiarom niemieckich obozów

koncentracyjnych pochodz¹cych z  regiony Podbeski-
dzia”.

7. Ustalenie najni¿szego  wynagrodzenia oraz wartoœci  jed-
nego punktu w z³otych dla pracowników obs³ugi i admini-
stracji jednostek oœwiatowych.

8. Przyjêcie programu  wspó³pracy Gminy Jaworze z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami upraw-
nionymi na rok 2009.

9. Ustalenie najni¿szego wynagrodzenia oraz wartoœci jed-
nego punktu w z³otych dla pracowników Gminnego Ze-
spo³u Oœwiaty w Jaworzu

10. Projektu bud¿etu na 2009 rok.
11. Kierunków rozwoju wspó³pracy z Gmin¹ Moerdijk.

W ramach  wspó³pracy z Urzêdem Gminy Jaworze i Oœrod-
kiem Promocji Gminy, cz³onkowie Komisji  brali udzia³ we
wszystkich  imprezach œrodowiskowych, a tak¿e w wyjaz-
dach  m³odzie¿y szkolnej, zespo³ów jaworzañskich  i spor-
towców do czech, S³owacji, na Wêgry promuj¹c Gminê Ja-
worze.
Na zakoñczenie  chcia³am serdecznie podziêkowaæ pracowni-
kom Urzêdu Gminy, którzy zawsze s³u¿yli pomoc¹ , a cz³onkom
Komisji za zaanga¿owanie w pracy spo³ecznej w 2008 roku.

Przewodnicz¹ca  KEKSiP
Krystyna Szczypka

Sprawozdanie z prac Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Jaworze za 2008 rok

Komisja Budownictwa i Infrastruktury   Rady Gminy Jawo-
rze w roku 2008 odby³a jedenaœcie  posiedzeñ, co po odli-
czeniu jednego miesi¹ca wakacji, daje œrednio  jedno posie-
dzenie w ci¹gu miesi¹ca. W czasie posiedzeñ Komisji  po-
ruszane by³y tematy wa¿ne  dla rozwoju  Gminy Jaworze. I
tak wyra¿ono  opinie i prowadzono dyskusje  m.in. w nastê-
puj¹cych tematach:
- zmiany w bud¿ecie Gminy Jaworze na rok 2008 w zakre-
sie budownictwa i inwestycji

- omówienie  realizacji inwestycji w roku 2007
- wydanie opinii do sprawozdania  z wykonania  bud¿etu za
rok 2007

- zaopiniowanie  fragmentu  zmian planu zagospodarowania
przestrzennego dotycz¹ce ulic  Koralowej i Œredniej, funk-
cji  handlowej na ul. Cisowej

- wyra¿anie opinii do projektu uchwa³  dotycz¹cych  oddania w
dzier¿awê prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów jak i na-
bycia przez gmine praw u¿ytkowania wieczystego gruntów

- opinie w sprawie nadawania nazw ulicom w Gminie Jaworze
- opiniowanie planu aglomeracji Bielsko-Bia³a, w sk³ad któ-
rej wchodzi te¿  Gmina Jaworze

- prowadzenie prac nad dalszymi planami  budowy kanali-
zacji w Gminie Jaworze

- sprawa regulaminu doprowadzenia i zaopatrzenia w wodê

Gminy Jaworze

- zmiana do planu  przestrzennego  zagospodarowania Gmi-

ny  plan „A” i „C”

- przedstawienie propozycji do bud¿etu Gminy Jaworze na
rok 2009

- wydawanie opinii do projektu  uchwa³y bud¿etowej Gminy

Jaworze na rok 2009

Jest to tylko czêœæ tematów poruszanych na posiedzeniach,
w zwi¹zku z ogromem innych  spraw  te¿ zaistnia³ych i wa¿-

nych dla rozwoju Gminy Jaworze, nie sposób ich wszyst-

kich zamieœciæ w tym sprawozdaniu.
Pragnê podziêkowaæ  cz³onkom Komisji  za 100% frekwen-

cjê  na naszych posiedzeniach.

Dziêkujê  za wspó³pracê  pracownikom  Urzêdu Gminy Ja-

worze, którzy brali udzia³ w posiedzeniach Komisji oraz s³u-
¿yli  pomoc¹ prawn¹ i osobist¹  w poruszanych tematach
przyczyniaj¹c siê do sprawnego  dzia³ania  Rady Gminy  i

Urzêdu Gminy Jaworze.
Przewodnicz¹cy Komisji Budownictwa

i Infrastruktury
Krzysztof Kleszcz

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Budownictwa i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze za rok 2008
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W dniu 20.01.2009r. odby³o siê wspólne posiedzenie Komi-
sji Budownictwa i Infrastruktury oraz Komisji Inwentaryza-
cyjnej .
G³ównymi tematami posiedzenia by³o :
- przedstawienie sprawozdañ z dzia³alnoœci obu komisji w
2008 roku

- omówienie propozycji do planów pracy na 2009r
Sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji przedstawili Przewod-
nicz¹cy tych Komisji - radny Krzysztof Kleszcz  oraz radna
Irena Mikler. Sprawozdania zosta³y przyjête przez cz³onków
Komisji. Nastêpnie przyst¹piono do zg³aszania propozycji
do planu na bie¿¹cy rok. Po omówieniu ka¿dej z propozycji
Plany Pracy zosta³y zatwierdzone prze Radnych do realiza-
cji.
W dniu 28.01.2009 r. odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
downictwa i Infrastruktury. G³ównymi tematami posiedzenia
by³o omówienie i wydanie opinii do projektów uchwa³:

1. W sprawie wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê
Jaworze udzia³u w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako pgr.1279/
2 i pgr.1279/4 stanowi¹cych drogê dojazdow¹ do po-
sesji.

2. W sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ na rzecz
„AQUA” S.A. Sieci kanalizacyjnej nale¿¹cej do Gminy
Jaworze.

Oba projekty uchwa³ s¹ ze sob¹ zwi¹zane i dotycz¹ - pierw-
sza dojazdu do przepompowni , a druga sieci kanalizacyj-
nej, która w 2004 roku zosta³a wydzierzawiona i podpisano
z „AQUA” S.A. przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y - na pod-
stawie której AQUA wp³aci³a ca³¹ kwotê wynikajac¹ z ope-
ratu szacunkowego.  Po omówieniu i wyjaœnieniach projek-
ty Uchwa³ zosta³y zaopiniowane pozytywnie.

Opracowa³ : Zbigniew Putek
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

Sprawozdanie z odbytych posiedzeñ Komisji Rady Gminy Jaworze w styczniu 2009 r.

W 2008 roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Jaworzu realizowa³ zadania z zakresu dzia³u bud¿etowe-
go: Pomoc spo³eczna i ochrona zdrowia. W 2008 roku w
gminie Jaworze pomoc¹ okreœlon¹ w ustawie o pomocy spo-
³ecznej objête by³o 124 rodzin. Pomoc materialn¹ (zasi³ki,
do¿ywanie, us³ugi opiekuñcze, sk³adki zdrowotne, pobyt w
domu pomocy spo³ecznej) œwiadczono dla 111 osób z 67
rodzin. Na œwiadczenia z pomocy spo³ecznej wydatkowano
kwotê 241 468,54z³.
G³ównym powodem zg³oszenia siê po pomoc do GOPS by³a
trudna sytuacja materialna klientów spowodowana ubó-
stwem, bezrobociem, d³ugotrwa³¹ chorob¹i niepe³nospraw-
noœci¹. Z pomocy finansowej skorzysta³o 42 rodzin maj¹-
cych na utrzymaniu ma³oletnie dzieci, w tym 25 rodzin nie-
pe³nych i 15 wielodzietnych.
Na realizacjê zadañ zleconych (zadania finansowane z bu-
d¿etu pañstwa) z pomocy spo³ecznych w 2008 roku dla 16
rodzin wydatkowano 38 164,16z³, w tym:
- 1 681,43z³ na op³acenie sk³adek ubezpieczenia zdrowot-
nego dla 6 osób pobieraj¹cych zasi³ki sta³e i 529,20z³ na
op³acenie sk³adek ubezpieczenia zdrowotnego za 2 osoby
pobieraj¹ce œwiadczenia rodzinne,

- 15 280z³ na specjalistyczne us³ugi opiekuñcze dla 9 osób
z zaburzeniami psychicznymi,

- 20 673,53z³ na zasi³ki sta³e dla 9 osób.
Na realizacjê œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej z zadañ w³a-
snych (zadania finansowane ze œrodków w³asnych gminy)
dla 63 rodzin wydatkowano kwotê 192 386,28z³, w tym z
dotacji kwotê 41 519z³ na do¿ywianie i kwotê 25 306z³ na
zasi³ki okresowe.

Wyp³acono zasi³ki celowe i celowe specjalne dla 60 rodzin w
³¹cznej kwocie52 996,72z³. Programem do¿ywiania w szkole i
przedszkolu objêto 44 dzieci, wyp³acono zasi³ki na ¿ywnoœæ
dla 34 osób oraz op³acono œwiadczenia rzeczowe dla 26 osób.
£¹czny koszt programu do¿ywianie wyniós³ 71 892z³. Za po-
byt w domu pomocy spo³ecznej 2 osób zap³acono 32 898z³.
Zasi³ki okresowe wyp³acono dla 33 rodzin w ³¹cznej kwocie 33
934,77z³. Us³ugi opiekuñcze by³y œwiadczone dla 3 osób w
wieku podesz³ym, a ich koszt wyniós³ 10 918z³. W 2008 roku
GOPS zorganizowa³  spotkanie dla seniorów z terenu Jaworza
oraz paczki wigilijne dla 16 osób, ³¹czny koszt 3 299,80z³.
Z roku na rok obserwujemy wzrost w zakresie pracy socjalnej
œwiadczonej przez pracowników socjalnych, w tym na rzecz
osób nieporadnych i chorych psychicznie, oraz zwiêkszaj¹ce
siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ œwiadczeñ obligatoryjnych.
W 2009 roku konieczne bêdzie obejmowanie pomoc¹ finan-
sow¹ osób ubogich,w tym chorych i niepe³nosprawnych oraz
bezrobotnych. Konieczne bêdzie zabezpieczenie potrzeb na
dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy spo³ecz-
nej, kosztu do¿ywania dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych,
us³ugi opiekuñcze w miejscu zamieszkania. W zakresie
zadañ finansowanych z bud¿etu pañstwa obserwujemy sta-
³y wzrost potrzeb w sferze specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W 2009 roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jawo-
rzu bêdzie realizowa³ projekt systemowy pt. „Program ak-
tywnej integracji w gminie Jaworze”.
W 2008 roku w gminie Jaworze pomoc¹ w formie dodatków
mieszkaniowych objêto 14 rodzin, a koszt wyp³aconych
przez GOPS dodatków wyniós³ 15 931,09 z³.

Sprawozdanie z realizacji zadañ Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu w 2008 roku
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W zakresie wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych, zaliczki alimen-
tacyjnej i funduszu alimentacyjnego wydatkowano

834 938,93 z³.
Wyp³acono:

- zasi³ki rodzinne wraz z dodatkami w ³¹cznej kwocie
527 550,20 z³,

- zasi³ki pielêgnacyjne w ³¹cznej kwocie 110 925 z³,

- œwiadczeñ pielêgnacyjnych w ³¹cznej kwocie 19 510 z³,
- jednorazowe zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka w ³¹cznej

kwocie 66 000z³,
- zaliczki alimentacyjne w ³¹cznej kwocie 77 513,73 z³,
- fundusz alimentacyjny w ³¹cznej kwocie 33 440 z³.

Od 1.10.2008 r. Oœrodek rozpocz¹³ realizacjê zadañ wyni-
kaj¹cych z ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów.
We wspó³pracy z „Caritas” Diecezji Bielsko-¯ywieckiej gmi-
na wziê³a udzia³ w realizacji Programu „PEAD” w 2008 roku.
Osoby z 70 rodzin otrzyma³y ¿ywnoœæ: makaron 750kg, m¹ka
710 kg, kasza 330 kg, cukier 640 kg, mleko 3084 l, ser ¿ó³ty
152,95 kg, ser topiony 230 kg, d¿em 163,80 kg, musli 90kg,
dania gotowe 162,80kg, p³atki kukurydziane 310 kg.
W zakresie ochrony zdrowia Gminny Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Jaworzu ustala³ prawo do œwiadczeñ zdrowotnych
dla 2 osób nieubezpieczonych z terenu Jaworza. Koszt za-
dania 370 z³.

Dane Powiatowego Urzêdu Pracy dotycz¹ce stanu bezrobocia w Gminie Jaworze - za rok 2008

1. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze wzglêdu na p³eæ (stan na 31.12.2008 rok)

P£EÆ Liczba bezrobotnych

Kobiety 69

Mê¿czyŸni 75

RAZEM 144

2. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze wzglêdu na wiek (stan na 31.12.2008 rok)

WIEK 31.XII 2008

ogó³em kobiety

18-24 12 5

25-34 44 28

35-44 30 14

45-54 40 17

55-59 15 5

60-64 lata 3 -

RAZEM 144 69

3. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze wzglêdu na wykszta³cenie (stan na 31.12.2008 rok)

WYKSZTA£CENIE 31.XII 2008

ogó³em kobiety

Wy¿sze 17 10

Policealne i œrednie zawodowe 33 19

Œrednie ogólnokszta³c¹ce 6 6

Zasadnicze zawodowe 51 20

Gimnazjalne i poni¿ej 37 14

RAZEM 144 69
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Dane demograficzne ruchu ludnoœci w gminie Jaworze - rok 2008
Ogó³em gmina Jaworze liczy: 6.360 mieszkañców sta³ych w tym osób pe³noletnich  5.121 oraz 227 mieszkañców zamel-
dowanych na pobyt czasowy

Iloœæ mieszkañców zameldowanych na pobyt sta³y

Iloœæ mieszkañców Iloœæ mieszkañców Pobyt Urodzenia Ogó³em
zameldowanych przemeldowanych sta³y K M Ogó³em

z innej gminy w obrêbie gminy ogó³em

155 53 208 31 37 68 223

Iloœæ mieszkañców wymeldowanych z pobytu sta³ego

Iloœæ mieszkañców Zgony Ogó³em
wymeldowanych K M Ogó³em

110 25 29 54 164

Iloœæ mieszkañców Iloœæ mieszkañców (sta³ych)
zameldowanych  wymeldowanych

na pobyt czasowy na pobyt czasowy do innej gminy

Pobyt czasowy Pobyt czasowy Ogó³em Ogó³em
do 3-ch miesiêcy powy¿ej 3-ch miesiêcy

Obywatele Cudzoziemcy Obywatele Cudzoziemcy
polscy polscy

0 5 134 7 146 90

Legenda:
K - Kobieta Sporz¹dzi³a: Barbara Pieczara
M - Mê¿czyzna Zastêpca Kierownika USC

Zestawienie liczbowe mieszkañców gminy Jaworze wed³ug wieku - rok 2008

Rok K M Razem Rok K M Razem Rok K M Razem Rok K M Razem

1913 1 - 1 1940 44 29 73 1967 45 54 99 1994 37 36 73
1914 - - - 1941 32 27 59 1968 41 44 85 1995 29 56 85

1915 1 - 1 1942 45 35 80 1969 42 39 81 1996 39 42 81
1916 1 1 2 1943 30 28 58 1970 45 44 89 1997 41 29 70
1917 2 - 2 1944 22 26 48 1971 49 37 86 1998 31 32 63

1918 1 - 1 1945 26 30 56 1972 49 43 92 1999 21 39 60
1919 5 2 7 1946 38 25 63 1973 52 44 96 2000 37 31 68

1920 2 1 3 1947 38 37 75 1974 42 47 89 2001 28 27 55
1921 6 6 12 1948 48 34 82 1975 50 47 97 2002 30 25 55
1922 16 6 22 1949 50 43 93 1976 52 54 106 2003 30 38 68

1923 11 5 16 1950 52 64 116 1977 53 58 111 2004 15 29 44
1924 10 2 12 1951 52 44 96 1978 52 44 96 2005 23 37 60
1925 15 8 23 1952 47 37 84 1979 42 47 89 2006 21 21 42
1926 10 7 17 1953 58 50 108 1980 37 58 95 2007 21 42 63
1927 9 5 14 1954 61 41 102 1981 42 40 82 2008 27 36 63
1928 18 8 26 1955 47 57 104 1982 54 44 98
1929 18 15 33 1956 38 55 93 1983 58 53 111
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Rok K M Razem Rok K M Razem Rok K M Razem Rok K M Razem

1930 25 13 38 1957 59 52 111 1984 43 45 88
1931 20 11 31 1958 51 40 91 1985 59 46 105
1932 19 13 32 1959 55 38 93 1986 45 35 80
1933 22 14 36 1960 39 39 78 1987 57 38 95
1934 28 15 43 1961 43 43 86 1988 41 45 86
1935 14 27 41 1962 36 36 72 1989 42 42 84
1936 23 18 41 1963 50 47 97 1990 53 45 98
1937 30 23 53 1964 48 44 92 1991 57 41 98
1938 24 29 53 1965 53 46 99 1992 41 44 85
1939 32 23 55 1966 44 46 90 1993 38 37 75

Ogó³em: 5.360 Kobiet: 3.288 Mê¿czyzn: 3070

Legenda :
K- kobieta Sporz¹dzi³a: Barbara Pieczara
M- Mê¿czyzna Zastêpca Kierownika USC

Wybitny pisarz Umberto Eco wiedzia³ najlepiej, ¿e tylko dziê-
ki czytaniu mo¿emy przenosiæ siê do krainy fantazji, zwie-
dzaæ nieznane l¹dy, spe³niaæ marzenia. Ksi¹¿ki daj¹ wie-
dzê, a tym samym poczucie wartoœci i wyj¹tkowoœci ka¿-
demu cz³owiekowi.
Jaworzanie lubi¹ czytaæ, tak przynajmniej wynika z danych
statystycznych. O tym po jakie pozycje najchêtniej siêgaj¹
panie, panowie i m³odzi ludzie oraz o pasji bibliofilskiej roz-
mawiam z Danut¹ Worotyñsk¹ dyrektorem Biblioteki Pu-
blicznej w Jaworzu.
E.J - Jak czytelniczo wygl¹daj¹ jaworzanie na tle innych,
oœciennych gmin?
D. Worotyñska - Muszê powiedzieæ, ¿e bardzo dobrze.
Czytelnictwo - ¿e u¿yjê takiego popularnego okreœlenia -
kwitnie. Odwiedza nas przeciêtnie 40 czytelników dziennie-
to jest bardzo du¿o - wypo¿yczaj¹c ksi¹¿ki. 10-12 osób ko-
rzysta z k¹cika czytelniczego, to znaczy z komputerów, z
informacji, z ksiêgozbioru podrêcznego oraz z czasopism,
które prenumeruje biblioteka.
E.J - A co najchêtniej czytaj¹ - tu dokonamy rozró¿nienia-
panie i panowie w Jaworzu.
D. Worotyñska  - To bardzo wa¿ne rozró¿nienie. Panie tra-
dycyjnie najchêtniej czytaj¹ literaturê kobiec¹. Teraz na
szczycie bestselerów znajduje siê ksi¹¿ka Ma³gorzaty Kali-
ciñskiej „Dom nad rozlewiskiem” i druga czêœæ „Powroty nad
rozlewisko”. Literatura ciep³a, kobieca, generalnie 80% pañ
chce literatury lekkiej, ³atwej i przyjemnej, staramy siê spro-
staæ ich potrzebom. To co jeszcze mnie cieszy, spora grupa
czytelników ok 20%,- w porównaniu z innymi bibliotekami
liczba znacz¹ca - czyta literaturê popularn¹, beletrystykê
ambitn¹, tchnie nadziej¹ ten powrót do klasyki. Jest czyta-

ny Dostojewski, To³stoj czyli literatura rosyjska, równie¿
wspó³czeœni autorzy Natalia Œniadanko czy ciesz¹cy siê
powodzeniem Boris Akunin - pisarz krymina³ów bêd¹cych
panoram¹ spo³eczeñstwa rosyjskiego.
E.J - Co czytaj¹ panowie?
D. Worotyñska - Literaturê sensacyjn¹; Browna, ksi¹¿ki
Toma Clancego, Ludluma, to jest mo¿na powiedzieæ kla-
syka gatunku. Tak¿e Agata Christi ma wci¹¿ swoich wiel-
bicieli, panowie siêgaj¹ tak¿e po Henniga Mankella - to
bardzo dobry pisarz znakomicie ukazuj¹cy panoramê spo-
³eczeñstwa szwedzkiego. Najwiêkszy nacisk przy zaku-
pach ksi¹¿ek k³adê na literaturê dla dzieci i m³odzie¿y.
Chodzi o rozwijanie zami³owania do czytania. Myœlê, ¿e
obecnie ksi¹¿ki dla milusiñskich przepiêknie wydawane,
zachêcaj¹ do tego, by po nie siêgn¹æ. Taki kolorowy, piêk-
ny wolumin nieomal sam bierze siê do r¹k, a poniewa¿ jest
wolny dostêp do pó³ek, to dzieciaki szperaj¹ i zawsze znaj-
duj¹ coœ dla siebie.
E.J - Czy m³odzi ludzie chêtnie wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki poza
obowi¹zuj¹cymi je lekturami?
D. Worotyñska  - Owszem, ale wszystko zale¿y od domu
rodzinnego. Jeœli rodzice czytaj¹, to naturaln¹ kolej¹ rze-
czy czytaj¹ dzieci. „Ca³a Polska czyta dzieciom” ta ak-
cja prowadzona jest ju¿ od wielu lat. Biblioteka w Jawo-
rzu oczywiœcie od pocz¹tku bierze udzia³ w tym przed-
siêwziêciu. Poniewa¿ z racji warunków lokalowych nie
mogê tu przyjmowaæ m³odych goœci, to ja chodzê do przed-
szkoli tak w Œrednim Jaworzu, jak i tutaj i czytam, co
dwa tygodnie mamy takie spotkania. Czytam baœnie, or-
ganizujê konkursy, dzieci rysuj¹. Wœród milusiñskich tego
typu akcje ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem. Ja za-

„Kto czyta ksi¹¿ki ¿yje podwójnie”
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chêcam niezmiennie do odwiedzania biblioteki, mówiê im
¿eby przychodzili z rodzicami, babciami, dziadkami. Po-
niewa¿ z sob¹ przynoszê wiele piêknych ksi¹¿ek, to dzie-
ciaki chêtnie odwiedzaj¹ bibliotekê. I faktycznie przy-
chodz¹ z rodzicami, którzy chêtnie siê zapisuj¹, ich po-
ciechy zaœ zapoznaj¹ siê z bibliotek¹. I mam nadziejê,
¿e to bêdzie procentowaæ, bêdzie rozwijaæ ich horyzonty,
bêd¹ kochaæ ksi¹¿ki, literaturê. Jeœli chodzi o maleñkie
dzieci zaczynam od wierszy Brzechwy, Tuwima czyli kla-
syki, bowiem jest ona nieœmiertelna. Ta twórczoœæ za-
wsze cieszy siê du¿ym powodzeniem, jest pogodna, ra-
dosna, weso³a. PóŸniej przechodzi siê do baœni, legend,
to jest sta³y punkt repertuaru.
E.J - Jakie imprezy na ten rok pani planuje?
D. Worotyñska - Bêdê kontynuowaæ akcjê „Ca³a Polska
czyta dzieciom”. Kilka wystaw, bowiem jest rok Gombrowi-
cza i Wyspiañskiego. Prawdopodobnie jesieni¹ bêdzie ko-
lejna edycja Fanaberii Literackich, w ramach których m³o-
dzi ludzie bêd¹ mogli poznaæ interesuj¹cego pisarza. Chcia-
³abym bardzo zorganizowaæ spotkanie z Grzegorzem Kas-
depke, który pisze dla dzieci dowcipnie, m¹drze, a i sam
jest wyj¹tkowym, wspania³ym cz³owiekiem. To w ogólnym
zarysie plany na ten rok.
E.J - Teraz kiedy porozmawia³yœmy o planach warto krótko
podsumowaæ ubieg³y rok.
D. Worotyñska - Jeœli chodzi o dzia³alnoœæ kulturalno- edu-
kacyjn¹ i informacyjn¹ naszej biblioteki odby³o siê piêæ kon-
kursów czytelniczych dla dzieci przedszkolnych, dwa kon-
kursy plastyczne, mniejsze wystawki promuj¹ce nowoœci
czytelnicze i twórczoœæ laureatów nagrody Nobla oraz Nike.
Dwie du¿e wystawy: „Ondraszek Zbójnik Œl¹ski” i „ Eksli-
bris”- to by³a du¿a ekspozycja i korzysta³am tu z uprzej-
moœci Urzêdu Gminy, który wypo¿yczy³ na ten cel Salê
Œlubów. Przychodzi³y dzieci z gimnazjum i ze szko³y pod-
stawowej, bowiem ogl¹danie po³¹czone by³o z lekcj¹ bi-
blioteczn¹. Opowiada³am ogólnie o ksiêgozbiorze, jak i pre-
zentowa³am w ró¿nych wersjach „Baœñ o Ondraszku”. Po-
tem by³y oczywiœcie fotografie, drzeworyty. Wystawa wy-
po¿yczona by³a ze zbiorów Ksi¹¿nicy Beskidzkiej z Biel-
ska-Bia³ej.
E.J - Wiem, ¿e oprócz ksi¹¿ek mo¿na u pani zobaczyæ or-
dery i medale.
D. Worotyñska - Mamy oddane w depozyt przez miesz-
kankê Jaworza odznaczenia. Podczas lekcji bibliotecz-
nej zawsze je prezentujê, to znakomita pomoc dydak-
tyczna w nauczaniu historii. Miêdzy innymi mamy Order
Polonia Restituta, Virtuti Militari oraz Medal Sprawiedli-
wy wœród Narodów Œwiata - poniewa¿ rodzice tej pani
zostali nim uhonorowani, to jest rzadkoœæ, tym bardziej
cenna dla nas.

E.J - Wróæmy do danych.
D. Worotyñska - Komputeryzujemy siê i 25% zbiorów jest
ju¿ w elektronicznej bazie. Parê s³ów o polityce gromadze-
nia tych¿e, bowiem to jest wizytówka ka¿dej biblioteki. Nie
chcemy byæ archiwum, ale ¿ywym „organizmem”- czytelni-
cy wci¹¿ pytaj¹ o nowoœci - wiêc wychodz¹ naprzeciw tym
potrzebom. Kupujemy sporo nowych pozycji, jak na tak ma³¹
bibliotekê. Muszê tu pochwaliæ Ministerstwo Kultury, które
ju¿ od kilku lat daje dotacje i w  ubieg³ym roku otrzymaliœmy
8,5 tyœ z³ na zakup ksi¹¿ek. Jest to bardzo znacz¹ca po-
moc. Oczywiœcie musimy sprostaæ wymaganiom, z w³a-
snych œrodków trzeba wy³o¿yæ minimum 4 tys. z³, ale w
tym wzglêdzie samorz¹d jest niezawodny, wiêc mogê ku-
powaæ. Biblioteka uzupe³ni³a zbiory z literatury popularno-
naukowej z takich dziedzin, jak: ekonomia, psychologia, geo-
grafia, historia. Du¿y nacisk - jak ju¿ wspomina³am - k³a-
dziemy na literaturê dla dzieci i m³odzie¿y, lektury szkolne i
wydawnictwa encyklopedyczne.
E.J - Ile jest obecnie ksi¹¿ek w jaworzañskiej bibliotece?
D. Worotyñska - W tej chwili mamy 12 tys. 500 ksi¹¿ek. W
ci¹gu roku wzbogaciliœmy siê o 854 woluminy. Literatura
piêkna dla dzieci- 169 pozycji, dla doros³ych 231, literatura
popularno-naukowa- 101. Zbiorów specjalnych czyli elektro-
nicznych, ksi¹¿ki czytanej czy mówionej niestety nie mogê
kupowaæ, bo nie ma na to miejsca w naszych skromnym
lokalu.
E.J - A by³oby zapotrzebowanie?
D. Worotyñska - Owszem tak, s¹ pytania dotycz¹ce ksi¹¿-
ki mówionej. Naprawdê, gdybym mia³a minimum miejsce
to bym gromadzi³a, ale przynajmniej na razie jest to nie-
mo¿liwe.
E.J - Jakie s¹ szanse na to , aby siê zmieni³o siê coœ, jeœli
chodzi o lokalizacjê?
D. Worotyñska - Podczas ostatniej sesji wójt Zdzis³aw
Bylok w³aœciwie zadeklarowa³, ¿e bêdzie robi³ wszystko,
aby albo wybudowaæ bibliotekê, albo przenieœæ j¹ do takie-
go budynku, który spe³nia wszystkie wymagania, jakie sta-
wia siê tego typu lokalowi. Uwa¿am, ¿e dla tak prê¿nie
rozwijaj¹cej siê gminy, jak Jaworze, które ma ambicje by-
cia uzdrowiskiem, jest to nieomal¿e koniecznoœæ. To pla-
cówka, bez której 900 czytelników nie bardzo sobie wy-
obra¿a ¿ycie. Ta iloœæ œwiadczy o tym, ¿e ludzie przy-
chodz¹, czytaj¹ i dla sporej grupy jaworzan jest to najwa¿-
niejsza placówka. Nie chcê , ¿eby to zabrzmia³o, jak prze-
chwalanie siê, ale sporo osób przyje¿d¿a do nas po ksi¹¿-
ki z Bielska. Byæ mo¿e te¿ dlatego, ¿e w mniejszej biblio-
tece ³atwiej i szybciej mo¿na znaleŸæ potrzebne pozycje.
Bardzo siê cieszê, ¿e ten ksiêgozbiór jest na tyle atrak-
cyjny i¿ czytelnicy chc¹ z niego korzystaæ.
E.J - To teraz s³ów kilka o czytelnikach.
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D. Worotyñska - Na koniec roku 2008 zarejestrowano 833

czytelników, wypo¿yczono na zewn¹trz 16 tys. 684 egzem-

plarzy, a na miejscu 2567. Wynik jest bardzo dobry. Wzbo-

gaciliœmy siê o 854 ksi¹¿ki za 16 tys. 225 z³ - ze œrodków

samorz¹dowych 279 woluminów, a z dotacji Ministerstwa
kultury 501. W bibliotece odbywaj¹ siê tak¿e dyskusje o

ksi¹¿kach, które najbardziej zapad³y w pamiêæ, podoba³y

siê i dlaczego czy te¿ by³y kontrowersyjne. Spotyka siê 5,

6 osób - mo¿na to spokojnie nazwaæ klubem ksi¹¿ki - szcze-

gólnie panie chêtnie dziel¹ siê swoimi wra¿eniami, opowia-

daj¹ co jeszcze chcia³yby przeczytaæ. Jednak generalnie to
dyskusje o ksi¹¿kach, nawet czasem bardzo ¿ywe. Nie jest

to typowy klub dyskusyjny, bo na razie nie ma na to warun-

ków, ale nie mniej w 2008 roku odby³o siê 25 takich spo-

tkañ, w których ³¹cznie wziê³o udzia³ 90 osób. Odby³o siê 6

lekcji bibliotecznych - m³odzi ludzie s¹ ciekawi, zadaj¹ fan-

tastyczne pytania - i 20 spotkañ w ramach akcji „Ca³a Pol-

ska czyta dzieciom”, w których uczestniczy³o 504 dzieci.

E.J - Czego ¿yczy pani sobie zawodowo w nowym roku.
D. Worotyñska - Najbardziej sobie, ale nade wszystko

czytelnikom piêknego, nowego budynku dla biblioteki, w

którym mog³y by siê odbywaæ spotkania autorskie, wy-

stawy, gdzie te¿ mogliby znaleŸæ swoje miejsce przed-

stawiciele dzia³aj¹cych klubów, zwi¹zków, stowarzyszeñ

wszelakich. Miejsce, które ³¹czy³o by ludzi, gdzie mogli-
by rozmawiaæ - wszak rozmowa jest najwa¿niejsza, bo-

wiem zbli¿a ludzi.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

W pi¹tek 30 stycznia do Sali OSP w Jaworzu przybyli  dostojni
Jubilaci  obchodz¹cy w 2008 roku swój piêkny jubileusz 50-lecia

po¿ycia ma³¿eñskiego. W 2008 roku  jubileusz  ten obchodzi³o
w sumie 8 par ma³¿eñskich z Jaworza. A byli to Pañstwo:

Zlote Gody w Jaworzu
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Policjanci z Komisariatu w Jasienicy nareszcie doczekali siê
nowych samochodów. Wys³u¿one polonezy  odejd¹ na za-
s³u¿on¹ „emeryturê”.  O nowych samochodach dla policji pi-
saliœmy w poprzednim numerze Echa, auta te by³y ju¿  prze-
kazane dla policji z pocz¹tkiem roku. Jednak oficjalna uro-
czystoœæ przekazania dwóch „maszyn” mia³a miejsce przed
jaworzañskim komisariatem w dniu 23 stycznia br.  W sym-

bolicznym oddaniu kluczyków do nowych radiowozów Kia
Ceed obok  komendanta Komisariatu Policji z siedzib¹ w Ja-
worzu nadkomisarza Wojciecha Koz³owskiego, podkomi-
sarz Urszuli Szatkowskiej, policjantów z naszego komisa-
riatu, uczestniczyli tak¿e przedstawiciele Komendy Miejskiej
Policji z Bielska-Bia³ej w osobach; Zastêpca  Komendanta
Miejskiego Policji w Bielsku-Bia³ej m³.insp. mgr in¿. Krzysz-

Nowe samochody dla Policji

P³oszaj Anastazja i Ignacy
Szkorupa Bronis³awa i Wilhelm
Krzemiñscy Barbara i Bogus³aw
Zygmunt Helena i Marian
Klajmon  Janina i Robert
Kobiela Zuzanna i Jerzy
Fokt Albina i Boles³aw
Ruccy Irena i Roman
Zazwyczaj uroczystoœæ wrêczenia medali Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie ma miejsce w grudniu, jednak w 2008 roku  Kancela-
ria Prezydenta wyda³a decyzjê o przyznaniu medali z  „ma-
³ym poœlizgiem”, st¹d wyj¹tkowo uroczystoœæ zosta³a prze-
suniêta na styczeñ 2009 roku. W gali tej ze wzglêdu na
stan zdrowia nie mog³y uczestniczyæ 2 pary ma³¿eñskie:
Pañstwo P³oszajowie oraz Pañstwo Klajmonowie. Im
medale zosta³y wrêczone przez delegacjê Urzêdu Gminy
Jaworze w domach.
W uroczystoœci oprócz dostojnych Jubilatów uczestniczyli
przedstawiciele  Urzêdu Gminy i Rady Gminy w osobach:
Aleksandra Zagórska - Kierownik Urzêdu Stanu Cywil-
nego w Jaworzu, Zastêpa Wójta Gminy Jaworze - Ra-
dos³aw G. Osta³kiewicz oraz Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Jaworze Andrzej Œliwka, którzy skierowali do par ma³-
¿eñskich obchodz¹cych jubileusz ¿yczenia zdrowia i pomyœl-

noœci na dalsze lata ¿ycia, ale i s³owa  uznania za trud wy-
chowania dzieci oraz za dochowanie wiernoœci z³o¿onej 50
lat temu przysiêdze ma³¿eñskiej. Rangê tej uroczystoœci do-
bitnie wyra¿aj¹ s³owa jakie skierowa³ do zebranych zastêpca
wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz, który powiedzia³ m.in. „Pó³-
wiecze trwania Waszego zwi¹zku to symbol wiernoœci i mi³o-
œci ma³¿eñskiej oraz rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozu-
mienia istoty zwi¹zku ma³¿eñskiego, to piêkny przyk³ad zgo-
dy i wiernoœci ma³¿eñskiej, a tak¿e wzór do naœladowania dla
nas wszystkich, nieco m³odszych. M³odszym pokoleniom na-
le¿a³oby ¿yczyæ, aby wszystkie ma³¿eñstwa w naszej gmi-
nie by³y tak zgodne, szczêœliwe i trwa³e jak Wasze”.  Te s³o-
wa  maj¹ dziœ - w czasach, gdy tak czêsto podwa¿a siê sens
ma³¿eñstwa i jego trwa³oœci oraz wartoœæ rodziny - szczegól-
ne znaczenie. Jak mówi³ dalej zastêpca wójta R.G.Osta³kie-
wicz - „wspó³czeœnie przysiêga ma³¿eñska jest zbyt swobod-
nie postrzegana, st¹d Wasze oddanie i zrozumienie wielkich
celów ma³¿eñstwa, wzajemna mi³oœæ, dobre wychowanie
m³odego pokolenia, przyp³acone nieprzespanymi nocami, cier-
pieniem i niejednokrotnie ³zami, s¹ naprawdê w³aœciwym  dro-
gowskazem dla przysz³oœci”.
Aktu wrêczenia medali Prezydenta RP „Za d³ugoletnie po-
¿ycie ma³¿eñskie” w imieniu Prezydenta RP dokona³ za-
stêpca wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz.

Piotr Filipkowski

tof Chrobak i rzecznik prasowy KMP podkomisarz Elwira
Jurasz. Obecni równie¿ byli  wójt naszej gminy Zdzis³aw
Bylok i wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna.
Jedn¹ Kiê ufundowa³o bielskie Starostwo Powiatowe oraz
gminy Jaworze i Jasienica, które swoim zasiêgiem obejmuj¹
teren dzia³ania komisariatu. Kupno drugiego auta sfinanso-
wano z bud¿etu policji, a konkretnie Komendy Wojewódz-

kiej Policji w Katowicach. Samorz¹d w Jaworzu -17 tys. z³,
gmina Jasienica przekaza³a na ten cel  20 tysiêcy z³otych,
natomiast pozosta³e 37 tys. z³ do³o¿y³o bielskie starostwo.
Cena nowego radiowozu tej marki - 74 tys. z³. Ka¿dy z sa-
mochodów  wyposa¿ony jest  w silniki diesla  o mocy 140
KM, ABS i szeœæ poduszek powietrznych.

Piotr Filipkowski
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NASZE DZIECI, NASZA M£ODZIE¯

Na sali zebrali siê rodzice i zaproszeni goœcie Komendant
Hufca Beskidzkiego dh. hm. S³awomir Gajda, dh. hm.
Irena Kowaliczek, przewodnicz¹cy Rady Gminy w  Jawo-
rzu Andrzej Œliwka, przyjaciel dru¿yny dh. phm. Leszek
Baron (a zarazem dyrektor Oœrodka Promocji Gminy), na-
sza opiekunka z ramienia szko³y Aleksandra Podstaw-

ny. Sala piêknie
udekorowana, ci-
sza wszyscy cze-
kaj¹. Punktualnie o
16.30 na salê we-
sz³y dumnie zuchy
z powag¹, jaka
przystoi w takim

dniu, wszyscy piêknie umundurowani, uformowali kr¹g. Naj-
pierw  trzeba sprawdziæ czy dzieci pamiêtaj¹  prawo zucha
czy wiedz¹, jak jest wa¿ne jego przestrzeganie, wiêc kilka
ma³ych testów na pocz¹tek: wiedza o Polsce, o brawach
narodowych, o godle, test na odwagê - próba ognia, wypa-
rzanie jêzyków - ochrona przed k³amstwem i nadmiernym
gadulstwem itp. W miêdzyczasie piosenki pl¹sy i wspólna

recytacja wiersza
Prawo Zucha na-
grodzona przez
rodziców oklaska-
mi... Nasta³a ta d³u-
go oczekiwana
chwila zuchy sta-
nê³y w krêgu wy-
ci¹gnê³y praw¹
rêkê w kierunku zapalonego kominka oraz bia³o czerwonej
flagi, na której le¿a³y znaczki zucha... OBIECUJÊ BYÆ DO-
BRYM ZUCHEM ZAWSZE PRZESTRZEGAÆ PRAWA ZU-
CHA - pad³y s³owa obietnicy. To by³a bardzo wzruszaj¹ca
chwila. Instruktorzy obecni na œlubowaniu zostali popro-
szeni o pomoc przy  zapiêciu znaczka zucha, ka¿dy do-
sta³ legitymacjê zucha, by³y gratulacje, zdjêcia i uœmiechy
na twarzach wszystkich dzieciaków...
po chwili pad³y s³owa hymnu zuchowego:
„To zuchy, to zuchy co tu dalej kryæ
To zuchy, to zuchy dobrze zuchem byæ.”

hm. Joanna Buzderewicz HR

Zuchowa przysiêga

hm.Joanna Buzderewicz                        Jaworze dnia 13.01.2009 r.
10 GZ Weso³a Gromadka Kubusia Puchatka
w Jaworzu Hufiec Beskidzki ZHP

W ramach programu „World Thinking Day-2009” 10 Gromada Zuchowa Weso³a Gromadka Kubusia Puchatka dzia³aj¹ca
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu wziê³a udzia³ w ogólnopolskiej akcji Czerwonego Krzy¿a „stop malarii”, pod
patronatem podró¿niczki Beaty Pawlikowskiej oraz ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego. W naszej gro-
madzie zuchy wziê³y udzia³ w zbiórce przeprowadzonej przez dh. Aniê Dzaik na temat malarii, obejrza³y prezentacjê
multimedialn¹, zapozna³y siê z najwa¿niejszymi pojêciami zwi¹zanymi z malari¹ oraz innymi chorobami cywilizacyjnymi.
W okresie od wrzeœnia do grudnia 2008 zuchy indywidualnie zdobywa³y sprawnoœci higienisty oraz bia³y z¹bek. Zapozna³y
siê z podstawowymi zasadami przestrzegania czystoœci, które niejednokrotnie chroni¹ przed zara¿eniem siê wieloma
chorobami. Zuchy w ramach zadania miêdzy zbiórkowego wykona³y kartki na Dzieñ Myœli Braterskiej o tematyce „Mala-
ria”, które zostan¹ przes³ane na konkurs Chor¹gwiany, na najlepsz¹ kartkê na dzieñ Myœli Braterskiej. Zuchy w okresie od
grudnia 2008 do 12 stycznia 2009 prowadzi³y zbiórkê funduszy w ramach akcji „siatka za siatkê” w  na zakup 10000
moskitier, które zostan¹ zawiezie do Kenii i Ugandy przez konwój humanitarny PCK. Pieni¹dze zbierano podczas:
- Wigilii instruktorskiej w Hufcu Beskidzkim
- Wyjazdu do Czêstochowy po Œwiate³ko Betlejemskie 12.12.2008r.
- w Urzêdzie Gminy w Jaworzu podczas przekazania œwiate³ka pracownikom gminy 17.12.2008r.
- wigilii Gromady Zuchowej w dniu 19.12.2008r od rodziców
- akcji zbiórki pieniêdzy wœród uczniów w SP nr 1 w dniu 12.01.2009r( podczas akcji zuchy oraz inni uczniowie szko³y
zostali poproszeni o przyjœcie w tym dniu do szko³y w czerwonych koszulkach w ramach poparcia tej akcji)

W sumie podczas akcji zbierania pieniêdzy zuchy uzbiera³y: 462,87z³
Czuwaj!

hm. Joanna Buzderewicz HR
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Morze, zapewne wskutek zawartej w nim soli,
nadaje szorstkoœæ zewnêtrznej pow³oce swych s³ug,
lecz zachowuje s³odycz ich ducha.

(Joseph Conrad)
Jak wychowywaæ - to pytanie od wieków zadaj¹ sobie myœli-
ciele, filozofowie, pedagodzy, psychologowie. Co zrobiæ, aby
uzyskaæ zamierzony efekt, a jednoczeœnie sprawiæ, by m³o-
dy cz³owiek czu³, ¿e jest wa¿ny, niepowtarzalny i zas³uguje
na godne miejsce w spo³eczeñstwie. Odpowiedzi¹ jest wy-

chowanie przez pracê,  znakomity sposób na pokazanie czym
jest wspó³dzia³anie w grupie, szacunek do drugiego cz³owie-
ka. Uzmys³owienie jak poprzez dyscyplinê d¹¿yæ do wolno-
œci i jak wielk¹ swobodê myœli daje zdobywanie wiedzy.
Niew¹tpliwie w jaworzañskim Gimnazjum nr 1 nauczyciele
doskonale wiedz¹, jak dobre efekty przynosi takie wychowa-
nie, m¹dre dyscyplinowanie m³odych gniewnych i uczenie
spo³ecznego wspó³dzia³ania. Przyk³adem jest tu dzia³alnoœæ
Miêdzynarodowego Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej.

Wychowanie jest sztuk¹

Dwa lata temu (grudzieñ 2006) pisz¹c scenariusz upamiêt-
niaj¹cy Dzieñ Patrona, nie przypuszcza³am, ¿e bêdzie to
pocz¹tek pewnej tradycji, która na trwa³e wpisze siê w ka-
lendarz imprez œrodowiskowych jaworzañskiego gimnazjum.
Program nosi³ tytu³ „Kolêda dla nieobecnych”. Wtedy po raz
pierwszy po³¹czyliœmy bowiem ten uroczysty dzieñ z bo¿o-
narodzeniow¹ tradycj¹. Nie jest zadaniem ³atwym w krót-
kim scenariuszu zawrzeæ ca³¹ prawdê o szczytnych poczy-
naniach cz³owieka tak wielkiego formatu, jakim by³ bez w¹t-
pienia genera³ Stanis³aw Maczek. Jeszcze trudniejszym jest
ukazanie go gdzieœ, gdzie nikt z nas ¿yj¹cych nie goœci³.
Podjêliœmy jednak to wezwanie; oto nie¿yj¹cy w asyœcie
nieod³¹cznego adiutanta patrzy na ziemskie, nie zawsze tra-
fione imprezy, które upamiêtniaj¹ jego czyny. Dlatego cha-
rakter tych¿e imprez szybko go nu¿y. Co wiêcej ma œwia-
domoœæ, ¿e ju¿ niczego nie mo¿e zmieniæ w swym jak¿e
bogatym ¿o³nierskim ¿yciorysie, choæby nie wiem jak chcia³.
Ta duchowa niemoc czyni go zatem ch³odnym sceptykiem.
Natomiast wiêcej entuzjazmu wykazuje s³u¿bista - adiutant,
który jest zdecydowanym zwolennikiem, by nie rzec fanem,
tzw. „akademii ku czci”. Tak wiêc obaj wymieniaj¹ spostrze-
¿enia, snuj¹ refleksje, które zawsze towarzysz¹ cz³owieko-
wi wraz z nadchodz¹cymi œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. W
tym jednym s¹ zgodni; jest to czas pojednania przebacze-
nia, a przede wszystkim wstêpuj¹cego w ludzkie serca na-
dziei, mo¿e dlatego utwór Preisnera „Kolêda dla nieobec-
nych” jest owym duchowym ³¹cznikiem ¿ywych obecnych i
jak¿e drogich zmar³ych - nieobecnych.
„Cicha noc” to z kolei tytu³ uroczystoœci sprzed roku (gru-
dzieñ 2007), która stanowi kontynuacjê programu poprzed-
niego. Nie¿yj¹cy genera³ i jego wierny towarzysz broni znów
postanawiaj¹ zajrzeæ na ziemiê. Tym razem patron jest pe-
³en entuzjazmu i ¿o³nierskiej werwy, zaœ adiutant sceptycz-
ny i zdystansowany. Ogl¹daj¹c kolejne akademie dochodz¹
jednak do zgodnego wniosku, ¿e obaj maja dziwn¹ s³aboœæ
do jaworzañskiego gimnazjum (B¹dŸ co b¹dŸ, jesteœmy
jedn¹ z pierwszych placówek w Polsce, która nosi imiê ge-
nera³a - listopad 1994). Szczególnie przepadaj¹ za pieœni¹
„Polskie kwiaty” - niepisanym hymnem jaworzañskiego gim-

nazjum. Mog¹ jej s³uchaæ, jak stwierdza w programie sam
genera³ „ca³¹ wiecznoœæ”. Potem znów wpatrzeni w szopkê,
choinkê, s³uchaj¹c kolêd, duchowo integruj¹ siê z tymi, któ-
rym kolejny raz dane jest prze¿yæ jeszcze jeden „cud Bo¿e-
go Narodzenia”. Maj¹ jednak œwiadomoœæ, ¿e oni sami w
tym uczestniczyæ ju¿, z racji swego stanu, nie mog¹. Po-
trafi¹ bez cienia ludzkiej zazdroœci, cieszyæ siê radoœci¹
innych.
„Opowieœæ Wigilijna” to ostatni program (grudzieñ 2008) z
kolejnym udzia³em naszego dostojnego, nieziemskiego pa-
trona. Scenariusz wprowadza³ widzów w atmosferê styli-
zowan¹ na II czêœæ „Dziadów” Adama Mickiewicza. Oto na
uroczystoœæ przybywaj¹ kolejne duchy, które chc¹ choæ
na chwilê znów poczuæ grunt pod nogami. Tak czyni duch
Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, który recytuj¹c w³asny
utwór, przypomina mroczne czasy pogardy. Nie inaczej za-
chowuje siê kolejny duch - Czes³aw Mi³osz, raz jeszcze
t³umacz¹c literacko zebranym, czym jest wiara, nadzieja
oraz mi³oœæ. Wreszcie przybywa prawdziwy duch walki.
On te¿ ma wiele do powiedzenia na temat niez³omnoœci
Polaków, którym jak¿e czêsto przysz³o dowodziæ, czym
jest niek³amane braterstwo. Wreszcie ca³oœæ koñcz¹ œwi¹-
teczne refleksje, które przepe³nione s¹ jak co roku, radosn¹
nadziej¹.
S¹dzê, ¿e opisany cykl programów powoli wpisuje siê w
kalendarium uroczystoœci naszej placówki. Zreszt¹ doœæ
wspomnieæ, ¿e zapraszani goœcie, tak¿e nie wyobra¿aj¹
sobie, by mog³o byæ inaczej. A skoro powiedzia³o siê przy-
s³owiowe „a”, to trzeba pójœæ dalej. Tote¿ nie pozostaje nam
nic innego, jak tylko kontynuowaæ ten zwyczaj. Tak to zro-
dzi³a siê tradycja. Powszechnie s¹dzi siê, ¿e jest to pojêcie
zamkniête, które trzeba jedynie kultywowaæ. A prawda jest
chyba nieco inna. To my jesteœmy twórcami czegoœ (i to
niekoniecznie wielkiego), co staje siê wy¿ej wspomnian¹.
Mo¿e przy okazji warto zastanowiæ siê, co mo¿na zrobi, by
takich „ma³ych tradycji” nie zaprzepaœciæ. Naprawdê warto
kultywowaæ pewne wartoœci, by dla przysz³ych pokoleñ ocaliæ
je po prostu od zapomnienia. Tak przynajmniej s¹dzê.

Barbara Staœ

Czym tak naprawdê jest tradycja? - Gimnazjum nr 1
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Dlaczego m³odzie¿ tak chêtnie wstêpuje w szeregi tej orga-
nizacji?
Marta Tomala z III c najbardziej lubi Flisy Odrzañskie -
„...s¹ to wyjazdy wakacyjne, które trwaj¹  od tygodnia do
dziewiêciu dni. Ponadto lubiê wyjazdy szkoleniowe nad
morze. Tam oprócz odpoczynku na pla¿y, p³ywamy ró¿nymi
statkami, kajakami, tratwami, zwiedzamy atrakcyjne miej-
sca. Zawsze najfajniej jest w Miêdzyzdrojach, tam ciekawie
spêdzamy czas i w Wolinie, gdzie mamy super oœrodek, w
którym œpimy, a i towarzystwo jest znakomite”.

Marta w lidze jest ju¿ trzeci rok, najbardziej w pamiêci utkwi³
jej pobyt na ORP „Iskra”, gdzie mog³a poznaæ prawdziwe
¿ycie marynarzy. Tak¿e Agnieszka Pierœciecka z b³yskiem
w oku  wspomina rejs okrêtem - „...p³ynêliœmy przez ty-
dzieñ najpierw z Gdyni do Ko³obrzegu - tam mieliœmy przy-
stanek, a potem z Ko³obrzegu do Szczecina. Pe³niliœmy te¿
wachty na „oku”, œródokrêciu, za sterem, pod pok³adem, w
kuchni. Kilkakrotnie w trakcie trwania rejsu prze¿yliœmy tzw.
„alarm do ¿agli”, zw³aszcza w nocy. Ka¿dy z nas musia³
szybko zak³adaæ uprzê¿, wyjœæ na pok³ad i pomóc  w odpo-
wiednim ustawieniu ¿agli”. Kiedy zapyta³am Agnieszkê czy
nie ba³a siê dyscypliny, dziewczyna z uœmiechem powie-
dzia³a, ¿e w³aœnie to by³o frapuj¹ce  - próba zmierzenia siê z
doros³oœci¹ w takim wymiarze. Obie cz³onkinie ligi potwier-
dzi³y, ¿e bycie w tej organizacji to prawdziwa przygoda, oka-
zja by poznawaæ urocze zak¹tki Polski, ale tak¿e mo¿li-
woœæ sprawdzenia swojej wiedzy i umiejêtnoœci w ró¿nych
konkursach. Choæ Agnieszka nie wi¹¿e swojej przysz³oœci
zawodowej z morzem, to po skoñczeniu nauki w gimnazjum
chce wybraæ liceum, w którym bêdzie dzia³aæ Szkolne Ko³o
LMiR, by nadal oddawaæ siê tej pasji. Jednak bycie ligow-
cem to bynajmniej nie tylko znakomita zabawa, trzeba siê
staraæ, aby nie straciæ statusu wilka morskiego.
„Trzeba pracowaæ, ¿eby jechaæ na Flis Odrzañski, na Zlot
Jungów. W tym miesi¹cu  przygotowujemy opracowania i
prezentacje o ochronie œrodowiska morskiego, ale s¹ te¿
prace na temat okrêtów Marynarki Wojennej, o faunie i flo-
rze morskiej, konkursy plastyczne. Po prostu trzeba czyn-

nie uczestniczyæ w ¿yciu ligi” - twierdzi Jakub Kowalczyk.
Uczeñ klasy II a ma te¿ bardzo pragmatyczne podejœcie do
cz³onkostwa w Miêdzynarodowym Szkolnym Kole LMiR -
„To co najbardziej mi siê podoba to super wyjazdy nad mo-
rze. Zawody wêdkarskie, ciekawe nagrody. W ogóle samo
to, ¿e spêdzamy czas nad wod¹. Mi³e grono ludzi. Wa¿ne
jest te¿, ¿e wyjazdy nad morze s¹ dofinansowywane i nie
musimy p³aciæ ca³ej kwoty, a taka eskapada  nie jest tania,
a przecie¿ to kapitalna przygoda”.
„Wychowuj¹ jedynie ci, którzy maj¹ nadziejê” pisa³ ks Józef
Tischner, a Iwona Kominek opiekun Szkolnego Ko³a LMiR
ma nie tylko sporo nadziei, ale i ogromny zapa³, który zde-
cydowanie udziela siê m³odym ludziom.
Gdzie m³oda nauczycielka za³apa³a bakcyla ligi?
„Ju¿ w pierwszym roku pracy, czyli w 2000 roku, bakcylem
zarazi³ mnie, jak i równie¿ bardzo spor¹ grupê gimnazjali-
stów ówczesny opiekun ko³a i nauczyciel biologii p. Andrzej
St¹siek. Z pasj¹ opowiada³ o dzia³aniach podejmowanych
przez ko³o, Okrêg Bielski, LMiR, ró¿norodnych wyjazdach
nad morze, czy konkursie ogólnopolskim, w którym co roku
z aktywnie dzia³aj¹c¹ m³odzie¿¹ zdobywa³ I miejsce. Za-
czê³am pomagaæ w organizacji ró¿nych wyjazdów i pe³ni-
³am rolê opiekuna.
Jest to swego rodzaju taka fajna odskocznia od uczenia jêzy-
ka angielskiego na co dzieñ. Bardzo lubiê kontakt z m³o-
dzie¿¹. Dziêki cotygodniowym spotkaniom nawzajem moty-
wujemy siê do poszerzania swych horyzontów. Zagadnienia,
które poruszamy w trakcie zajêæ, to oprócz ¿eglarstwa, so-
zologii oraz tematyki marynistycznej wybrane elementy bio-
logii, geografii, historii. Ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie.
Realizujemy statutowe zadania LMiR i co roku bierzemy
udzia³ w ogólnopolskim konkursie „M³odzie¿ na Morzu”, we
wszystkich trzech kategoriach tych zmagañ: konkursie pla-
stycznym, wiedzy o morzu, jak i równie¿ na najlepiej pracu-
j¹ce szkolne ko³o LMiR. Od lat jesteœmy w œcis³ej czo³ów-
ce. W zasadzie jest to z roku na rok pierwsze miejsce w
Polsce, tak wiêc mamy z czego byæ dumni. Dziêki przy-
chylnoœci naszej Gminy otrzymujemy du¿e wsparcie finan-
sowe, dziêki któremu mo¿emy czêœciej wyje¿d¿aæ nad
morze, poznawaæ nowe miejsca i doskonaliæ swe umiejêt-
noœci z zakresu ¿eglarstwa.”
Zapewne nie zabraknie sceptyków, którzy krêc¹c g³owami
pytaæ bêd¹ po co komu w górach potrzebna Liga Morska i
Rzeczna. Iwona Kominek bez cienia w¹tpliwoœci odpowiada
- „Ludzie  mieszkaj¹cy na po³udniu Polski przewa¿nie têsk-
ni¹ za tym, co jest na pó³nocy kraju, têskni¹ za Ba³tykiem.
I odwrotnie, ludzie znad morza, z którymi wspó³pracujemy
mówi¹ - jak to  dobrze przyjechaæ do Jaworza i zobaczyæ
góry”. Têsknota, ciekawoœæ œwiata, zdobywanie wiedzy i szu-
kanie odpowiedzi na pytania- to rozwija m³odego cz³owieka,
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Jak co roku w styczniu obchodzimy Dzieñ Babci i Dziadka.
Z tej okazji w dniach 21. I. i 22. I. 2009r.  odby³y siê w jawo-
rzañskiej stra¿nicy huczne uroczystoœci. Na wstêpie Dy-
rektor Przedszkola Jolanta Bajorek z³o¿y³a ¿yczenia przy-
by³ym goœciom. Dzieci przygotowa³y ciekawy program arty-
styczny pod kierunkiem swoich nauczycieli.

W pierwszej czêœci zaprezen-
towa³y: wiersze, piosenki i
tañce dla kochanych babæ i
dziadków. Ponadto zgromadze-
ni goœcie zostali obdarowani
piêknymi prezentami wykona-
nymi przez wnuki.

Œwiêtujemy Dzieñ Babci i Dziadka w Publicznym Przedszkolu Samorz¹dowym nr 1 w Jaworzu

Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy Gimnazjum nr 1
w Jaworzu

sk³ada serdeczne podziêkowanie
za udzia³ w balu charytatywnym

 wszystkim goœciom oraz sponsorom.

Przewodnicz¹ca: Iwona S³owik
Zastêpca: Andrzej Mroczko

Skarbnik: Ma³gorzata Schabikowska

Dzia³alnoœæ Miêdzyszkolnego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej w Gimnazjum nr 1
STYCZEÑ 2009
W ramach poszerzania wiedzy z zakresu znajomoœci fauny i flory Ba³tyku, ochrony œrodowiska morskiego oraz tematyki
dotycz¹cej okrêtów Marynarki Wojennej cz³onkowie MSKLMiR przygotowali wiele ciekawych opracowañ oraz prezentacji
multimedialnych jak i równie¿ wziêli udzia³ w ogólnoszkolnym konkursie plastycznym „Neptun - w³adca mórz i oceanów”.
LUTY 2009
Cz³onkowie MSKLMiR wezm¹ udzia³ w uroczystych obchodach rocznicy „Zaœlubin Polski z Morzem”, które odbêd¹ siê
10 lutego w Pucku.
Z kolei 13 lutego uzdolnieni wokalnie ligowcy zaprezentuj¹ dwie szanty w trakcie III Konkursu Piosenki ̄ eglarskiej, który
odbêdzie siê  na terenie IV LO w Bielsku-Bia³ej.
Sprawozdania z udzia³u w w/w imprezach uka¿¹ siê na ³amach kolejnego wydania „Echa Jaworza”.

daje poczucie wartoœci, a tym samym poczucie bezpieczeñ-
stwa. Je¿eli jeszcze dochodz¹ do tego sukcesy wtedy jest
siê dumnym z przynale¿noœci do danej grupy, do danej spo-
³ecznoœci. MSKLMiR ma siê niew¹tpliwie czym pochwaliæ.
Cieszymy siê równie¿ z faktu, i¿ co roku we Flisach Od-
rzañskich bior¹ udzia³ wraz z nami ligowcy ze szkó³ z Zazri-
vy (S³owacja), Hnojnika (Republika Czech) Jaszszentandras
(Wêgry), IV i VIII LO z Bielska Bia³ej oraz ‘Wilki Morskie” z
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy.
Na terenie naszej szko³y znajduje siê jedyne w Polsce szkol-
ne Muzeum Fauny i Flory Morskiej - Iwona Kominek nie
kryje dumy, jednak najwiêcej radoœci daj¹ jej jaworzañskie
wilki morskie - „Mamy wœród naszych ligowców kilku prze-
wodników. Ka¿dy przewodnik jest przeszkolony przez pra-
cownika naukowego Instytutu Biologii Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, dr Marka Guzika. Dagmara Tracz
z klasy II b wprowadza goœci w klimat naszego muzeum,
czyli przedstawia pokrótce historiê powstania Muzeum.
Pozostali przewodnicy prezentuj¹ ogólne informacje o reki-
nach, p³aszczkach, oœmiornicach, rozgwiazdach, ¿ó³wiach
i wê¿ach morskich. Zdobyta wiedza procentuje, doskona³e
efekty przynosi tak¿e praca w grupie i dyscyplina. Morze
niew¹tpliwie szlifuje charaktery. To kolejny plus dzia³ania na
rzecz Ligi Morskiej i Rzecznej” - podkreœla pani Iwona.

Wybitny pedagog Jan Amos Komeñski uwa¿a³, ¿e praca jest
najlepszym sposobem aktywizowania dziecka, a co najwa¿-
niejsze eliminuje nudê. „Wychowanek pracuj¹cy w groma-
dzie odkrywa walory zbiorowego wysi³ku oraz sprawnej orga-
nizacji i koordynacji dzia³añ, przekonuje siê o potrzebie soli-
darnoœci i dyscypliny we wspólnym dzia³aniu”- pisa³ Jan Pawe³
II. Zaœ Œw. Tomasz z Akwinu rozwijaj¹c myœl Arystotelesa cel
wychowania, jak i cel ¿ycia okreœla³, jako „d¹¿enie i osi¹ga-
nie szczêœcia poprzez rozwijanie cnót i moralnych i intelek-
tualnych„. Owe „przepisy” na dobre wychowanie s¹ realizo-
wane i rozwijane przez jaworzañskich gimnazjalistów dzia³a-
j¹cych w Miêdzynarodowym Szkolnym Kole Ligi Morskiej i
Rzecznej, a i ich opiekunce si³ nie brakuje, zatem mo¿na
pogratulowaæ sukcesu i ¿yczyæ, by to siê nigdy nie zmieni³o.

Agata Jêdrysko

W dalszej czêœci wszyscy wspólnie bawili siê przy dŸwiê-
kach muzyki biesiadnej.
Nie zabrak³o równie¿ pysznego  poczêstunku  zorganizo-
wanego przez dyrekcjê i personel kuchni.
Babcie i dziadkowie byli zachwyceni uroczystoœci¹, nie
szczêdzili braw dla ma³ych artystów i nie kryli swojego wzru-
szenia. Wszyst-
kim zapadnie na
d³ugo w pamiêci
to jak¿e mi³e spo-
tkanie.

 Krystyna Ejtel,
  Dorota Zboœ
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W dniu 19 stycznia 2009 roku w Sali Gimnazjum nr 1 w
Jaworzu odby³a siê uroczysta impreza  poœwiêcona uczcze-
niu  œwiêta  Babci i Dziadka.
Nasze wnuki  przygotowa³y wspania³e  wystêpy artystycz-
ne. Wiersze, piosenki i tañce  w ich wykonaniu  by³y dla nas
wielkim i wzruszaj¹cym  prze¿yciem. Po wystêpach dzieci
wrêczy³y babciom i dziadkom laurki wykonane na zajêciach

przedszkolnych z pomoc¹ swoich wychowawczyñ z Przed-
szkola nr 2.
Za trud i ogrom pracy w³o¿ony w przygotowanie naszych
wnucz¹t do tej  wspania³ej imprezy serdecznie dziêkujemy
pani dyrektor  przedszkola oraz wszystkim nauczycielkom
i pracownikom tej placówki.

   M.J.Kenig

Podziêkowanie - Przedszkole nr 2

Bale karnawa³owe nale¿¹ do tradycji naszego  Przedszko-
la nr 2 i obok zajêæ otwartych, uroczystoœci grupowych
oraz imprez przedszkolnych z udzia³em  dzieci i rodziców
ciesz¹ najwiêkszym zainteresowaniem zarówno jednych
jak i drugich.
W piêknie udekorowanej sali, w blasku fleszy i muzyce odby³
siê bal karnawa³owy, w którym uczestniczy³y wszystkie

dzieci z przedszkola. By³a to wspania³a okazja  do wspólnej
zabawy nie tylko dla  dzieci, ale tak¿e wszystkich nauczy-
cielek oraz rodziców. Przy dŸwiêkach muzyki dzieci z  po-
szczególnych grup zaprezentowa³y  w³asne stroje. Rodzice
i tym razem stanêli na wysokoœci zadania, przeœcigaj¹c siê
w  pomys³ach na fantastyczny strój. Wœród baœniowych
postaci dominowa³y wró¿ki, królewny, ksiê¿niczki w d³u¿-
szych lub krótszych sukniach. W trakcie tañców, pl¹sów  i
korowodów  prowadzonych przez wodzireja trudno by³o do-
strzec kto kryje  siê pod mask¹ supermana, batmana czy
innej bajkowej postaci.

Nastrój karnawa³owych rytmów mo¿na by³o równie¿ wyra-
ziæ  tañcz¹c w parach, czwórkami, w du¿ym kole  lub w
indywidualnych  improwizacjach tanecznych.
Bal karnawa³owy to nie tylko taniec i zabawa, ale tak¿e licz-
ne konkursy dla dzieci, pañ  i rodziców.  Zabawa przedszko-
laków, integracja  wszystkich uczestników, spontaniczna
aktywnoœæ ruchowa oraz radoœæ ze wspólnej zabawy zo-
sta³y  utrwalone na wspólnych pami¹tkowych zdjêciach.

Nauczycielki: Renata Urban, Lidia Kubala

Karnawa³owy bal w Przedszkolu nr 2

Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ I ORGANIZACJI

Wspólne kolêdowanie, wspomnienia z hañdowniejszych cza-
sów, rodzinna atmosfera  to wszystko by³o udzia³em tych,
którzy w sobotê 10 stycznia przybyli do  gimnazjum w Ja-
worzu Œrednim na noworoczne spotkanie cz³onkiñ Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich nr 2 w Jaworzu Œrednim.
Wszystkich zebranych powita³a przewodnicz¹ca ko³a  -
radna Irena Mikler, sk³adaj¹c zarazem ¿yczenia nowo-
roczne, ale i wspominaj¹c  dwie kole¿anki - cz³onkinie
ko³a, które  w mijaj¹cym 2008 roku zmar³y. Pamiêæ zmar-

³ych Anny Mikoœ i  Emilii Ryrych uczczono minut¹ ci-
szy.  Nastêpnie g³os zabrali przybyli goœcie; przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka, wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Gminy Zbigniew Putek, dyrektor gimnazjum
Janina  Holeksa. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê równie¿ wójt
Zdzis³aw Bylok, przekazuj¹c przy okazji  informacje na
temat  realizowanych i planowanych inwestycji zarówno
w Jaworzu Œrednim, jak i w ca³ej gminie. Pierwsz¹ czêœæ
spotkania  prowadzi³ Jan Chmiel z ZR Jaworze. W pierw-

Noworoczne spotkanie KGW nr 2 w Jaworzu Œrednim
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Jan Chmiel
BIO£Y  £OP£ATEK

Bio³y, jak œnieg  ³op³atek
³od starki z d³oni chrapatej,
ku koñcu  wieczerze,
przed ³ostatnim pacierzym
bro³ ka¿dy ³opaternie,
by sie  te¿ nie wykielzny³
i nie spod na deliny
wydrzite na wilije.

Potym ze wszystkimi siê go prze³ama³o
i jakómsik regu³ke przi tym wyrzóndza³o,
na przik³od; Jakbyœ w ¿yciu niebacznie  pob³óndzi³
spóŸnij, z kimœ we wilije  przi op³atku rzóndzi³,
a zaroz cie  Pónbóczek z niebezpiecznej drógi
wróci i skludzi  w ty ojcowski progi.

Dzisio my zrobili z tego widowisko,
a przi tym  z Chrystusa  jedno  poœmiewisko
jak ju¿ ³od listopada
we firmach i zak³adach.
towarzystwa i  instytucyje,
prawie codziyñ  wilije \ hócznie  ³odprawiajóm,
³ómióm sie ³op³atkym,
¿yczynia  sk³adajóm.

A jak  kónszczek  spadnie, ¿odyn sie nie wzruszy
idzie naprzód doko³a, raciami  rozkruszy,
byle dalij sie  œlimtaæ w ciepluœkij œwietlicy
przi bogato  nakrytym  wilijowym stole.
A maluæki Jezusek? Dyrbie  nim z zimnice.
Zapómnieli ³o Nim, niechali w stodle.

Kowale 27.12.2008

szej czêœci zaprezentowa³ kilka swoich wierszy (jeden z
nich publikujemy poni¿ej), potem nadszed³ czas na wspól-
ne kolêdowanie. Do œpiewu w³¹czyli siê wszyscy. Przed
ka¿d¹ kolêd¹ Jan Chmiel opowiada³ krótk¹ historiê po-
wstania, ciekawostki zwi¹zane z  kolêdowanie w dawnych
choæ nie tak odleg³ych czasach - w okresie PRL. Do wspo-
mnieñ  do³¹czyli siê tak¿e inni uczestnicy spotkania. I
znów potem radosne œpiewanie kolêdy pozwala³o oderwaæ
siê od codziennych trosk i poczuæ siê jak w prawdziwej
rodzinie. Oczywiœcie, jak przysta³o na prawdziwe Ko³o
Gospodyñ Wiejskich nie mog³o zabrakn¹æ œwi¹tecznego
poczêstunku - ciasta, kawy i ciep³ego posi³ku. Przy oka-

zji tego spotkania Jan Chmiel  zaproponowa³ przedstawi-
cielom w³adz gminy  wystawienie w Jaworzu nagrodzonej
w ubieg³ym roku w Lublinie inscenizacji  „Jaworski wie-
sieli”. Jak przysta³o na amatorskie przedstawienie - po-
trzebni s¹ tak¿e aktorzy- amatorzy, st¹d  w mini castingu
spoœród cz³onkiñ KGW nr 2  zg³osi³o siê kilka pañ goto-
wych wyst¹piæ w tym przedstawieniu. Po czêœci „oficjal-
nej” , która jednak wbrew pozorom  nie mia³a w sobie nic
z nudnej sztampy, a by³a pe³na  serdecznoœci, ciep³a,
¿ywio³owego kolêdowania, nadszed³ czas na  wspólne roz-
mowy, wspomnienia, no i plany na ten  2009 rok.
My jako redakcja ze swej strony ¿yczymy wszystkim Pa-
niom z KGW w Jaworzu Œrednim tyle si³, energii i ciep³a ile

by³o s³ychaæ i widaæ podczas noworocznego spotkaniai by
znalaz³y siê kolejne Panie, które zechc¹ siê w³¹czyæ w dzia-
³alnoœæ KGW.                                                                 pf
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Corocznie w po³owie stycznia odbywa siê Tydzieñ Modlitw
o Jednoœæ Chrzeœcijan. W tym roku  Tydzieñ ten rozpocz¹³
siê 18 stycznia , a jego centralnym punktem na Œl¹sku   by³o
nabo¿eñstwo  ekumeniczne w ewangelickim Koœciele Jezu-
sowym w Cieszynie  transmitowane  drog¹ internetow¹ oraz

przez Polskie
Radio Katowice.
Okazj¹ dla, której
nabo¿eñstwo to
odby³o siê w³a-
œnie w Koœciele
Jezusowym  jest
Rok Jubileuszo-

wy 300 - lecia ponownego erygowania parafii i wyznaczenia
miejsca pod budowê ewangelickiego  Koœcio³a Jezusowego
w Cieszynie. Kazanie podczas tego nabo¿eñstwa wyg³osi³
ks. biskup Tadeusz Rakoczy - Ordynariusz Rzymskokato-
lickiej Diecezji Bielsko - ¯ywieckiej, a pozdrowienie do
wszystkich wiernych skierowa³ ks. biskup Pawe³ Anweiler -
Biskup Diecezjalny Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Cie-
szyñskiej, przewodnicz¹cy Œl¹skiego Oddzia³u Polskiej Rady
Ekumenicznej. Tydzieñ modlitw zakoñczy³o uroczyste na-
bo¿eñstwo w koœciele ewangelicko-augsburskim w Rudzie
Œl¹skiej - Wirku, gdzie kazanie  wyg³osi³  ks. arcybiskup dr
Damian Zimoñ- Metropolita Katowicki Koœcio³a Rzymsko-
katolickiego, a pozdrowienie do wiernych wszystkich wy-
znañ skierowa³  ks. biskup Tadeusz Szurman - Biskup Die-
cezjalny Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Katowickiej oraz
ks. biskup Pawe³ Anweiler, przewodnicz¹cy Œl¹skiego Od-
dzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej.
Równie¿ w Jaworzu od wielu lat  organizowane s¹ nabo¿eñ-
stwa ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan. Odbywaj¹ siê one na przemian w w koœciele
katolickim i ewangelickim. W tym roku nabo¿eñstwo takie
mia³o miejsce w katolickim koœciele pw Opatrznoœci Bo¿ej.
Przewodnim has³em tegorocznego tygodnia modlitw by³y s³o-
wa zaczerpniête z ksiêgi Ezechiela  „Aby wszyscy byli jed-
no w Twoim rêku” ( Ezechiel 37;17). W nabo¿eñstwie uczest-
niczyli ks Adam Gramatyka - proboszcz parafii katolickiej w

Jaworzu, ks  Klaudiusz Dziki -
wikary tej¿e parafii i ks W³ady-
s³aw Wantulok - proboszcz pa-
rafii ewangelickiej w Jaworzu.
Zgromadzonych powita³ ks pro-
boszcz Adam Gramatyka. Kaza-
nie wyg³osi³ ks W³adys³aw Wan-
tulok, których w s³owach skiero-
wanych do wszystkich wiernych zgromadzonych w œwi¹ty-
ni mówi³ m.in. o potrzebie d¹¿enia do jednoœci nie poprzez
wzajemne wytykanie sobie  b³êdów i udowadnianie  swoich
racji, lecz przez codzienne œwiadectwo ¿ycia zgodnego z
ewangelicznymi prawdami wiary. Ponadto ks W³. Wantulok
wskaza³ na znaczenie s³ów „aby byli jedno”, co dla Chrystu-
sa oznacza³o pe³nienie woli Ojca, a dla nas powinno zna-
czyæ dok³adnie to samo. Symbolem tych s³ów by³o wniesie-
nie przez ksiê¿y do koœcio³a dwóch kawa³ków drewna, a
nastêpnie ich z³¹czenie i wspólne po zakoñczeniu nabo¿eñ-
stwa wyniesienie po³¹czonych elementów - stanowi¹cych
znak niepodzielnoœci  Zbawiciela. Symbolem jednoœci w skali
Jaworza by³a te¿ prezentowana w koœciele i powy¿ej tekstu
makieta przedstawiaj¹ca symbolicznie rêkê  jedynego Boga,
na której stoj¹ obok siebie makiety jaworzañskich koœcio-
³ów - katolickiego i ewangelickiego.

Piotr Filipkowski
Ekumeniczna refleksja

Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan ma na pewno  je-
den pozytywny aspekt pozwala nam wspólnie gromadziæ
siê na modlitwie o jednoœæ, jeœli nie tê instytucjonaln¹ to
na pewno duchow¹. W dzisiejszych czasach chyba nie
tak wa¿ne jest odwo³ywanie siê do historii i analiza  tego
kto i w jakim miejscu bardziej zawini³, ¿e dziœ  chrzeœci-
jañstwo jest tak podzielone. Dziœ chyba mamy, a przynaj-
mniej powinniœmy mieæ  jeden „ekumeniczny”  wspólny cel
stoj¹cy przed wszystkimi chrzeœcijanami - to jest obrona
wartoœci rodziny, jako ma³¿eñstwa kobiety i mê¿czyzny
oraz  obrony ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci. Tu-
taj chrzeœcijanie powinni mówiæ  i œwiadczyæ jednym wspól-
nym g³osem.

Tydzieñ modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan

Z KART HISTORII

Z Bielska-Bia³ej do Cieszyna drezyn¹?

Ostatni poci¹g osobowy relacji Bielsko-Bia³a - Cieszyn
przejecha³ tê trasê 10 stycznia 2009 roku, potem linia
zosta³a zlikwidowana. Staruszka mia³a 121 lat i w cza-
sach Monarchii Austro-Wêgierskiej (nazywana Kolej¹
Miast Œl¹skich i Galicyjskich) wiod³a z Kojetína przez
Valašské Mezi•íèí, Frydek  nastêpnie Cieszyn, Goleszów

i Skoczów do Bielska. 1 czerwca 1888 roku  zosta³a uro-
czyœcie oddana do u¿ytku i wszystko by³o w porz¹dku
przez ponad 30 lat. W 1920 roku, kiedy Œl¹sk Cieszyñski
zosta³ podzielony pomiêdzy Czechos³owacjê i Polskê li-
nia przesta³a byæ tak wa¿na, a na moœcie kolejowym na
Olzie w Cieszynie utworzono posterunek graniczny. Prze-
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gl¹daj¹c historiê traktu ko-
lejowego Bielsko-Bia³a -
Cieszyn proponujê prze-
nieœæ siê teraz do lat 70 i
80, wtedy bowiem kurso-
wa³y na tej linii poci¹gi
osobowe z³o¿one z dwóch

lokomotyw spalinowych i dwóch zestawów czterocz³ono-
wych wagonów piêtrowych. Wysok¹ frekwencjê wówczas
gwarantowa³y zak³ady pracy i szko³y w Bielsku, Jaworzu,
Skoczowie i Cieszynie. Choæ lata 90 przynios³y spadek
liczby pasa¿erów i przewo¿onych towarów, w rozk³adzie
jazdy nadal mo¿na by³o znaleŸæ sporo poci¹gów, w³¹cz-
nie ze sk³adem nocnym, który wyje¿d¿a³ z Bielska po
pó³nocy. Prze³om roku 1999/2000 by³ niechybnym zna-
kiem, ¿e Ÿle siê dzieje w „pañstwie kolejowym”, doœæ
porz¹dnie bowiem okrojono iloœæ poci¹gów na liniach
Skoczów - Chybie i Goleszów - Wis³a, które zapewnia³y
podró¿nych g³ównej magistrali Bielsko - Cieszyn. Maciej

Dembiniok pasjonat kolejnictwa trafnie okreœla kolejne
zmiany w tej kwestii:„Kolejny rozk³ad jazdy by³ chyba
jak¹œ kpin¹ z pasa¿erów. Skrócono 4 poci¹gi (nie pary)
do relacji Bielsko - Goleszów. Stacja ta po³o¿ona jest na
uboczu Goleszowa i nie generuje zbyt du¿ych potoków w
stronê Bielska. Przesuniêto równie¿ „szkolny” poci¹g do
Cieszyna na przyjazd o 7.13 robi¹c jakby na z³oœæ
uczniom t³umnie je¿d¿¹cym tym poci¹giem do cieszyñ-
skich szkó³, które przewa¿nie rozpoczyna³y zajêcia o
8:00. Najciekawszy by³ jednak poci¹g wyje¿d¿aj¹cy po
14 z Bielska. Przyje¿d¿a³ on do Goleszowa, nieliczni
podró¿ni wysiadali, po czym poci¹g odje¿d¿a³ w stronê
Cieszyna! By³ to pró¿ny (bez pasa¿erów) podsy³ sk³adu,
¿eby zamkn¹æ jego obieg (rano wraca³ do Bielska). Pa-
trz¹c na te przyk³ady nasuwa siê pytanie dlaczego kolej
chcia³a zniechêciæ pasa¿erów do jazdy poci¹gami na tej
linii? Dzia³ania takie s¹ ca³kowicie niezrozumia³e, gdy¿
dzia³a³y na szkodê firmy i pasa¿erów”. Przyznaæ trzeba,
¿e kolejne posuniêcia w tym zakresie mog¹ zadziwiæ. Bo-
wiem w 2001/2 kolejny raz wyd³u¿ono wszystkie poci¹gi
do Cieszyna, ale - co jest trudne do logicznego wyt³uma-
czenia- o 20 min przesuniêto poci¹g do Cieszyna, któ-
rym jeŸdzili uczniowie. Uruchomiono tak¿e nowy sk³ad z
Goleszowa do Cieszyna, który by³ skorelowany z wieczor-
nym poci¹giem. Pasa¿erów by³o sporo szczególnie w pi¹t-

ki i niedziele oraz dni
letniej kaniku³y. „Jed-
nak¿e hitem tego roz-
k³adu okaza³ siê po-
ci¹g wyje¿d¿aj¹cy z
Cieszyna punktualnie
o 15. Pojedyncza jed-
nostka charakteryzo-
wa³a siê frekwencj¹ w
porywach do 100 osób,
co jak na t¹ liniê by³o
wynikiem wyœmienitym! Pamiêtajmy równie¿, ¿e ten po-
ci¹g przej¹³ trochê osób z pospiesznej „Olzy”, z której
przesiad³a siê czêœæ osób po zlikwidowaniu mo¿liwoœci
przejazdu na bilecie okresowym na poci¹g osobowy. By³
to jeden z najlepszych rozk³adów jazdy w tym regionie po
2000 roku. Tak dobre u³o¿enie poci¹gów by³o spowodo-
wane najprawdopodobniej wspó³prac¹ samorz¹du woje-
wódzkiego z kolej¹ dziêki ustawie z roku 2000, która na-

k³ada³a na samorz¹dy organizowanie i dop³acanie
do kolejowych przewozów lokalnych” - komentuje
Maciej Dembiniok. Wtedy to równie¿ na rozk³a-
dzie jazdy pokaza³ siê tajemniczy znaczek(G), czy-
li oznaczenie poci¹gu kursuj¹cego do odwo³ania,
którym równie¿ ozdobiono poci¹gi kursuj¹ce na

linii Cieszyn - Bielsko. Jeœli nie wiadomo o co chodzi, to
znaczy, ¿e chodzi o pieni¹dze i tak by³o w tym przypad-
ku. Kolej ¿¹da³a coraz wiêcej, a mo¿liwoœci samorz¹du
by³y ograniczone deficytem pañstwa. Zatem  nad poci¹-
gami oznaczonymi wisia³o widmo likwidacji. Niestety tak
siê sta³o. W nastêpnych latach wcale nie by³o lepiej. Stan
techniczny torów i podk³adów wo³a³ o pomstê do nieba i w
koñcu zamkniêty zosta³ odcinek Jaworze Jasienica - Biel-
sko-Bia³a na blisko rok. Potem by³o coraz gorzej, a¿ do
Anno Domini 2009, kiedy to ostatecznie zlikwidowano
po³¹czenie Bielsko-Bia³a - Cieszyn. Byæ mo¿e ka¿dy z
chêtnych powinien zaopatrzyæ siê w drezynê, pamiêtaj¹c
o tym jednak, ¿e stan torów nie pozwala na u³añska fan-
tazjê jeœli chodzi o szybkoœæ. Warto przypomnieæ, ¿e ca³¹
d³ugoœæ linii (41 km) poci¹g osobowy pokonuje w 1 godzi-
nê i 33 minuty. W nastêpnym numerze Echa Jaworza
postaram siê odpowiedzieæ na pytanie dlaczego poci¹gi
nie jad¹ z Bielska-Bia³ej do grodu nad Olz¹ oraz  przybli-
¿ê krótk¹ historiê budynku stacji PKP Jaworze-Jasienica
i spróbuje przedstawiæ plany z nim zwi¹zane.
Opracowa³a Agata Jêdrysko na podstawie wiadomoœci zebranych
przez Macieja Dembinioka i zamieszczonych na stronie interneto-
wej  Kole je Œl¹ska Cieszyñskiego: ht tp: / /www.kole jc ieszyn.pl /
190.php?s=jjasienica oraz w Wikipedii.
Redakcja dziêkuje równie¿ Panu Ryszardowi Stanclikowi za udo-
stêpnienie ze swoich zbiorów starych fotografii budynku dworca w
Jaworzu.
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I wyszed³eœ, jasny synku, z czarn¹ broni¹ w noc, i poczu³eœ,
jak siê je¿y w dŸwiêku minut - z³o. Zanim pad³eœ, jeszcze
ziemiê prze¿egna³eœ rêk¹. Czy to by³a kula, synku, czy to
serce pêk³o?

(K.K. Baczyñski; Elegia...[o ch³opcu polskim])
£zy, cierpienie, bezsilny gniew, samotnoœæ i rozpacz, wo-
jenny koszmar ocala³ym wci¹¿ siê œni, na szczêœcie to tyl-
ko nocne mary, ale pamiêæ jest ¿ywa. Okrucieñstwo i be-
stialstwo okupanta, zaciek³a walka o ka¿dy skrawek ziemi,
pe³ne rozpaczy pytanie - dlaczego? .Potem gorzki smak
wolnoœci i pozosta³oœæ wojny - strach i niepewnoœæ.
M³ode pokolenie na szczêœcie poznaje te dzieje na lekcjach
historii, starsze modli siê ka¿dego dnia - nigdy wiêcej woj-
ny, ale trzeba pamiêtaæ, byæ mo¿e to nas ochroni.
Luty 1945 roku, trwaj¹ zaciek³e walki o Bielsko-Bia³¹, 9-tego
276 dywizja piechoty okr¹¿a miasto od po³udnia, natomiast
271 dywizja piechoty zajmuje po³udniow¹ dzielnicê Leszczy-
ny. 10 lutego Rosjanie docieraj¹ do centrum, a 12- tego zli-
kwidowane zostaj¹ ostatnie gniazda oporu. W nocy z
12- tego na 13 - tego Armia Czerwona zajmuje znaczn¹ czêœæ
Jaworza. 14 lutego 1945 roku przyjmuje siê za dzieñ wyzwo-
lenia miejscowoœci, wtedy bowiem udaje siê „wyrwaæ” z r¹k
okupanta Jaworze Dolne, Górne, czêœæ Œredniego oraz pó³-
nocny skrawek Na³ê¿a, którego wiêksza czêœæ znajdowa³a
siê pod w³adaniem nieprzyjaciela do kwietnia 1945 r. Pod
koniec lutego mieszkañcy Na³ê¿a, umieszczeni w budynku
szko³y, otrzymuj¹ nakaz opuszczenia wsi. Niemcy spodzie-
waj¹ siê, i¿ na tym terenie dojdzie do ciê¿kich frontowych
walk. Ludzie z tobo³ami na plecach, w g³êbokim œniegu id¹
przez góry, by w okolicach Brennej, Lipowca, Skoczowa i
Ustronia, znaleŸæ schronienie (niektórzy maj¹ tam krewnych).
Z tego wygnania  na³ê¿anie wracaj¹ pod koniec kwietnia, a
niektórzy z pocz¹tkiem maja 1945 roku.
Tymczasem w Jaworzu daleko do w miarê spokojnej egzy-
stencji, walki frontowe, radzieccy ¿o³nierze, których boj¹ siê

mieszkañcy, bowiem niektórzy czerwonoarmiœci uwa¿aj¹,
¿e to terytorium Niemiec, zatem ludzi traktuj¹ surowo. Kon-
stytuuj¹ca siê dopiero w³adza gminna stara siê opanowaæ
sytuacjê - co w tamtym czasie by³o ogromnie trudne.
8 marca nasilaj¹ siê walki na terenie Jaworza, zarz¹dzona
zostaje pe³na ewakuacjê, ludzie zabieraj¹ tylko najpotrzebniej-
sze rzeczy (byd³o i ¿ywy inwentarz) i uciekaj¹ do Bielska.
Opuszczaj¹ swoje domy, zostawiaj¹ dorobek ca³ego ¿ycia,
który ma byæ zabezpieczony przez tzw „dziesi¹tkowych”. Na
niewiele zdaje siê jednak ta ochrona, domy s¹ dok³adnie spl¹-
drowane. Tak wiêc jaworzanie zostali bez œrodków do ¿ycia,
kto mo¿e pracuje dla wojska, by wy¿ywiæ siebie i rodzinê.
Kwiecieñ 1945 r., wojska niemieckie wycofuj¹ siê w kierun-
ku Czechos³owacji. 10-tego ewakuacja zostaje odwo³ana i
ludzie wracaj¹ do domów. Poniewa¿ nieomal ca³y teren gminy
jest zaminowany, przez kilkanaœcie dni nie ma pe³nego po-
³¹czenia Na³ê¿a z Jaworzem. W pierwszej kolejnoœci
„oczyszczona” zostaje droga (dzisiejsza ulica Cisowa), na
rozminowanie ca³ego terenu potrzeba kilku miesiêcy.
Poniewa¿ gospodarstwa s¹ spl¹drowane, by prze¿yæ ludzie
chodz¹ do niezniszczonej czêœci powiatu cieszyñskiego „po
proœbie”. Potrzebne jest dos³ownie wszystko, przynosi siê
ziemniaki do sadzenia, zbo¿e do siania. Co najwa¿niejsze
nikt nie wraca g³odny, z pustymi rêkami. Choæ cieszyniacy
sami maj¹ niewiele, dziel¹ siê czym i jak mog¹.
Owa solidarnoœæ i bezinteresownoœæ ludzka daje si³ê na prze-
trwanie w tak trudnych czasach i wiarê w cz³owieka, a prze-
cie¿ ta najbardziej ucierpia³a podczas wojny.

Zawsze pamiêtaj o poleg³ych ¿o³nierzach,
zawsze pamiêtaj o ojcach i synach na wojnie.
Zawsze pamiêtaj o poleg³ych ¿o³nierzach,
zawsze pamiêtaj o zapomnianych w historii.

(Sabaton, 40-1, The Art of War 2008 r.)
Opracowa³a Agata Jêdrysko na podstawie materia³ów

spisanych przez Jadwigê Roik i Wikipedii.

Niechaj pamiêæ bêdzie ¿ywa - 64 rocznica wyzwolenia Jaworza

Spis ludnoœci Jaworza z 1911 roku
Poni¿ej publikujemy za „Œl¹zakiem” - organem Œl¹skiej Partii
Ludowej wyniki spisu ludnoœci w Jaworzu z podzia³em na
dzielnice  gminy, a tak¿e wed³ug wyznania i narodowoœci.
Dla dociekliwych polecamy dla porównania corocznie publi-
kowane dane z Urzêdu Stanu Cywilnego w Jaworzu - dane
na stronach 10-11. Dziœ wed³ug ró¿nych informacji nasz¹
gminê zamieszkuj¹ osoby co najmniej  5 wyznañ. Pod wzglê-
dem narodowoœciowym jesteœmy w zdecydowanej wiêkszo-
œci  jednolit¹ - polsk¹ gmin¹.
Spis ludnoœci  1911
Jaworze Dolne:
katolików 439 ewangelików 436, ¿ydów 34

Polaków 770, Niemców 133, Czechów  6
Jaworze Œrednie:
katolików  257,ewangelików 437, grekokatolików 1

Polaków 602, Niemców 93

Jaworze Górne:
katolików 133, ewangelików 172

Polaków 322, Niemców 23, Czechów 4
Jaworze  Na³ê¿e:
katolików 191, ewangelików  25

Polaków 209, Niemców 6,  Czechów 1
Jaworze Grabka:
katolików 63

Polaków 63
Jaworze Pelchrim:
katolików 5, ewangelików 18

Polaków 23
Informacje za: „Œl¹zak” 1911 rok/ nr 9 s.5

Wybra³ P.Filipkowski na podstawie materia³ów
zebranych przez Karola Jaworskiego
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Ju¿ po raz szósty mogliœmy wspólnie bawiæ  siê na biesia-
dzie zorganizowanej przez  Oœrodek Promocji Gminy w Ja-
worzu.  Tradycj¹ jest ju¿ dwuczêœciowy program imprezy. W
pierwszej  zaprezentowa³y siê istniej¹ce w Jaworzu zespo³y
-  Ewangelicki Chór Koœcielny dzia³aj¹cy przy miejscowej
parafii ewangelickiej, Zespó³ Starzy Przyjaciele, Orkiestra
Dêta Glorieta i Zespó³ Regionalny Jaworze. Ca³oœæ prowa-
dzi³a Danuta Pawlus z Zespo³u Regionalnego Jaworze.

Goœci powita³ i oficjalnie VI Biesiadê Ludow¹ rozpocz¹³
przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka, na zaba-
wie nie zabrak³o radnych i wójta Zdzis³awa Byloka. Tym
razem jednak zmieniono nieco formu³ê pierwszej czêœci,
biesiadnicy nie tylko s³uchali wykonawców, ale sami mo-
gli spróbowaæ swoich si³ wokalnych, bowiem s³owa nie-
których utworów by³y wyœwietlane. Ka¿dy z zespo³ów przy-
gotowa³ coœ znanego i lubianego przez wszystkich, rzec

Na ludowo po raz szósty

NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO

Jan Chmiel wœród Laureatów XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka (2008)
Mi³o nam poinformowaæ, i¿ Jan Chmiel - dyrektor artystycz-
ny Zespo³u Regionalnego Jaworze po raz kolejny zosta³ wy-
ró¿niony w  Ogólnopolskim Konkursie Literackim  organizo-
wanym przez Zarz¹d G³ówny  Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych w Lublinie.  Uroczyste  wrêczenie nagród i wyró¿-
nieñ mia³o miejsce w siedzibie ZG STL w Lublinie 28 listo-
pada 2008 roku. W konkursie wziê³o udzia³ 124 pisarzy, któ-
rzy nades³ali 104 zestawy poetyckie, 41 prozatorskich i 4 w
dziedzinie dramatu.
Jan Chmiel zdoby³ I miejsce w kategorii dramatu za
widowisko obrzêdowe „Jaworski wiesieli”, natomiast
II miejsce w kategorii poezji.
Jan Chmiel  wyda³ ju¿ dwa tomiki poezji, obecnie przygoto-
wuje siê do wydania trzeciego. Jak nam powiedzia³ laureat
konkursu - pocz¹tkowo sam nie wierzy³, wysy³aj¹c a¿ do
Lublina swoje wiersze pisane  nie³atw¹ przecie¿ gwar¹ cie-
szyñsk¹, ¿e ktoœ tam zrozumie jego  poezjê. Okaza³o siê

jednak, ¿e tak. Poezja Jana
Chmiela  ³¹czy w  sobie no-
stalgiê za  tym co minê³o, co
pamiêtamy z czasów dzieciñ-
stwa lub opowieœci naszych
dziadków wobec tego czym
¿yjemy dzisiaj.  Swego rodza-
ju porównanie   „hañdowniej-
szych czasów” z  naszymi wy-
dawaæ by siê mog³o - postê-
powymi wyraŸnie odkrywa
przed nami co zyskaliœmy, a
jak wiele utraciliœmy z dawnych nie tylko zwyczajówa ale
przede wszystkim  wartoœci, które niegdyœ  królowa³y w na-
szych rodzinach.
Laureatowi ¿yczymy dalszych  sukcesów i si³ w populary-
zacji naszej  gin¹cej  gwary cieszyñskiej.                            pf
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by mo¿na szlagiery. Danuta Pawlus z piêknym uœmie-
chem zachêca³a do wystêpów w owym wielkim chórze.
Dodatkowym argumentem, by przekonaæ niepokornych
by³a „nagroda” - wystêp solo przed pe³na sal¹. Do odwa¿-
nych œwiat nale¿y!
By³o coœ nie tylko dla ducha, ale i dla cia³a. O to, by od kuchni
wszystko gra³o postara³y siê panie z  Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich nr 1 z Jaworza Dolnego - ten kulinarny zespó³ zagra³
pod „dowództwem” przewodnicz¹cej ko³a  Danuty  Mynar-
skiej. Niew¹tpliw¹ atrakcja tego wieczoru by³ wystêp kolêd-
ników ze Straconki, którzy œpiewali pastora³ki, kantyczki,
kolêdy w³asne i zdobyczne. Diabe³, Król, Turoñ i Pastuch s¹
bardzo pracowici, od pierwszego dnia œwi¹t do 2 lutego zajêci
s¹ nieomal bez przerwy. Znani na terenie ca³ego Podbeski-

dzia i nie tylko. W ubieg³ym
roku grali u Jose Torresa, ha-
wañskiego muzyka mieszka-
j¹cego we Wroc³awiu. Stra-
ceñscy kolêdnicy wystêpuj¹
w koœcio³ach domach kultu-
ry, szko³ach i tak, jak w Ja-
worzu na imprezach gmin-
nych.
Relacjê z VI Biesiady mo¿na
obejrzeæ na stronie interneto-
wej  TV24 www.tvreporter.pl

Przygotowa³: Piotr Filipkowski
Trzy grosze dorzuci³a: Agata Jêdrysko

Zdjêciami wsparli: reporterzy z TV Reporter w Jaworzu;
W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

W ramach VI Biesiady Ludowej,  Oœrodek  Promocji Gminy
Jaworze zorganizowa³  Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Jaworze.  G³ównym celem  imprezy jest materialna i
finansowa pomoc placówkom oœwiatowym w Jaworzu oraz
M³odzie¿owemu Oœrodkowi Wychowawczemu w Jaworzu (za-
kup sprzêtu sportowego).Turniej rozpocz¹³ siê  o godzinie dzie-
wi¹tej 24 stycznia w hali sportowej w Jasienicy. Zgodnie z re-
gulaminem w turnieju mog³y braæ udzia³ amatorskie zespo³y
czteroosobowe (+ 1 rezerwowy). W sk³adzie dru¿yny nie móg³
znaleŸæ siê zawodnik bêd¹cy czynnym siatkarzem w klubie
lub zrzeszeniu (min. 5 lat). Op³ata startowa wynosi³a 100 z³ od
jednego zespo³u i by³a przeznaczona na zakup sprzêtu sporto-
wego. Patronat prasowy nad turniejem objê³a Kronika Beskidzka

i Radio  Bielsko. Otwarcia zawodów dokonali wspólnie - Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka, wiceprze-
wodnicz¹cy RG Jaworze Zbigniew Putek, Przewodnicz¹ca
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Krystyna Szczyp-
ka oraz  z Aleksander Machnik z MOW w Jaworzu. Turniej
uatrakcyjni³ pokaz  gimnastyki artystycznej w wykonaniu dziew-
cz¹t  z Zespo³u Akrobatyki Sportowej „Start” z Bielska-Bia³ej
pod kierownictwem Pani Anety Nosowicz oraz grupa uczen-
nic Gimnazjum z Jasienicy pod kierownictwem Pani Agniesz-
ki Machnik, które wykona³y uk³ad taneczny na stepie „Latino
Dance” oraz „Funky”.
W turnieju wziê³o udzia³ 14 zespo³ów z Jaworza, Jasienicy,
Bielska-Bia³ej, Szczyrku i okolic.

VI Turniej Pi³ki Siatkowej - Volley Help
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Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
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internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redakcyjny: Piotr Filipkowski - Redaktor Naczelny, Redaktor - Agata Jêdrysko. Druk: Wydaw-

nictwo „Prasa Beskidzka” Spó³ka z o.o. Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

I miejsce zaj¹³ zespó³ - AUTOIMPORTER - Jasienica
II miejsce zaj¹³ zespó³ - M.O.W. - Jaworze
III miejsce zaj¹³ zespó³ - STARS’I - Czechowice-Dziedzice
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Krzysztof Czubiñ-
ski z dru¿yny M.O.W. z Jaworza, natomiast nagrodê FAIR
PLAY otrzyma³ Dariusz Kóska z dru¿yny STARS’I z Cze-
chowic-Dziedzic.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody w postaci pami¹tkowych dy-
plomów, pucharów oraz koszulek sportowych. Dla zawodni-

ków w trakcie turnieju przygotowano ciep³y poczêstunek.
Turniej przebiega³ w dobrej, sportowej atmosferze, jak co
roku cieszy³ siê sporym zainteresowaniem nie tylko ze strony
zespo³ów, ale równie¿ kibiców. Wrêczenia pucharów i dy-
plomów dla zwyciêzców dokonali wspólnie - Andrzej Œliw-
ka Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze, Zbigniew Pu-
tek - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze, Aleksan-
der Machnik z MOW w Jaworzu oraz Piotr Wysocki - Re-
daktor Naczelny Kroniki Beskidzkiej.                                   pf

MASTER SCHOOL
Kursy jêzykowe i biuro t³umaczeñ

og³asza nabór
na zajêcia grupowe oraz indywidualne

jêzyka angielskiego
(wszystkie poziomy)

jêzyka rosyjskiego
(od podstaw)

dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
w ofercie: obóz jêzykowy Szczecin/Wolin  - lipiec 2009

Wiêcej informacji na stronie: www.masterschool.ovh.org

ZAPISY I INFORMACJE:
tel: 0-692-451-612, 0-666-852-177 (pon.-pt. 14.00-20.00)

43-385 Jasienica 291
(„Krzy¿ówka” I piêtro nad punktem Lotto)

Uwaga Reklamodawcy   Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane  do drugiego wtorku  poprzed-
niego miesi¹ca w sekretariacie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.
Cena 1 segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw  wynosi 33zl z podatkiem VAT. Z
uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt
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Filip Nowak, SP1 kl VI c
- III miejsce

Agnieszka Pierœciecka,

gimnazjum - III miejsce

Urszula Wieja, gimnazjum
- wyró¿nienie


