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„Œl¹skie Davos” z udzia³em Gminy Jaworze

Z okazji

nadchodz¹cych

Œwi¹t Wielkiejnocy

Najserdeczniejsze ¿yczenia radoœci

p³yn¹cej od Zmartwychwsta³ego Chrystusa,

nadziei i spokoju, rodzinnej pe³nej

zrozumienia atmosfery

¯yczy Wójt z Rad¹ Gminy Jaworze
oraz Redakcja Echa Jaworza

W dniach  26-28  lutego w Wiœle mia³o miejsce Forum Go-
spodarcze Œl¹sk 2009. Forum to by³o okazj¹  do spotkania
siê  przedstawicieli biznesu z regionu, kraju i zagranicy, ad-

ministracji samo-
rz¹dowej,  ludzi na-
uki, mediów, orga-
nizacji pozarz¹do-
wych, instytucji fi-
nansowych, parla-
mentarzystów eu-
ropejskich i krajowych, decydentów w ró¿nych obsza-
rach gospodarczych  oraz  ambasad. Przez  te trzy
dni na miejscu „czuwa³”  Wójt Gminy Jaworze Zdzi-
s³aw Bylok wraz ze swym zastêpc¹ Rados³awem
Osta³kiewiczem  i pracownikami UG Jaworze.
Na miejscu  poprosiliœmy Wójta Zdzis³awa Byloka
o kilka s³ów  komentarza  na temat tej miêdzynaro-
dowej konferencji i  udzia³u w niej naszej gminy.  O
tym wydarzeniu oraz jeszcze raz geotermii  wiêcej
mo¿na przeczytaæ na stronach 8 - 11.
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Og³oszenie
dotycz¹ce

Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji

w Gminie Jaworze

     W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

w Gminie Jaworze istnieje mo¿liwoœæ

dofinansowania wymiany kot³a,
nie przekraczaj¹cego 5000 z³

Bli¿szych informacji udziela Pani Malwina Nowoczek
pokój nr 203 w godzinach pracy UG (tel. 33/817 21 95).

Z DOFINANSOWANIA
MO¯NA SKORZYSTAÆ

TYLKO DO MARCA 2009
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

Zatwierdzenie protoko³u z sesji Rady Gminy Jaworze przepro-
wadzonej w dniu 22.12.2008r - protokó³ zosta³ przyjêty jedno-
g³oœnie.
Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a.  udzielenia przez Gminê Jaworze pomocy w formie finan-
sowej dla Gminy Brenna- dotyczy zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Dolinie Jasionki.  Wczeœniej Ko-
misja Bud¿etu i Finansów pozytywnie zaopiniowa³a ten  punkt.
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Na sesjê dotar³ nie-
obecny wczeœniej radny, st¹d w g³osowaniu wziê³o udzia³
ju¿ 15 radnych

b.  zmian w bud¿ecie gminy na rok 2009. Uchwa³a wczeœniej
zosta³a pozytywnie zaopiniowana przez Komisjê Bud¿etu i
Finansów RG Jaworze. Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15
radnych

c.  wyra¿enie zgody na nabycie przez Gminê Jaworze udzia-
³u w prawie w³asnoœci nieruchomoœci gruntowych oznaczo-
nych ewidencyjnie jako pgr. 1279/2 i 1279/4 stanowi¹cych
drogê dojazdow¹ do posesji.

d.  wyra¿enia zgody na sprzeda¿ na rzecz „AQUA” S.A. sie-
ci kanalizacyjnej nale¿¹cej do Gminy Jaworze. Temat ppkt
„c” i „d” zreferowa³ Zastêpca Wójta  Rados³aw Osta³kiewicz.
W przypadku pkt „c” chodzi i przejêcie prywatnej drogi pro-
wadz¹cej m.in. do przepompowni wody. W kwestii pkt „d”
chodzi dok³adnie o przeniesienie prawa w³asnoœci kanaliza-
cji na rzecz Spó³ki AQUA SA  co wczeœniej by³o ju¿ zapisa-
ne w umowie przedwstêpnej  pomiêdzy Gmin¹ Jaworze a
spó³k¹ Aqua. Uchwa³y „c” i „d” zosta³y przyjête przez rad-
nych jednog³oœnie.

e.  przyjêcia regulaminu okreœlaj¹cego:
1.  wysokoœæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe wa-
runki przyznawania tych dodatków, z zastrze¿eniem art. 33
i 34 ustawy — Karta Nauczyciela,

2.  szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych za-
stêpstw, z zastrze¿eniem art. 35 ust. 3 ustawy — Karta
Nauczyciela,

3.  wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wy-
p³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiej-
skiego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oœwia-
towych. Komisja Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu pozy-
tywnie zaopiniowa³a projekt uchwa³y. Uchwa³a zosta³a przy-
jêta przez radnych jednog³oœnie.

4.  wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród i innych œwiad-
czeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem œwiad-
czeñ z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych — Karta
Nauczyciela Komisja Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu
pozytywnie zaopiniowa³a projekt uchwa³y. Uchwa³a zosta³a
przyjêta przez radnych jednog³oœnie.

Nastêpnie Wójt Zdzis³aw Bylok  przedstawi³ sprawozdanie
ze swojej dzia³alnoœci w okresie miêdzysesyjnym.  Po czym
odpowiada³ na pytania radnych dotycz¹ce kanalizacji, udzia³u
w konferencji w Bañskiej Ni¿nej.
Zapytania radnych; skargi mieszkañca  dotycz¹ce  Rady Gminy
i Wójta Gminy. Punkt ten dok³adnie omówi³ Przewodnicz¹cy RG
Andrzej Œliwka.  Nastêpne pytanie dotyczy³o  nowych zasad
odbioru  zu¿ytego sprzêtu RTV-AGD  w czym pomoc¹ ma s³u-
¿yæ Urz¹d Gminy. Wolne wnioski: z³o¿one przez Zbigniewa Put-
ka dotyczy³ przebudowy chodnika (schodów) z parkingu w Jawo-
rzu Centrum do Oœrodka Zdrowia, zmodernizowania 30 metrów
starego chodnika  przy OSP naprzeciw  parkingi  sklepu Lewia-
tan, zniesienia bariery architektonicznej  od mostku do przejœcia
dla pieszych przy ul Zdrojowej  ( rejon od BZLR ul S³oneczna –
Zdrojowa). Wnioski zosta³y przyjête jednog³oœnie.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy  Andrzej Œliwka podziêkowa³
wszystkim za udzia³ w sesji.

Zatwierdzi³ do druku;
Przewodnicz¹cy RG Andrzej Œliwka

XXIII Sesja Rady Gminy Jaworze

W dniu 29 stycznia br  odby³a siê XXIII Sesja Rady Gminy Jaworze. Sesjê otworzy³ i powita³ zebranych  radnych oraz goœci  -
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka. Po stwierdzeniu  prawomocnoœci obrad ( obecnych 14 radnych) przyst¹piono do
dalszej czêœci porz¹dku obrad. Do Komisji Uchwa³ i Wniosków powo³ano  radnych Romana Lorka i Romana Kruczka.  Nastêp-
nie przeg³osowano przyjêcie porz¹dku obrad.
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Flesz wydarzeñ gminnych
Orlik „wyl¹duje” w Jaworzu?
Wszystko wskazuje na to, ¿e Orlik „wyl¹duje” w Jaworzu.
Bynajmniej nie chodzi tu o piêknego skrzydlatego drapie¿ni-
ka z rodziny jastrzêbiowatych, a o sportow¹ inwestycjê.
Bowiem, jak poinformowa³ wójt Zdzis³aw Bylok, Zarz¹d Wo-
jewództwa Œl¹skiego pozytywnie zatwierdzi³ dofinansowanie
do budowy boiska, w ramach programu Orlik 2012. I tak zgod-
nie z za³o¿eniami programu  Województwo Œl¹skie pokryje
koszty budowy boiska w 1/3 kosztów, Ministerstwo Sportu
kolejn¹ 1/3 kosztów, a pozosta³¹ czêœæ Gmina Jaworze. Te-
raz niespodzianka; boisko to powstanie przy Gimnazjum nr
1 w Jaworzu Œrednim.
A co z boiskiem  przy Szkole Podstawowej nr 1 ?
Tu mamy wieœci napawaj¹ce optymizmem. Otó¿ projekt w
ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Polska- S³o-
wacja 2007-2013, otrzyma³ pozytywn¹ ocenê. O planowanej
inwestycji pisaliœmy w listopadowym Echu Jaworza. Warto
zatem przypomnieæ, ¿e owo przedsiêwziêcie jest jedynym
takim w ca³ym województwie œl¹skim, st¹d te¿ szansa na
jego realizacjê jest du¿a.
Kwota o któr¹ walczy Jaworze mo¿e przyprawiæ o zawrót
g³owy-1 mln 300 tys, przy czym wk³ad w³asny gminy wyno-
si³by 200 tys. Je¿eli uda siê uzyskaæ  dofinansowanie, bo-
isko ma szanse powstaæ do 2010 roku.
W tym przypadku kuriozalnie pomocnym mo¿e okazaæ siê
kryzys gospodarczy – zreszt¹ nie tylko dla Jaworza, ale i
innych gmin.
Dlaczego?
Odpowiedzi¹ jest spadek cen na  us³ugi œwiadczone przez
firmy  bran¿y budowlanej zwi¹zany z ograniczeniem inwe-
stycji, to daje mo¿liwoœæ ca³kiem niez³ego targowania cen.

Ciemne chmury nad centrum balneologicznym?
Kryzys ma te¿ swoje drugie oblicze, którego nie chcieli-
byœmy ogl¹daæ, jednak coraz czêœciej obecnie patrzymy
na tê niechcian¹ twarz. Wci¹¿ mniej inwestorów jest sk³on-
nych do  ponoszenia ryzyka w sytuacji, kiedy gwa³townie
wahaj¹ siê kursy walut, pog³êbia siê kryzys na œwiato-
wych gie³dach, a masowe zwolnienia w wielu do tej pory
dobrze prosperuj¹cych firmach spêdza wszystkim sen z
powiek.
Kryzys nie omin¹³ równie¿ Jaworza.
W grudniu 2008 roku zosta³ og³oszony przetarg na budo-
wê centrum balneologicznego. Procedura zosta³a zamkniê-
ta 16 lutego,  niestety ¿aden inwestor nie przedstawi³ swojej
oferty. Wójt Zdzis³aw Bylok  jednak nie zamierza siê tak
³atwo poddaæ choæ jak przyznaje, nikt jeszcze rok temu
nie  przewidywa³  krachu gospodarczego. Tak czy inaczej
– po pierwsze: po przewidzianych prawem  procedurach
zostanie rozpisany  drugi przetarg na budowê centrum, a
po drugie w³adze przygotowa³y ofertê promuj¹c¹ Gminê
Jaworze, która zosta³a zaprezentowana na miêdzynaro-
dowej konferencji w Wiœle w dniach 26-28 lutego. Wójt
Zdzis³aw Bylok miêdzy innymi ukazywa³ nasz¹ gminê
poprzez dwa pryzmaty: Rola samorz¹dów w przygotowy-
waniu ofert inwestycyjnych i Oferta markowych produktów
turystycznych Œl¹ska.  Szerzej o tym wydarzeniu pisze-
my w dalszej czêœci Echa.Choæ wiêc na efekty marketin-
gowe wiœlañskiej eskapady pewnie trzeba bêdzie trochê
poczekaæ,  to z pewnoœci¹ mog¹ one przekroczyæ nasze
najœmielsze oczekiwania. Bo oto przed Jaworzem otwiera
siê mo¿liwoœæ promocji nie tylko w kraju, ale tak¿e poza
granicami Polski.

Przygotowali Agata Jêdrysko i Piotr Filipkowski

Zarz¹d Powiatu w Bielsku-Bia-
³ej informuje, ¿e w roku 2009
kontynuowana bêdzie realiza-

cja projektu systemowego Droga do aktywnoœci – aktywiza-
cja spo³eczna i zawodowa mieszkañców powiatu bielskiego
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki – Promocja integracji spo-
³ecznej - poddzia³ania 7.1.2 rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzi-
nie.

Jego g³ównym celem
jest podniesienie aktyw-
noœci spo³ecznej i zawo-
dowej mieszkañców powiatu bielskiego, zagro¿onych wy-
kluczeniem spo³ecznym oraz osób z ich najbli¿szego
otoczenia.
W roku 2008 projekt ten skierowany by³ do osób niepe³no-
sprawnych. W chwili obecnej listê uczestników projektu pla-
nuje siê poszerzyæ o osoby opuszczaj¹ce rodziny zastêp-
cze i placówki opiekuñczo-wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego.

Kontynuacja projektu Droga do aktywnoœci
– aktywizacja spo³eczna i zawodowa mieszkañców powiatu bielskiego

zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
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Aby realizowane w bie¿¹cym roku dzia³ania na rzecz wy-
mienionych grup w pe³ni odpowiada³y na ich potrzeby opra-
cowano dwa narzêdzia badawcze (kwestionariusze).
Jeden s³u¿y do badania potrzeb osób niepe³nosprawnych, a
drugi do badania potrzeb osób opuszczaj¹cych rodziny za-
stêpcze i placówki opiekuñczo-wychowawcze typu rodzin-
nego i socjalizacyjnego.
Kwestionariusze dostêpne s¹ na stronie internetowej Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Bia³ej
www.pcpr.starostwo.bielsko.pl w zak³adce formularze do po-
brania.

Wszystkie osoby zainteresowane udzia³em w projekcie pro-
szone s¹ o z³o¿enie wype³nionego kwestionariusza w sie-
dzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-
Bia³ej przy ul. Piastowskiej 40 w pokoju 202 lub 205 lub 211
w terminie do dnia 31 marca 2009 roku.
! Uwaga: Z³o¿enie wype³nionego kwestionariusza uznaje siê
za spe³nienie pierwszego kryterium rekrutacyjnego w proce-
sie naboru uczestników projektu.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu uzyskaæ
mo¿na dzwoni¹c na numery telefonów:
033/8136  663, 033 8136 664, 033/8136 465.

Z Bielska- Bia³ej do Cieszyna drezyn¹?
Czêœæ II
Od 10 stycznia 2009 roku pasa¿erowie chc¹cy z Bielska-
Bia³ej do Cieszyna dojechaæ poci¹giem s¹ zmuszeni poszu-
kaæ innego œrodka lokomocji, b¹dŸ zaopatrzyæ siê w drezy-
nê. Linia kolejowa licz¹ca 121 lat zosta³a zlikwidowana. O
historii owej pisa³am w styczniowym numerze Echa Jawo-
rza. Teraz zgodnie z zapowiedzi¹ kontynuacja tematu. Za-
pewne wielu z nas jest zainteresowanych dlaczego tak siê
sta³o, a co najwa¿niejsze czy jest szansa, aby w tej materii
doczekaæ siê pozytywnych zmian. Z takimi pytaniami zwró-
ci³am siê do Biura Prasowego Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œl¹skiego i do g³ównego in¿yniera PKP z Ka-
towic Barbary Szczerek.
Przypomnê tylko, ¿e d³ugoœæ trasy Bielsko- Bia³a Cieszyn
wynosi 39 km, poci¹g na jej przejazd potrzebuje ok. 80 mi-
nut, zaœ liczba pasa¿erów w ci¹gu roku to blisko 76 tys, a na
dobê 208 osób. Jak poinformowa³ mnie Witold Trólka z Biura
Prasowego Urzêdu Marsza³kowskiego koszty szacunkowe
funkcjonowania linii to 1 7 mln z³, natomiast dofinansowanie
– 1,6 mln z³.

Urz¹d Marsza³kowski otrzymuje uwagi od pasa¿erów i two-
rzonych komitetów obrony po³¹czeñ z ca³ego województwa.
Bêd¹ one swoistym g³osem doradczym w „rewizji” obowi¹-
zuj¹cego rozk³adu poci¹gu. Wprowadzenie zmian bêdzie
odbywaæ siê z zachowaniem obowi¹zuj¹cej kwoty dofinan-
sowania PKP Przewozy Regionalne na ca³e województwo-
czyli ok. 100 mln z³.
 Kwestia przywrócenia po³¹czeñ – w ca³oœci lub czêœci jest
przed przyst¹pieniem do analizy istniej¹cego rozk³adu jazdy
jest trudna do rozstrzygniêcia. Zarz¹d Województwa Œl¹skie-
go podejmuj¹c decyzje dotycz¹ce zmian w obecnym rozk³a-
dzie jazdy uwzglêdniaæ bêdzie zarówno rachunek ekonomicz-
ny ka¿dego z po³¹czeñ – wynikaj¹cy z korzystania zeñ przez
pasa¿erów, stan infrastruktury kolejowej, zapewniaj¹cej kom-
fort przewozu oraz, co ma du¿e znaczenie, interes spo³ecz-
ny. Jak wynika z informacji udzielonej nam przez PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. – spó³ka nie planuje remontu linii
B.B. – Cieszyn w najbli¿szych latach.
Na podstawie pisma Barbary Szczerek g³ównego in¿yniera
Przewozów Regionalnych w Katowicach, mo¿na wniosko-
waæ, i¿ spó³ka œwiadczy us³ugi publiczne w zakresie wyko-

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z licznymi interwencjami mieszkañców na-
szej gminy dotycz¹cymi bezdomnych psów, przypomi-
namy, ¿e w³aœciciel psa jest odpowiedzialny za posiada-
ne zwierzê i ponosi wszelkie obowi¹zki zwi¹zane z jego
utrzymaniem oraz konsekwencje za wyrz¹dzone przez
niego szkody.
Dlatego przestrzegajmy, aby psy nie opuszcza³y terenu
swojej nieruchomoœci bez opieki i odpowiednich zabezpie-
czeñ.
Ponadto przypominamy o obowi¹zku zg³oszenia psa do
ewidencji prowadzonej przez Urz¹d Gminy Jaworze, a w

szczególnoœci rasy psów uznane za agresywne w termi-
nie do 30 dni od nabycia oraz uiszczenie op³aty z tytu³u
posiadania psa zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy w termi-
nie od 31 maja ka¿dego roku.
Zarejestrowanym psom wydawane s¹ numerki, które
umieszcza siê na obro¿ach, co w przypadku zagubienia
psa pozwala na sprawne odnalezienie w³aœciciela.
Wobec powy¿szego apelujemy raz jeszcze, aby ka¿dy z
nas poczu³ siê wspó³odpowiedzialny za nasze wspólne
dobro i bezpieczeñstwo, postêpuj¹c zgodnie z powszech-
nie panuj¹cymi zasadami moralnoœci.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzis³aw Bylok
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nywania kolejowych regionalnych przewozów pasa¿erskich
na obszarze województwa œl¹skiego, na podstawie umowy
ze Œl¹skim Urzêdem
Marsza³kowskim, który jest ich ustawowym organizatorem.
I to w³aœnie ów organizator ma zdaniem Barbary Szcze-
rek,zgodnie z zapisami umowy decyduj¹cy wp³yw na roz-
k³ad jazdy poci¹gów, jego zmiany, zestawienie sk³adów itp.
Jako przewoŸnik natomiast Przewozy Regionalne w Katowi-
cach dysponuj¹ w³asnym taborem (wagony, lokomotywy),
taborem Urzêdu Marsza³kowskiego (4 poci¹gi typu Flirt - w
dzier¿awie), zapleczem technicznym do jego utrzymania,
oraz kadr¹ pracownicz¹.
„Nie jesteœmy natomiast w³aœcicielem infrastruktury i obiek-
tów kolejowych, za  korzystanie z których uiszczamy op³aty
w oparciu o umowy handlowe. W³aœcicielem du¿ych dwor-
ców kolejowych jest PKP S.A. Oddzia³ Dworce Polski, a
mniejszych dworców -  PKP S.A. Oddzia³ Nieruchomoœci i
firmy te odpowiadaj¹ za jakoœæ, standard i czystoœæ tych
obiektów. W³aœcicielem infrastruktury ( linie kolejowe, pero-
ny, tunele, k³adki) s¹ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i rów-
nie¿ odpowiadaj¹ za jej stan (prêdkoœci, roboty torowe). Z
infrastruktury i obiektów kolejowych korzystaj¹ równie¿ inni
przewoŸnicy kolejowi np. PKP Intercity, PKP Cargo, Koleje
Mazowieckie itp. oraz przewoŸnicy prywatni”- napisa³a Bar-
bara Szczerek.
Miejmy nadziejê, ¿e wszystkie instytucje odpowiedzialne za
linie kolejowa Bielsko-Bia³a- Cieszyn znajd¹ wyjœcie z tej
sytuacji. Mo¿e tez w PKP coœ zmieni siê na lepsze i z wielu
firm powstanie jedna rzetelna. Tego ¿yczymy sobie chyba
wszyscy.
Na koniec jeszcze s³ów kilka o budynku stacji Jaworze -
Jasienica. Zarówno budynek w Wapienicy , jak i wspomnia-
ny w Jasienicy by³y budowane w tym samym stylu architek-
tonicznym – odpowiadaj¹cy standardom stosowanym przy
budowie Kolei Miast Œl¹skich  i s¹ tak stare, jak ca³a linia
czyli pamiêtaj¹ czasy CK Austrii. Blisko 6 lat temu pocze-
kalnia zosta³a zamkniêta, natomiast jeszcze w ubieg³ym roku
znajdowa³ siê tam sk³ad czêœci samochodowych, na piêtrze
zaœ s¹ mieszkania. Jeden peron z dwiema wiatami przy-
stankowymi i krawêdziami peronowymi- tak wygl¹da stacja
od lat 80 – si¹tych czyli od czasu elektryfikacji“Wczeœniej
bowiem by³y tam dwa w¹skie perony (takie jak w Skoczo-
wie, Goleszowie czy Cieszynie).
„Œlepy tor, zakoñczony koz³em oporowym, biegn¹cy od
strony Pogórza, kiedyœ by³ torem œrodkowym, tzn. bieg³
miêdzy dwoma ówczesnymi w¹skimi peronami (teraz bieg³-
by przez œrodek obecnego peronu). Tor zasadniczy od stro-
ny Bielska rozga³êzia siê na dwa tory (oba zelektryfikowa-
ne), które otaczaj¹ peron. Od strony Pogórza tor zasadni-
czy rozga³êzia siê w³aœciwie na cztery tory:“- tor ³adunko-

wy znajduj¹cy siê przy tartaku, dawniej wykorzystywany
intensywnie przez tamtejszy GS (niezelektryfikowany),
obecnie zupe³nie nie u¿ywany. Obecnie jest zakoñczony
koz³em oporowym, jednak przed elektryfikacj¹ posiada³
rozjazd i by³ po³¹czony z torem szlakowym;“- tor odstaw-
czy, biegn¹cy "na wprost" (dawny tor biegn¹cy miêdzy
w¹skimi peronami), zakoñczony koz³em oporowym tam,
gdzie zaczyna siê peron od strony Pogórza - s³u¿y³ do
"nocowania" elektrowozów, które przyje¿d¿a³y z wagona-
mi do GSu, obecnie zarasta wysok¹ traw¹;“- wspomniane
ju¿ dwa tory okalaj¹ce peron, umo¿liwiaj¹ce mijankê. Sta-
cja wyposa¿ona jest w semafory œwietlne, równie¿ tarcze
manewrowe œwietlne. Z nastawni JJ opuszczane s¹ rów-
nie¿ rogatki na pobliskim przejeŸdzie. Znajduje siê tam
równie¿ zamkniêcie zwrotnicy od nieczynnej bocznicy do
Fabryki Mebli Giêtych. Tamtejszy dy¿urny ruchu zajmuje
siê te¿ zapowiadaniem poci¹gów, równie¿ na przystanku
Jasienica ko³o Bielska”.“Warto przypomnieæ , ¿e stacja ta
niegdyœ s³u¿y³a miêdzy innymi pracownikom z pobliskie-
go Zak³adu pracy  nr 2 Fabryki Mebli Giêtych, jak i tury-
stom chc¹cym w³aœnie z tego miejsca ¿ó³tym szlakiem
dostaæ siê na B³atni¹.
Zatem wypada zaklinaæ rzeczywistoœæ by i stacje i sama
linia kolejowa pos³u¿y³a jeszcze kiedyœ pasa¿erom i by za-
bytkowe budynki nie popad³y w ruinê.

Opracowa³a Agata Jêdrysko
Ÿród³o: http://kolejecieszyn.pl/

Z³ote Gody Poprawiny
Czyli prze¿yjmy to raz jeszcze i choæ zwyczajowo nie dru-
kuje siê tego samego materia³u dwa razy w tym przypadku
tradycja ta nie bêdzie obowi¹zywaæ.  Na pocz¹tku pragnie-
my przeprosiæ naszych wszystkich czytelników za jakoœæ
ostatniego numeru Echa Jaworza. Jak policzyliœmy – tylko
cztery zdjêcia w  tekstach by³y czytelne choæ w tym przy-
padku  „pi³eczka  nie le¿y ju¿ po naszej stronie”. Na domiar
z³ego zdjêcie Z³otych Jubilatów zosta³o pomniejszone, tak i¿
trudno rozpoznaæ poszczególne osoby. Zwieñczeniem nato-
miast ca³oœci by³ wirus komputerowy, który pozbawi³ nas
czêœci tekstów i zdjêæ.  Korzystaj¹c z uprzejmoœci Urzêdu
Gminy Jaworze –  sk¹d wypo¿yczono nam sprzêt kompute-
rowy, Echa Jaworza nie musimy sk³adaæ  znów „grzeczno-
œciowo”  u  znajomych.
Nie mo¿emy ponownie zamieœciæ wszystkich zdjêæ, ale
postanowiliœmy jedynie  powtórzyæ te z  jubileuszu Z³otych
Godów, co czynimy na ostatniej stronie gazety.
Rzecz mo¿na by podsumowaæ starym , jak œwiat stwierdze-
niem, ¿e nie ma ludzi nieomylnych. Zaœ dla z³otych par nie-
chaj ta powtórka bêdzie zapowiedzi¹ jeszcze wielu szczê-
œliwych, wspólnych lat.    Redakcja
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Nowe oblicza Jerzego i Marii
Sporo dzieje siê w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Re-
habilitacyjnym w Jaworzu. Chodzi o kolejne remonty,
modernizacje i doposa¿anie placówki. Szpital nieomal
z roku na rok zmienia siê ku radoœci dyrekcji, ale nade
wszystko pacjentów. O owych zmianach, planach na
przysz³oœæ i œwiadczeniach na rzecz jaworzan rozma-
wiam z Gra¿yn¹ Habdas dyrektorem Beskidzkiego Ze-
spo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego.
E.J -Oddzia³ Jerzy II jest ju¿ wyremontowany.
Gra¿yna Habdas - W 2008 roku zakoñczyliœmy przebudowê i
remont pawilonu szpitalnego Jerzy II, jak i czêœci Przewi¹zki
(chodzi o parter) czyli miejsca , w którym znajduje siê hydrote-
rapia. Ta inwestycja poch³onê³a ok 1 mln 200 tys z³. Czêœciowo
finanse uzyskaliœmy z Województwa Œl¹skiego, do³o¿yliœmy
nasze œrodki, natomiast PFRON sfinansowa³  hydroterapi¹,
kupiliœmy miêdzy innymi nowe wanny i wirówki. Z koñcem 2008
roku uporaliœmy siê z remontem i 2009 to ju¿ dzia³anie w no-
wych, nieporównywalnie lepszych warunkach. W wiêkszoœci
pokojów s¹ ³azienki, pomieszczenia zosta³y dostosowane dla
pacjentów niepe³nosprawnych, zarówno jeœli chodzi o wêz³y sa-
nitarne, jak  i komunikacjê. Generalnie ostatnie trzy lata (2006,
2007, 2008) sprawi³y, ¿e diametralnie zmieni³o siê oblicze jawo-
rzañskiego szpitala. Dziêki inwestycjom poprawi³y siê warunki
socjalne i obecnie nasi pacjenci przebywaj¹ w piêknych, wyre-
montowanych budynkach, gdzie wszêdzie s¹ nowe pod³ogi,
wyk³adziny, a pomieszczenia wiêksze i swobodniejsze, gdzie
znacznie ³atwiej utrzymywaæ higienê, a tym samym spe³niaæ
wymogi SANEPIDU.  Nale¿y jeszcze dodaæ – co bardzo wa¿-
ne-, ¿e zosta³y wymienione wszystkie instalacje, wodna, elek-
tryczna oraz centralne ogrzewanie, a ca³y kompleks przy³¹czy-
liœmy do kanalizacji. To  wszystko sk³ada siê na wy¿szy stan-
dard pobytu pacjentów u nas. Wymiana hydroterapii, przebu-
dowa pomieszczeñ, wymiana kafelek, nowa wentylacja, oraz
przeniesienie na jedno piêtro wszystkich urz¹dzeñ do wodo-
lecznictwa  ma zdecydowany wp³yw na jakoœæ œwiadczeñ me-
dycznych i zabiegów. Uzupe³nieniem tego obrazu niechaj bêd¹
nowoczesne wanny oraz w³asne ujêcie wody, które nota bene
tak¿e zosta³o zmodernizowane i wyremontowane. Nie wspomi-
naj¹c ju¿ o znakomitej jakoœci wody.
E.J – Sporo zosta³o ju¿ zrobione, ale to nie jest bynajmniej
ostatnie s³owo w kwestii inwestycji, zatem jakie s¹ plany na
przysz³oœæ?
Gra¿yna Habdas- Trzeba wyremontowaæ pozosta³¹ czêœæ
Przewi¹zki. Przypomnê, ¿e jest to budynek, w którym mie-
œci siê dzia³ rehabilitacji czyli w³aœciwie serce tego szpitala.
Na parterze - tam, gdzie s¹ zabiegi wodne-  remont zosta³
zakoñczony. Natomiast w planach mamy prace na  I i II piê-

trze to jest w ca³ym budynku, nie wy³¹czaj¹c basenu.
E.J – O jakich pieni¹dzach mówimy?
Gra¿yna Habdas- W tym przypadku o ok 2 milionach z³.
E.J- I rozumiem , ¿e i to przedsiêwziêcie bêdzie dofinanso-
wane z ro¿nych instytucji.
Gra¿yna Habdas-  Poniewa¿ ca³y ten budynek- Przewi¹zka-
zosta³ potraktowany, jako inwestycja wieloletnia, dlatego roz-
poczêliœmy remont ju¿ w ubieg³ym roku i co za tym idzie otrzy-
maliœmy czêœæ œrodków, a pozosta³e pieni¹dze – tu mamy
zapewnienie- dostaniemy w tym roku. Te œrodki pochodz¹ z
Urzêdu Marsza³kowskiego czyli organu za³o¿ycielskiego pla-
cówki . Równie¿ i w tym przypadku mamy z³o¿ony wniosek
do PFRONU, sk¹d pozyskamy fundusze na basen i windê,
któr¹ tak¿e zamierzamy wymieniæ. I nie ukrywam, ¿e tak¿e w
2009 roku  chcemy zrobiæ termomodernizacjê czyli ca³¹ ze-
wnêtrzn¹ czêœæ i nowego Jerzego i Przewi¹zki wraz z da-
chem, który tak¿e bêdziemy remontowaæ. Mamy na ukoñ-
czeniu wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i st¹d spodziewamy siê otrzymaæ po¿yczkê.
E.J- Owa termomodernizacja to nic innego, jak ogromne
oszczêdnoœci dla szpitala. Teraz zmieñmy nieco temat i po-
rozmawiajmy o tym czym tak naprawdê dla Jaworza jest
szpital. Zatem trochê matematyki i serca.
Gra¿yna Habdas- Szpital jest oœrodkiem medycznym, któ-
ry znajduje siê na terenie Jaworza i œwiadczy dla mieszkañ-
ców gminy us³ugi medyczne w szeroko rozumianym zakre-
sie. Mówiê tu przede wszystkim o  rehabilitacji, kiedy to pa-
cjent przebywa u nas ca³¹ dobê, w³¹cznie z wy¿ywieniem i
pe³nym œwiadczeniem medycznym, ta oferta objê³a w 2008
roku blisko 100 jaworzan. Z ambulatorium skorzysta³o ok.
450 mieszkañców gminy, zaœ z zabiegów rehabilitacyjnych
ró¿nego typu - m. in k¹piele, zabiegi elektryczne, ultradŸwiê-
kowe czy krioterapia- ok 300 osób, czyli ogólnie przyjêliœmy
blisko 900 mieszkañców Jaworza. Nale¿y tak¿e powiedzieæ,
¿e oprócz œwiadczeñ rehabilitacyjnych szpital ma mo¿liwo-
œci wykonywania badañ diagnostycznych w laboratorium w
ró¿nym zakresie, zarówno podstawowym: ob, morfologia,

SZPITAL OPIEKI D£UGOTERMINOWEJ BZLR
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badaniem moczu, jak i specjalistycznym- tu jednak trzeba
mieæ skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni,a my ju¿
zajmujemy siê pacjentem kompleksowo. Potwierdzamy roz-
poznanie, ewentualnie wykonujemy dodatkowe badania, b¹dŸ
kierujemy do okreœlonych zabiegów. Natomiast w laborato-
rium oprócz badañ, które wykonujemy ze skierowañ- tu g³ów-
nie wspó³pracujemy z Gminnym Oœrodkiem Zdrowia- mo¿e-
my zrobiæ tak¿e badania na ¿yczenie. W tym miejscu trzeba
powiedzieæ, ¿e od 2008 roku mamy nowe laboratorium, prze-
niesione z budynku Jerzy II do Marii- drzwi zaraz przy wejœciu
na parterze- dostêpne dla osób niepe³nosprawnych. Te po-
mieszczenia odpowiadaj¹  ogólnym standardom. Dysponuje-
my te¿ now¹  aparatur¹ miêdzy innymi hematologiczn¹, za-
tem gwarantujemy wysoki poziom œwiadczeñ. Zreszt¹ nasze
laboratorium jest co roku kontrolowane, poniewa¿ wysy³amy
badania do £odzi, gdzie jest potwierdzana wiarygodnoœæ wy-
ników. Zatem mamy pe³ne prawo twierdziæ, ¿e s¹ one miaro-
dajne. Oprócz tego wykonujemy badania radiologiczne- dys-
ponujemy stosown¹ pracowniê- zarówno dla pacjentów ze
szpitala, z poradni oraz ambulatoryjnych. Czyli wszystkie prze-
œwietlenia kostne, stawów czy p³uc- bo takie najczêœciej s¹
potrzeby pacjentów- mo¿na w naszym szpitalu zrobiæ i tak¿e
takie us³ugi œwiadczymy na rzecz mieszkañców, jak i Gmin-
nego Oœrodka Zdrowia w Jaworzu. Mamy zatem szeroki wa-
chlarz us³ug diagnostycznych, a zalet¹ jest to, ¿e nie trzeba
nigdzie jeŸdziæ, bowiem wszystko jest na miejscu. I znowu
pozwolê sobie na statystykê otó¿  dla jaworzan wykonano
5055 badañ laboratoryjnych oraz 904 zdjêcia RTG w 2008 roku.
E.J- Szpital nie tylko œwiadczy us³ugi medyczne, ale jest
tak¿e miejscem pracy.
Gra¿yna Habdas- Jest to chyba jeden z najwiêkszych za-
k³adów pracy na terenie gminy. Zatrudniamy ok 120 osób, w
tym 74 mieszkañców Jaworza i okolic (Jasienica, Rudzica,
Œwiêtoszówka)- to daje 60% ogó³u zatrudnionych. To wy-
godne nie tylko dla nas, ale i naszych pracowników, bowiem
odpada problem dojazdu. Myœlê, ¿e w takim kontekœcie
mo¿na mówiæ œmia³o o niebagatelnej roli, jak¹ pe³ni nasza

placówka w lokalnej spo³ecznoœci, szczególnie w dzisiejszych
czasach.
E.J- Mówi³yœmy o szerokim spektrum us³ug medycznych, o
zatrudnieniu, ale szpital to tak¿e miejsce, gdzie mo¿na zjeœæ
dobry posi³ek za ma³e pieni¹dze.
Gra¿yna Habdas- Owszem dysponujemy w³asn¹ kuchni¹, w
zwi¹zku z tym gotujemy dla naszych pacjentów, ale tak¿e
mamy mo¿liwoœæ sprzedawania posi³ków dla mieszkañców
gmin y, tak¿e z tej oferty korzystaj¹ nasi pracownicy, ale nie
tylko. Wspó³pracujemy z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej, do¿ywiaj¹c osoby wymagaj¹ce pomocy. Wspó³pra-
cujemy tak¿e na tej niwie z M³odzie¿owym Oœrodkiem Wy-
chowawczym i okresowo- w czasie wakacji czy ferii- sprzeda-
jemy obiady, b¹dŸ ca³odzienne wy¿ywienie po preferencyjnych
cenach, tak jak w przypadku podopiecznych GOPS-u.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Jaworze - przysz³e uzdrowisko
Malownicze po³o¿enie u stóp Beskidu Œl¹skiego, liczne tra-
sy rowerowe, urokliwe szlaki górskie, piêkne widoki zarówno
latem, jak i zim¹- to tylko niektóre atuty gminy Jaworze. Je-
œli do tego dodaæ czyste powietrze, bliskie s¹siedztwo Biel-
ska- Bia³ej, dobrze rozwiniêt¹ sieæ komunikacyjn¹ (wraz z
drog¹ ekspresow¹ ³¹cz¹c¹ granice pañstwa z  Górnoœl¹skim
Okrêgiem Przemys³owym czy Krakowem) to mo¿na rzec i¿
gmina ta jest atrakcyjna pod wieloma wzglêdami.
Nie mo¿na przemilczeæ faktu, ¿e Jaworze jest uzdrowiskiem zna-
nym od lat, bowiem dobr¹ renom¹ cieszy³o siê ju¿ przed I wojn¹
œwiatow¹  w ca³ej ówczesnej Galicji i Monarchii Austro-Wêgier-
skiej. W roku 1862 Maurycy hrabia Saint-Genois za³o¿y³ w Gminie
pierwsze na Œl¹sku Cieszyñskim uzdrowisko, które zyska³o wiel-
kie uznanie. Szczególnie usatysfakcjonowani byli goszcz¹cy tu
Polacy z Galicji, dla których bezcenna by³a przede wszystkim
mo¿liwoœæ mówienia w jêzyku polskim, wa¿ne by³y tak¿e ;wysoki
poziom opieki lekarskiej oraz walory klimatyczne Jaworza.
Niemniej zawdziêcza siê Larischom, którzy po I Wojnie Œwia-
towej wsparli dr Zygmunta Czopa, który by³ inicjatorem za³o-
¿enia zak³adu wodoleczniczego. W zak³adzie wodoleczni-
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czym wœród kuracjuszy spotkaæ mo¿na by³o tak znane po-
stacie jak Ignacy Daszyñski, Jan Pi³sudski ( brat Marsza³-
ka), Wincenty Pol czy Maria D¹browska.
Obecnie  w Jaworzu dzia³aj¹ trzy du¿e oœrodki leczniczo-rehabili-
tacyjne oferuj¹ce szerok¹ gamê zabiegów odnowy biologicznej.
W najstarszym - w którym pod koniec XIX wieku zosta³o za³o¿one
sanatorium (obecnie zabytkowy budynek JerzyI)-jest Szpital Opieki
D³ugoterminowej- Beskidzki Zespó³ Leczniczo-Rehabilitacyjny.
Mieszcz¹ siê tu  oddzia³y dla dzieci i m³odzie¿y, dla doros³ych-
obecnie po gruntownej modernizacji -i dodatkowo w ostatnim cza-
sie oddany do u¿ytku zupe³nie nowy oddzia³ Szymon.  W ofercie
szpitala s¹ zimowiska, zielone szko³y, a ponadto rehabilitacja neu-
rologiczna, hydroterapia, leczenie klimatyczne, rehabilitacja ogól-
noustrojowa,  pulmonologiczna w tym m.in. inhalacje solankowe.
Kolejnym tym razem prywatnym oœrodkiem o charakterze
sanatoryjno - rehabilitacyjno - wypoczynkowym  jest  VILLA
BARBARA Centrum Zdrowia i Rehabilitacji. Obiekt ten
wszystkie kryteria konieczne w leczeniu balneologicznym:
piêkne po³o¿enie, nowoczeœnie i bogato wyposa¿ona baza
rehabilitacyjna oraz fachowy personel. Kompleksy leœne, parki
krajobrazowe, wspania³e trasy spacerowe oraz bliskoœæ gór
stwarzaj¹ optymalne warunki leczenia balneologicznego.
U podnó¿a B³atni znajduje siê ca³kowicie przebudowany i w
pe³ni zmodernizowany Hotel Spa Jawor. W bogatej ofercie
znaleŸæ mo¿na m.in. szeroki wachlarz zabiegów odnowy bio-
logicznej i rehabilitacji- masa¿e, jaccuzi, zespó³ saun, profe-
sjonalne gabinety kosmetyczne, sala fitness itp.
Przed Jaworzem otwieraj¹  siê nowe mo¿liwoœci.
Gmina jest obecnie miejscowoœci¹ turystyczno-wypoczynkow¹
z rozbudowan¹ baz¹ lecznicz¹, a dodatkowym atutem s¹ Ÿró-
d³a geotermalne. Pierwsze odwierty wykonane zosta³y w la-
tach 70-tych XX w. Jednak dopiero po odzyskaniu samodziel-
noœci administracyjnej przez Jaworze w 1991 roku przyst¹pio-
no do dzia³añ zmierzaj¹cych do przywrócenia gminie statusu
uzdrowiska. Dla obecnego wójta gminy Zdzis³awa Byloka prio-
rytetem jest wybudowanie centrum balneologicznego w Jawo-
rzu. Za marzeniami id¹ czyny, 6 grudnia 2008 roku zosta³ og³o-
szony przetarg na dzier¿awê i budowê wspomnianego centrum.
Teren o  powierzchni 5,3412 ha przeznaczony pod inwestycjê
posiada wyj¹tkowo atrakcyjne usytuowanie- w centrum Jawo-
rza-, dzia³ka jest w pe³ni uzbrojona i przekwalifikowana z prze-
znaczeniem  pod wspomnian¹ inwestycjê.
Projekt wstêpny podany w I grudniowym przetargu zak³ada
m.in., ¿e inwestor wybuduje zespó³ basenowo-saunowy sk³a-
daj¹cy siê z co najmniej kilku basenów termalnych krytych, a
tak¿e kilku odkrytych oraz obiektów wykorzystuj¹cych wody
podziemne, jak i  tradycyjnych (z przewag¹ tych pierwszych).
Zespó³ gabinetów SPA&Wellness, zespó³ hotelowy o standar-
dzie czterogwiazdkowym, kompleks szkoleniowo-konferencyj-
ny, gastronomiczno-rozrywkowy obs³uguj¹cy zespó³ baseno-

wy, hotel i kompleks konferencyjny obejmuj¹cy obiekty restau-
racyjne, bary itp., tereny zielone – w tym œcie¿ki spacerowe,
tereny sportowe, rekreacyjne, parkingi (w tym parkingi podziem-
ne). Inwestycja jest planowana na dzia³ce po³o¿onej  w central-
nej czêœci miejscowoœci, po zachodniej stronie ul. Zdrojowej
naprzeciwko Urzêdu Gminy Jaworze, u podnó¿a wzgórza Go-
ruszka. Wjazd na nieruchomoœæ od drogi gminnej – ul. Folwarcz-
nej (wstêpnie utwardzonej). Kszta³t dzia³ki jest regularnie pro-
stok¹tny, a  teren p³aski. Dzia³ka jest gotowa do uzbrojenia i
posiada bezpoœredni dostêp do infrastruktury technicznej.
Pomoc¹ w realizacji jaworzañskich planów s¹ dzia³ania œl¹-
skich decydentów.
Zarz¹d Województwa Œl¹skiego przyj¹³ „Program wykorzystania
wód podziemnych w szczególnoœci termalnych i leczniczych, w
wybranych obszarach województwa œl¹skiego”. Analiz¹ objêto
miêdzy innymi gminê  Jaworze. Dokument jest opisem warun-
ków geologicznych, w³aœciwoœci wód podziemnych oraz istnie-
j¹cych odwiertów. Okreœla tak¿e optymalne kierunki wykorzy-
stania dostêpnych zasobów podziemnych, koncepcje realizacji
potencjalnych przedsiêwziêæ oraz szacunkowe koszty eksplo-
atacji z³ó¿. W ten sposób program wykorzystania wód termal-
nych pozwoli lokalnym w³adzom samorz¹dowym oraz przysz³ym
inwestorom na zmniejszenie stopnia tzw. „ryzyka geologiczne-
go”, zwi¹zanego z osi¹gniêciem odpowiedniej temperatury wody
i wydajnoœci, a co za tym idzie- kosztów przedsiêwziêcia. Eks-
ploatacja wód termalnych dla celów balneo- rekreacyjnych z pew-
noœci¹ przyczyni siê rozwoju gminy. To nie tylko magnes dla
turystów, to tak¿e nowe miejsca pracy oraz nowe formy dzia³al-
noœci gospodarczej zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu turystycznego
(poszerzenie bazy wypoczynkowej, us³ugi lecznicze,rehabilita-
cyjne czy rozrywkowe). Za³o¿ony cel prac zrealizowany zosta-
nie poprzez wykonanie pionowego otworu badawczo-poszuki-
wawczego Jaworze GT-1 do g³êbokoœci 1600,0 m p.p.t (+/-} 10%).
K¹piel w solance jodkowo – bromkowej ma niezwykle koj¹ce i
relaksuj¹ce dzia³anie. Silny masa¿  wodno powietrzny zbawien-
nie dzia³a nie tylko na przewlek³e zwyrodnieniowe choroby sta-
wów, ale równie¿ korzystnie wp³ywa na narz¹d ruchu, narz¹dy
wewnêtrzne, rozluŸnienie miêœni, drogi oddechowe, skórê. Po-
prawia kr¹¿enie krwi, uspokaja i pomaga w walce ze stresem.
Program opracowa³ Zak³ad Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Wynika z tego niezbicie, ¿e inwestycja w budowê centrum
balneologicznego  da wymierne korzyœci nie tylko samej
gminie, ale  tak¿e  inwestorowi.  Maj¹c na uwadze istniej¹c¹
ju¿ nowoczesn¹ bazê turystyczn¹ i rehabilitacyjno-lecznicz¹
w Jaworzu, powstanie centrum balneologicznego zdecydo-
wanie uatrakcyjni Jaworze. Bowiem gminê chêtniej i liczniej
odwiedzaæ bêd¹ turyœci i kuracjusze, co da wymierny zysk
w³aœcicielom poszczególnych obiektów  jak i ca³ej gminie.

Opracowali: Agata Jêdrysko i Piotr Filipkowski
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Jaworze na Œl¹skim Davos
W dniach 26-28 lutego w Wiœle mia³o miejsce Forum
Gospodarcze Œl¹sk 2009. Forum to by³o okazj¹  do spo-
tkania siê  przedstawicieli biznesu z regionu, kraju i
zagranicy, administracji samorz¹dowej,  ludzi nauki,
mediów, organizacji pozarz¹dowych, instytucji finan-
sowych, parlamentarzystów europejskich i krajowych,
decydentów w ró¿nych obszarach gospodarczych  oraz
ambasad.

Forum Gospodarcze by³o w za³o¿eniu wspóln¹ platform¹ pro-
mocji gospodarki Œl¹ska, a zw³aszcza osi¹gniêæ po³udnio-
wego regionu Polski pod k¹tem badañ i rozwoju, nowocze-
snych technologii, innowacji. Ca³oœæ tego miêdzynarodowe-
go spotkania  zosta³a  zorgani-
zowana w formie sympozjum,
paneli dyskusyjnych i warsz-
tatów. Na wystawie towarzy-
sz¹cej Forum prezentowa³y
siê: Urz¹d Miasta Wodzis³aw
Œl¹ski, Urz¹d Miasta  Gliwic,
Urz¹d Gminy Jaworze, Urz¹d
Miasta Ruda Œl¹ska, Urz¹d
Miasta Jaworzno, Urz¹d Mia-

sta Mys³owice, Urz¹d Marsza³kowski Województwa  Œl¹skie-
go, Urz¹d Miasta Sosnowiec, Urz¹d Miasta D¹browa Górni-
cza, Urz¹d Gminy Pawonków, Radio Katowice, Opal, Czech
Trade, Energoinstal, Zepter, KEM Deweloper, Gwarant, Tauron,
GIG, Fundusz Górnoœl¹ski.
Podczas otwarcia Forum Remigiusz Jakubowski, przewod-
nicz¹cy Klubu Gospodarki Œl¹skiej powiedzia³ miêdzy inny-
mi, i¿ Forum bêdzie s³u¿yæ za kana³ przep³ywu informacji
miêdzy krajowymi i zagranicznymi przedsiêbiorcami.
Z kolei Marsza³ek województwa  œl¹skiego Bogus³aw Œmi-
gielski przedstawi³ zebranym goœciom charakterystykê  wo-
jewództwa,  eksponuj¹c najwa¿niejsze  atuty gospodar-
cze regionu, wœród których zwróci³ uwagê przede wszyst-
kim na niskie bezrobocie. - Jest to region posiadaj¹cy rozbu-
dowan¹ bazê akademick¹. W  naszym województwie  znaj-
duje siê silny przemys³ ciê¿ki, wydobywczy i energetyczny,
które s¹ podstaw¹ œl¹skiej gospodarki, ale trzeba  region siê
zmienia – inwestuj¹c m.in. w nowe technologie. Bogus³aw
Œmigielski zwróci³ równie¿ uwagê na walory turystyczne re-
gionu, m.in. w Czêstochowie, Beskidach czy czêœci po³u-
dniowo-zachodniej.
Zabieraj¹c g³os
Prof. Jerzy Buzek,
b. premier, pose³
do Parlamentu Eu-
ropejskiego powie-
dzia³ - To dopiero

pierwsza edycja Forum Go-
spodarczego - Œl¹sk 2009, a
ju¿ mówi¹ o œl¹skim Davos .
To bardzo dobry prognostyk
na przysz³oœæ.  Jego zda-
niem, osiem pokoleñ budowy
wielkiego przemys³u, dziêki
którym Œl¹zacy maj¹ wyj¹tko-
we doœwiadczenie, oraz mie-
szaj¹ce siê przez lata ró¿ne
wp³ywy, które sprawi³y, ¿e re-
gion jest otwarty na zagra-

nicznych inwestorów, uczyni³y ze Œl¹ska region wyj¹tkowy
w skali kraju.
Przez  te trzy  dni na miejscu „czuwa³”  Wójt Gminy Jaworze
Zdzis³aw Bylok wraz ze swym zastêpc¹ Rados³awem
Osta³kiewiczem  i pracownikami UG Jaworze.
Na miejscu poprosiliœmy Wójta Zdzis³awa Byloka o kilka s³ów
komentarza  na temat tej miêdzynarodowej konferencji i
udzia³u w niej naszej gminy.
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EJ: Jakie pana zdaniem jest zainteresowanie Forum ze stro-
ny œrodowisk biznesowych i  czy  stoisko naszej gminy oraz
prezentowana oferta turystyczna i biznesowa spotka³a siê z
zainteresowaniem?
Zdzis³aw Bylok;  Najwiêksze zainteresowanie by³o pierw-
szego dnia tj 26 lutego. Otwarcia dokona³ europose³  prof.
Jerzy Buzek,  a nasze stoisko odwiedzili i rozmawiali  z
nami o  walorach naszej gminy   m.in.  ministrowie  odpowie-
dzialni za rozwój gospodarczy z takich krajów, jak Egipt,
Korea i Rumunia. Ponadto wielu przedstawicieli  izb gospo-
darczych z kraju interesowa³o siê nasz¹ ofert¹,  Jak widaæ
nasze stoisko wyró¿nia siê spoœród pozosta³ych. Nie pre-
zentujemy tylko historii gminy, czy istniej¹cego ju¿ zaple-
cza bazy turystycznej, ale motywem wiod¹cym jest  przy-
sz³oœæ Jaworza, a wiêc nasza oferta przetargowa zwi¹zana
z budow¹ centrum balneologicznego. Tematem tym by³o za-
interesowanych kilku potencjalnych inwestorów.  Jednak
Forum Gospodarcze  to nie  to samo co targi turystyczne,
tutaj prowadzi siê wstêpne rozmowy, nie zawiera siê wi¹¿¹-
cych umów. Tak wiêc czas poka¿e, jakie bêd¹ wymierne
korzyœci dla Jaworza wynikaj¹ce z udzia³u w tym¿e Forum.
Jedno jest pewne – nasza gmina, jedna z najmniejszych w
województwie œl¹skim  znalaz³a siê na miêdzynarodowym
Forum w towarzystwie  znacz¹cych firm i miast  aglomeracji
katowickiej.  Nasza prezentacja skierowana jest do organi-
zacji biznesowych z racji naszych niepowtarzalnych walo-
rów turystycznych, klimatycznych, Ÿróde³ geotermalnych i
tym te¿ ró¿ni siê od np. prezentowanych tutaj miast œl¹-
skich, które dla potencjalnych inwestorów maj¹ zupe³nie coœ
innego do zaproponowania.
EJ: Na czym dok³adnie polega  nazwijmy to umownie -  „pro-
mocja” naszej gminy podczas Forum Gospodarczego, czy
to jest  tylko prezentacja  walorów Jaworza na stoisku czy
te¿ coœ wiêcej?
Zdzis³aw Bylok;  Promowanie Jaworza tutaj odbywa siê dwu-
torowo. Jednym z punktów  informacji o firmie czy prezento-
wanej tu miejscowoœci s¹  wspomniane stoiska. My przygo-
towaliœmy  z jednej z strony historiê naszej miejscowoœci ,
gdzie równie¿ w zdjêciach i materia³ach odwo³ujemy siê do
dawnych tradycji uzdrowiskowych Jaworza, ale g³ówn¹ czêœæ
tego stoiska  stanowi¹ makiety terenu, gdzie mia³oby po-
wstaæ centrum balneologiczne wraz z wstêpnymi projektami
basenów i hoteli. Ponadto  do dyspozycji potencjalnych in-
westorów przygotowaliœmy folder  w jêzyku polskim i an-
gielskim poœwiêcony  Jaworzu ze  szczególnym uwzglêd-
nieniem  opisu Ÿróde³ geotermalnych i samego terenu prze-
znaczonego pod tê inwestycjê.  Dodatkowo  mamy tutaj
mapy, foldery o Jaworzu oraz  foldery Hotelu Spa Jawor i Villi
Barbara, a na  miejscu jak  widzimy  ca³y czas mo¿na ogl¹-

daæ 30 minutowy film o Jaworzu równie¿ dostêpny dla pol-
skiego i zagranicznego inwestora.
Kolejnym chyba najwa¿niejszym punktem promocji naszej
gminy tutaj w Wiœle, s¹  odbywaj¹ce siê  prawie ca³y czas
sympozja i panele dyskusyjne. Ja mia³em zaszczyt prezen-
towaæ Jaworze podczas dwóch takich paneli, na które przy-
chodzi³y tylko osoby zainteresowane poznaniem szczegó-
³ów oferty biznesowej danej miejscowoœci.  W spotkaniach
ze mn¹ czy to podczas dyskusji czy na samym stosiku
uczestniczyli ministrowie, ambasadorzy oraz  przedstawi-
ciele izb gospodarczych z Polski, ale i  zagranicy. W sumie
w Forum Gospodarczym Œl¹sk 2009 uczestnicz¹ przedsta-
wiciele 56 pañstw z ca³ego œwiata. G³ównie s¹ to osoby
maj¹ce w swoich krajach wp³yw na tamtejsz¹  gospodarkê.
Jaki bêdzie efekt tych spotkañ? Zobaczymy.
Tak czy inaczej uwa¿am, ¿e uczestnictwo w tym Forum to
by³ tzw strza³ w dziesi¹tkê. Daj¹c og³oszenia np. w dzienni-
kach ogólnopolskich  trafiamy  z informacj¹ z regu³y do prze-
ciêtnego Polaka, który  zwyczajnie niczego u nas nie zain-
westuje.  Natomiast tu do Wis³y zjechali przedstawiciele
œwiata biznesu  w celach rozeznania warunków do inwesto-
wania na Œl¹sku , a wiêc nasza oferta nie trafia w pró¿niê
lecz pod w³aœciwy adres.  Optymistyczne jest to, ¿e pomi-
mo kryzysu zainteresowanie  inwestycjami na Œl¹sku  jest
du¿e.  Mam nadziejê, ¿e nasza oferta  równie¿ jest atrakcyj-
na dla inwestorów.  Kryzys nie trwa wiecznie, a  taka inwe-
stycja w geotermiê  u nas w Jaworzu ma szansê powodze-
nia.  W sytuacji  gdy  stoimy przed  og³oszeniem  drugiego
przetargu, taka promocja by³a chyba najlepsza z mo¿liwych.
Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e w³adze samorz¹dowe województwa
œl¹skiego przychylnie odnosz¹ siê  do planów inwestycyj-
nych  miast i gmin województwa. Taka przychylnoœæ  jest
równie¿ niezbêdna  przy szukaniu inwestora.

Dziêkujê za rozmowê
Piotr Filipkowski
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Z ̄ YCIA MOW

Poniewa¿ luty sypn¹³ œniegiem, wszelkie dzia³ania ch³op-
ców z Oœrodka skoncentrowa³y siê wokó³ zimowego szaleñ-
stwa. Na pocz¹tku, pod okiem wychowawców, przygotowali
sprzêt do sezonu; by³o wiêc czyszczenie, szlifowanie i
ostrzenie nart, dobieranie odpowiednich kijków i butów. W
ramach wspó³pracy ze œrodowiskiem lokalnym, ³¹cz¹c przy-
jemne z po¿ytecznym, ch³opcy ubili stok Goruszki przygo-
towuj¹c go  dla jaworzañskich narciarzy. Potem zaczê³o siê
ju¿ prawdziwe zimowe szaleñstwo i wyjazdy do Ustronia i
Wis³y na Czantoriê i Sto¿ek, gdzie pod czujnym okiem p.
Doroty Stañczyk
ch³opcy szlifowali
formê przed zawo-
dami. Dziêki trenin-
gom, 27 lutego br.,
na zboczu Gorusz-
ki, wychowankowie
MOW mogli siê wy-
kazaæ zdobytymi

umiejêtnoœciami, bior¹c udzia³ w organizowanych
przez p. Stañczyk zawodach w slalomie.
Lutowe zawody to tylko przedsmak prawdziwej rywali-
zacji – 14 marca nasz Oœrodek organizuje ogólnopol-
skie zawody w narciarstwie alpejskim, w którym udzia³
wezm¹ placówki z ca³ego kraju. Mamy nadziejê, ¿e
aura nie zawiedzie.

Przygotowa³a; Aleksandra Szeliga

20 stycznia uczniowie SP nr1 przebrali siê za korsarzy i
odp³ynêli na bal karnawa³owy pod tytu³em "Piraci z Kara-
ibów". Szkolna aula zamieni³a sie natomiast w prawdziw¹
wyspê skarbów z palmami kokosowymi, otoczon¹ b³êkitnym
oceanem. W oddali widaæ by³o egzotyczne ryby, oœmiornice
i okrêty pod pe³nymi ¿aglami. Wszystko to wyczarowa³y z
kolorowej bibu³y dwie groŸne korsarki- panie Jola Gabryœ i
Monika Foks. Wilczki morskie  z klas I-III bawi³y sie w tej
scenerii od samego rana do po³udnia.
Piratom towarzyszy³y porwane ksiê¿niczki i cyganki, duszki i
batmany, diab³y morskie ze œwiec¹cymi rogami  i rycerze Jedi z
takimi¿ mieczami. Zabawê prowadzi³a grupa Cooltur z Wilkowic.
PóŸnym popo³udniem aborda¿u na wyspê dokona³y klasy
IV-VI. Przy scenie zacumowa³a klasa VI b, która przywioz³a
ze sob¹ sprzêt graj¹cy i muzykê. Po chwili ca³a piracka braæ
wygina³a œmia³o cia³o w rytm najpopularniejszych szant Alex
C, Duffy, Feela, Dody i wielu, wielu innych. W przerwach
podgryzano pikantn¹ pizzê, kruche wafelki i zapijano poma-
rañczowym "grogiem".

polonista Tomasz Zdunek

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

Bal karnawa³owy
Zimowisko
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Ferie zimowe w jaworzañskiej jedynce - ciekawie, zdro-
wo i bezpiecznie !
Ju¿ po raz siódmy w SP nr 1 zosta³a zorganizowana Ma³a
Forma Wypoczynku Zimowego. Celem g³ównym organizacji
zajêæ zimowych by³a opieka nad dzieæmi, które spêdza³y
czas ferii w miejscu zamieszkania, przygotowanie ciekawej
oferty zajêæ w ramach zdrowego, czynnego i bezpiecznego
wypoczynku. Tak¿e rozwijanie zainteresowañ najm³odszych
i poznawanie walorów w³asnego regionu.
Organizacj¹  ju¿ tradycyjnie zajmowa³a siê M. Hawe³ek.
Dzieci wypoczywa³y pod okiem doœwiadczonych pedagogów,
co pozwoli³o na przygotowanie ró¿norodnych i ciekawych
zajêæ. Byli to: M. Kuœ, A. Podstawny, U. M³ynarczyk, N.
Sumina-Ficek, J. Sienicka,  M. Grygierczyk, T. Adamus,
M. Tyla-Styra, B. Nikliñska-Kantor, J. Kruszyñski.
Zajêcia by³y prowadzone na terenie placówki, a by³y to: zajê-
cia plastyczne, muzyczne, komputerowe, profilaktyczne,
sportowe( aerobik, tenis sto³owy ), taneczne.
Spotkaliœmy siê z policjantami : A. ¯akiem i G. Kwiatkow-
skim na pogadance na temat bezpiecznego spêdzania wol-
nego czasu. Æwiczyliœmy zasady udzielania pierwszej po-
mocy w razie  wypadku  pod  okiem  ratownika medycznego
B. Salomona.  Odwiedziliœmy Bibliotekê Gminn¹  oraz  Ga-
leriê na ulicy Zdrojowej. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie korzy-
staliœmy ze spacerów, zabaw na œwie¿ym powietrzu, upra-
wiania sportów zimowych na stokach Goruszki.
Zorganizowane zosta³y tak¿e wycieczki: do Bielska, pod-
czas której dzieci skorzysta³y z atrakcji znajduj¹cych siê na
terenie Centrum Handlowego „Sfera”: starsze  uczestniczy³y
w zajêciach sportowych na krêgielni, a m³odsze bawi³y siê
na terenie „Akademii Rozwoju Dziecka”. P³ywaliœmy tak¿e
na Krytej P³ywalni w Kêtach.
Odwiedziliœmy Koœció³ Franciszkanów w Górkach, gdzie
podziwialiœmy du¿¹, ruchom¹ szopkê betlejemsk¹. Byliœmy
w gospodarstwie agroturystycznym Jana Matuli w Górkach
który bardzo ciekawie opowiada³ o koniach i zasadach ich
hodowli. Zwiedzaliœmy stadninê koni i ka¿de dziecko mia³o
okazjê spróbowaæ jazdy konnej .Czeka³ nas tak¿e konny
kulig na kó³kach i ciep³a herbatka przy ognisku.
Goœciliœmy w naszej placówce wielu ciekawych ludzi, któ-
rzy prezentowali  wyj¹tkowe talenty i zachêcali do rozwijania
w³asnych uzdolnieñ. Swoje piêkne wiersze, fraszki prezen-
towa³a znana poetka z Jasienicy D. Korecka.
Jak podpatrywaæ przyrodê, uwieczniaæ na zdjêciach i rysun-
kach uczy³  przedstawiciel Ko³a £owieckiego „Bielsko” R. Ni-
kiel. Goœciliœmy tak¿e gwiazdê  programu telewizyjnego „Mam
Talent” J. Ignatowicza, a z  zespo³em  muzycznym „ Carmen
” wêdrowaliœmy po gor¹cej Hiszpanii i tañczyli flamenco. Po
raz pierwszy w Jaworzu goœci³ kataryniarz T. Sylwestrzak ze
swoim ju¿ historycznym  instrumentem.

Uczestniczyliœmy w warsztatach plastycznych : malowanie
na szkle i wykonywanie bi¿uterii z koralików , które przygo-
towa³a U. M³ynarczyk.
Byli u nas drukarze z Cieszyna, którzy opowiadali o historii i
produkcji papieru, a ka¿de dziecko  mia³o mo¿liwoœæ  w³a-
snorêcznego  wykonania papieru czerpanego i jego barwie-
nia, wykonania pieczêci lakowej i pisania prawdziwym gê-
sim piórem.
Prezentowa³ nam siê zespó³ m³odych ludzi z Bielska . Zwo-
lenników nowego stylu sztuki walki zwany „Capoeira”. Ze-
spó³ prowadzi³ zajêcia sportowo-taneczne.
Z lekcj¹ historii przywêdrowa³a do jaworzañskiej jedynki Biel-
ska Dru¿yna Najemna. Wojowie  s³owiañscy  pokazali daw-
ne stroje i walki na miecze, a kobiety s³owiañskie uczy³y
lepienia glinianych naczyñ. Bawiliœmy siê doskonale pod-
czas balu okularników; zabawy, konkursy tak¿e naukê tañ-
ca  poloneza, twista i salsy prowadzili profesjonalni  wodzire-
je ze szko³y tañca „Elitan”.
Dzieci spêdzi³y czas ferii zimowych bezpiecznie , ciekawie i
atrakcyjnie. Jak mówi¹ ...szkoda ¿e ju¿ koniec, bo dziêki
ró¿norodnym atrakcjom takie ferie s¹ po prostu super !

Przygotowa³a: mgr M. Hawe³ek

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

MIEDZYNARODOWE SZKOLNE KO£O LIGI MORSKIEJ I
RZECZNEJ dzia³aj¹ce przy GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZU
10 lutego br. reprezentanci Miêdzynarodowego Szkolnego
Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej dzia³aj¹cego przy Gimnazjum
Nr 1 w Jaworzu wziêli udzia³ w 89 rocznicy „Zaœlubin Polski z
Morzem” w Pucku.
Ta coroczna uroczystoœæ upamiêtnia symboliczne zaœlubi-
ny z Ba³tykiem, które zosta³y dokonane przez genera³a Jó-
zefa Hallera w 1920 roku. Jaworzañscy ligowcy oprócz mo¿-
liwoœci przybli¿enia sobie tych wa¿nych wydarzeñ o zna-
czeniu historycznym mieli równie¿ okazjê spotkaæ siê z cz³on-
kami Zarz¹du G³ównego Ligi Morskiej i Rzecznej, zwiedziæ
Muzeum Ziemi Puckiej, wystawê prezentuj¹c¹ historiê Ligi
Morskiej i rzecznej, wystawê pt.: ”Obrazy muszlami malo-
wane” oraz wzi¹æ udzia³ w Mszy Œw. w intencji Ojczyzny i
Ludzi Morza koncelebrowanej przez ks. Arcybiskupa Lesz-
ka S³awoja G³ódzia.
Na terenie portu rybackiego, po z³o¿eniu kwiatów przy S³up-
ku Zaœlubinowym oraz rzuceniu wieñca do zatoki Puckiej,
odby³o siê wrêczenie odznaczeñ Ligi Morskiej i Rzecznej.
W dowód uznania wyró¿niaj¹cej siê dzia³alnoœci MSKL-
MiR Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu otrzyma³o Krzy¿ „Pro
Mari Nostro”. Odznaczenie to wrêczone zosta³o opie-
kunowi ko³a p. mgr Iwonie Kominek przez prezesa LMiR
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dr Andrzeja Królikowskiego oraz Prezydenta RP Lecha
Kaczyñskiego.
Odznaczenie to zosta³o przyznane za ca³okszta³t dwuna-
stoletniej dzia³alnoœci ko³a, za³o¿ycielem którego by³  An-
drzej St¹siek, ówczesny nauczyciel biologii oraz opiekun
Szkolnego Muzeum Fauny i Flory Morskiej.
Pocz¹tki nie by³y ³atwe, ale dzia³alnoœæ ta spo-
tka³a siê z pe³n¹ ¿yczliwoœci¹ i wsparciem pe³-
ni¹cego wówczas funkcjê wójta Gminy Jaworze
Czes³awa Wierzbickiego oraz wicewójta Rudolfa
Galocza. Przejêcie opieki nas ko³em MSKLMiR
przez Iwonê Kominek nast¹pi³o piêæ lat temu,
która wraz z cz³onkami MSKLMiR bior¹c udzia³
w ogólnopolskim konkursie „ M³odzie¿ na Mo-
rzu” w dalszym ci¹gu utrzymuje siê w czo³ówce.
Ko³o to zdoby³o ju¿ oœmiokrotnie I miejsce w
Polsce w w/w konkursie, jak i równie¿ liczne na-
grody i wyró¿nienia w Ko³obrzegu w trakcie Zlotu
Jungów dziêki uczestnictwie w regatach ¿aglo-
wych, zawodach kajakarskich, sportowo-wodniac-
kich, konkursach wiedzy i konkursach plastycz-
nych w Szczecinie. Ko³o spotyka siê równie¿ z

ZIMOWISKO W GIMNAZJUM
Tegoroczne ferie zimowe rozpoczêliœmy 26 stycznia. W zi-
mowisku udzia³ wziê³o 40 uczniów wszystkich klas naszego
Gimnazjum. M³odzie¿ uczestniczy³a w zajêciach rekreacyj-
no - sportowych i komputerowych na terenie szko³y.
Oprócz tych zajêæ uczniowie mieli okazjê sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci bior¹c udzia³ w turniejach tenisa sto³owego, pi³ki
siatkowej i szachów. Czêœæ z dziewcz¹t wziê³a udzia³ w me-
czu towarzyskim pi³ki siatkowej rozegranym w Rudzicy. Zain-
teresowanie tego rodzaju zajêciami by³o bardzo du¿e. Za udzia³
w turniejach uczniowie otrzymywali nagrody w postaci s³od-
kich upominków. Ponadto m³odzie¿ Gimnazjum mog³a wzi¹æ
udzia³ w zajêciach na œwie¿ym powietrzu, gdzie zje¿d¿ali na

wielk¹ ¿yczliwoœci¹ obecnych w³adz samorz¹dowych, wójta
Zdzis³awa Byloka oraz by³ego wicewójta Romana Grenia i
obecnego wicewójta Rados³awa Osta³kiewicza.
Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej nosi miano Miêdzyna-
rodowego Ko³a, poniewa¿ od 01.05.2004 roku zrzesza cz³on-
ków ze szkó³ w Zazrivie (S³owacja), Gnojnika (Czechy) oraz
Jaszszentandras (Wêgry), którzy bardzo chêtnie uczestnicz¹
z jaworzañskimi ligowcami we wspólnie organizowanych
obozach szkoleniowych czy zawodach wêdkarskich, czy
warsztatach ekologiczno-¿eglarskich.
Swoje wysokie notowania w kraju MSKLMiR zawdziêcza
dziêki wielkiej przychylnoœci kolejnych dyrektorów Gimna-
zjum nr 1w Jaworzu, prezesa Okrêgu Bielskiego LMiR  Edwar-
da Szpoczka, wiceprezesa  Andrzeja Stasieka oraz pracow-
nika naukowego Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie dr Marka Guzika. Osob¹ wspieraj¹c¹ ko³o
w wielu dzia³aniach od 1997 roku jest kpt. ¿.w. Jerzy Ryrych.

Przygotowa³a; Iwona Kominek

nartach i sankach na jednym z jaworzañskich stoków.
Hitem tegorocznych ferii zimowych okaza³ siê wyjazd na lo-
dowisko do Bielska – Bia³ej. Du¿ym powodzeniem cieszy³y
siê równie¿ wyjazdy do Kinoplexu na film pt.: „Opowieœci na
dobranoc”, do centrum wspinaczkowego „TOTEM” oraz wy-
jazd na kryt¹ p³ywalniê „Delfin” do Skoczowa.
Mamy nadziejê, ¿e m³odzie¿ naszego Gimnazjum mi³o spê-
dzi³a ten czas. Chcemy serdecznie podziêkowaæ wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do zorganizowania i przeprowa-
dzenia tegorocznych ferii zimowych.

Ma³gorzata Bia³as-Stanis³awska
Ma³gorzata Janik
Anna Wiœniewska
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Turnieje siatkarskie gimnazjalistek
21 stycznia br. reprezentacja dziewcz¹t naszego gimnazjum
wziê³a udzia³ w miêdzyszkolnych zawodach siatkarskich na
szczeblu gminnym. Dru¿yna w sk³adzie: Julia Hernas, Nata-
lia Szczypka, Sabina Waliczek, Agnieszka Pierœciecka,
Anna Polak, Natalia Stanis³awska, Natalia Kuzia, Patry-
cja Panna, Sabina Czakon oraz Natalia Starsiak pokona³a
reprezentacjê gimnazjum z Rudzicy oraz zespó³ gospodarzy –
gimnazjum z Mazañcowic. Oba mecze jaworzañskie „z³otka”
wygra³y bez straty seta i tym samym zapewni³y sobie awans
do kolejnego, powiatowego szczebla rozgrywek.
Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach by³o gospo-
darzem kolejnego etapu rozgrywek, które odby³y siê 10 lute-

go br. Do zwyciêskiego sk³adu z poprzedniego turnieju do³¹-
czy³a Marta Tomala. Na szczeblu powiatowym uczennice
naszego gimnazjum zmierzy³y siê z zespo³ami z Por¹bki i
Czechowic. Pierwszy zespó³ zwyciê¿y³y bez problemu, da-
j¹c im ugraæ zaledwie kilka punktów, natomiast drugi mecz z
gospodarzami przegra³y, choæ walka na parkiecie by³a za-
¿arta. Osi¹gniête wyniki pozwoli³y naszym dziewczêtom
zaj¹æ drugie miejsce. Niestety tylko zwyciêzca turnieju awan-
sowa³ dalej.
Dla sportowca drugie miejsce mo¿e byæ pora¿k¹, ale nale¿y
pogratulowaæ naszym zawodniczkom wspania³ej gry oraz
sportowej walki. Julia Hernas

Sabina Waliczek

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Œladami jaworzañskich krzy¿y
Wielki Post i Wielkanoc nieod³¹cznie kojarzy siê Mêk¹ Pañsk¹
i Krzy¿em , na którym ponad 2000 lat temu Jezus Chrystus
przela³ swa krew na zbawienie ludzkoœci.  Przemierzaj¹c
Polskê nie sposób  min¹æ jak¹kolwiek miejscowoœæ   tak
aby nie ujrzeæ przydro¿nej kapliczki czy krzy¿a.  Równie¿ w
Jaworzu znajduje siê wiele krzy¿y-jedne bardziej znane jak,
ten ko³o przystanku „przy krzy¿u” na ul. Zdrojowej ale inne
mo¿e bardziej znane tylko okolicznym mieszkañcom, lecz
ma³o kto pamiêta ich historiê. Wielu z nas wie, ¿e stoj¹ tu
„od zawsze” czyli od czasów do których siêgamy pamiêci¹.
Historiê  tych¿e krzy¿y i kapliczek opracowa³ œp Karol Ja-
worski. Dziêki uprzejmoœci  proboszcza parafii pw Opatrz-
noœci Bo¿ej ks Adama Gramatyki zosta³y udostêpnione mi
materia³y  opracowane przez Karola Jaworskiego- w tym tak¿e
te dotycz¹ce  naszych krzy¿y. Wielki Post i Wielkanoc to
czas kiedy nasze myœli mo¿e czêœciej ni¿ w innych miesi¹-
cach roku biegn¹ w stronê Krzy¿a i  Mêki Pañskiej. Mam
nadzieje, ¿e lektura fragmentów opracowañ K.Jaworskiego
przybli¿y nam wszystkim  cz¹stkê naszego dziedzictwa
historycznego bêd¹cego wyrazem przywi¹zania tutejszego
ludu do chrzeœcijañstwa czego symbolem bez w¹tpienia jest
symbol Krzy¿a Chrystusa.
„Krzy¿e  i kapliczki przydro¿ne w Jaworzu i okolicy”.

Karol Jaworski
Fragmenty:
[…]Dopiero w drugiej po³owie  ubieg³ego stulecia (XIX wieku
–przyp.red) kiedy Jaworze  zosta³o samodzieln¹ parafi¹ (ka-
tolick¹- przyp.red) , to publiczne wyznawanie wiary  rozwinê-
³o siê. St¹d te¿  od tego czasu pozosta³y  w Jaworzu    krzy-
¿e przydro¿ne, na gospodarstwach katolickich.  Zaistnia³ te¿
wypadek , ¿e gospodarstwo  katolickie  wraz z krzy¿em prze-
sz³o w posiadanie ewangelickie. Do krzy¿y zd¹¿a³y  proce-

sje w Drogi Krzy¿owe, a ludzie wêdruj¹cy  mieli mo¿noœæ
zatrzymaæ siê w tym miejscu  na modlitwê.[…]

Krzy¿ cmentarny (cmentarz katolicki)
Stoi w miejscu gdzie dawno sta³ o³tarz w poprzednim drew-
nianym koœciele istniej¹cym do 1804 roku. W 1884 roku  za
ks  proboszcza  Jana Merkwê  postawiono krzy¿  kamienny
za poprzedni drewniany, lecz o dwa metry na stronê po³u-
dniow¹. Zaœ ten poprzedni drewniany przeniesiono na B³at-
ni¹ na gospodarstwo  Szczepana nr 10 gdzie ostatnim go-
spodarzem by³ Greñ Adam.[…]

Krzy¿ przydro¿ny (ul, Zdrojowa)
Na gospodarstwie  Czerne-
ka-Suchonia. W miejscu
skrzy¿owania dróg (pod
piekarni¹  … Ul. Zdrojowa
przystanek PKS –
przy.red)  stoi kamienny
krzy¿  z napisem „ Niech
bêdzie pochwalony  Jezus
Chrystus”. Datê postawie-
nia krzy¿a  w tym miejscu
trudno ustaliæ , lecz mo¿-
na wnioskowaæ  , ¿e wspo-
mniane skrzy¿owanie dróg

mog³o  nast¹piæ   po wybudowaniu istniej¹cej szosy cie-
szyñskiej  w roku  1770, a tym samym powstaniu  nowej
drogi przez Jaworze Dolne. Sta³ tam krzy¿ drewniany. W
drugiej po³owie  ubieg³ego stulecia ( XIX wiek- przyp.red)
gospodarstwo to nale¿a³o  wraz  z krzy¿em do protestanta
Koniga ( kowal) […]  W roku 1937  na wniosek Józefa Klaj-
mona   postawiono   kamienny krzy¿. Pieni¹dze na ten cel
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ofiarowa³  Zwi¹zek   Mê¿ów Katolickich  w Jaworzu. Poœwiê-
cenia dokona³ ks Jan  Warzecha. Cokó³ kamienny zosta³
sporz¹dzony w Brennej. Budowê fundamentu  wykona³ bu-
downiczy  Jan Kreutz Jaworza Œredniego. Ogrodzenie ¿ela-
zne krzy¿a  wykona³  w 1957 roku Kisia³a Józef z Jaworza
Górnego . Dawniej krzy¿  by³ odwiedzany przez procesje  w
Dni Krzy¿owe. Przy tym krzy¿u witano te¿ nowo przybywa-
j¹cych  ksiê¿y do parafii. Otoczenie krzy¿a upiêkszano kwia-
tami[…] W 1990 roku  krzy¿ zosta³ pomalowany.

Krzy¿ przydro¿ny w Jaworzu Œrednim.
Na skrzy¿owaniu drogi
biegn¹cej z Kêpy do Wa-
pienicy, oraz od szko³y  do
Jaworza Œredniego  do
CPN stoi kamienny krzy¿
postawiony przez gospo-
darza   Strzelczyka- daw-
niej Jaworze Œrednie 10 ,
póŸniej Niesyt Franz, a
obecnie  Jarczok Andrzej
[…] Na krzy¿u  jest napis
„ Któryœ cierpia³ za nas
rany , Jezus Chryste zmi-

³uj siê nad nami”. Na tylnej stronie krzy¿a jest napisane „Fun-
dator Andreas Strzelczyk  AD 1899”. Do tego krzy¿a zd¹¿a³y
procesje w Dni Krzy¿owe […]

Krzy¿ przydro¿ny w Jasienicy - na krzy¿ówce
Na skrzy¿owaniu g³ównej
szosy Bielsko-Cieszyn
oraz  Jaworze Na³ê¿e – Ja-
sienica stoi kamienny
krzy¿ z piêkn¹ figur¹ ukrzy-
¿owanego Chrystusa. Zo-
sta³ on postawiony w 1900
roku  przez Zwi¹zek   Chrze-
œcijañskich Robotników
przy Fabryce Mebli Giêtych
w Jasienicy, gdzie pracowa-
³o równie¿ du¿o ludzi z Ja-
worza. Na krzy¿u jest na-
pis”  Pomnik niez³omnej wia-
ry  katolickich robotników z
Jasienicy 1900 rok”[…]

Krzy¿ ko³o kaplicy w Jaworzu Na³ê¿u
Dawniej ko³o kaplicy stal  krzy¿ drewniany. Kamienny krzy¿
stoj¹cy  obok wejœcia  do kaplicy  zosta³ postawiony  w roku
1912  przez  parafian; Waszek  Jerzy, Szczepan Jerzy, Strzel-

czyk Jan. Zakupiono go w
Brennej. Jest na nim napis „O
krzy¿u umêczonego  Chry-
stusa- B¹dŸ tarcz¹  i opiek¹
nasz¹”. 16 maja 1912 roku
poœwiêcenia dokona³ ks
prob. Handzlik. J.

Krzy¿ przydro¿ny  na B³atni …
Krzy¿ drewniany  pod szczytem B³atni .. zosta³ przeniesiony w
roku 1884  z cmentarza z inicjatywy  rodziny Szczepanów na ich
gospodarstwo.  Ci górale byli dobrymi katolikami. Sta³ on  do
1957 roku. Na skutek staroœci, uleg³ upadkowi.  Nowy krzy¿
sporz¹dzi³ Szkaradnik z  Up³azu i Adam Greñ. Poœwiêcenia krzy¿a
dokona³  ks  Durczok Emil wikary z Jaworza. Na tê uroczystoœæ
wyruszy³ z   procesj¹ od kaplicy w Na³ê¿u .Po uroczystoœci
B³atniarze  urz¹dzili przyjêcie  w domu Adama Grenia.

Kapliczka Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej  ko³o
szosy Cieszyñskiej.
… ko³o przystanku auto-
busowego, naprzeciw bo-
cianiego gniazda (ul. Biel-
ska) stoi na palu kaplicz-
ka Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej.  Zosta³a prze-
niesiona z  zalewu gocza³-
kowickiego- z wioski Za-
rzecze w roku 1955, bo-
wiem wielu przesiedleñ-
ców zamieszka³o w tej okolicy. Jest to obraz Matki Boskiej Czê-
stochowskiej, w drewnianej oprawie (skrzyni) bez napisu. […]

Kapliczka Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Goruszce.
Ta kapliczka jest stosun-
kowo „najm³odsza”. Zo-
sta³a tutaj postawiona
dla upamiêtnienia Pere-
grynacji obrazu M.B.Czê-
stochowskiej  w parafii -
w rocznicê tych wyda-
rzeñ  w 1999 roku.  W
miejscu przyjêcia Obra-
zu  wykonano kapliczkê.
Projekt wykona³ Tomasz
Gl¹dys, a prace stolar-
skie Stanis³aw Rucki.

Fragmenty wybra³;
P.Filipkowski
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Wielkanoc po Œl¹sku
Wielkanoc to dla chrzeœcijan najstarsze i najwa¿niejsze
œwiêto, upamiêtniaj¹ce zmartwychwstanie Jezusa. To obiet-
nica zbawienia. To wci¹¿ odradzaj¹ca siê nadzieja na to i¿
œmieræ nie jest koñcem ¿ycia, ale zaledwie jego pocz¹tkiem,
tym najwa¿niejszym. Ów aspekt duchowy jest zdecydowa-
nie najwa¿niejszy, bowiem to w³aœciwa treœæ tego okresu.
Tak¿e Wielkanoc to moment, kiedy drugi raz w roku, tak
uroczyœcie zasiadamy do wspólnego sto³u, by œwiêtowaæ.
Choæ, jak pisa³am najistotniejsze s¹ sprawy duchowe, to
uroczysty posi³ek jest materialnym tego dowodem. Wszak-
¿e jest siê czym radowaæ, warto zatem przy tej okazji podaæ
kilka przepisów kulinarnych, które tylko podczas œwi¹t maj¹
specjalny i niepowtarzalny smak.

Królik po Œl¹sku (ze Œl¹ska Cieszyñskiego)
Sk³adniki:
królik,
4 du¿e ziemniaki,
2 du¿e cebule,
25 dag s³oniny,
oliwa,
rosó³ z kostki,
sól, pieprz zio³owy, tymianek
Wykonanie:
Królika oczyœciæ z b³on i podzieliæ na mniejsze czêœci, na-
trzeæ tymiankiem, pieprzem zio³owym i zostawiæ na kilka
godzin. Ziemniaki obraæ i pokroiæ w plasterki, cebulê pokroiæ
w piórka. Naczynie ¿aroodporne wy³o¿yæ plasterkami s³oni-
ny, na to daæ ziemniaki, cebulê i czeœæ miêsa. Uk³adaæ na
przemian warstwami, posypywaæ sol¹, pieprzem i zio³ami.
Jako ostatni¹ warstwê u³o¿yæ ziemniaki, posoliæ je i skropiæ
oliw¹. Przykryæ pokrywk¹ i dusiæ w piekarniku ok. 75 min,
co jakiœ czas podlewaj¹c roso³em. Danie podawaæ w naczy-
niu, w którym siê dusi³a.

Kolejn¹ ciekaw¹ potraw¹ jest kie³basa cieszyñska, do któ-
rej obowi¹zkowo, jak i do wielu innych potraw, powinien na
stole znaleŸæ siê chrzan. Najbardziej kojarzony z potrawami
wielkanocnymi. Zatem co powinniœmy mieæ, aby przyrz¹-
dziæ ow¹ kie³basê:
2 kg wieprzowiny z ³opatki lub karkówki,
1 kg polêdwicy baraniej, 2
0 dag s³oniny, 7
 dag soli,
4 dag saletry,
p³aska ³y¿eczka pieprzu,
parê ziaren ziela angielskiego i ja³owca,
pó³ ³y¿eczki kolendry,
szczypta majeranku,

2 roztarte z¹bki czosnku
Teraz czas na sposób przyrz¹dzania.
Wieprzowinê pokroiæ w kostkê (ok. 2-centymetrowa), polê-
dwicê nieco drobniej, a s³oninê  bardzo drobno w kostkê.
Miêsa i s³oninê dobrze wymieszaæ, dodaæ przyprawy i jesz-
cze raz wymieszaæ. Odstawiæ na 24 godz., po czym nape³-
niæ jelita i wêdziæ.

Warto równie¿ spróbowaæ œledzia po Œl¹sku.
Oto co jest niezbêdne:
50 dag œledzi,
2 jajka,
15 dag wêdzonego boczku lub kie³basy,
1 du¿a cebula,
1 szklanka œmietany,
1 ³y¿ka sto³owa zielonej pietruszki
Wykonanie:
Œledzie wymoczyæ, odfiletowaæ i przepuœciæ przez maszyn-
kê z ugotowanymi na twardo jajkami, boczkiem i cebul¹.
Dodaæ œmietanê i zielon¹ pietruszkê. Wszystko razem wy-
mieszaæ.

Ciekaw¹ potraw¹ i zapewne niezwykle smaczn¹ s¹ kapu-
œciochy, aby je przygotowaæ trzeba mieæ:
50 dag maki,
2 ³y¿ki cukru,
0,5 dag soli,
2 jajka,
ok. 0,5 l mleka,
3 dag dro¿d¿y,
g³ówkê kapusty w³oskiej
Zarobiæ rozczyn: dro¿d¿e wymieszaæ z ok. 1/4 szklanki mleka
z dodatkiem cukru i zostawiæ do wyroœniêcia. Nastêpnie za-
robiæ bardzo luŸne ciasto dro¿d¿owe, pozostawiæ, by wyro-
s³o. Kapustê obraæ z liœci, oczyœciæ je, umyæ i ods¹czyæ.
Posmarowaæ liœcie lekko olejem, na ka¿dy nak³adaæ ³y¿k¹
ciasto, formuj¹c placki. Piec w piekarniku o temp. 180 st. C
na rumiany kolor. Upieczone placki zdj¹æ z liœci, gor¹ce sma-
rowaæ œmietan¹ lub roztopionym mas³em, posypaæ cukrem
pudrem i cynamonem.

Teraz czas na coœ s³odkiego. Przepis na paschê zaspokoi
nawet najbardziej wykwintne podniebienia.
Sk³adniki:
1 kg niekwaœnego, t³ustego, dobrze odciœniêtego bia³ego sera,
5 ¿ó³tek,
20 dag mas³a,
szklanka s³odkiej œmietany,
30 dag cukru pudru, cukier waniliowy, 10 dag rodzynek,
10 dag migda³ów
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Wykonanie:
Ser zemleæ w maszynce. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem, dodaæ
œmietanê i ogrzaæ na ma³ym ogniu, ci¹gle mieszaj¹c -prawie
do zagotowania (ale nie mo¿na zagotowaæ!). Odstawiæ z
ognia, dodaæ mas³o, wymieszaæ. Dodawaæ porcjami zmielo-
ny ser, ci¹gle mieszaj¹c. Wsypaæ sparzone i posiekane mig-
da³y oraz wymoczone i dobrze wyp³ukane rodzynki oraz cu-
kier waniliowy. Wszystko dok³adnie wymieszaæ. Durszlak
wyœcieliæ serwetk¹ lnian¹ i na to wy³o¿yæ masê serow¹. Przy-
kryæ deseczk¹ lub talerzykiem i obci¹¿yæ, by wyciek³a ser-
watka. Pozostawiæ na 12 godzin. Nastêpnie prze³o¿yæ na
talerz i przechowywaæ w ch³odnym miejscu. Serwetkê przed
wy³o¿eniem masy serowej mo¿na ozdobiæ kilkoma po³ówka-
mi orzechów, migda³ów oraz sma¿on¹ skórk¹ pomarañczow¹
lub innymi bakaliami, aby pascha by³a ³adnie udekorowana.
Symbolika tradycyjnych zwyczajów wielkanocnych zwi¹za-
na jest tak¿e z odradzaj¹cym siê na wiosnê ¿yciem, zna-
kiem czego s¹ jajka, kraszanki czy pisanki. W ma³ych ko-
szykach, przybrane zielonymi ga³¹zkami bêd¹ niew¹tpliwie
ozdob¹ œwi¹tecznego sto³u.

Opracowa³a Agata Jêdrysko

Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

Z ¿ycia Polskiego  Towarzystwa
Ewangelickiego w Jaworzu
Irlandia, „zielona wyspa” – tymczasowa ojczyzna nie-
których Polaków.
O innych miejscowoœciach, regionach czy krajach pisze siê
w naszym gminnym miesiêczniku rzadko albo wcale. Wy-
j¹tkiem s¹ wspomnienia czy prze¿ycia osób z Jaworza, któ-
re do tych regionów czy krajów zawêdrowa³y a po przybyciu
do swojej ojczyzny dzieli³y siê w³asnymi refleksjami z inny-
mi czêsto zorganizowanymi grupami mieszkañców. Tak sta-
³o siê i tym razem. Polskie Towarzystwo Ewangelickie Od-
dzia³ w Jaworzu zaprosi³ na lutowe spotkanie ks. dra Adriana
Korczago – pracownika naukowego Chrzeœcijañskiej Akade-
mii Teologicznej z Warszawy by podzieli³ siê swoimi wspo-
mnieniami z kilkukrotnych pobytów w Irlandii i kontaktów z
Polakami nie tylko ewangelickiego wyznania. W spotkaniu
wziê³o udzia³ równie¿ kilkoro rodziców, których doros³e ju¿
dzieci zawêdrowa³y do Irlandii „za chlebem”.
Niniejszy tekst nie jest jednak relacj¹ z samego spotkania,
gdy¿ trudno opisaæ s³owem przepiêkn¹ przyrodê, zielone ³¹ki,
nadmorskie brzegi, zabytki kultury i historii a tak¿e wspó³-
czesne miasta. Prelegent zaprezentowa³ kilkaset zdjêæ wy-
œwietlonych na ekranie a s³owo by³o tylko przewodnikiem po
urokach tej zielonej wyspy. Zainteresowanych odsy³am do
filmów o Irlandii i stron internetowych.

Ja zaœ chcia³bym odpowiedzieæ czêœciowo na pytanie jak to
siê sta³o, ¿e Polacy po przyst¹pieniu naszego kraju do Unii
Europejskiej tak chêtnie zaczêli wyje¿d¿aæ do Irlandii tego
kraju „cudu gospodarczego” i jakie s¹ ich losy dzisiaj w obli-
czu kryzysu œwiatowego.
Najpierw jednak trochê historii. Najstarsze osadnictwo na wy-
spie datowane jest na VI tysi¹clecie przed nasz¹ er¹. Nap³yw
Celtów z Anglii w III wieku p.n.e. spowodowa³ asymilacjê z
ludnoœci¹ miejscow¹ i stworzenie struktur plemiennych ³¹czo-
nych w federacje i prowincjonalne królestwa. W V wieku Irlan-
dia przyjmuje chrzeœcijañstwo z r¹k misjonarza œw. Patryka,
dziœ patrona tego kraju. W X wieku Irlandiê naje¿d¿aj¹ Wikin-
gowie, a po nich w XII wieku podbój zaczynaj¹ Anglicy by
podporz¹dkowaæ sobie wyspê w XVI wieku przez króla Henry-
ka VIII. Rozpoczê³a siê kolonizacja Irlandii. Konfiskowane ko-
œcio³owi i mo¿now³adcom ziemie otrzymywali protestanci an-
gielscy i szkoccy. W XVII wieku pozbawiono katolików irlandz-
kich praw cywilnych i ekonomicznych co w po³¹czeniu z wiel-
kim g³odem spowodowa³o emigracjê ludnoœci do USA i innych
krajów oraz w wyniku œmierci g³odowej spadek ludnoœci tego
kraju o po³owê. Wybucha³y te¿ powstania o wyzwolenie naro-
dowe i walki o prawa religijne. Dzia³ania o wyzwolenie narodo-
we i religijne przynios³y pozytywny skutek. W 1919 roku de-
putowani irlandzcy w brytyjskiej Izbie Gmin proklamowali w
Dublinie republikê Irlandii a po walkach miêdzy wojskami bry-

Zdrowych i spokojnych

Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
Wielkanocnej nadziei i radoœci

¯yczy
Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 w Jaworzu

. . .

. . .

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych
zdrowia, radoœci , nadziei i spokoju

wszystkim Mieszkañcom Jaworza
¿yczy

Towarzystwo Mi³oœników Jaworza

Najserdeczniejsze ¿yczenia, zdrowych , radosnych i spokojnych
Œwi¹t Wielkiej Nocy,

Smacznego jajka, mokrego dyngusa, a tak¿e
odpoczynku w rodzinnym gronie wszystkim mieszkañcom,

w³adzom samorz¹dowym Gminy Jaworze
¿ycz¹

Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich
nr 1 i nr 2 w Jaworzu
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tyjskimi a Irlandzk¹ Armi¹ Republikañsk¹ zakoñczonych trak-
tatem w 1921 roku podzielono wyspê wg kryterium narodowo
religijnego na Wolne Pañstwo Irlandzkie ze stolic¹ w Dublinie
i angielsk¹ czêœæ pó³nocno wschodni¹ ze stolica w Belfaœcie.
Mimo konfliktów zbrojnych, dzia³alnoœci partyzanckiej IRA i
zabiegów politycznych podzia³ wyspy pozostaje do dziœ, choæ
wp³ywy angielskie bardzo zmala³y.
W 1955 roku Irlandia przystêpuje do ONZ, zachowuj¹c neu-
tralnoœæ militarn¹, nie jest cz³onkiem NATO. Od 1973 roku
jest cz³onkiem EWG a od 1993 roku nale¿y do Unii Europej-
skiej. W 2002 przyst¹pi³a do europejskiej unii walutowej wpro-
wadzaj¹c euro.
W latach siedemdziesi¹tych Irlandia nale¿a³a do œrednio roz-
winiêtych pañstw zachodnioeuropejskich. W ostatnich 20
latach XX wieku rz¹dy Irlandii zawar³y porozumienia politycz-
ne z partiami opozycyjnymi i partnerami spo³ecznymi /zwi¹zki
zawodowe i pracodawcy/ i skutecznie zaczê³y wprowadzaæ
reformy podatkowe i wolnorynkowe przy zachowaniu czê-
œciowego interwencjonizmu pañstwowego. Skutkowa³o to
znacz¹cym wzrostem nap³ywu kapita³u zagranicznego, spad-
kiem bezrobocia, wzrostem p³ac, a przede wszystkim prze-
modelowaniem struktury gospodarki. Dziœ handel i us³ugi /w
tym turystyka/ wytwarzaj¹ ponad 50% PKB, przemys³ i bu-
downictwo 45%, a rolnictwo tylko 5%. Na prze³omie XX i XXI
wieku Irlandia mia³a najwiêkszy przyrost PKB w Europie i
nazywana by³a „Celtyckim Tygrysem”. Us³ugi w tym obs³uga
ruchu turystycznego i miêdzynarodowych finansów a w prze-
myœle sektor najnowszych technologii by³y si³¹ napêdow¹
gospodarki. Gwa³towny spadek bezrobocia umo¿liwi³ natych-
miastowe otwarcie rynku pracy dla obywateli nowych krajów
UE w 2004 roku. Szacuje siê, ¿e z samej Polski  pracê zna-
laz³o w Irlandii oko³o 200 tyœ osób i w zale¿noœci od wy-
kszta³cenia, znajomoœci jêzyka, prezentowanych kwalifika-
cji równie¿ dobre zarobki.
Politycy PO wygrywaj¹c wybory parlamentarne w 2007 roku
obiecywali nam w Polsce „cud gospodarczy” jak w Irlandii. Po-
stêpuj¹cy œwiatowy kryzys gospodarczy zapowiedzi te zniwe-
czy³ , a w Irlandii skutki nadchodz¹cego kryzysu s¹ mocno
widoczne. Upadaj¹ce banki, spadek produkcji przemys³owej,
przenoszenie zak³adów pracy w tym do Polski, mniejsze zain-
teresowanie turystyk¹ powoduj¹ znaczny spadek przyrostu
dochodu narodowego, wzrost bezrobocia i niezadowolenie spo-
³eczne czêsto zwrócone  przeciw imigrantom równie¿ tym z
Polski.  Nasi rodacy maj¹ trzy wyjœcia;  zostaæ jeœli ich pozycja
zawodowa jest stabilna a miejsce pracy pewne, wróciæ do kraju
z zarobionymi pieniêdzmi jeœli gwarantuj¹ one usamodzielnie-
nie siê lub przeniesienie siê do innego kraju /Holandia, Dania,
Szwecja/, gdzie skutki kryzysu s¹ mniej widoczne a r¹k do
pracy potrzeba. ̄ yczmy im trafnych wyborów.

Leopold K³oda

Zaproszenie
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

w Jaworzu
Dnia 23 marca br. o godzinie 18.00
PTEw O/Jaworze organizuje spotkanie
w sali parafialnej - Plac Koœcielny 26,

którego tematem bêd¹

 „Koœcio³y leœne”
na Œl¹sku Cieszyñskim

 (czyli miejsca nabo¿eñstw ewangelików w dobie
kontrreformacji). Temat ten przedstawi in¿. W³. Sosna
z Cieszyna. Zainteresowanych tematem zapraszamy.

W  imieniu Oœrodka Promocji Gminy Jaworze, Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej i Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego Oddzia³ w Jaworzu pragnê zaprosiæ

wszystkich Mieszkañców Gminy Jaworze
na wieczór muzyki i pieœni pasyjnej
organizowany dnia 5 kwietnia 2009r.
/niedziela/ o godz.17.00 w Koœciele

Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu.
/Szczegó³y w afiszach/

Leopold K³oda
Prezes O/PTEw

Wieczór Muzyki i Pieœni Pasyjnej

POSIADY TMJ

Wielki Post i Wielkanoc
w polskiej tradycji
Tematyk¹ pasyjn¹ Towarzystwo Mi-
³oœników Jaworza, zapocz¹tkowa³o
w tym roku cykl posiad. Tym razem
spotkanie mia³o miejsce w budynku
Czytelni Katolickiej w Jaworzu, zaœ
prelegentem by³ znany chyba na
ca³ym Œl¹sku Cieszyñskim ks. Igna-
cy Czader- proboszcz  rzymskokatolickiej  Parafii NMP  Kró-
lowej Polski w Pogórzu. Kap³an jest rodowitym jaworzani-
nem, znanym g³ównie z g³êbokiego zaanga¿owania w pracê
charytatywn¹ i pomoc dzieciom nie tylko z  Polski, ale i zza
wschodniej granicy. Jego parafia jest otwarta dla ka¿dego –
organizuje turnusy rekolekcyjne, wypoczynek dla dzieci i
m³odzie¿y nade wszystko specjalnej troski.
Ks. Ignacy Czader dba o to, aby koœció³ w Pogórzu oraz
jego otoczenie, jak najlepiej s³u¿y³y parafianom tak¿e - a
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mo¿e przede wszystkim - tym najm³odszym.
Dziêki  jego  zaradnoœci uda³o siê uzyskaæ z Berlina wielkie
organy piszcza³kowe dla koœcio³a w Pogórzu. Ks Ignacy jest
tak¿e animatorem  wielu przedsiêwziêæ  charytatywnych i
nie przez  przypadek obecnie jest wicedyrektorem diecezjal-
nej Caritas. Tyle o samym prelegencie.
Wœród licznie zgromadzonych s³uchaczy byli miêdzy inny-
mi proboszcz miejscowej parafii katolickiej ks. Adam Gra-
matyka, Przewodnicz¹cy Parafialnego Oddzia³u Akcji Kato-
lickiej Krzysztof Flasza oraz  Przewodnicz¹ca Komisji  Edu-
kacji, Kultury, Promocji i Sportu RG Krystyna Szczypka.
Sama tematyka Wielkiego Postu- jak zaznaczy³ na wstêpie  ks
Ignacy Czader- jest zbyt obszerna, aby móc j¹ dok³adnie omó-
wiæ w ci¹gu godziny. Jednak  prelegentowi uda³o siê pokrótce
przedstawiæ tradycje Wielkiego Postu w Koœciele od zarania
chrzeœcijañstwa, poprzez kolejne wieki, gdy pocz¹tkowo trwa³
on 40 godzin  poprzedzaj¹cych Wielkanoc, póŸniej zosta³ przed-
³u¿ony na ca³y Wielki Tydzieñ , a od IV wieku na 40 dni poprze-
dzaj¹cych œwiêta Wielkiej Nocy.   Wiêkszoœæ powszechnie zna-
nych dziœ zwyczajów wielkopostnych wywodzi siê z pierwszych
wieków chrzeœcijañstwa, jednak czêœæ z nich  pojawi³a siê w
koœciele katolickim znacznie póŸniej. Do tych obrzêdów nale¿y
misterium Drogi Krzy¿owej . Zwyczaj ten wywodzi siê z zako-
nów franciszkanów i dominikanów. W Polsce przyj¹³ siê w XVI
wieku.  Dopiero w XVIII wieku ostatecznie ustalono kolejnoœæ 14
stacji Drogi Krzy¿owej i  z tego okresu pochodzi pierwszy zacho-
wany egzemplarz modlitewnika  poœwiêconego  rozwa¿aniom
Mêki Pañskiej. Ca³kowicie polski rodowód maj¹  nabo¿eñstwa
Gorzkich ¯alów – równie¿ datowane od XVIII wieku. Wraz ze
wzrostem popularnoœci  nabo¿eñstw Drogi Krzy¿owej  zaczêto

w wielu miejscach bu-
dowaæ Kalwarie bêd¹-
ce symbolem  po-
szczególnych stacji
drogi Jezusa Chrystu-
sa w Jerozolimie. Te-
matyka Wielkiego Po-
stu i Wielkiejnocy zna-
laz³a swoje odbicie tak-

¿e w wielu zwyczajach ludowych, nieraz ³¹cz¹cych dawne po-
gañskie obyczaje z symbolik¹ chrzeœcijañsk¹.
Temat Wielkiego Postu oraz Œwi¹t Zmartwychwstania sta³ siê wio-
d¹cym motywem dzie³ sztuki sakralnej, tak¿e ludowej czego od-
zwierciedleniem s¹ miêdzy innymi przydro¿ne krzy¿e i kapliczki.
Wielki Post pocz¹tkowo  mia³ charakter pokutny i ¿a³obny. Prze-
¿ywanie tego okresu wi¹za³o siê g³ównie z rozpamiêtywaniem
œmierci Zbawiciela i by³ czasem ¿a³oby. Dziœ w Koœciele stawia
siê na pokutê, post, oczyszczenie duszy i nawrócenie do Boga,
odnowienie wiary i wiêzi z Koœcio³em, spowiedŸ  i pojednanie. Jak
podkreœli³ ks Ignacy Czader – do dziœ jak wskazuj¹ dane staty-
styczne- Wielki Post dla Polaków nie straci³ na znaczeniu. Mimo
postêpuj¹cego konsumpcjonizmu i laicyzacji, w wielu jeszcze ro-
dzinach post to czas wyj¹tkowy. Szczególnie podnios³y charakter
ma ca³a liturgia Wielkiego Tygodnia od Niedzieli Palmowej poprzez
Triduum Paschalne po Niedzielê Zmartwychwstania.
Jak wynika z powy¿szej krótkiej relacji s³uchacze zgroma-
dzeni na posiadach poznali - b¹dŸ przypomnieli sobie - spo-
re fragmenty historii i tradycji zwi¹zanej z Wielkim Postem,
przekazane interesuj¹co i co warte podkreœlenia ze wskaza-
niem, jak odzwierciedli³y siê one w kulturze, a szczególnie w
malarstwie, rzeŸbie i muzyce.

Przy okazji przypominamy wszystkim zainteresowanym o
kolejnych posiadach, które odbêd¹ siê 15 marca o godzinie
15.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu Œrednim. Tym razem po-
siady bêd¹ poœwiêcone 15-leciu wspó³pracy  jaworzañskiego
gimnazjum z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Piotr Filipkowski

Fotograficy do aparatów
Towarzystwo Mi³oœników Jaworza i OPGJ og³aszaj¹ konkurs fotograficzny i opisowy dla dzieci i m³odzie¿y w dwóch
kategoriach wiekowych - dzieci i m³odzie¿y szko³y podstawowej oraz m³odzie¿y gimnazjalnej. Zaproszenie do udzia³u
w konkursie kierowane jest do uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 , Gimnazjum nr 1 oraz M³odzie¿owego Oœrodka
Wychowawczego. Tematem prac fotograficznych  maj¹ byæ  historyczne obiekty Jaworza – szczególnie te mniej
znane, zniszczone, które byæ mo¿e wkrótce znikn¹ z naszego krajobrazu. Ka¿da  z³o¿ona praca wina sk³adaæ siê ze
zdjêcia danego obiektu wraz z krótkim opisem, histori¹ lub  ludowym przekazem na dany temat.
Prace nale¿y sk³adaæ w terminie do 15.04.09 u opiekunów w szkole. Najlepsze prace zostan¹ wyró¿nione, a dla zwyciêz-
ców przewidziano nagrody. Ponadto wyró¿nione pracy zostan¹ opublikowane w Echu Jaworza.                   Za Zarz¹d TMJ

Jerzy RyrychSzczegó³owy regulamin konkursu jest dostêpny w/w szko³ach.
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Errare humanum est (b³¹dziæ/ myliæ siê jest rzecz¹ ludzk¹)-
³aciñskie powiedzenie g³osi star¹, jak œwiat prawdê. Wszak-
¿e nie jesteœmy cyborgami, które tworzone s¹ w chmurze
doskona³oœci. W d¹¿eniu do perfekcji b³¹dzimy w omylno-
œci, dotyczy to ka¿dej sfery naszego ¿ycia, nade wszystko
komunikacji. Czêsto zdarza siê , ¿e usi³ujemy komuœ coœ
przekazaæ i albo jesteœmy opacznie rozumiani, albo w ogóle
- nie wiadomo co gorsze. Wynika z tego mnóstwo potkniêæ,
nieœcis³oœci i nie zawsze udaje siê rzecz obróciæ w ¿art lub
wyt³umaczyæ. Przydarza nam siê to nie tylko w pracy, ale
jak¿e czêsto w rodzinie czy w gronie przyjació³. Jest rada na
to, aby nasz¹ komunikacjê udoskonaliæ, ale najpierw zacznê
od przys³owiowego Adama i Ewy.

Spostrzegamy - komunikujemy siê
Psychologowie u¿ywaj¹ tu terminu – Komunikacja Interper-
sonalna.
Co to jest?
Wedle definicji to psychologiczny proces, dziêki któremu
jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpoœred-
nim kontakcie z inn¹ osob¹. Dodaæ nale¿y, ¿e komunikuje-
my siê nieustannie i bynajmniej nie chodzi tylko o s³owa.
Najwiêcej „mówimy”swoj¹ postaw¹ cia³a, mimik¹ i gestyku-
lacj¹, jak wiele w ten sposób przekazujemy?
Oto kilka cyfr:
- s³owa 7%, “- przekaz zawarty w tonie g³osu 38%, “- mimika
twarzy 55%.
Zanim bardziej rozwinê temat komunikacji interpersonalnej
przytoczê jeszcze jeden doœæ istotny termin. Chodzi o Spo-
strzeganie spo³eczne czyli to, w jaki sposób tworzymy wy-
obra¿enia innych ludzi i wyci¹gamy wnioski. Proces ten prze-
biega szybko i bez wysi³ku. Spogl¹damy na ludzi i wyobra-
¿amy sobie, jacy s¹, co lubi¹, co ukrywaj¹, jak zachowuj¹
siê w domu etc. Wa¿nym Ÿród³em, z którego w tym przy-
padku korzystamy jest nie to co ktoœ mówi, ale to co poka-
zuje sob¹. Inaczej rzecz ujmuj¹c „czytamy” cz³owieka z jego
mimiki, ruchów cia³a, sposobu ubierania etc. Warto siê za-
stanowiæ nad tym co wiemy o ludziach, gdy spotykamy ich
po raz pierwszy- bowiem mo¿na siê bardzo pomyliæ i niejed-
nokrotnie kogoœ skrzywdziæ.
Cechy fizyczne, takie jak atrakcyjnoœæ i wyraz twarzy, wp³y-
waj¹ na nasze s¹dy o innych, póŸniej dopiero s³uchamy co
do nas mówi¹.
„Oko mo¿e groziæ tak jak za³adowany i wycelowany pistolet
albo raniæ jak wygwizdanie czy kopniak; przy zmianie na-
stroju zaœ promieniej¹c dobroci¹, mo¿e spowodowaæ, i¿ ser-

ce zatañczy z radoœci – napisa³ Ralph Waldo Emmerson,
amerykañski poeta i eseista. Chyba ka¿dy z nas mo¿e zgo-
dziæ siê z tym twierdzeniem.
Co z tego wszystkiego wynika?
Ano znana prawda - „jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹”, podczas
rozmowy skupiamy siê nie na s³owach, ale bacznym obser-
wowaniu osoby, do nas mówi¹cej .
„Ucieka” nam czêsto g³ówny w¹tek, a na efekty nie trzeba
d³ugo czekaæ.
Nie potrafimy np. odpowiedzieæ na pytanie, poniewa¿, gdy
by³o ono zadane, my w³aœnie zastanawialiœmy siê, sk¹d nasz
rozmówca wzi¹³ pieni¹dze na nowy garnitur z we³ny, albo
dlaczego pani siedz¹ca przed nami przysz³a dziœ w krótkiej
spódnicy.
Potem, poniewa¿ nam siê coœ wydaje, wyskakujemy z ja-
kimœ pomys³em niczym Filip z konopi i nieporozumienie go-
towe.
Czy mo¿na coœ z tym zrobiæ?
Dla chc¹cego nic trudnego.

S³uchajmy uwa¿nie
Ktoœ mo¿e poczuæ siê ura¿ony takim stwierdzeniem, niepo-
trzebnie jednak. Bardzo czêsto s³uchamy, ale nie s³yszymy,
w czasie rozmowy zajmujemy siê wszystkim poza prawid³o-
wym odbiorem. Porównujemy, czyli próbujemy oceniæ, kto
jest m¹drzejszy, bardziej kompetentny etc., domyœlamy siê,
z góry i niepotrzebnie zak³adaj¹c, jak rozmówca na nas re-
aguje np. „Chyba myœli teraz, ¿e jestem g³upi...”. Niby s³u-
chaj¹c przygotowujemy odpowiedŸ, czyli poza pierwszymi
s³owami komunikatu nic wiêcej do nas nie trafia. Bardzo czê-
sto filtrujemy, nie wiedzieæ po co bawimy siê w zgadywankê
- czy moja pozycja podczas rozmowy jest zagro¿ona czy
te¿ nie, jeœli tylko poczujemy siê w miarê bezpieczni, umys³
nasz „odp³ywa w sin¹ dal”. Os¹dzamy, znaczy odruchowo
reagujemy na czyj¹œ wypowiedŸ, poniewa¿ uznajemy, ¿e
osoba, z któr¹ prowadzimy dysput jest nienormalna lub wrêcz
g³upia. Bawimy siê w skojarzenia, gdy ktoœ na przyk³ad opo-
wiada nam o jakimœ zdarzeniu, czekaj¹c byæ mo¿e porady i
wsparcia - my w tym czasie przenosimy siê w wyobraŸni w
zupe³nie inne miejsce, bo coœ nam przysz³o na myœl. Uto¿-
samiamy siê, ktoœ chce nam powiedzieæ o bólu zêba, a my
przerywamy i zaczynamy snuæ swoj¹ opowieœæ o operacji
wyrostka robaczkowego. Ponadto kochamy udzielaæ rad, po
us³yszeniu kilku pierwszych zdañ zasypujemy rozmówcê
propozycjami dalszego postêpowania, doprowadzaj¹c tym
cz³owieka do bia³ej gor¹czki.

Jak rozmawiaæ, aby siê porozumieæ czyli o œwi¹tecznych pogaduchach

Œwiêta, spotkania rodzinne, rozmowy przy stole, wreszcie wolny czas. Jednak czy potrafimy rozmawiaæ?
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KOMENDANT POLICJI RADZI

Policja ostrzega…
Oszustwa bankomatowe – termin znany nam ju¿ doœæ do-
brze, bowiem coraz czêœciej s³yszymy – nie tylko w me-
diach- o ludziach w ten sposób pozbawianych gotówki.
Amatorzy cudzych pieniêdzy to nie tylko tzw kieszonkowcy
czy pospolici bandyci dokonuj¹cy napadów na osoby ,któ-
re akurat pobra³y gotówkê z bankomatu. Dziœ z³odzieje
czêsto s¹ wyposa¿eni w  doskona³e urz¹dzenia pozwala-
j¹ce na  „klonowanie” naszej karty . Zanim siê zorientu-
jemy mo¿emy mieæ ogo³ocone konto.  Oto garœæ informa-
cji ze strony KMP w Bielsku-Bia³ej. Warto zapoznaæ siê z
pu³apkami, jakie mog¹ na nas zastawiæ z³odzieje i to
przed niemi³ym dla nas zdarzeniem.
Przestêpcy przy kradzie¿ach pieniêdzy z kont bankowych
przy pomocy kart magnetycznych najczêœciej stosuj¹ na-
stêpuj¹ce metody:
1. Wykorzystanie czytnika kart magnetycznych i nak³adki na kla-
wiaturê lub kamery zainstalowanych na bankomacie. Umo¿liwia
to poznanie przez sprawców kodu PIN i skopiowanie karty magne-
tycznej. Przy pomocy "sklonowanej" w ten sposób karty, i znaj¹c
numer PIN, sprawcy wyp³acaj¹ w bankomacie pieni¹dze z konta.

2. Skopiowanie karty przez nieuczciwych pracowników obiek-
tów handlowych i us³ugowych, gdzie dokonujemy transakcji
przy pomocy karty bankowej.
3. Wykorzystanie numeru karty i innych zawartych na niej
widocznych danych przy transakcjach internetowych.
4. Wykorzystanie numeru karty i dokonanie transakcji
przy wspó³udziale pracowników maj¹cych dostêp do ter-
minali bankowych w obiektach handlowych lub us³ugo-
wych.
5. Za³o¿enie konta i wyrobienie karty bankomatowej przy
pomocy sfa³szowanych dokumentów lub na podstawione
osoby.
6. Transakcje dokonywane za pomoc¹ skradzionych kart
bankomatowych.
Tylko czujnoœæ mo¿e nas uchroniæ przed utrat¹ oszczêdno-
œci, zatem warto bankomat obejrzeæ wiele razy z ka¿dej stro-
ny, zanim pobierzemy gotówkê.

Przygotowa³: P.Filipkowski
Ÿród³o: http://www.bielsko.slaska.policja.gov.pl

Jeœli zauwa¿ysz przedstawione przeróbki to nie korzystaj z bankomatu,
a o swoich spostrze¿eniach powiadom Policjê!

To tylko niektóre z g³ównych grzechów komunikacyjnych,
które pope³niamy na co dzieñ. Wystarczy ca³¹ nasz¹ ener-
giê i niew¹tpliw¹ pracowitoœæ zainwestowaæ w us³yszenie
tego, co ktoœ chce nam powiedzieæ. Potem odrobina czasu
na przemyœlenie i krótka , jasna odpowiedŸ. Pamiêtajmy, im
bardziej z³o¿one zdanie, tym mniej czytelny komunikat. Nie
bójmy siê pytaæ, gdy czegoœ nie rozumiemy – wstydem nie
jest niewiedza, ale udawanie, ¿e jesteœmy doskonale zo-
rientowani w danym temacie – w ten sposób unikniemy oœmie-
szenia i staniemy siê bardziej wiarygodni.
Nie postrzegajmy ludzi przez pryzmat tego, co o nich s³y-
szeliœmy – opinie innych mog¹ byæ krzywdz¹ce, lub przez
tak zwane pierwsze wra¿enie – ono bywa myl¹ce. S³uchaj-
my empatycznie – to znaczy spróbujmy na kilka chwil wsta-

wiæ siê po³o¿enie naszego rozmówcy, b¹dŸmy delikatni i tak-
towni. Trzeba zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e nie ca³y œwiat
czeka na nasze fantastyczne rady. I nie os¹dzajmy, chyba
¿e uznamy, i¿ jesteœmy bez winy i mo¿emy „pierwsi rzuciæ
kamieñ”.
Stosuj¹c w praktyce stare porzekad³o „bli¿sza cia³u koszu-
la” starajmy siê o coraz lepsz¹ komunikacjê w rodzinie. To,
¿e ktoœ jest nam bliski, to nie znaczy, ¿e nie ma nic m¹dre-
go do powiedzenia. Szczególnie dotyczy to dzieci, które s¹
znakomitymi obserwatorami, a mówi¹c bez zahamowañ,
mog¹ wiele nam uœwiadomiæ.
Zatem od dziœ uczmy siê dobrych nawyków, jeœli chodzi o
rozmowê, a unikniemy wielu przykroœci i nieporozumieñ.

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

Beskidzki Zespó³ Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki D³ugoterminowej w Jaworzu

ul. S³oneczna 83

zatrudni psychologa
Telefon kontaktowy

(033) 8172166,167 wew. 237

Z A W I A D O M I E N I E
Urz¹d Gminy Jaworze zawiadamia, ¿e

w dniu 24 kwietnia 2009 r. na terenie Gminy Jaworze
odbêdzie siê bezp³atna zbiórka zu¿ytego sprzêtu

elektronicznego i elektrycznego.
Zbiórka odbêdzie siê na parkingu przy ul. Wapienickiej po-
ni¿ej amfiteatru przy wjeŸdzie na cmentarz katolicki w
godzinach od 8.00 do 15.00, gdzie podstawiony bêdzie sa-
mochód odbieraj¹cy odpady firmy „ELEKTROZ£OM”.
W ramach zbiórki odbierane bêd¹ m.in.:
- lodówki, zamra¿arki;
- telewizory, radia;
- komputery;
- sprzêt AGD (kuchenki, zmywarki, pralki);
- kuchenki mikrofalowe;
- odkurzacze;
- drobny sprzêt AGD (czajnik, suszarki, ¿elazka) i inne.
Zebrany sprzêt zostanie poddany procesom przetwarzania i
recyklingu w Zak³adzie Przetwarzania i Odzysku Odpadów
Elektronicznych „ELEKTROZ£OM”.
Jednoczeœnie uprasza siê mieszkañców o dostarczenie w/w
odpadów wy³¹cznie do miejsca i w godzinach podanych wy¿ej.

Z A W I A D O M I E N I E
Wójt Gminy Jaworze dzia³aj¹c zgodnie z art. 21 ust. 4
ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach (tj. Dz.U. z
2005 r.Nr 45 poz. 435 z póŸ. zm.) wyk³ada na okres 60
dni, sporz¹dzone na zlecenie Starosty Bielskiego pro-
jekty uproszczonych planów urz¹dzenia lasów dla la-
sów po³o¿onych na terenie Gminy Jaworze.

Przedmiotowe projekty dostêpne s¹ do wgl¹du w sie-
dzibie Urzêdu Gminy Jaworze pok. 110, od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach pracy urzêdu  w terminie do
27.04.2009r.
Dodatkowo w dniu 31.03.2009 r. w godzinach 10 - 15 w
siedzibie Urzêdu Gminy Jaworze, pok. 105 bêdzie pe³-
niony dy¿ur pracownika firmy sporz¹dzaj¹cej plany, który
bêdzie udziela³ do nich wyjaœnieñ.

Jednoczeœnie informuje siê wszystkich zainteresowa-
nych w³aœcicieli lasów, i¿ uproszczony plan urz¹dzenia
lasu, bêdzie podstaw¹ naliczenia podatku leœnego.
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