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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

 Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej
Œliwka. Radny Powiatowy S³awomir Masny poinformowa³, i¿ przed-
siêbiorstwo PKS obni¿y³o ceny biletów zarówno jednorazowych,
jak i miesiêcznych, taki zabieg ma na celu zwiêkszenie sprzeda-
¿y, a tym samym zmniejszenie deficytu przedsiêbiorstwa.
Radny przedstawi³ tak¿e inwestycje wykonane przez powiat na
terenie Jaworza tj. zakoñczenie przepustu na ulicy S³onecznej
oraz wykonanie nak³adki asfaltowej w centrum Jaworza.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka odczyta³
proponowany porz¹dek obrad.
Rada Gminy przeg³osowa³a proponowany porz¹dek obrad XVII
sesji Rady Gminy Jaworze: 14 – g³osów za, 1 – nieobecny.
Rada Gminy zatwierdzi³a protokó³ z XVI sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 12 czerwca 2012r.:
14 – g³osów za, 1 - nieobecny.
a) zatwierdzenie do realizacji projektu „Mam prawo do
mediacji” WND–POKL 09.05.00-24-614/11 w ramach Priorytetu
IX, Dzia³ania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa przedstawi³ za³o¿enia
projektu, czas jego realizacji oraz koszty. W zwi¹zku z realizacj¹
przedmiotowego projektu, gmina nie ponosi ¿adnych kosztów
poniewa¿ przedsiêwziêcie jest w 100% dofinansowane.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
b) zatwierdzenie do realizacji projektu „Efektywna Edukacja
Przedszkolna w Jaworzu 2” WND–POKL 09.01.01-24-034/12,
w ramach Priorytetu IX, Podzia³ania 9.1.1 Zmniejszanie
nierównoœci w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa poinformowa³, ¿e zosta³
z³o¿ony wniosek o kontynuacjê obecnie realizowanego projektu
„przedszkolnego”, którego rozstrzygniêcie ma zapaœæ do koñca
miesi¹ca. Projekt by³by finansowany w 85%, a czas realizacji
przypada³by na lata 2012-2014.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
c) zmiany Uchwa³y Nr IX/79/11 Rady Gminy Jaworze, z dnia 6
paŸdziernika 2011 roku w sprawie wyra¿enia zgody na
realizacjê projektu dofinansowanego ze œrodków unijnych,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa wyjaœni³, ¿e zmiana
uchwa³y podyktowana zosta³a mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia dotacji
na realizacjê projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania sposobem
na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szko³y
podstawowej Gminy Jaworze”. W zwi¹zku z powy¿szym gmina
zwróci³a siê do Urzêdu Marsza³kowskiego o zwiêkszenie
dofinansowania projektu o 20%. Projekt realizowany jest w latach
2012-2013.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
d) przekazanie œrodków finansowych dla Policji,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa wyjaœni³, i¿ œrodki
finansowe, o których mowa w uchwale zosta³y zabezpieczone
w bud¿ecie gminy na 2012 rok, a przeznaczone zostan¹ na
budowê komisariatu policji w Jasienicy. Porozumienie zawarte
w tej sprawie dotyczyæ bêdzie sposobu przekazania,

XVII sesja Rady Gminy Jaworze

wydatkowania oraz rozliczenia otrzymanych œrodków od gminy.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
e) zmiana Uchwa³y nr XXXVIII/295/10 Rady Gminy Jaworze
z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki
d³ugoterminowej na sfinansowanie zadania „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa wyjaœni³, ¿e
przedmiotowa uchwa³a jest niezbêdna do podpisania aneksu
z WFOŒiGW w Katowicach, umo¿liwiaj¹cego wykorzystanie
po¿yczki do koñca 2013 roku. Zmiana kwot zaci¹ganych
w poszczególnych latach wynika z opóŸnieñ w realizacji projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”. Termin sp³at
po¿yczki nie ulegnie zmianie.
Radny Jerzy Ryrych zwróci³ uwagê na wysokoœæ po¿yczki, jak¹
gmina bêdzie musia³a sp³aciæ w latach 2014 -2017, jednoczeœnie
wyra¿aj¹c nadziejê, i¿ jej czêœæ zostanie umorzona przez
WFOŒiGW.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa wyjaœni³, i¿ sp³ata
przedmiotowej po¿yczki jest zabezpieczona w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, w sp³atach rocznych. Sp³ata po¿yczki
bêdzie mniejsza od zak³adanej, poniewa¿ gmina nie wykorzysta
przedmiotowej po¿yczki w 100%, w zwi¹zku z oszczêdnoœciami
w procedurach przetargowych na I i II etapie.
Radna Danuta Mynarska zapyta³a, czy gmina ponosi jakieœ koszty
manipulacyjne wynikaj¹ce ze zmiany zaci¹ganych kwot.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa wyjaœni³, i¿ zmiany te
nie generuj¹ ¿adnych kosztów.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê.
f) zmiany w bud¿ecie gminy na rok 2012,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa poinformowa³, ¿e zmiany
w bud¿ecie wynikaj¹ ze zwiêkszenia dochodów i wydatków.
Omówi³ poszczególne pozycje bud¿etu zgodnie z przed³o¿onym
uzasadnieniem do uchwa³y. Przedstawione zmiany wp³yn¹ na
zwiêkszenie deficytu, który zostanie pokryty z wolnych œrodków
z lat ubieg³ych. Ponadto przedstawione zmiany spowoduj¹
zmniejszenie zad³u¿enia na koniec roku.
Radna Danuta Mynarska zapyta³a czy jest zagro¿enie wstrzymania
œrodków unijnych przyznanych na kanalizacjê. Skarbnik Gminy
Jaworze Krzysztof Œliwa wyjaœni³, i¿ nie ma zagro¿enia jedynie,
nast¹pi przesuniêcie terminu ich wykorzystania.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok poinformowa³, ¿e zerwanie
kontraktu z wykonawc¹ nast¹pi³o w porozumieniu z WFOŒiGW,
wobec powy¿szego gmina ma zapewnienie o dalszym
finansowaniu projektu.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
g) zmiana uchwa³y o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jaworze na lata 2012 – 2022,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Œliwa poinformowa³, ¿e
zmiany wynikaj¹ z przekszta³ceñ dokonanych uchwa³¹ bud¿etu
oraz zarz¹dzeniami wójta, w sprawie zmian w bud¿ecie gminy.
Omówi³ poszczególne przekszta³cenia, zgodnie z opisem do
WPF m.in. zmiana harmonogramu realizacji inwestycji budowy
kanalizacji sanitarnej oraz dodanie zadañ zwi¹zanych z realizacj¹
projektów unijnych.
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Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
h) ustalenie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek
handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych
na terenie Gminy Jaworze,
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, i¿
projekt uchwa³y przygotowany zosta³ w oparciu o przepisy kodeksu
pracy i jest wynikiem wniosku przedsiêbiorców (punktów
gastronomicznych), dzia³aj¹cych na terenie gminy Jaworze.
Uchwa³a normuje jedynie godziny otwarcia ogródków
gastronomicznych oraz placówek handlu, natomiast sprawy
zwi¹zane z ewentualnym zak³ócaniem „ciszy nocnej” w tych¿e
ogródkach podlegaæ bêd¹ pod kodeks wykroczeñ i kodeks
cywilny.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 13 – g³osów za, 1 – g³os
wstrzymuj¹cy, 1 – nieobecny.
i) przyst¹pienie do prac zwi¹zanych z nadaniem Gminie
Jaworze statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony
uzdrowiskowej,
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³,
¿e przedstawiony projekt uchwa³y jest wynikiem prac,
zmierzaj¹cych do uzyskania przez gminê Jaworze statusu
uzdrowiska, a zarazem uczczenia obchodów 150-lecia nadania
Jaworzu praw zdrojowych. Przedstawi³ za³o¿enia strategii rozwoju
gminy, na podstawie której d¹¿enia do uzyskania przez gminê
uzdrowiska s¹ w pe³ni uzasadnione. Przedstawi³ wymagania,
jakie gmina musi spe³niaæ, by ubiegaæ siê o status uzdrowiska
oraz ewentualne zadania niezbêdne do realizacji.
Radna Danuta Mynarska poprosi³a, aby radni byli na bie¿¹co
informowani o poszczególnych etapach prac w przedmiotowym
zakresie, tak by wszystko odbywa³o siê przy opiniach, udziale rady.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
j) udzielenie bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cania prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci,
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Marcin Bednarek
wyjaœni³, i¿ przedmiotowy projekt uchwa³y, jest nastêpstwem
uchylonej przez Nadzór Prawny uchwa³y, podjêtej przez Radê
Gminy. Wed³ug Nadzoru Prawnego udzielenie bonifikaty nie mo¿e
odbywaæ siê w sposób jednostkowy lecz na zasadach ogólnych,
co zosta³o zawarte w przedmiotowym projekcie uchwa³y.
Radna Danuta Mynarska zasugerowa³a, aby w par. 1 ppkt 3
umieœciæ zapis, ¿e w³aœciciel nie ma zaleg³oœci z tytu³u op³aty za
wieczyste u¿ytkowanie.
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, i¿
przedmiotowy zapis by³ konsultowany z radc¹ prawnym
i proponuje pozostawiæ go w niezmienionej formie.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek poinformowa³,
¿e radnym zosta³ przedstawiony wykaz dzia³ek, których w³aœciciele
mog¹ ubiegaæ siê o przedmiotow¹ bonifikatê- chodzi o cztery
nieruchomoœci. Wysokoœæ bonifikaty ustalono na 50% w zwi¹zku
z czym nale¿y to wpisaæ do otrzymanych projektów uchwa³.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
k) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-
kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 2013-2015,
Kierownik Jednostki Realizuj¹cej Projekt Daniel Godziszka
poinformowa³, ¿e uchwa³a dotyczy przyjêcia planu inwestycyjnego,
jaki AQUA S.A. chce realizowaæ na terenie gminy Jaworze w
najbli¿szych latach tj.2013-2015, w zakresie budowy, rozbudowy
modernizacji sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacyjnej. Przedstawi³

planowane inwestycje oraz koszty z nimi zwi¹zane.
Radna Danuta Mynarska stwierdzi³a, i¿ przedstawiony plan
zawiera inwestycje, które zosta³y ju¿ wykonane, przedstawi³a
przyk³ady takich inwestycji. Stwierdzi³a, ¿e inwestycje ujête w
planie trudno nazwaæ planem, poniewa¿ s¹ to niejednokrotnie
zadania bêd¹ce kontynuacj¹, a nawet tymi ju¿ wykonanymi.
Stwierdzi³a, ¿e przedstawiony plan jest nie do przyjêcia, jako plan
na lata 2013-2015.
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz wyjaœni³, i¿
przedstawiony projekt uchwa³y zosta³ sporz¹dzony na wniosek
AQUA S.A., która ma obowi¹zek przedstawiæ do zatwierdzenia
przedmiotowy plan gminie. Projekt ten zosta³ podpisany przez
kierownictwo AQUA S.A. i stanowi za³¹cznik do uchwa³y. Radni
poinformowali, ¿e nie otrzymali przedmiotowego za³¹cznika
w materia³ach. W zwi¹zku z powy¿szym Zastêpca Wójta Gminy
Rados³aw Osta³kiewicz wnioskowa³ o zdjêcie z porz¹dku obrad
przedmiotowego projektu uchwa³y.
Rada Gminy przeg³osowa³a wniosek Zastêpcy Wójta Gminy
Jaworze w sprawie wycofania z porz¹dku obrad projektu uchwa³y,
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 2013-
2015:
14 – g³osów za, 1 – nieobecny.
l) podzia³ Gminy Jaworze na sta³e okrêgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w ka¿dym okrêgu,
Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nêdzka
poinformowa³a, ¿e przedmiotowy projekt uchwa³y jest kontynuacj¹
obowi¹zuj¹cej w tym zakresie. Dodane zosta³y jedynie nowe
nazwy ulic w poszczególnych okrêgach, zaœ ich obszar nie zosta³
zmieniony w zwi¹zku z brakiem aprobaty przez radnych.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
m ) nadanie statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu,
G³ówna Ksiêgowa Gminnej Biblioteki Publicznej Ewelina
Schimke poinformowa³a, i¿ w zwi¹zku ze zmian¹ siedziby
biblioteki, koniecznym by³o zaktualizowanie obowi¹zuj¹cego
statutu. Statut i jego zmiany szczegó³owo omówione zosta³y na
Komisji Samorz¹du i Spraw Lokalnych.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,
1 – nieobecny.
n) wyra¿enie zgody na nabycie przez Gminê Jaworze prawa
w³asnoœci nieruchomoœci gruntowych oznaczonych
w ewidencji, jako dzia³ki nr 1231/1 i 1231/2 o pow. 6,432 m2,

zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Zdrojowej, stanowi¹cych
w³asnoœæ Województwa Œl¹skiego,
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz wyjaœni³, ¿e sprawa
zakupu przedmiotowej dzia³ki przez gminê Jaworze ci¹gnie siê od
2004 roku, zaœ w bie¿¹cym miesi¹cu wp³ynê³o pismo z Urzêdu
Marsza³kowskiego wyra¿aj¹ce chêæ sprzeda¿y przedmiotowego
gruntu gminie. Przedstawi³ koszty zwi¹zane z zakupem dzia³ki, która
umo¿liwia dostêp do odwiertu wód solankowych. Sam odwiert
jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, a gmina mo¿e go u¿ytkowaæ
i wykorzystywaæ. Zakup dzia³ki pozwoli na realizacjê strategii gminy
Jaworze, œrodki na zakup nieruchomoœci zosta³y przewidziane
w uchwale bud¿etowej na 2012 rok.
Radny Jerzy Ryrych wyrazi³ opiniê odnoœnie „wartoœci”
uzyskanego dostêpu do odwiertu, stwierdzaj¹c i¿ jest ona zerowa.
Natomiast jeœli ma to pomóc gminie w uzyskaniu statusu
uzdrowiska, to jest za. W zwi¹zku z powy¿szym poinformowa³, i¿
wstrzyma siê od g³osowania.
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UCHWA£A NR XVII/155/12 RADY GMINY JAWORZE
z dn. 28 sierpnia 2012 r.

ZA£¥CZNIK DO UCHWA£Y NR XVII/155/12 RADY GMINY JAWORZE
z dn. 28 sierpnia 2012 r.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 13 – g³osów za, 1 – g³os
wstrzymuj¹cy, 1 – nieobecny.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka poinformowa³, i¿
sprawozdanie wójta z okresu miêdzysesyjnego oraz podejmowane
zarz¹dzenia otrzymali radni z materia³ami na sesje.
Przewodnicz¹cy poinformowa³ tak¿e o uroczystoœciach, w jakich
radni brali udzia³ w okresie miêdzysesyjnym.
Radny Jerzy Ryrych poruszy³ temat braku mo¿liwoœci obejrzenia
od wewn¹trz, a tym samym wejœcia do budynku przy kompleksie
sportowym przy ul. Koralowej. Zapyta³ czy budynek zosta³
odebrany i jaki jest jego status oraz czy jest oddany do
u¿ytkowania.
Ponadto zapyta³ o koszt wykonania opracowania dotycz¹cego
warunków eksploatacji odwiertów IG 1. Podziêkowa³ tak¿e za
postawienie Toy Toy-ów na terenie gminy Jaworze.
Kierownik JRP Daniel Godziszka poinformowa³, i¿ obiekt przy ul.
Koralowej zosta³ odebrany przez nadzór inwestorski, co oznacza
¿e prace zosta³y wykonane w ca³oœci.

Na obecn¹ chwilê nie ma jeszcze odbioru przekazania do
u¿ytkowania, co jest spowodowane brakiem wpiêcia do sieci
gazowej.
Radna Danuta Mynarska zapyta³a o wjazd na parking przy ul.
Koralowej, którego sprawê porusza³a na jednej z wczeœniejszych
sesji.
Kierownik JRP Daniel Godziszka wyjaœni³, ¿e sprawa najazdu na
nieutwardzony parking zosta³a za³atwiona. Stwierdzi³ jednak, i¿
dosz³o do niezrozumienia, poniewa¿ najazd ten zosta³ wykonany
„z do³u”, a radnej chodzi³o o wykonanie najazdu „od góry” czyli
z parkingu przy ul. Wapienickiej.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka podziêkowa³ za
aktywny udzia³ w obradach oraz zamkn¹³ obrady XVI sesji Rady
Gminy VI Kadencji.

Opracowanie:  A. Jêdrysko na podstawie protoko³u
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznejGminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznejGminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznejGminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznejGminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

„PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE JAWORZE” W 2012 R.
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu realizuje pro-
jekt pt. „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” w 2012r.,
który jest wpisany w Program Operacyjny Kapita³ Ludzki (Priory-
tet VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.1). Ma on na celu wzmoc-
nienie integracji spo³ecznej mieszkañców Gminy Jaworze, któ-
rzy s¹ zagro¿eni wykluczeniem spo³ecznym. Projekt podejmuje
tak¿e walkê z ubóstwem, bezradnoœci¹ i bezrobociem, a realizo-
wany jest poprzez wdra¿anie ró¿nych instrumentów, które maj¹
za zadanie osi¹gniêcie wytyczonych celów.

We wrzeœniu rozpoczê³y siê szkolenia twarde w postaci szko-
leñ/kursów zawodowych, m. in. „Spawacz MAG i TIG” czy „Kie-
rowca wózków jezdniowych”. Celem kursów jest podniesienie
b¹dŸ nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, dziêki którym
uczestnicy projektu bêd¹ mogli podj¹æ pracê i rozpocz¹æ samo-
dzielne, aktywne funkcjonowanie w spo³eczeñstwie oraz na ryn-
ku pracy.

W paŸdzierniku realizowany bêdzie instrument aktywnej inte-
gracji - trening opiekuñczo-wychowawczy, którego celem bêdzie
zdiagnozowanie ewentualnych problemów wychowawczych lub
opiekuñczych, omówienie metod wychowawczych i emocjonal-
nych aspektów relacji z dzieckiem, przepracowanie postawy bez-
radnoœci. Uczestniczki zachêcane bêd¹ do wymiany w³asnych
doœwiadczeñ  i stworzenia grupy wzajemnego wsparcia.

Jak widaæ udzia³ w projekcie  jest œwietnym sposobem na
aktywizacjê zawodow¹, jak i spo³eczn¹. Fundamentalnym efek-
tem udzia³u w programie jest przeciwdzia³anie marginalizacji
spo³ecznej, zachêcenie osób bezrobotnych i niepe³nosprawnych
do aktywnego poszukiwania pracy, ale ponadto wszystko przy-
wrócenie im wiary w siebie, pokazanie im jak wiele zale¿y od
nich samych i ¿e to oni sami tworz¹ swoj¹ œcie¿kê ¿yciow¹, s¹ jej
twórcami.
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Dwa, a nawet trzy razy w roku, dziewiêæ posesji przy ulicach:
Cisowej i S³onecznej, w czasie wiêkszych opadów by³o podta-
pianych. Nara¿one na uszkodzenia by³y tak¿e dwie drogi powia-
towe. Mieszkañcy pechowego rejonu od kilku lat prosili o przebu-
dowê przepustu, fina³ owych próœb nadszed³ w tym roku. Fundu-
sze na inwestycjê zosta³y pozyskane przez w³adze powiatowe
z puli przeznaczonej na usuwanie szkód powodziowych. Radny
Jan Bo¿ek oraz mieszkañcy podtapianych posesji pragn¹³
podziêkowaæ staroœcie bielskiemu oraz radnym powiatowym,
m.in. S³awomirowi Masnemu oraz Józefowi Herzykowi za
wsparcie ich w tej sprawie.

Wa¿n¹ rolê w tym przedsiêwziêciu odegra³ zmar³y na pocz¹tku
roku, mieszkaj¹cy na zalewanym obszarze Stanis³aw Rudzki,
który zezwoli³, by na czêœci jego posesji prowadzono niezbêdne
prace. Równie¿ podziêkowania nale¿¹ siê Urzêdowi Gminy
w Jaworzu oraz wójtowi Zdzis³awowi Bylokowi, a chodzi
o sfinansowanie czêœci projektu, co kosztowa³o 38 tys z³. Nie-
bagateln¹ rolê w realizacji zadania odegra³y tak¿e: Œl¹ski Za-
rz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Katowicach oraz Lasy
Pañstwowe.

Opracowa³a
Agata Jêdrysko

III Kongres Kobiet Podbeskidzia z  jaworzañskim akcentem

W sobotê 22 wrzeœnia w Wy¿szej Szkole Administracji w Biel-
sku-Bia³ej pod has³em „Kobieta piêkna, zdrowa i aktywna” odby³
siê Kongres Kobiet Podbeskidzia. To by³ ju¿ III kongres, a jego
celem by³o , jak mówi jedna
z pomys³odawczyñ Kongresu
pose³ na Sejm RP Miros³awa
Nykiel,  promocja dzia³añ na
rzecz równego traktowania ko-
biet i mê¿czyzn oraz szerszej
aktywizacji kobiet w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia. Przedstawia-
j¹c kobiety z naszego regionu
bêd¹ce liderkami w wielu sek-
torach ¿ycia spo³eczno-politycz-
nego i biznesowego, chcemy
pokazaæ opinii publicznej oraz
innym kobietom, ¿e sukces jest
mo¿liwy.

Uczestniczki i goœci przywita³y
pose³ Miros³awa Nykiel, prezes Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej
Ewa Sakowska, szefowa stowarzyszenia „Kobiety dla kobiet”
i kanclerz WSA Renata Rosowska oraz przewodnicz¹ca kapitu³y
konkursu „Per³a Podbeskidzia” Gra¿yna Staniszewska.

Na Kongres przyby³y tak¿e Ma³gorzata Handzlik, wicemarsza-
³ek Senatu RP Maria Pañczyk-Pozdziej,  Agnieszka Koz³owska –
Majewicz – pe³nomocnik rz¹du ds. równego traktowania. Powiat

bielski reprezentowa³y Rena-
ta Franasik cz³onek Zarz¹du
Powiatu, Ma³gorzata Chrz¹szcz
dyrektor Zespo³u Obs³ugi Szkó³
i Placówek Oœwiatowych
w Bielsku-Bia³ej i Alina Macher
z Biura Promocji Starostwa
Powiatowego w Bielsku-Bia-
³ej.

Prawie 400 pañ wys³ucha³o
interesuj¹cych wyk³adów psy-
chologów, lekarzy, seksuologa
profesora Zbigniewa Izdeb-
skiego, dietetyków, instrukto-
rów fitness. Jeden z trzech
paneli dyskusyjnych prowadzi-

³a Katarzyna Bosacka, dziennikarka prasowa i telewizyjna, od
wrzeœnia 2010 roku pisze i prowadzi w telewizji TVN Style pro-
gram „Wiem, co jem”, a od wrzeœnia 2011 roku tak¿e - „Wiem, co
kupujê”.

Mieszkañcy dziêkuj¹

III Kongres Kobiet Podbeskidzi. Foto: J.Czader
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Jak ju¿ wspomniano w poprzednim numerze Echa Jaworza -
uczestnicy  integracyjnego  wyjazdu na Wêgry postanowili zre-
wan¿owaæ siê za goœcinnoœæ, z jak¹ spotkali siê w Jaszszentan-
dras i zorganizowali  w sobotê 1 wrzeœnia dla przyby³ej delegacji
z Wêgier, atrakcyjny wyjazd do muzeum ¿ywieckiego browaru. Po
przyjeŸdzie z ¯ywca do Jaworza, wêgierscy przyjaciele zostali
ugoszczeni w Skansenie, na  które to spotkanie  cz³onkinie Sto-
warzyszenia Nasze Jaworze upiek³y fantastyczne ciasta i przygo-
towa³y posi³ek.

Oprócz wystêpu na  scenie amfiteatru w Jaworzu, zespó³
z Wêgier tak¿e wyst¹pi³ w koœciele NMP w Pogórzu, gdzie  dziêki
uprzejmoœci proboszcza tamtejszej parafii ks. Ignacego Czade-
ra  goœcie z Jaszszentandras korzystali z bazy noclegowej  oœrodka
katechetycznego.

Wróæmy jednak na kilka chwil do Jaworza, a œciœlej rzecz uj-
muj¹c do Jaworzañskiego wrzeœnia, kiedy to burmistrz Ferenc
Banka,  przemówi³ po polsku do publicznoœci zgromadzonej
w amfiteatrze. Oto fragmenty, tego co powiedzia³ gospodarz Jasz-
szentandras:

Dzieñ dobry!
W imieniu Rady miejscowoœci Jászszentandrás ,jej miesz-

kañców oraz w³asnym witam uprzejmie wszystkich tu obecnych.
Pragnê tak¿e szczególnie serdecznie powitaæ Pana Wójta Gmi-
ny, cz³onków Rady Gminy, osoby im towarzysz¹ce jak równie¿
wszystkich przyjació³ z Jaworza i ka¿dego Polaka. Oni wszyscy
ju¿ od kilku lat goszcz¹ w moim sercu.

Szanowne Panie, szanowni Panowie!
Osiem lat temu nawi¹zaliœmy stosunki partnerskie z naszymi

polskimi przyjació³mi i w miêdzyczasie system ten powiêkszy³
siê o miejscowoœci z Czech i S³owacji na wzór czwórki wysze-
gradzkiej, ale mam odwagê powiedzieæ, ¿e prawdziwy g³êboki

uk³ad istnieje
pomiêdzy dwie-
ma podstawowy-
mi gminami.
Obok wzajemnej
prezentacji kultu-
ry przez obie
gminy, oprócz
misji dyploma-
tycznych, wizyt
uczniów w ra-
mach programów
wymiany, w tym
roku dalej posze-
rzymy wymianê
poprzez udzia³
w zawodach orga-
n i z o w a n y c h
przez stowarzy-
szenia stra¿a-
ków ochotników.

Za ka¿dym ra-
zem kiedy przy-
je¿d¿am do Ja-
worza widzê, jak
„miasto” rozwija siê, nieustannie piêknieje i goœcinnoœæ,  której
do tej pory doœwiadczy³em otacza mnie na ka¿dym kroku. Za-
wsze przepe³niony ogromnymi  wra¿eniami powracam do kra-
ju.Mam okazjê œledziæ codzienne ¿ycie waszej gminy z pomoc¹
internetu [..] ..., genera³ Bem walcz¹cy po naszej stronie w latach
1848-1849 i 15 tysiêcy  polskich uchodŸców, którzy znalezli
schronienie w czasie drugiej wojny œwiatowej...

Trudne ale zaszczytne zadanie otrzyma³em od Pañstwa Sa-
morz¹du Lokalnego. Na dzisiejszej wspania³ej uroczystoœci ja
witam tu obecnych. [...] Proszê mi wybaczyæ z³y akcent, ale ja
tak¿e nie mogê nie uszanowaæ Pañstwa, i zwracam siê do Was
w waszym jêzyku, mimo wielu pope³nionych b³êdów, je¿eli przez
taki d³ugi czas nie nauczy³em siê jêzyka polskiego.

¯yczê  abyœcie nie tylko dzisiaj czuli siê dobrze, ale by ka¿dy
wasz zwyk³y dzieñ i œwiêto by³y zawsze pogodne i s³oneczne.
¯yczê, aby obie gminy i jej mieszkañcy jeszcze d³ugo cieszyli
siê tym uk³adem, jaki powsta³ miêdzy nami.

¯yczê aby zrodzone przyjaŸnie, ludzkie kontakty dalej rozwi-
ja³y siê, i o stosunku obu krajów dalej mo¿na mówiæ, ¿e Polak
Wêgier dwa baratanki.

Ferenc Banka
Burmistrz Jaszszentandras

Jeszcze raz o wêgierskich bratankach w Jaworzu...

Do tegorocznego konkursu „Per³a Podbeskidzia” na zg³oszo-
nych 20 kandydatek , Kapitula, pod przewodnictwem Gra¿yny Sta-
niszewskiej nominowa³a  5 pañ : Ma³gorzatê Kiereœ, Agnieszka
Gorgoñ-Komor, Danuta Mynarsk¹ (przewodnicz¹c¹ KGW Ja-
worze), Ewê Kaczmar i Halinê Juraszek. Tytu³ i statuetkê au-
torstwa Lidii Sztwiertni odebra³a w tym roku Ma³gorzata Kie-
reœ - absolwentka Katedry Etnografii S³owian Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego w Krakowie, badaczka historii i kultury górali be-
skidzkich oraz kultury Œl¹ska Cieszyñskiego, dyrektor Muzeum
w Wiœle, przewodnik beskidzki, znana w regionie animatorka
¿ycia kulturalnego beskidzkich wsi.

Atrakcj¹ programu by³ specjalnie dla pañ przygotowany przez
aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Bia³ej z udzia³em Wojcie-

Ferenc Banka

cha Myrczka oryginalny show muzyczny „Daj mi tê noc albo dla-
czego kochamy kobiety”.

Tekst: A. Macher
http://www.powiat.bielsko.pl/

Z naszej  strony serdecznie gratulujemy  Danucie Mynarskiej –
radnej RG Jaworze, Przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ Wiejskich
nr w Jaworzu Dolnym, cz³onkini Stowarzyszenia Nasze Jaworze
– tak zaszczytnej nominacji.

Wiêcej info i foto: http://bielskobiala.gazeta.pl
oraz na stronie: http://www.kongreskobiet.eu
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Wójt Gminy Jaworze informuje, ¿e
w dniach od 19 paŸdziernika 2012 r. do

2 listopada 2012 r. zostan¹
przeprowadzone konsultacje

z mieszkañcami Gminy Jaworze
dotycz¹ce nastêpuj¹cych projektów uchwa³:

Konsultacje z mieszkañcami Gminy Jaworze

1. W sprawie wyboru metody ustalania
op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

2. W sprawie odbierania odpadów komunal-
nych od w³aœcicieli nieruchomoœci,
na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy,
a powstaj¹ odpady komunalne.

3. W sprawie terminu, czêstotliwoœci i trybu
uiszczania op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektów
uchwa³ oraz zasad przeprowadzenia

konsultacji  mo¿na uzyskaæ na:
 stronie internetowej Urzêdu Gminy Jaworze,
 BIP Urzêdu Gminy Jaworze,
 tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Jaworze.
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 Samorz¹dowe Przedszkole Publiczne nr 2

Rozpocz¹³ siê kolejny rok szkolny
W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Jaworzu przywitaliœmy nowy

rok szkolny w wiêkszej grupie ni¿ do tej pory, gdy¿ zosta³ utworzo-
ny czwarty oddzia³ przedszkolny i do naszej placówki uczêszcza
teraz, a¿ sto przedszkolaków. Co roku staramy siê, aby wrzesieñ
by³ bogaty w ciekawe wydarzenia, które uatrakcyjni¹ dzieciom,
szczególnie tym nowoprzyby³ym, pierwsze chwile spêdzone
w przedszkolu.

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e w pierwszych dniach wrzeœnia przed-
szkolaki zwiedzaj¹ ciekawe zak¹tki naszej miejscowoœci udaj¹c
siê na przeja¿d¿kê Ciuchci¹ Beskidzk¹ po Jaworzu. Tego roku
pogoda dopisa³a i mogliœmy podziwiaæ nasze górskie krajobra-
zy w blasku wrzeœniowego s³oñca, w którym wygl¹daj¹ one szcze-
gólnie piêknie.

 Wrzesieñ w naszym przedszkolu jest miesi¹cem, w którym
szczególny nacisk k³adziemy na bezpieczeñstwo. Dlatego przed-
szkolaki mia³y okazjê spotkaæ siê z panami policjantami z komi-
sariatu policji w Jaworzu. Dzieci bardzo serdecznie powita³y go-
œci i z zainteresowaniem s³ucha³y tego, co mówili. Panowie poli-
cjanci przybli¿yli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania siê
po drodze, w³aœciwego zachowania siê w niebezpiecznych sytu-
acjach oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do ob-
cych. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wœród dzieci
cieszy³a siê prezentacja radiowozu i wyposa¿enia niezbêdnego
podczas wykonywania pracy. Dzieci podziêkowa³y panom poli-
cjantom za dobre rady oraz wrêczy³y pami¹tkow¹ laurkê. Po tym

spotkaniu na pewno ¿aden przedszkolak nie bêdzie obawia³ siê
spotkania z policjantem i bêdzie wiedzia³, ¿e jest on jego przyja-
cielem, który chêtnie s³u¿y pomoc¹.

Serdecznie dziêkujemy panom policjantom, ¿e znaleŸli czas
na spotkanie z naszymi przedszkolakami.

 Dzieci bardzo lubi¹ teatr i zabawy w teatrzykach dzieciêcych,
dlatego w tym roku szkolnym w pracy z dzieæmi chcemy zwróciæ
szczególn¹ uwagê na rozwijanie ich twórczej aktywnoœci i wy-
obraŸni poprzez obcowanie z ró¿nymi formami teatru oraz budo-
wanie ich œwiata wartoœci na przyk³adzie bohaterów przedsta-
wieñ teatralnych. Realizacjê tego zamierzenia rozpoczêliœmy ju¿
w tym miesi¹cu, zapraszaj¹c dzieci do wziêcia udzia³u w dwóch
przedstawieniach teatralnych: O ma³ej Marysieñce, która chcia³a
z³apaæ s³onko, w wykonaniu Teatru SKRZAT z Krakowa oraz in-
scenizacje do wierszy Jana Brzechwy „Zwierz¹tkowo” przygoto-
wane przez aktorów z Teatru z Czeskiego Cieszyna. Dzieci z wielk¹
radoœci¹ uczestniczy³y w tych przedstawieniach, nagradzaj¹c
aktorów gromkimi brawami, a wra¿enia ze spektakli znalaz³y
odbicie w ich zabawach i pracach plastycznych.

Aby ka¿dy przedszkolak od najm³odszych lat móg³ uczyæ siê
jêzyka angielskiego, tegoroczna oferta naszego przedszkola
umo¿liwia dzieciom uczêszczanie na bezp³atne zajêcia z tego
jêzyka prowadzone przez jedn¹ z nauczycielek naszej placówki.

Mamy nadziejê, ¿e wrzeœniowe atrakcje oraz ciekawa oferta
zajêæ zachêci³y dzieciaki do pobytu w naszym przedszkolu.

Nauczycielka Teresa Œleziñska

Takim afiszem przywita³a 1 wrzeœnia wszystkich zebranych
goœci aula Szko³y Podstawowej nr 1. Rozpoczê³a siê  inaugura-
cja nowego roku szkolnego 20012/2013.

Wœród zaproszonych  znaleŸli siê m.in. Wójt Gminy Zdzis³aw
Bylok oraz przedstawiciele Rady Gminy- Zbigniew Putek, Joan-
na Buzderewicz, Krystyna Szczypka oraz  Anna Skotnicka-

Nêdzka - Sekretarz Gminy, a tak¿e  przewodnicz¹cy Rady Rodzi-
ców - Marek Heinrich. Licznie przybyli na uroczystoœæ pracowni-
cy szko³y, rodzice i uczniowie.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odœpiewano hymn
pañstwowy i dyrektor Ewa Cholewik powita³a wszystkich zebra-
nych. Szczególnie ciep³o zwróci³a siê do pierwszoklasistów, któ-

 Z ¯YCIA SZKO£Z ¯YCIA SZKO£Z ¯YCIA SZKO£Z ¯YCIA SZKO£Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTY PODSTY PODSTY PODSTY PODSTAAAAAWOWEJ NR 1WOWEJ NR 1WOWEJ NR 1WOWEJ NR 1WOWEJ NR 1

„Witamy  w œwiecie spe³nionych marzeñ!”„Witamy  w œwiecie spe³nionych marzeñ!”„Witamy  w œwiecie spe³nionych marzeñ!”„Witamy  w œwiecie spe³nionych marzeñ!”„Witamy  w œwiecie spe³nionych marzeñ!”
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 Z ¯YCIA GIMNAZJUMZ ¯YCIA GIMNAZJUMZ ¯YCIA GIMNAZJUMZ ¯YCIA GIMNAZJUMZ ¯YCIA GIMNAZJUM

 27 wrzeœnia br. o 12.30 pojechaliœmy z pani¹ Dyrektor i pa-
nem Grzegorzem Olejnikiem do Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr
4 w Bielsku-Bia³ej. Spotkaliœmy siê tam z gimnazjalistami i lice-
alistami z innych szkó³ w celu rozpoczêcia roku Ligi Morskiej
i Rzecznej na Podbeskidziu. Na spotkaniu otrzymaliœmy wiele

Spotkanie ligowców LM i R w Bielsku-Bia³ej

cennych informacji zwi¹zanych z zesz³orocznym Flisem Odrzañ-
skim i wycieczk¹ do Ochab. Na koniec nast¹pi³o przemówienie
pana kapitana Jerzego Ryrycha i wrêczenie nagrody pani Jani-
nie Kuli opiekunce SKLMiR w LO nr 4.

Kamil Binda 1b

XVIII Warsztaty Ekologiczne

14 wrzeœnia 2012 roku uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w Jawo-
rzu, z Gimnazjum w Drogomyœlu oraz z LO nr IV w Bielsku-Bia³ej
wraz z opiekunami wybrali siê po raz kolejny na warsztaty ekolo-
giczne w Beskidy w okolice Ochab i Pruchnej.

W pierwszej kolejnoœci dojechali do Dream Parku w Ocha-
bach. Tam czeka³o wiele atrakcji. Zwiedzanie zaczêli od alei, przy
której umieszczone s¹ miniatury zabytków z ca³ego œwiata m.in.
Piramida Kukulkana, Tad¿ Mahal, Cerkiew Wasyla B³ogos³awio-
nego i wiele innych. Po obejrzeniu zabytków przysz³a pora na
ogl¹danie dinozaurów. Zaskoczy³y one uczniów niecodziennymi
odg³osami. ¯eby „nie straciæ tematu” uczniowie od razu przeszli
do ogl¹dania prehistorycznych gadów. Tam stanêli oko w oko na
przyk³ad z protostêg¹, mozazaur¹ czy bazylozaur¹. Zaraz potem
uczestnicy wycieczki poszli ogl¹daæ filmy w 6D. Obejrzeli bajkê
o przygodach „Sonica” i zapieraj¹cy dech w piersiach horror „Asy-
lum”. Po kinie uczniowie przeszli do „Labiryntu w Kukurydzy”. By³o
gdzie i po czym chodziæ, bo powierzchnia pola wynosi³a a¿ 0,5
hektara. Gdy lekko zmêczeni ale uœmiechniêci i zdyszani wy-
cieczkowicze znaleŸli drogê powrotn¹ z labiryntu, to poszli na

krótki odpoczynek, po którym czêœæ ustawi³a siê do kolejki
w „Parku Linowym”, aby ubraæ odpowiednie i niezbêdne zabez-
pieczenia. Tor przeszkód, dla jednych okaza³ siê wiêkszym wy-
zwaniem, a dla innych mniejszym.

Po zwiedzeniu ca³ego Dream Parku wszyscy pojechali do go-
spodarstwa agroturystycznego „Dolina Wodna”. Tam czeka³ na
wycieczkowiczów pyszny obiad. Po posi³ku m³odzi ekolodzy po-
szli na wyk³ad pana dr Marka Guzika pracownika naukowego
Uniwersytetu Pedagogicznego. W zwi¹zku z tym, ¿e uczniowie
znajdowali siê w „Dolinie Wodnej” to wyk³ad by³ na temat przysto-
sowania zwierz¹t do œrodowiska wodnego. Pan doktor pokazy-
wa³ na przyk³adzie ¿aby jej przystosowanie siê do œrodowiska.
Zaraz po wyk³adzie m³odzie¿ odby³a krótkie szkolenie z bezpiecz-
nego zachowania siê w wodzie, a potem poszli pop³ywaæ rowe-
rami wodnymi.

Po op³yniêciu stawu m³odzi ekolodzy pojechali w drogê po-
wrotn¹ do Jaworza.

Uczestniczka warsztatów Zuzanna Czader,  kl. 1a
Opiekunowie: Grzegorz Olejnik, Andrzej St¹siek, dr Marek Guzik

rzy w czerwcu po¿egnali przedszkole i dziœ po raz pierwszy prze-
kroczyli próg szko³y - „ Czujê, jak szybko bij¹ Wasze serca. Jak
mocno i dzielnie zmagacie siê ze strachem przed nieznanym. I
jednoczeœnie widzê na Waszych twarzach uœmiech i odwagê.
Wiem, ¿e dacie sobie radê”.

Drugo i trzecioklasistów prosi³a natomiast o wspieranie m³od-
szych kolegów. „Przygoda szkolna jest fantastycznym doœwiad-
czeniem w³aœnie dlatego, ¿e nie idziemy przez ni¹ sami”- mó-
wi³a pani dyrektor. ¯yczy³a wszystkim uczniom wielu przyjaznych
ludzi, którzy zawsze wyci¹gn¹ do nich rêkê, bêd¹ cieszyæ siê z ich
sukcesów i wspieraæ w trudniejszych chwilach. Zwróci³a siê tak-

¿e z ¿yczeniami
do rodziców i na-
uczycieli, by naj-
bli¿sze miesi¹ce
przynios³y im jak
najwiêcej okazji
do satysfakcji i
najprostszej w
œwiecie radoœci
czerpanej z kon-
taktu z dzieæmi.

Koñcz¹c swoje
przemówien ie ,
pani dyrektor gor¹-
co podziêkowa³a
wszystkim, którzy
przyczynili siê do
odm³odzenia wi-
zerunku szko³y-
„Mamy piêkn¹,
powiêkszon¹ i
zmodernizowan¹
œwietlicê, wyremontowan¹ kolejn¹ klasê oraz korytarz, wymie-
nione wszystkie stare drewniane okna”.

Po czêœci oficjalnej rozpocz¹³ siê program artystyczny, który przy-
gotowa³a klasa 6c i 5a  pod opiek¹ nauczycielek - Lidii Marek,
Gra¿yny Machnik i Teresy Adamus. Podczas wystêpów uczniowie
na weso³o przedstawiali dole i niedole zawodu nauczycielki, która
pe³niê szczêœcia osi¹ga tylko w pracy z uczniami (nie daje takiej
satysfakcji ani bogactwo z³otej rybki, ani rozrywka przy boku super-
mana…).

polonista Tomasz Zdunek
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Nie taki diabe³ straszny... czyli co nowego w gimnazjum
3 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. Ten dzieñ by³ na

dla mnie pocz¹tkiem nauki w nowej szkole. Na pocz¹tku w gim-
nazjum ba³em siê du¿ego przeskoku pomiêdzy podstawówk¹
now¹ szko³¹. Obawia³em siê równie¿ nadmiaru nauki. Ale
z czasem zobaczy³em, ¿e nie jest tak Ÿle. W gimnazjum podo-
baj¹ mi siê klasy, poniewa¿ s¹ nowe. Bardzo lubiê graæ w ping –
ponga na przerwach. Nie wiem dlaczego podczas przerw nie

mo¿na wychodziæ na pole. Chcia³bym, te¿ aby sala gimnastycz-
na by³a wiêksza. Nauczyciele s¹ sympatyczni. Podobaj¹ mi siê
automaty. Bardzo lubiê „Orlika”, który znajduje siê obok szko³y.
Na nim najbardziej lubiê graæ w pi³kê no¿n¹. Ba³em siê, jak
sobie poradzê w nowej szkole, ale myœlê, ¿e jest fajnie a bêdzie
jeszcze lepiej. Najczêœciej boimy siê tego czego jeszcze nie
znamy.

Przejœcie ze szko³y podstawowej do gimnazjum jest doœæ du¿¹
zmian¹.  Inni nauczyciele, inni uczniowie, inne miejsce. W moim
przypadku mia³am ogrom szczêœcia, poniewa¿ w tej szkole s¹
dobre warunki do nauki i nie tylko. Nauczyciele ciekawie pro-
wadz¹ zajêcia i staraj¹ siê, ¿eby by³o nam tu dobrze. Podoba
mi siê, ¿e ka¿dy chce coœ zrobiæ, aby ta szko³a mia³a coraz

wiêksze mo¿liwoœci. S¹ nowe pomys³y, nowe zainteresowania,
nowe plany na przysz³oœæ. Doceniam iloœæ pracy jak¹ w³o¿ono
w nowe inicjatywy mam nadziejê, ¿e my jako pierwszoklasiœci,
nowi uczniowie bêdziemy wspomagaæ rozwój szko³y w³asnymi
staraniami.

Czy po wakacjach coœ siê zmieni³o w szkole i czy takowe
zmiany odczuliœmy? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieæ po-
daj¹c kilka zmian, na które zwróci³em uwagê.

Pierwszym, co zauwa¿y³em po wejœciu do szko³y, by³y osoby
z najm³odszych klas, które tak niedawno zakoñczy³y przygodê
w szkole podstawowej i zaczê³y nowy rozdzia³ w swoim ¿yciu,
okres, który pozwala na dojrzenie umys³owe, pouk³adanie spraw.
Niestety, muszê przyznaæ,  ¿e wzrost wiêkszoœci „ pierwszaków”
na pierwszy rzut oka nie wydaje siê byæ proporcjonalny do wie-
ku. Lecz nie to jest najwa¿niejsz¹ rzecz¹, na któr¹ chcia³abym
zwróciæ uwagê odnoœnie pierwszoklasistów.

Drug¹ rzecz¹, na któr¹ zwróci³em uwagê podczas pierwszych
lekcji, byli nowi nauczyciele. S¹ oni pozytywnie nastawieni do
uczniów, zreszt¹ z wzajemnoœci¹. Mam nadziejê, ¿e nauka
w naszej szkole bêdzie dla nich owocna i przyjemna, czego
jako uczeñ ¿yczê im z ca³ego serca.

Ostatni¹ zmian¹, przynajmniej dla trzecich klas jest dodatko-
wy przedmiot, oraz drobne zmiany w strukturze nauczania, co
uczniowie przyjêli z entuzjazmem, bowiem owe modyfikacje

bêd¹ dla wiêkszoœci korzystne i z pewnoœci¹ pomocne w d¹¿e-
niu do jak najwiêkszych wyników w nauce .

Krótko wspomnieæ nale¿y równie¿ o „mentalnej” zmianie m³o-
dzie¿y trzecich klas. Przed nami tok pe³en nauki. Wszyscy  sta-
ramy siê zdobywaæ pozytywne stopnie, zapisujemy siê na olim-
piady, konkursy… Od siebie ¿yczê wszystkim powodzenia
w poszerzaniu swojej wiedzy i kierowaniu przysz³oœci wed³ug
swoich planów i marzeñ.

Rzecz¹ sta³¹ i niezmienn¹, z czego jestem nadzwyczaj szczê-
œliwy jest atmosfera w szkole. „Czar” panuj¹cy w tym miejscu
jest niepowtarzalny. Aktu przyjaŸni i kole¿eñstwa doœwiadczyæ
mo¿emy na ka¿dej przerwie, a czêsto tak¿e i na zajêciach, co
niekoniecznie jest wskazane. Mam nadziejê, ¿e ten specyficz-
ny „klimat” jeszcze na d³ugo pozostanie w naszej szkole, z cze-
go z pewnoœci¹ cieszyæ siê bêd¹ nastêpne roczniki. Liczê, ¿e
nasza szko³a w dalszym ci¹gu bêdzie utrzymywaæ dobre rela-
cje miêdzy nauczycielami  i uczniami, oraz korzystne dla wszyst-
kich panuj¹ce w niej warunki.

Jeszcze podczas wakacji ba³am siê o pierwsze dni w nowej
szkole. Gdy nadszed³ ju¿ ten chwalebny dzieñ, to okaza³o siê,
¿e nie ma tragedii. Po dwóch dniach czu³am siê, jakbym cho-
dzi³a do gimnazjum d³u¿ej ni¿ w rzeczywistoœci. Spodoba³o mi
siê, poniewa¿ tutaj klasy maj¹ ¿ywsze kolory, przez co od razu
jest weselej. Uwa¿am, ¿e nauczê siê tu wiêcej,  gdy¿ jest wiele
pomocy dydaktycznych, a na chemii, fizyce i biologii wykonuje-

my liczne obserwacje i doœwiadczenia. Nauczyciele pilnuj¹ dys-
cypliny, dziêki temu jest mniej zamieszania na lekcjach. Ba³am
siê trochê, ¿e nie zaklimatyzujê siê i uczniowie ze starszych
klas bêd¹ mi dokuczali. Okaza³o siê jednak, ze wiêkszoœæ
z nich znam i s¹ miêdzy nami dobre relacje, wiêc jak mówi
przys³owie „Nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹„.

Moja nowa szko³a gimnazjum w Jaworzu wywar³a na mnie po-
zytywne wra¿enie. Panuje tu mi³a atmosfera. Wielkim plusem szko-
³y jest boisko Orlik, na którym odbywaj¹ siê lekcje wychowania
fizycznego, podczas których gramy w pi³kê no¿n¹. Koledzy ze
starszych klas przyjêli mnie bardzo serdecznie. Nowi nauczycie-

le s¹ bardzo mili, choæ du¿o wymagaj¹. Na parterze znajduje siê
stó³ ping pongowy, na którym w podczas przerwy gram z przyja-
ció³mi. S¹ te¿ automaty, w których mo¿na kupiæ ró¿nego rodzaju
napoje oraz batony, ¿elki itp. Jedynym minusem jest to, ¿e nie
mo¿na na przerwach wychodziæ na podwórko.

W wakacje mia³am pewne obawy, Nie chcia³am iœæ do gimna-
zjum, ba³am siê tego, ¿e nie zaakceptuj¹ mnie nowi koledzy
i kole¿anki. W pierwszy dzieñ nie by³o zbyt dobrze, wszyscy siê
na mnie patrzyli i wstydzi³am siê cokolwiek zrobiæ. Ale potem
wszystko by³o w porz¹dku, i okaza³o siê, ¿e w tym gimnazjum
jest du¿o uzdolnionych, fajnych ludzi. Ta szko³a spodoba³a mi

siê, poniewa¿ wed³ug mnie wysoki poziom nauczania. Nauczy-
ciele s¹ mili i dbaj¹ o to, aby na ich lekcjach uczniowie zachowy-
wali siê jak nale¿y. Podoba mi siê te¿ pod tym wzglêdem, ¿e s¹
automaty i ró¿nego rodzaju rozgrywki szkolne. Czyli gdyby to
uj¹æ w jedno zdanie, obawy co do tego gimnazjum by³y niepo-
trzebne.
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 Hufiec Beskidzki ZHP najlepszym hufcem w ca³ymHufiec Beskidzki ZHP najlepszym hufcem w ca³ymHufiec Beskidzki ZHP najlepszym hufcem w ca³ymHufiec Beskidzki ZHP najlepszym hufcem w ca³ymHufiec Beskidzki ZHP najlepszym hufcem w ca³ym
w województwie œl¹skimw województwie œl¹skimw województwie œl¹skimw województwie œl¹skimw województwie œl¹skim

W tegorocznej edycji 2011/
2012 Wspó³zawodnictwa Huf-
ców z terenu województwa œl¹-
skiego  na szczeblu Chor¹gwi
Œl¹skiej, podsumowuj¹cej ca-
³oroczn¹  pracê, na 34 hufce
bior¹ce udzia³ we wspó³zawod-
nictwie, Hufiec Beskidzki ZHP
zaj¹³ zaszczytne 1  miejsce.

 W dniu 18.08.2012 r. na na-
radzie w Oœrodku Harcerskim
w Chorzowie z r¹k komendanta
Chor¹gwi Œl¹skiej hm Andrzeja
Lichoty, komendant Hufca Be-
skidzkiego hm Zdzis³aw Konec-
ki odebra³ puchar wraz z dyplo-
mem. Potwierdzaj¹cy wysoki
poziom pracy w latach 2011/
2012 i zaanga¿owania ca³ej ka-
dry i harcerzy bior¹cych udzia³
w ca³orocznej rywalizacji.

Jest to du¿e wyró¿nienie i wy-
soka ocena naszej pracy, a za-
razem wyzwanie na nastêpne
lata, aby Hufiec Beskidzki by³ li-
derem w pracy z m³odzie¿¹ nie
tylko na terenie Bielska-Bia³ej
i okolicznych powiatów a tak¿e
w czo³ówce w ca³ym wojewódz-
twie.  Harcerzem byæ to wcale
nie wada byæ harcerzem ka¿-
demu wypada – chcia³bym aby
to motto uœwiadomi³o, i¿ w na-
szych szeregach posiadamy wy-
specjalizowan¹ kadre instruk-
torsk¹ która pracuje ca³y rok
z m³odzie¿¹ jako wolontariusze
i warto w nas inwestowaæ.

Œwiadczyæ o tym mo¿e rów-
nie¿ fakt i¿ bielscy harcerze 8 i 9
wrzeœnia 2012 r. godnie repre-
zentowali swoje miasto na XIV
Ogólnopolskich Zawodach
z pierwszej pomocy gdzie repre-
zentacja w sk³adzie pwd. Anna
Jaworska, pwd. Adrianna
Knyps, Bart³omiej Blachura
i Rafa³ Ziomkowski zajeli II miej-
sce na trasie podstawowej.

Dziêkuje za zaanga¿owanie
i ¿yczê wszystkim instruktorom,
harcerzom i zuchom dalszej
harcerskiej przygody i sukce-
sów w realizowaniu wyznaczo-
nych celów w obecnym roku har-
cerskim.

Zapraszam równie¿ wszystkich mieszkañców Bielska-Bia³ej i okolicznych miejscowoœci na
wspólne œpiewanie przy ognisku które odbêdzie siê w dniu 22.09.2012 r. o godz. 16.30 na terenie
Campingu Ondraszek w Bielsku-Bia³ej.

Czuwaj!
Komendant Hufca Beskidzkiego

hm Zdzis³aw Konecki
http://www.slaska.zhp.pl/czuwaj/wspolzawodnictwo/2011
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150-lecie Uzdrowiska Jaworze150-lecie Uzdrowiska Jaworze150-lecie Uzdrowiska Jaworze150-lecie Uzdrowiska Jaworze150-lecie Uzdrowiska Jaworze
1862-20121862-20121862-20121862-20121862-2012

 Wyst¹pienie wójta Z. BylokaWyst¹pienie wójta Z. BylokaWyst¹pienie wójta Z. BylokaWyst¹pienie wójta Z. BylokaWyst¹pienie wójta Z. Byloka
Szanowni Pañstwo
W 1871 roku Wincenty Pol tak pisa³ o Jaworzu: „Je¿eli pod

wzglêdem leczniczym chorzy znajd¹ wszystko w Jaworzu, cze-
go potrzebowaæ bêd¹, to daleko wy¿ej k³adê zalety klimatycz-
ne tej miejscowoœci, bo o¿ywczy oddech Beskidów ma wszelkie
zalety powietrza górskiego podnó¿a, a nie ma ostroœci jego, tyle
czêstokroæ dotkliwej dla chorych, cierpi¹cych na s³aboœci pier-
siowe.” To zdanie napisane w niespe³na dekadê po przyznaniu
Jaworzu statusu uzdrowiska i dzisiaj nie straci³o nic na swej
aktualnoœci. I chocia¿ dzisiaj nie mamy ju¿ prawa nazywania siê
kurortem, to jednak w œwiadomoœci turystów, goœci oraz samych
mieszkañców pozostaj¹ wci¹¿ ¿ywe tradycje uzdrowiskowe.

Rada Gminy Jaworze, przyjmuj¹c dok³adnie w w pó³tora wieku
i jeden dzieñ od historycznej daty 11 czerwca 1862 r. uchwa³ê
w sprawie og³oszenia roku 2012 Rokiem 150-lecia nadania Ja-
worzu praw zdrojowych, a przed dwoma dniami tak¿e uchwa³ê
w sprawie przyst¹pienia do prac zwi¹zanych z nadaniem Gminie
Jaworze statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowisko-
wej, oficjalnie otworzy³a proces starania siê naszej gminy o re-
stytucjê statusu uzdrowiska. Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e
przyst¹pienie Jaworza w czerwcu bie¿¹cego roku do Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które
jest dla nas nie tylko partnerem w tym zakresie, ale swoistym
przewodnikiem i mecenasem.

I chocia¿ jesteœmy dopiero na pocz¹tku tej pewnie d³ugiej
i skomplikowanej drogi, to jestem przeœwiadczony, ¿e doprowa-
dzi ona nas do szczêœliwego celu. Wbrew pesymistom i scepty-
kom uda³o siê ju¿ wiele w tej materii zrobiæ. Od blisko dziesiêciu
lat systematycznie podnosimy jakoœæ œrodowiska, realizuj¹c klu-

czowe dla nas inwestycje turystyczne, infrastrukturalne czy wod-
no-kanalizacyjne, a tak¿e podnosimy œwiadomoœæ ekologiczn¹
m³odych pokoleñ, co jest w mojej opinii zadaniem podstawo-
wym. Ale równie wa¿ne, jeœli nie najwa¿niejsze znaczenie ma
tutaj uzyskanie dostêpu do wód leczniczych, bez czego nie mo¿e
byæ nawet marzeñ o powrocie do tradycji uzdrowiskowych. Dzi-
siaj mo¿emy byæ pe³ni nadziei, ¿e i ten warunek zostanie spe³-
niony, gdy¿ uda³o siê nam wspólnie z samorz¹dem wojewódz-
twa œl¹skiego porozumieæ co do zakupu na rzecz Jaworza dzia³ki
z dostêpem do istniej¹cego tutaj od trzydziestulat odwiertu so-
lanki.

Projekt „Jaworze-Zdrój” zapisany w strategii rozwoju gminy
z 2000 r. powoli zaczyna siê krystalizowaæ. To co dwanaœcie wy-
dawa³o siê tylko pobo¿nym ¿yczeniem, dzisiaj zaczyna nabieraæ
rzeczywistych kszta³tów. Dlatego te¿ w jubileuszowym roku 150-
lecia nadania Jaworzu praw zdrojowych, zdecydowaliœmy siê roz-
pocz¹æ pewnie trudne i wieloletnie dzia³ania na rzecz odzyskania
przez nasz¹ gminê statusu uzdrowiskowego. Jaworze jest bo-
wiem doskona³ym miejscem na wypoczynek, relaks i spêdzanie
wolnego czasu. Posiada wielki potencja³ – œrodowiskowy, spo-
³eczny oraz ekonomiczny, dziêki czemu ma wszelkie szanse, by
staæ siê w nied³ugim czasie znanym i uznanym oœrodkiem uzdro-
wiskowym w tej czêœci kraju u trójstyku granic Polski, Czech
i S³owacji.

Jaworze-Zdrój to nowa (choæ z wielowiekowymi tradycjami)
marka, o której bêdzie ju¿ nied³ugo g³oœno.

Zdzis³aw Bylok
Wójt Gminy Jaworze

Relacja z konferencji „150-lecie nadania Jaworzu prawRelacja z konferencji „150-lecie nadania Jaworzu prawRelacja z konferencji „150-lecie nadania Jaworzu prawRelacja z konferencji „150-lecie nadania Jaworzu prawRelacja z konferencji „150-lecie nadania Jaworzu praw
zdrojowych zdrojowych zdrojowych zdrojowych zdrojowych – na drodze do odzyskania statusu uzdrowisk na drodze do odzyskania statusu uzdrowisk na drodze do odzyskania statusu uzdrowisk na drodze do odzyskania statusu uzdrowisk na drodze do odzyskania statusu uzdrowiskaaaaa”””””

UZDROWISKO
[…] Z historii uzdrowiska. Jaworze nale¿y do najstarszych

miejscowoœci na Œl¹sku Cieszyñskim. Pierwsza wzmianka po-
chodzi z wykazu wsi ksi¹¿êcych ksiêstwa cieszyñ-
skiego z 1302r. Pod wzglêdem dokumentacji histo-
rycznej wagê ma dopiero adnotacja z 1305r. Znaj-
duje siê ona w opisie wsi maj¹cych dawaæ bisku-
powi wroc³awskiemu Henrykowi z Wierzbna dzie-
siêcinê zbo¿ow¹. Od momentu powstania Jaworze
mia³o wielu w³aœcicieli. Najwiêksz¹ jednak rolê
w jego rozwoju odegra³y skoligacone ze sob¹ ary-
stokratyczne rody baronów Laszowskich herbu Na-

³êcz (2 pokolenia) i hrabiów Saint-Genois d’Anneaucourt (4 po-
kolenia), w rêkach których Jaworze by³o przez okres 154 lat. Po-

zosta³o po nich do dnia dzisiejszego wiele zabytko-
wych pami¹tek. Szcz¹tki tych¿e rodów spoczywaj¹
na miejscowym cmentarzu katolickim. W roku 1862
Maurycy hrabia Saint-Genois za³o¿y³ w Jaworzu pierw-
sze na Œl¹sku Cieszyñskim uzdrowisko na tzw. Œl¹-
sku austriackim, które cieszy³o siê przez wiele lat
wielkim wziêciem, szczególnie wœród Polaków
z Galicji, dla których bezcenna by³a przede wszyst-
kim istniej¹ca tu swoboda u¿ywania jêzyka polskie-

JAJAJAJAJAWORZE WORZE WORZE WORZE WORZE – O¯YWCZY ODDECH BESKIDÓW O¯YWCZY ODDECH BESKIDÓW O¯YWCZY ODDECH BESKIDÓW O¯YWCZY ODDECH BESKIDÓW O¯YWCZY ODDECH BESKIDÓW
(fragmenty)
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go. Niemniej zawdziêcza siê Larischom poparcie i pomoc w za-
³o¿eniu po I wojnie œwiatowej przez dr Zygmunta Czopa zak³adu
wodoleczniczego. Sam hrabia odda³ do dyspozycji bielskiego
starosty pomieszczenia w zamku, gdzie bywa³o wiele znakomi-
toœci z krêgów politycznych i kulturalnych Polski miêdzywojennej,
co nie by³o bez znaczenia dla Jaworza. Daleko posuniête prace
zwi¹zane z przywróceniem Jaworzu statusu uzdrowiska przekre-
œli³ wybuch II wojny œwiatowej.

Przed stu piêædziesiêciu laty, 11 czerwca 1862 r., œl¹ski Urz¹d
Krajowy w Opawie wyda³ patent przyznaj¹cy Jaworzu prawa
uzdrowiskowe. Do patentu tego za³¹czono sporz¹dzone w jêzyku
polskim i niemieckim rozporz¹dzenie c.-k. ziemskiego presi-
dium w Œl¹sku wzglêdem zameldowañ w k¹pielu w Jaworzu,
a dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z przyjmowaniem kuracjuszy.1

Choæ o pozyskanie statusu kurortu zabiegali od wielu lat kolejni
w³aœciciele Jaworza, to dopiero Maurycy hrabia St. Genois d’An-
neucourt (1816-1886) sprawi³, ¿e wszelkie warunki formalne
i organizacyjne zosta³y wype³nione, a tym samym w³adze au-
striackie zgodzi³y siê przyznaæ Jaworzu miano uzdrowiska. G³ówn¹
myœl¹ ówczesnego pana na Jaworzu, która przyœwieca³a mu przy
realizacji jego planu, by³o nie wzbogacenie siê czy poszerzenie
rodowego maj¹tku, ale poprawa warunków ¿ycia mieszkañców
oraz, co za tym idzie, pobudzenie rozwoju samej miejscowoœci.
Zreszt¹ sam hrabia i jego ¿ona byli znani z zami³owañ filantropij-
nych i organizowania akcji dobroczynnych nie tylko lokalnie, ale
i w innych czêœciach cesarstwa. Jak mo¿na znaleŸæ we wspó³-
czesnych publikacjach, w tym Ÿród³ach zamieszczonych na stro-
nach internetowych gminy,2  wœród podstawowych dzia³añ, jakie
musia³y byæ w tym celu wykonane, wyró¿niæ mo¿na m.in. (1) przy-
stosowanie pa³acu (siedziby hrabiów) i oficyn do celów uzdrowi-
skowych, (2) budowa tzw. domu zdrojowego, restauracji oraz in-
nych obiektów zdrojowych, (3) urz¹dzenie i modernizacja parku
zdrojowego, (4) utworzenie urzêdu pocztowo-telegraficznego, (5)
uruchomienie lokalnej apteki, (6) instalacja oœwietlenia uliczne-
go, (7) zakup kilku stad owiec celem „pozyskiwania” tzw. ¿êtycy.

Miar¹ sukcesu projektu hrabiego Maurycego niech bêd¹ cho-
cia¿ nastêpuj¹ce fakty:
 w pierwszym roku istnienia zdrojowiska odwiedzi³o je 148 ku-

racjuszy z Prus, Galicji, Moraw, tzw. Królestwa Kongresowego
czy Austrii – liczba ta w kolejnych latach systematycznie ros³a,

 w latach 1870-90 rozwiniêto ofertê dostêpnych zabiegów lecz-
niczych, wœród których wymieniæ mo¿na picie ¿êtycy, k¹piele
igliwiowe, sztuczne k¹piele ¿elaziste czy k¹piel zimne w sta-
wie zaopatrywanym w wodê przez górskie potoki,

 dywersyfikowano dzia³alnoœæ leczniczo-uzdrowiskow¹ w stro-
nê rehabilitacji schorzeñ neurologicznych, uk³adu krwionoœne-
go, gastrycznych, organów p³ciowych, dermatologicznych, b³on
œluzowych czy reumatologicznych,

 rozwiniêto dzia³alnoœæ turystyczn¹ i rozrywkow¹ – m.in. powo-
³ano do ¿ycia kapelê muzyczn¹, urz¹dzano wieczorki taneczne,
otwarto czytelniê z pianinem i loteri¹, salê bilardow¹ i krêgiel-
niê, organizowano wycieczki po okolicy, utworzono mini-zoo,
urz¹dzono Ÿróde³ko wody pitnej itp.,

 Jaworze obecne by³o stale w periodykach i publikacjach po-
œwiêconych dzia³alnoœci uzdrowiskowej i kurortom, co spra-
wi³o, ¿e sta³o siê jednym z przoduj¹cych oœrodków zdrojowych
w tej czêœci Austro-Wêgier (publicity zapewni³ Jaworzu m.in.
Wincenty Pol, który by³ jednym z pierwszych kuracjuszy w Ja-
worzu i który opublikowa³ swój artyku³ na temat Jaworza
w galicyjskich „K³osach”, o Jaworzu pisano równie¿ w „Prze-
gl¹dzie Lekarskim” oraz krakowskim „Tygodniku
Powszechnym”),

 do Jaworza przybywali równie¿ znamienite posta-
cie œwiata kultury i polityki, wœród których wymie-
niæ mo¿na chocia¿by Mariê Konopnick¹, Aleksan-
dra Kotsisa czy Jana Kar³owicza – w póŸniejszym
okresie bywali tam równie¿ Maria D¹browska
(równie¿ popularyzowa³a uzdrowisko wœród spo-

³ecznoœci warszawskiej), Julian Tuwim, Ignacy Daszyñski,
Melchior Wañkowicz etc.3  Swoje wille zbudowali tu równie¿
premier Janusz Jêdrzejewicz (1933-34) oraz Henryk Józew-
ski (minister spraw wewnêtrznych w latach 1929-39 oraz
wojewoda wo³yñski i ³ódzki).
W 1906 r. Jaworze zmienia w³aœciciela – dotychczasowa w³a-

snoœæ rodziny St. Genois (nieco ju¿ podupad³a wskutek dzia³añ
spadkobierców hr. Maurycego) przechodzi w rêce hrabiów Lari-
schów, a ju¿ w 1909 r. Œl¹ski Urz¹d Krajowy w Opawie zawiesza,
wskutek braku zgody nowego w³aœciciela na realizacjê posta-
wionych mu przez w³adze warunków rozwoju kurortu, formalnie
jego prawa zdrojowe. Jednak¿e dzia³alnoœæ uzdrowiskowa (g³ów-
nie sanatoryjna, tj. hydroterapeutyczna oraz w zakresie k¹pieli
borowinowych, mineralnych i igliwiowych) nadal by³a tam pro-
wadzona i rozwijana a¿ do po³owy lat trzydziestych ubieg³ego stu-
lecia.

I tak, jak w okresie uzdrowiskowym renomê uzdrowisku zrobi³
m.in. Wincenty Pol, pisz¹cy do dzienników krakowskich pochwa-
³y na jego temat, tak w okresie miêdzywojennym przyczyni³a siê
do rozg³osu Jaworza pisarka Maria D¹browska, bywaj¹ca na
kuracjach w zak³adzie wodoleczniczym w Jaworzu, gdzie powsta-
³a m.in. czêœæ jej dzie³a „Noce i dnie” i inne drobniejsze utwory.
Tak¿e i Melchior Wañkowicz tworzy³ tu swój „Dysk Olimpijski”. Po
wojnie Jaworze zniszczone kilkumiesiêcznymi walkami fronto-
wymi, d³ugo i z trudem odbudowywa³o swoj¹ egzystencjê i zabie-
ga³o bezskutecznie o kontynuacjê prac zwi¹zanych z przywróce-
niem mu miana uzdrowiska. Niemniej pozosta³o ono znan¹
i ciesz¹c¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ miejscowoœci¹ lecznicz¹
z dwoma sanatoriami, turystyczn¹ i wypoczynkow¹, z rosn¹c¹ na
przestrzeni lat liczb¹ oœrodków wypoczynkowych. Równolegle
rozwija³a siê baza obiektów zapewniaj¹ca rozrywkê i wypoczy-
nek.[…]

Niezwykle wa¿nym czynnikiem rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego Gminy s¹ istniej¹ce tutaj Ÿród³a solankowe. Zgodnie
z tezami zawartymi w sporz¹dzonej przez Instytut Geologii w War-
szawie dokumentacji geologicznej oficjalnie potwierdzono, ¿e wy-
stêpuj¹ce tutaj z³o¿a mineralnych wód podziemnych z formacji
miocen-dewon maj¹ wielkie znaczenie dla celów leczniczych.
Wed³ug opracowania naukowego, o którym mowa wy¿ej, Ÿród³a
wód solankowych w Jaworzu charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi
cechami:

Zgodnie z orzeczeniem z 1980 roku „Woda z odwiertu Jaworze
IG-2 (…) zawiera 106,1 g/dm3 sk³adników sta³ych. Wœród anio-
nów przewa¿a jon chlorkowy Cl – 99,58% miliwali. Wœród katio-
nów przewa¿a jon sodowy Na+ 66,63 % miliwali oraz jon wap-

niowy Ca2+ 21,52 % miliwali. Ponadto woda zawie-
ra 313,02 mg/dm3 bromków, 13,61 mg/dm3 jod-
ków, 39,16 mg/dm3 ¿elaza, 3,8 mg/dm3 manganu
oraz 34,86 mg/dm3 kwasu metaborowego. Tempe-
ratura woda wynosi T= 23°C. Na tej podstawie ww.
wodê nale¿y scharakteryzowaæ jako 10,61% wodê
hipotermaln¹ chlorkowo-sodowo-wapniow¹, brom-
kow¹, jodkow¹, ¿elazist¹, manganow¹, borow¹”.
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Wody te, uznane za lecznicze, umo¿liwiaj¹ leczenie schorzeñ
gastrycznych, laryngologicznych i pulmonologicznych.

Wszelkie dzia³ania przedsiêbrane w gminie winny byæ podpo-
rz¹dkowane realizacji nadrzêdnej misji, zdefiniowanej w Strate-
gii Rozwoju Gminy Jaworze z 2000 roku jako: „uzdrowiskowa
gmina Jaworze jest rezydencjonaln¹ per³¹ podnó¿a Beskidów,
nawi¹zuj¹c do swego dziedzictwa kulturowego, zintegrowan¹ ak-
tywnoœci¹ mieszkañców i w³adz samorz¹dowych poprzez part-
nerstwo publiczno-prywatne tworzy warunki poprawy jakoœci ¿ycia
obcych i przysz³ych pokoleñ.”

Dlatego te¿ w³adze Gminy Jaworze opracowa³y za³o¿enia pro-
jektu pn. „Centrum balneorekreacyjne w Jaworzu”.  Dzia³ania gmi-
ny Jaworze zmierzaj¹ce do powstania na jej terenie kompleksu
geotermalnego zaowocowa³y w ci¹gu minionych lat powstaniem
szeregu dokumentów i opracowañ o ró¿nym zakresie, przezna-
czeniu i stopniu szczegó³owoœci.  Proces realizacji inwestycji geo-
termalnej jest du¿o bardziej skomplikowany w porównaniu do
obiektów przetwarzaj¹cych inny typ energii odnawialnej (wiatr, bio-
paliwo, biogaz). Oprócz typowej œcie¿ki wykonania szeregu analiz
i otrzymania pozwoleñ na budowê instalacji, inwestor musi uzy-
skaæ koncesje na wykonanie odwiertów i eksploatacjê wód geo-
termalnych, traktowanych przez prawo jako kopaliny.

NA DRODZE DO UZDROWISKANA DRODZE DO UZDROWISKANA DRODZE DO UZDROWISKANA DRODZE DO UZDROWISKANA DRODZE DO UZDROWISKA
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ liter¹ prawa4  gmina uzdrowiskowa to

gmina, której obszarowi lub jego czêœci zosta³ nadany status
uzdrowiska w trybie okreœlonym w ustawie, zaœ uzdrowisko to
obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowi-
skowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajduj¹cych
siê na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spe³-
niaj¹cy odpowiednie warunki, któremu zosta³ nadany status
uzdrowiska.

Prawo stanowi ponadto, ¿e status uzdrowiska mo¿e byæ nada-
ny gminie, która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

1) posiada z³o¿a naturalnych surowców leczniczych o po-
twierdzonych w³aœciwoœciach leczniczych na zasadach okreœlo-
nych w ustawie;

2) posiada klimat o w³aœciwoœciach leczniczych potwierdzo-
nych na zasadach okreœlonych w ustawie;

3) na jej obszarze znajduj¹ siê zak³ady lecznictwa uzdrowi-
skowego i urz¹dzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowa-
ne do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;

4) spe³nia okreœlone w przepisach o ochronie œrodowiska
wymagania w stosunku do œrodowiska;

5) posiada infrastrukturê techniczn¹ w zakresie gospodarki
wodno-œciekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbioro-
wego, a tak¿e prowadzi gospodarkê odpadami.

Jaworze do dnia dzisiejszego nie odzyska³o praw zdrojowych.
Mimo to jednak w œwiadomoœci spo³ecznej mieszkañców Jawo-
rza oraz okolicznych miejscowoœci pozostaj¹ jego tradycje uzdro-
wiskowe oraz nieco zatarty ju¿ wizerunek miejscowoœci o spo-
rym potencjale uzdrowiskowym. Sama gmina, przyjmuj¹c w 2000
r. strategiê rozwoju, ustali³a, ¿e jednym z podstawowych kierun-
ków rozwoju miejscowoœci jest stworzenie warun-
ków dla uzyskania przez Jaworze statusu miejsco-
woœci uzdrowiskowej. W³adze gminy w dokumencie
tym da³y wyraz temu, ¿e:
 funkcji uzdrowiskowej Jaworze zawdziêcza w prze-

sz³oœci s³awê i rozg³os, a obecnie mo¿e byæ ona
jej perspektyw¹ rozwoju,

 baza sanatoryjna i wypoczynkowa stwarza du¿e mo¿liwoœci
wypoczynku weekendowego a tak¿e nawi¹zuje do tradycji Ja-
worza jako oœrodka uzdrowiskowego prze³omu XIX i XX wieku
znanego w kraju i Europie,

 strategia powinna skoncentrowaæ siê na uzyskaniu przez gmi-
nê statusu gminy uzdrowiskowej, ugruntowaniu ekologiczne-
go image’u gminy, zagospodarowaniu i efektywnym wykorzy-
staniu posiadanego zasobu solanek, uzyskaniu przez gminê
statusu gminy uzdrowiskowej oraz zwiêkszeniu jakoœci i po-
ziomu zró¿nicowania oferowanych w gminie us³ug o charakte-
rze turystyczno-rekreacyjnym, sportowym, leczniczym i uzdro-
wiskowym,

 nale¿y d¹¿yæ do specjalizacji gminy w realizowaniu funkcji tury-
stycznych, rekreacyjnych i uzdrowiskowych,
Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e nawi¹zanie do uzdrowiskowego

charakteru Jaworza znalaz³o wyraz w misji gminy okreœlonej jako
uzdrowiskowa gmina Jaworze jest rezydencjaln¹ per³¹ podnó-
¿a Beskidów. Nawi¹zuj¹c do swego dziedzictwa kulturowego,
zintegrowan¹ aktywnoœci¹ mieszkañców i w³adz samorz¹do-
wych poprzez partnerstwo publiczno-prywatne tworzy warunki
poprawy jakoœci ¿ycia obecnych i przysz³ych pokoleñ. Zaœ pierw-
sze miejsce na liœcie strategicznych przedsiêwziêæ rozwoju gmi-
ny zaj¹³ projekt: Przywrócenie Jaworzu statusu gminy uzdro-
wiskowej – opracowanie i wdro¿enie koncepcji pt. „Jaworze
– Zdrój” (zw. Projektem „Jaworze-Zdrój”), opieraj¹cy siê na na-
stêpuj¹cych tezach:
 Jaworze jest nieodkryt¹ wspó³czeœnie per³¹ Beskidów, która
w przesz³oœci cieszy³a oko i cia³o wielu znamienitych postaci
polskiej literatury, sztuki oraz œwiata artystów. Ale zainteresowa-
nie ówczesnych celebrytów nie by³o bezinteresowne, gdy¿ Ja-
worze w zamian za ogrzewanie siê w odbitym blasku ich popu-
larnoœci i sympatii, oddawa³o cz¹stkê swojego wyj¹tkowego kli-
matu – szumu lasów i górskich potoków, czystego powietrza
i wody oraz rzadkiego œwiata roœlin i zwierz¹t. Dziêki temu mo-
gli oni cieszyæ siê dobrym zdrowiem oraz tworzyæ pamiêtane po
dzieñ dzisiejszy dzie³a. Zawieruchy historii oraz koleje losów
spowodowa³y, ¿e Jaworze na d³ugo przykryte zosta³o mg³¹ za-
pomnienia. Jednak dziêki temu nie utraci³o nic ze swej dziewi-
czej natury i dzisiaj na powrót przebudza siê z d³ugoletniego
snu, otwieraj¹c na nowo swe uzdrowiskowe podwoje.
 Jaworze jest doskona³ym miejscem na wypoczynek, relaks
i spêdzanie wolnego czasu. Posiada wielki potencja³ – œrodowi-
skowy, spo³eczny oraz ekonomiczny, dziêki czemu ma wszel-
kie szanse, by staæ siê w nied³ugim czasie znanym i uznanym
oœrodkiem uzdrowiskowym w tej czêœci kraju u trójstyku granic
Polski, Czech i S³owacji. Jaworze-Zdrój to nowa-tradycyjna mar-
ka, o której bêdzie jeszcze g³oœno.

DROGA DO UZYSKANIADROGA DO UZYSKANIADROGA DO UZYSKANIADROGA DO UZYSKANIADROGA DO UZYSKANIA
STSTSTSTSTAAAAATUSU UZDROWISKATUSU UZDROWISKATUSU UZDROWISKATUSU UZDROWISKATUSU UZDROWISKA

KROK PO KROKUKROK PO KROKUKROK PO KROKUKROK PO KROKUKROK PO KROKU

I. Podjêcie uchwa³y Rady Gminy o przyst¹pieniu do
prac zwi¹zanych z uzyskaniem przez gminê statusu
uzdrowiska, lub statusu obszaru ochrony uzdrowi-
skowej.
II. Uzyskanie informacji w Ministerstwie Zdrowia
(w Wydziale Uzdrowisk), czy istniej¹ realne przes³anki
utworzenia uzdrowiska w gminie (wizja lokalna w tere-
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nie specjalisty od spraw
uzdrowisk – stwierdzaj¹ca
posiadanie odpowiednich
obszarowo przestrzeni, obo-
wi¹zuj¹cych wskaŸników zie-
leni, umo¿liwiaj¹cych utwo-
rzenie strefy „A” ochrony
uzdrowiskowej oraz innych
stref ochronnych).

III. Wykonanie odwiertów wody
leczniczej zimnej lub termal-
nej i utworzenie kopalni bo-
rowin o ile istniej¹ na obsza-
rze planowanego uzdrowi-
ska.

IV. Zlecenie badañ i uzyskanie
œwiadectw od uprawnionych
przez Ministra Zdrowia insty-
tutów, potwierdzaj¹cych w³a-
œciwoœci lecznicze kopalin.

V. Zlecenie badañ klimatu lecz-
niczego i uzyskanie œwia-
dectwa od uprawnionych
przez Ministra Zdrowia insty-
tutów.

VI. Utworzenie obszaru górni-
czego i terenu górniczego
a tym samym powo³anie za-
k³adu górniczego.

VII. Doprowadzenie wód leczni-
czych do zak³adów lecznictwa
uzdrowiskowego.

VIII. Wykonanie rozwi¹zania
procesu utylizacji œcieków
po k¹pielowych.

IX. OPRACOWANIE OPERATU
UZDROWISKOWEGO (sys-
temem w³asnym lub zleco-
nym).

W Ministerstwie Zdrowia
w Wydziale Uzdrowisk dokonaæ:
 wstêpnego zaopiniowanie

przebiegu stref ochrony uzdrowiskowej;
 ustalenie kierunków leczniczych dla uzdrowiska w Minister-

stwie Zdrowia w oparciu o œwiadectwa wód i klimatu.
X. Przekazanie Operatu Uzdrowiskowego Ministrowi Zdrowia

do zaopiniowania.
XI. Decyzja Ministra Zdrowia o mo¿liwoœci prowadzenia lecznic-

twa uzdrowiskowego na obszarze gminy.
XII. Decyzja Prezesa Rady Ministrów ws. statusu uzdrowiska lub

obszaru ochrony uzdrowiskowej.
XIII. Gmina w okreœlonym terminie, opracowuje sta-

tut uzdrowiska, zgodnie z zapisami w operacie
uzdrowiskowym i zapisami w ustawie uzdrowi-
skowej (1 egzemplarz przesy³any Ministrowi Zdro-
wia; statut nale¿y zamieœciæ w Dzienniku Urzêdo-
wym Wojewody).

Opracowanie w³asne oraz na podstawie materia³ów
zgromadzonych w UG Jaworze:

Rados³aw G. Osta³kiewicz – Zastêpca Wójta Gminy Jaworze
Jaworze, 31 sierpnia 2012 r.

1 J. Roik, Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków, Oœrodek Pro-
mocji Gminy Jaworze & Wydawnictwo Regio, Jaworze, 2010,
s. 41.

2 Ibid. oraz http://www.kultura.jaworze.pl/index.php/
content,692.
3 Zob. te¿: http://jaworze.pl/index.php/content,26,56.
4 Ustawa z dn. 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.).
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Ze wspomnieñ Zofii Rydel, córki Marii
i Tadeusza Kosibowiczów

Jaworze – kurort ludzkich serc
Uzdrowisko – miejscowoœæ dysponuj¹ca naturalnymi czynni-

kami leczniczymi, do których zalicza siê wody mineralne oraz
w³aœciwoœci klimatyczne.

To najprostsza definicja, która krótko mówi o warunkach, jakie
kurort winien spe³niaæ, by na takie miano zas³u¿yæ. Zabrak³o w
niej bardzo istotnego elementu, bowiem oprócz wód mineral-
nych i w³aœciwego klimatu, wa¿na jest te¿ atmosfera, a tê tworz¹
ludzie odwiedzaj¹cy uzdrowisko.

O takiej niezwyk³ej atmosferze rozmawia³am z Zofi¹ Rydel, córk¹
Marii Kosibowicz, niegdysiejszej w³aœcicielki Willi „Zoœka”.

Wszystko zaczê³o siê  w 1929 roku. Wówczas do Jaworza przy-
jecha³a 6-œcio letnia Zosia Kosibowicz (Rydel), z matk¹ Mari¹,
¿on¹ znakomitego bêdziñskiego lekarza, Tadeusza Kosibowi-
cza. Pani doktorowa przyjecha³a do Jaworza wraz z dr Mieczys³a-
wem Rajsem (lekarz, legionista, mjr AK) oraz jego ma³¿onk¹.
Powodem tej eskapady by³o powietrze i niezwyk³y klimat pod-
b³atniañskiej miejscowoœci. Urok i niezwyk³oœæ Jaworza sta³y
siê przyczynkiem powstania  na pocz¹tku lat trzydziestych Willi
Zoœka – miejsca niezwyk³ego, przyci¹gaj¹cego niezwyk³ych lu-
dzi. W piêknym, stylowym budynku goœci³o sporo znanych posta-
ci. Odpoczywa³a tu córka Stanis³awa Wyspiañskiego, Helena.
Wincenty Pol zachwala³ uroki Jaworza w krakowskich magazy-
nach, w których publikowa³ felietony. Maria D¹browska- uwiel-
bia³a pisaæ i rozmyœlaæ w cieniu rosn¹cej nieopodal, roz³o¿ystej
lipy. Pod pachn¹cym drzewem powsta³a czêœæ „Nocy i Dni”. Ju-
lian Tuwim, goœci³ w willi w 1934 r.i w 1935r.  We wspomnieniach
Zofii Rydel poeta jawi siê, jako smakosz dobrej kawy i papiero-
sów, a tak¿e zapamiêta³y bryd¿ysta.  W 1937 roku w „Zoœce” miesz-
ka³a tak¿e hrabina Ewa Ma³achowska z córk¹ El¿biet¹. Wœród
znamienitych goœci nie zabrak³o ¿ony Janusza Jêdrzejewicza (od
10 maja 1933 roku premier Polski) oraz Wojewody Wo³yñskigo
Józefskiego.

Zosia Kosibowicz ch³onê³a niezwyk³¹ atmosferê, zachwycona
by³a zarówno Jaworzem, jak i ludŸmi tu goszcz¹cymi. Dorasta³a
poœród niezwyk³ych historii wymyœlanych przez poetów, pisarzy,
malarzy, jak i tych dziej¹cych siê naprawdê.

Maria D¹browska w swoich „Dziennikach” pisze nie tylko
o urokach Jaworza, ale te¿ o niezwykle przystojnym mê¿czyŸnie,
Jerzym Czopie, synu dr Zygmunta Czopa, który za³o¿y³ s³ynny za-
k³ad wodoleczniczy.

Z dr Czopem i jego rodzin¹ wi¹¿e siê inna piêkna historia roman-
tyczna. Otó¿ doktor oprócz syna mia³ córkê Martê. Kiedy dziewczyna
mia³a blisko16-œcie lat, wraz z rodzicami wybra³a siê do bielskiego
teatru. Nale¿y wspomnieæ, ¿e Marta Czopówna by³a niezwykle piêkn¹,
m³od¹ kobiet¹. Jej uroda zachwyci³a bêd¹cego na spektaklu, 30 let-
niego ksiêcia greckiego Stawro. Poniewa¿ dziewczyna mia³a nie tylko
niebagateln¹ urodê, ale te¿ bogate wnêtrze, mê¿czyzna
zakocha³ siê bez pamiêci. Postanowi³ wróciæ do Bielska,
gdy¿ nie by³ w stanie zapomnieæ o uroczej Polce.

Kupi³ sto ró¿, przyjecha³ do Jaworza i powiedzia³
dr Czopowi, i¿ musi o¿eniæ z jego córk¹.

Te niezwyk³e oœwiadczyny sprawi³y, ¿e 16-latka
wysz³a za m¹¿. Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ

o tym, ¿e i ksi¹¿ê Stawro by³ niezwykle przystojnym i interesuj¹-
cym mê¿czyzn¹.

Marta po œlubie wyjecha³a do Wiednia, gdzie jej ma³¿onek mia³
domy, a po jakimœ czasie urodzi³a dwóch synów, Jana i Jerzego.

Rodzina Stawro wiod³a szczêœliwe i spe³nione ¿ycie, a¿ do
momentu, w którym ksi¹¿ê kupi³ sobie nowoczesny automobil.
Postanowi³ owa per³¹ motoryzacji pojechaæ w interesach do
Szwajcarii. Tam niestety dosz³o do tragicznego wypadku. Samo-
chód spad³ w przepaœæ, ksi¹¿ê nie mia³ ¿adnych szans, zgin¹³ na
miejscu. Marta Stawro nie chcia³a d³u¿ej pozostawaæ w Wiedniu,
zatem sprzeda³a tamtejsze nieruchomoœci i wróci³a do Jaworza,
gdzie zamieszka³a wraz z rodzicami.

Inna historia, zwi¹zana z Jaworzem i Will¹ „Zoœka”, jest ju¿
zdecydowanie mniej romantyczna, ale istotna historycznie.

W 1939 roku dwa miesi¹ce przed wybuchem wojny Zofia Kos-
sak-Szczucka przyjecha³a do Jaworza, do Marii Kosibowiczowej.
Pisarka by³a za³amana psychicznie, przeczuwa³a, ¿e Hitler roz-
pêta piek³o, ba³a siê tego, co mia³o wkrótce nadejœæ. By³a
w posiadaniu m.in. wartoœciowych ksi¹¿ek, wspania³ych rodzin-
nych sreber, jednak przede wszystkim ba³a siê o w³asne ¿ycie.

Maria poradzi³a Zofii Kossak-Szczuckiej, by ta nie bacz¹c na
nic wyjecha³a do Szwajcarii, zabieraj¹c z sob¹ jedynie warto-
œciowe historycznie woluminy i pami¹tki rodzinne. Powieœciopi-
sarka jednak nie wyjecha³a z Polski.

Podczas wojny by³a w Warszawie, gdzie prowadzi³a dzia-
³alnoœæ konspiracyjn¹ i charytatywn¹. Stanê³a tak¿e na czele
Frontu Odrodzenia Polski, tajnej organizacji katolickiej, bê-
d¹cej kontynuacj¹ przedwojennej Akcji Katolickiej. W 1943
aresztowana i przewieziona do obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau. Przeniesiona do warszawskiego Pawiaka
i skazana na œmieræ. Uwolniona w 1944 roku, uczestniczka
Powstania Warszawskiego.

Warto na koniec zerkn¹æ na wpisy s³ynnych goœci, które znala-
z³y siê w pami¹tkowej ksiêdze, któr¹ z pietyzmem przechowuje
Zofia Rydel.

Gustaw Morcinek polski pisarz, urodzony w Karwinie, nauczy-
ciel, publicysta i pose³ na Sejm. Wiêzieñ niemieckich obozów
koncentracyjnych w Skrochowicach, Sachsenhausen i Dachau.

Przebywaj¹cy w Willi „Zoœka” w 1939 roku Morcinek, pod dat¹
15.08 napisa³:

„Wpisujê siê z serdecznym ¿yczeniem, by Pani zawsze widzia-
³a w naszych Beskidach uœmiech Boga”.

Bronis³aw Jamontt, malarz i pedagog, po wojnie rektor ASP
w Toruniu naszkicowa³ Dêby w Jaworzu. I on pozostawi³ po sobie
pami¹tkê, pisz¹c: „W braku laku wiecznym piórem na wieczn¹

pami¹tkê”, 27.08.1947.
Zaœ w 28.08.47 r. swoj¹ obecnoœæ zaznaczy³a

Krysia Chmurska – wnuczka Stanis³awa Wyspiañskie-
go.

Wys³ucha³a i spisa³a
Agata Jêdrysko
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Historia, chwila obecna oraz przysz³oœæ Szpitala
Opieki D³ugoterminowej BZLR w Jaworzu

Dzisiejszy Beskidzki Zespó³ Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital
Opieki D³ugoterminowej w Jaworzu, jest spadkobierc¹
powsta³ego w XIX wieku uzdrowiska, za³o¿onego przez hrabiego
Maurycego Saint Genois d’ Anneacourt. Do dziœ placówce s³u¿¹
budynki „Maria” – dawna siedziba zarz¹dcy uzdrowiska Edwarda
Kwisdy, jak i zbudowane nieco póŸniej przy ulicy Wapienic-
kiej obiekty, w których dziœ funkcjonuje oddzia³ dla d z i e c i
i m³odzie¿y. Obok nich powsta³y w II po³owie XX wieku nowe bu-
dynki Jerzy II, zaœ kilka lat temu oddano do u¿ytku „Szymona”
i „Jasia”, gdzie mieœci siê nowoczesne centrum hydroterapii.
Pomimo, ¿e niektóre z obiektów maj¹ blisko 100 lat, stale mo-
dernizowane i remontowane, dzisiaj standardem dorównuj¹ wy-
mogom szpitalnym i uzdrowiskowym w takim samym stopniu,
jak te najnowsze.

Historiê, chwilê obecn¹ szpitala oraz realne plany na najbli¿sz¹
przysz³oœæ przedstawi³a dr n.med. Gra¿yna Habdas dyrektor
Szpitala Opieki D³ugoterminowej BZLR w Jaworzu.

Uzdrowisko powsta³e w 1861 roku by³o zarz¹dzane przez
Edwarda Kwisdê. Jego Infrastrukturê stanowi³y wszystkie bu-
dynki zespo³u pa³acowego w centrum Jaworza. W pierwszym
okresie do kurortu Jaworze przyjecha³o 148 kuracjuszy z Prus,
Kongresówki (Królestwo Polskie- zabór rosyjski) i ca³ej Galicji-
zabór austriacki. Wówczas leczono g³ównie schorzenia gastrycz-
ne, pulmonologiczne oraz psychosomatyczne. Metody, jakie sto-
sowano dziœ wydaj¹ siê archaiczne,  jednak wówczas cieszy³y
siê uznaniem kuracjuszy, którzy dziêki nim…. wracali do zdrowia.

By³y to miêdzy innymi: k¹piele w igliwiu, chodzenie boso po tra-
wie, kuracje ¿êtyc¹.

W latach 1870-1890 uzdrowisko Jaworze zyskiwa³o wci¹¿
wiêksz¹ renomê. Zbudowano nowe wille, Dom Zdrojowy i Za-
k³ad K¹pielowy. Obiekty te da³y pocz¹tek dzisiejszemu Beskidz-
kiemu Zespo³owi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu. W
gronie kuracjuszy nie brakowa³o ludzi znanych: Win-
centego Pola, Juliana Tuwima czy Marii Konopnic-
kiej. Warto wiedzieæ, ¿e wówczas ju¿ leczono dodat-
kowo schorzenie kardiologiczne, neurologiczne i
stosowano m.in. k¹piele borowinowe, inhalacje,
elektroterapiê i hydroterapiê.

Jerzy I

Szymon

Niestety w 1909 roku Jaworze utraci³o status uzdrowiska. W
1918 roku czêœæ urz¹dzeñ i budynków zdrojowych przej¹³ dr Zyg-
munt Czop. Zak³ad dr Z.Czopa dzia³a³ do jego œmierci w 1923
roku, póŸniej schedê przej¹³ syn- Jerzy Czop, który prowadzi³ go
do 1939 roku. On te¿ wybudowa³ dzisiejszego „Jerzego I”, zaœ do
Jaworza w tym czasie na leczenie przyje¿d¿ali m.in. Maria D¹-
browska, Mira Zimiñska-Sygietyñska, Zofia Kossak-Szczucka,
Melchior Wañkowicz czy Stefan Kisielewski. W latach 30-tych XX
wieku powsta³o tu drugie na Œl¹sku prewentorium dla dzieci (przy
dzisiejszej ulicy Wapienickiej), w którym w okresie II wojny œwia-
towej mieœci³ siê szpital dla ¿o³nierzy niemieckich, natomiast bu-
dynki zak³adu wodoleczniczego zamieniono na stajniê.

Po II wojnie œwiatowej w prewentorium utworzono Dzieciêcy
Zespó³ GruŸliczy i Chorób P³uc, którego wieloletnim dyrektorem
by³a dr Maria Ni¿egorodcew. Wiosn¹ 1946 roku rozpoczêto odbu-
dowê zak³adu wodoleczniczego dr Czopa. Pierwszych pacjentów
przyjêto ju¿ w paŸdzierniku 1945 roku, by³y to dzieci z by³ego obo-
zu KL Auschwitz oraz dzieci z Warszawy – wywiezione do obozów
przejœciowych, po upadku powstania w 1944 roku. G³ównie le-
czono gruŸlicê i choroby uk³adu oddechowego. Dr Maria Ni¿ego-
rodcew zgromadzi³a wokó³ siebie znakomitych specjalistów, dziêki
którym m.in. do katalogu zabiegów wprowadzono gimnastykê
lecznicz¹.

W 1962 roku utworzono Beskidzki Oœrodek Sanatoryjno-Pre-
wentoryjny, w jego sk³ad wchodzi³o prewentorium dzieciêce
w Jaworzu, w Buczu i Górkach Wielkich. Zak³ad liczy³ wówczas
ponad 450 ³ó¿ek. Obecnie zak³ad w Buczu dzia³a, jako oddzielny
oœrodek leczniczy, zaœ w Górkach Wielkich zakoñczy³ dzia³alnoœæ
w 2003 roku. Oœrodek w Jaworzu zmienia³ swoje nazwy. Osta-
tecznie w latach 70-tych XX wieku, gruŸlica zosta³a na tyle opano-
wana, ¿e oferta lecznicza jaworzañskiego oœrodka zosta³a
poszerzona o leczenie chorób uk³adu ruchu. W 1971 roku w od-
dziale dzieciêcym zosta³y utworzone: inhalatorium, laboratorium

i pracownia badañ czynnoœciowych. W 1974 roku
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Oœrodek Fizjoterapii i Rehabi-
litacji przy dzisiejszej ulicy S³onecznej. Wtedy te¿ zbu-
dowano nowe obiekty, a oferta oœrodka zosta³a wzbo-
gacona o saune, salê rehabilitacyjn¹, boisko i korty
tenisowe. W 1987 roku zosta³ oddany do u¿ytku no-
woczesny obiekt przyrodoleczniczy, tak¿e zmieniono
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Centrum Hydroterapii

Dyrekcja Szpitala i Izba Przyjêæ

Jerzy II

Tzw. przewi¹zka pomiêdzy

Jerzym II i Szymonem

Parapodium dynamiczne - pionizuje
pacjenta z pora¿eniem

nazwê na Beskidzki Zespó³ Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jawo-
rzu. W 1994 roku sanatorium zosta³o przekszta³cone w Szpital
Opieki D³ugoterminowej BZLR i pod t¹ nazw¹ funkcjonuje do
dziœ. Powodem ostatniej zmiany by³y przepisy prawne, które nie
pozwalaj¹ na funkcjonowanie sanatoriów, w miejscowoœciach
nie posiadaj¹cych statusu uzdrowiska. W 2005 roku przy szpita-
lu uruchomiono poradniê rehabilitacyjn¹ dla doros³ych oraz dla
dzieci i m³odzie¿y, oferta szpitala w tym zakresie zosta³a  posze-
rzona o leczenie chorób uk³adu nerwowego. W 2007 roku odda-
no do u¿ytku budynek „Szymon” - przez prawie 15 lat sta³
w stanie surowym – gdzie mieszcz¹ siê nowoczesne pokoje dla
pacjentów, dy¿urka pielêgniarska, winda, a ca³oœæ jest po³¹czo-
na z g³ównym budynkiem szpitalnym „Jerzy II”.

W latach 2008-2010 dokonano przebudowy i modernizacji szpi-
tala dla doros³ych. Zmodernizowane zosta³y: sale pacjentów,
hydroterapia, wodolecznictwo, basen, zak³ad rehabilitacji, pra-

cownia RTG, laboratorium, izby przyjêæ, równie¿ roz-
szerzono zakres badañ o badania ultrasonograficz-
ne. Wszystkie budynki dostosowano dla potrzeb
osób niepe³nosprawnych.

W 2010 roku powsta³o jaworzañskie Centrum Hy-
droterapii Solankowej, w przebudowanym obiekcie
„Jaœ”. Od 2011 roku trwa modernizacja oddzia³u dla
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dzieci i m³odzie¿y, przy ulicy Wapienickiej. W 2011 roku otwarto
pododdzia³ rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej, uk³adu kr¹-
¿enia, wczesn¹ rehabilitacjê neurologiczn¹, zaœ badania diagno-
styczne wzbogacono testami wysi³kowymi i spirometrycznymi. Tak¿e
w ubieg³ym roku zakupiono sprzêt ratuj¹cy ¿ycie – w zwi¹zku z
rozpoczêciem rehabilitacji kardiologicznej oraz uzupe³niono no-
woczesny sprzêt rehabilitacyjny,
przyby³o wanien do masa¿u pod-
wodnego, rêcznego i pere³kowe-
go- szpital inwestuje w szeroko
rozumian¹ hydroterapiê.

Blisko rok temu placówka zo-
sta³a wpisana na ministerialn¹
listê szpitali, uprawnionych do
prowadzenia specjalizacji lekar-
skich, na kierunku rehabilitacji
medycznej.

Dziœ BZLR Szpital Opieki D³u-
goterminowej sk³ada siê z
dwóch zespo³ów budynków-
przy ulicy S³onecznej (szpital dla
doros³ych, gdzie mieœci siê
równie¿ dyrekcja szpitala i cen-
trum hydroterapii solankowej)
oraz przy ulicy Wapienickiej – od-
dzia³ dla dzieci i m³odzie¿y wraz
z budynkiem dla rodziców milu-
siñskich. Szpital przyjmuje oko-
³o 9 tysiêcy pacjentów rocznie –
stacjonarnie i ambulatoryjnie –
to spora liczba, maj¹c na uwa-
dze czas leczenia na oddzia³ach
rehabilitacyjnych – od 3 tygodni do 3 miesiêcy.

W poradniach rocznie jest przyjmowanych oko³o 2
tysiêcy pacjentów, w laboratorium wykonuje siê bli-
sko 4 tysiêcy badañ, zaœ w placówce pracuje 28 le-
karzy – w tym 4-rech ze stopniem doktora nauk me-
dycznych, 34 pielêgniarki, 31 rehabilitantów, 5 psy-
chologów, 3 logopedów i 3 terapeutów zajêciowych.

Oprócz oferty stricte leczniczej, szpital oddaje do dyspozycji pa-
cjentów saunê, boisko, plac zabaw dla dzieci, a we wspó³pracy z
Urzêdem Gminy, mo¿liwoœæ korzystania -pod opiek¹ rehabilitan-
tów - z boiska i kortów tenisowych przy ulicy Koralowej. Ponadto
propagowany jest Nord Walking, który mo¿na z powodzeniem upra-
wiaæ na œcie¿kach Parku Zdrojowego.

Trwaj¹ prace w segmencie A
na oddziale dzieciêcym, gdzie
w przysz³oœci przyjmowane bêd¹
noworodki i dzieci „ryzyka” do 1
roku ¿ycia, zagro¿one np. mózgo-
wym pora¿eniem dzieciêcym.
Planowany jest tak¿e remont bu-
dynku „hotelowego” tzw Ma-
riensztatu i po³¹czenie go prze-
wi¹zk¹ z g³ównym budynkiem
szpitalnym dla dzieci. Chodzi o
to, by rodzice towarzysz¹cy swe-
mu dziecku podczas leczenia,
mogli bez koniecznoœci wycho-
dzenia na zewn¹trz, przemiesz-
czaæ siê pomiêdzy oddzia³ami, a
czêœci¹ „hotelow¹” przeznaczon¹
dla rodziców- opiekunów dziec-
ka.

W 2015 roku planowana jest
modernizacja budynku „Olimp”
równie¿ przy ulicy Wapienickiej.
Tutaj dzia³a „hotel” dla opieku-
nów, organizowane s¹ kolonie
rehabilitacyjne i zielone szko³y.

Równie¿ za trzy lata planowa-
ne s¹ gruntowny remont i modernizacja budynku
„Jerzy I”, a wiêc najstarszego obiektu z lat 20-tych XX
wieku, jak i rozbudowa inhalatorium, budowa œcie-
¿ek zdrowia, poszerzenie oferty rehabilitacyjnej, in-
formatyzacja szpitala, a tak¿e monitorowanie efek-
tów rehabilitacji w domu pacjenta przez pracowni-
ków szpitala.

Red
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Podczas konferencji g³os zabra³ burmistrz Ustronia Ireneusz
Szarzec, który zwróci³ uwagê na podobieñstwa ³¹cz¹ce nasze
miejscowoœci, jeœli chodzi o walory uzdrowiskowe. Jednocze-
œnie podkreœlaj¹c niezaprzeczalne  walory Jaworza w ubieganiu
siê o status uzdrowiska, burmistrz Ustronia zwróci³ uwagê ze-
branym uczestnikom konferencji na zagro¿enia i problemy, jakie
s¹ nierozerwanie zwi¹zane z funkcjonowaniem uzdrowiska. Plu-
sy tego stanu rzeczy te¿  s¹ niekwestionowane, jak: podniesie-
nie presti¿u  miejscowoœci, wzrost wartoœci gruntów, przyci¹gniê-
cie turystów, wzrost liczby obiek-
tów o znaczeniu us³ugowym
i turystycznym, a co za tym idzie
wzrost miejsc pracy.

Jak podkreœli³ burmistrz Ustro-
nia, te dwie miejscowoœci ³¹czy
podobna XIX-wieczna historia
uzdrowiskowa, mamy podobne
walory klimatyczne i przyrodni-
cze, te same z³o¿a – z tymi sa-
mymi trudnoœciami… Ustroñ
w latach 70-tych XX wieku mia³
to szczêœcie, ¿e ówczesne w³a-
dze postawi³y na Jastrzêbie
Zdrój, jako  oœrodek górniczy, zaœ
na Ustroñ, jako centrum uzdro-
wiskowe. Powo³ano wówczas
do ¿ycia   uzdrowisko Jastrzêbie
Zdrój – Ustroñ, z siedzib¹ w
Ustroniu. Zaczê³y powstawaæ
nowe oœrodki. Obecne uzdrowisko Ustroñ, dzia³a na zmienio-
nym obszarze w stosunku do granic historycznych. Nie by³y to
³atwe  dzia³ania szczególnie dla mieszkañców, którzy czêsto byli
wyw³aszczani ze swoich nieruchomoœci i to w ca³ej dzielnicy.
W tym miejscu powsta³y od pocz¹tku nowe zak³ady uzdrowisko-
we. Dawne obiekty  uzdrowiskowe znalaz³y siê czêsto ju¿ poza
stref¹  uzdrowiskow¹ i nie pe³ni¹  dawnej swojej roli. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e uzdrowisko powsta³o od nowa.

Jak podkreœli³ prelegent  to wa¿na sprawa dla mieszkañców,
poszczególne strefy uzdrowiska od „A” do „D” pe³ni¹ ró¿ne role,
tak¿e znajduj¹ce siê tam obiekty, albo wymagaj¹ przebudowy,
firmy likwidacji b¹dŸ reorganizacji, mo¿e to prowadziæ do koniecz-

G³os burmistrza Ustronia – Ireneusza Szarzca

noœci wyw³aszczania lub wykupu nieruchomoœci przez gminê
itd. Wi¹¿e siê to z wieloma niedogodnoœciami dla sta³ych miesz-
kañców danej strefy. Jednak jest to podyktowane wymogami usta-
wy o uzdrowiskach. Tak wiêc w strefie „A” nie mo¿na budowaæ
parkingów, stawiaæ urz¹dzeñ telekomunikacyjnych itd. Zatem
uzdrowiska ma presti¿, jednak wymagaj¹cy wielu poœwiêceñ ze
strony mieszkañców oraz w³adz samorz¹dowych. Tak wiêc uzdro-
wisko o na pewno presti¿, ale wymagaj¹cy du¿ych poœwiêceñ ze
strony mieszkañców  jak i w³adz samorz¹dowych.

Kolejnym punktem, który ³¹czy
Jaworze i Ustroñ to z³o¿a solan-
kowe, te same problemy z wydaj-
noœci¹, mineralizacj¹, tempera-
tur¹. Ustroñ ma jednak tê przewa-
gê, ¿e posiada drugi otwór do za-
t³aczania  zu¿ytej solanki, gdy¿ nie
ma mo¿liwoœci wypuszczania so-
lanki do wód powierzchniowych ze
wzglêdu na ska¿enie œrodowiska.
Z kolei otwór do zat³aczania zu¿y-
tej solanki w g³¹b ziemi te¿ ma
swoje mo¿liwoœci i nie wiadomo,
na jak d³ugo to wystarczy.

Kolejny temat to wykaz gmin
uzdrowiskowych przeznaczonych
do prywatyzacji. Tutaj Ireneusz
Szarzec wskaza³ na obawy zwi¹-
zane z prywatnym inwestorem,

obawy te by³y podzielane zarówno przez personel medyczny uzdro-
wiska, jak i w³adze miasta. Ostatecznie  rz¹d zdecydowa³, ¿e tylko
Krynica pozostanie uzdrowiskiem „narodowym”, reszta  zostanie
sprzedana. Na razie  ustronianie nieco odetchnêli z ulg¹, prze-
targ na zakup Uzdrowiska Ustroñ wygra³a firma z bran¿y medycz-
nej, która inwestuje w rozwój kurortu.

I na koniec burmistrz I.Szarzec podkreœli³ jeszcze jedn¹ wa¿n¹
rzecz – wykorzystanie odwiertu nie nale¿y do gminy, lecz podlega
górnictwu. Miasto, ani gmina nie mog¹ dostaæ koncesji na wy-
dobycie z³ó¿, mo¿e go dostaæ np. firma prywatna pod nadzorem
urzêdu górniczego. To wszystko musi mieæ odzwierciedlenia
w statucie uzdrowiska, ustanowionych strefach uzdrowiskowych.

Red

Uczestnicy konferencji

Cel dzia³ania i charakter uzdrowisk, w porównaniu do lat ubie-
g³ych bardzo siê zmieni³y. Wczeœniej sanatoria by³y postrzegane
doœæ stereotypowo, jako miejsca wypoczynku w ramach urlopu,
zabawy, oderwania od œrodowiska, zatem leczenie by³o na dru-
gim miejscu- mówi³a Beata Matyszkiewicz Naczelny Lekarz
Uzdrowisk Województwa Œl¹skiego. Dziœ uzdrowi-
ska i sanatoria to nie miejsca zabawowego rekone-
sansu, ale leczenia i rehabilitacji. Ka¿dy z nas ulega
procesowi starzenia, wiêc bêdzie wczeœniej lub póŸ-
niej potrzebowa³ ró¿nego rodzaju zabiegów, w któ-
rych wykorzystane bêd¹ naturalne metody. Chorzy
przyje¿d¿aj¹ do uzdrowisk nie w celach turystycznych,

Pozytywne zmiany

choæ samo miejsce gdzie znajduje siê uzdrowisko równie¿ ma
niebagatelne znaczenie, ale g³ównie ze wzglêdu na poziom us³ug
medycznych i rehabilitacyjnych œwiadczonych w danym kurorcie.

Beata Matyszkiewicz równie¿ omówi³a wybrane aspekty usta-
wy o uzdrowiskach, zasady leczenia pacjentów w ramach NFZ.

Ponadto zwróci³a uwagê na prawne obostrzenia
dotycz¹ce funkcjonowania uzdrowiska: musi ono
posiadaæ miêdzy innymi surowce naturalne o nie-
podwa¿alnych walorach leczniczych, a tak¿e winny
dzia³aæ w nim zak³ady lecznictwa uzdrowiskowego,
stosuj¹ce szerok¹ gamê nowoczesnych metod sze-
roko rozumianej rehabilitacji ró¿nych schorzeñ.

Red

Uzdrowiska dzisiejsze to wrêcz du¿e przedsiêbiorstwa, wyma-
gaj¹ce sporych nak³adów finansowych- podkreœli³a Bo¿ena Sie-
dlecka zastêpca dyrektora Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo-
³ecznych Œl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach.

Zak³ady zdrowia
Prelegentka omówi³a tak¿e rolê i znaczenie kurortów, w kontek-
œcie Strategii Rozwoju Województwa Œl¹skiego, szkicuj¹c miej-
sca poszczególnych dziedzin gospodarki, jak: przemys³, szkol-
nictwo, dostêpnoœæ us³ug i s³u¿ba zdrowia.      Red
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Z dziejów uzdrowisk na Œl¹sku

Pierwszym prelegentem by³ dr Jerzy Polak – Prezes Honoro-
wy Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, który przed-
stawi³ bogat¹ historiê œl¹skich uzdrowisk obejmuj¹cych tereny
Górnego Œl¹ska i Œl¹ska Cieszyñskiego.

Moda na leczenie k¹pielami i wodami mineralnymi dotar³a na
nasz teren stosunkowo póŸno,  dopiero w XIX wieku,
gdy tymczasem na Dolnym Œl¹sku leczenie uzdro-
wiskowe by³o modne ju¿ w XVII wieku (Duszniki,
Kudowa, Œwieradów itp.). Pocz¹tkowo z dobro-
dziejstw kurortów korzysta³a szlachta, magnaci, bo-
gaci przemys³owcy, z czasem do tej grupy do³¹czyli
literaci, artyœci, bogaci kupcy, politycy, urzêdnicy. Po-
mys³odawcami i twórcami wy¿ej wspomnianych

uzdrowisk byli najczêœciej arystokraci, bêd¹cy tak¿e w³aœciciela-
mi ziemskimi. Zatem przeznaczali czêœæ ziem pod budowê ku-
rortów, tak by mo¿na by³o wykorzystaæ walory œrodowiskowe oraz
zasoby naturalne terenu.

Uzdrowiska te stawa³y siê miejscami, do których chêtnie przy-
je¿d¿ali znamienici przedstawiciele europejskich
dworów królewskich i ksi¹¿êcych.

***************
Na terenie dzisiejszego województwa œl¹skiego

pierwszym uzdrowiskiem by³a wieœ Czarków- ma³a
dziœ miejscowoœæ po³o¿ona ko³o Pszczyny, gdzie pry-
watne uzdrowisko w³aœcicieli tej ziemi – ksi¹¿¹t psz-
czyñskich, z inicjatywy Fryderyka Ferdynanda Anhal-

Droga trudna lecz satysfakcjonuj¹ca

Dziœ wiele miejscowoœci stara siê o odzyskanie statusu uzdro-
wiska – twierdzi³ Jan Golba prezes Gmin Uzdrowiskowych RP
i burmistrz Muszyny. Przed II wojn¹ œwiatow¹ w Polsce dzia³a³o
prawie 250 uzdrowisk, dziœ mamy ich tylko 45. Prezes Golba
przybli¿y³ s³uchaczom zasady tworzenia uzdrowiska.

Czy Jaworze Zdrój ma szanse na reaktywacjê?
Bêdziemy musieli wpisaæ siê z istniej¹cymi renomowanymi

uzdrowiskami europejskimi, jak Baden Baden, Karlove Vary, czy
polskimi: Krynica, Muszyna, Szczawnica, Ustroñ itp. Szczególnie
na przyk³adzie europejskich kurortów mo¿na podpatrzeæ, co na-
le¿y zrobiæ, aby turyœci i kuracjusze zechcieli przyjechaæ w³aœnie
do nas. Na rynku uzdrowiskowym panuje du¿a konkurencja, licz¹
siê bowiem: infrastruktura, oferta lecznicza oraz wysoko wykwa-
lifikowany personel medyczny.

Dziœ uzdrowiska przeœcigaj¹ siê nie tylko w poszerzaniu oferty
leczniczej, ale i bazy turystycznej dla kuracjuszy komercyjnych-
kontynuowa³ Jan Golba.

Profilaktyka, rekreacja i wypoczynek to – obok leczenia i reha-
bilitacji – podstawy dzisiejszych kurortów – doda³ burmistrz Mu-
szyny. Ponadto owe placówki powoli zaczynaj¹ specjalizowaæ
siê w promowaniu szeroko rozumianej kultury – nie tylko regio-
nalnej – organizuj¹ tematyczne festiwale filmowe, muzyczne, wer-
nisa¿e itd. Ponadto wa¿ny jest aspekt spo³eczny, jedno nowe
miejsce pracy w uzdrowisku, generuje powstanie oko³o 5 miejsc
pracy w turystyce, na obrze¿ach kurortu.

Tak wiêc korzyœci s¹ namacalne: wiêksza dba³oœæ o œrodowi-
sko naturalne, rozszerzone prawo do ochrony walorów œrodowi-
skowych gminy, prawo kontraktowania z NFZ leczniczych us³ug
uzdrowiskowych, presti¿ miejscowoœci, nowe miejsca pracy, ko-
rzyœci z pobierania op³aty uzdrowiskowej, dodatkowe punkty
w ubieganiu siê o œrodki unijne na ochronê œrodowiska itd.

S¹ tak¿e niestety i pewne niedogodnoœci: ograniczenia w roz-
woju dzia³alnoœci gospodarczej, spe³nienie kosztownych wyma-
gañ œrodowiskowych, spe³nienie kosztownych wymagañ uzdro-
wiskowych czyli posiadanie niezbêdnej infrastruktury. Podsumo-
wuj¹c sw¹ wypowiedŸ prelegent zada³ pytanie, na które musz¹
znaleŸæ odpowiedŸ  w³odarze gminy – czy nas na to staæ?

To, ¿e mamy atuty uzdrowiskowe nie ulega w¹tpliwoœci, pro-
blem w tym, aby wybraæ w³aœciw¹ drogê rozwoju kurortu. Poczy-
niæ swego rodzaju biznes plan lub te¿ „skopiowaæ” wzorzec dzia-
³aj¹cego ju¿ kurortu, a byæ mo¿e wybraæ now¹ œcie¿kê z w³asn¹,
niebanaln¹ ofert¹ lecznicz¹ i profilaktyczn¹? Namawiam zawsze
na analizê ekonomiczn¹ op³acalnoœci takiego przedsiêwziêcia-
skonkludowa³ J.Golba. Nastêpnie krótko przedstawi³ kroki, jakie
powinny podj¹æ samorz¹dowcy z naszej gminy, aby doprowadziæ
do utworzenia uzdrowiska. Niestety nie jest to droga ³atwa i ta-
nia. Do spe³nienia jest wiele prawnych warunków, z których naj-
prostsz¹ jest uchwa³a rady gminy w sprawie podjêcia starañ
o przywrócenie statusu uzdrowiska, jednak po drodze jest audyt
uzdrowiskowy, ocena walorów klimatycznych i zasobów natural-
nych miejscowoœci, umieszczenie stosownych zmian w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaworze, powo³anie
zespo³u zadaniowego, przygotowanie koncepcji utworzenia uzdro-
wiska, ujêcie w bud¿ecie gminy planu przygotowania odpowied-
nich dokumentów na kolejne lata i wprowadzenie zmian w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego, opracowanie strategii
i statutu uzdrowiska, ustalenie z ministerstwem zdrowia kierunku
rozwoju kurortu i lecznictwa, itp. Jaworze ma atuty, jak i tradycje
uzdrowiskowe, dostêpnoœæ komunikacyjn¹, znakomite walory przy-
rodnicze, unikatowe surowce lecznicze, istniej¹ce zak³ady rehabi-
litacyjne, jak Szpital Opieki D³ugoterminowej BZLR, potencja³ tury-
styczny, park uzdrowiskowy i … wolê dzia³ania. Ze strony Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych ¿yczê Jaworzu odzyskania statusu
uzdrowiskowego – powiedzia³ na koniec J.Golba.

Red
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ta, powsta³o pod koniec XVIII wieku. Z tego ma³ego kurortu  rocz-
nie korzysta³o oko³o 30-40 osób, a do leczenia wykorzystywano
tu wody ¿elaziste, i stosowano kuracjuszom k¹piele balneolo-
gioczne. W Czarkowie powsta³ swego rodzaju model ¿ycia uzdro-
wiskowego, bowiem kuracjusze po zabiegach mieli du¿o wolne-
go czasu, zatem mogli oddawaæ siê ró¿nego rodzaju rozrywkom.
By³y wiêc krêgle, bilard, gra w karty, tañce, gdy przygrywa³a miej-
scowa orkiestra, spacery w parku oraz korzystanie w pe³ni ze
œwie¿ego powietrza. W wiêkszoœci ówczesnych uzdrowisk naj-
bardziej popularn¹ zabaw¹ by³a ciuciubaka, a to pozwala³o cie-
szyæ siê pe³nym oddechem, a do tego znakomicie siê relakso-
waæ. Warto dodaæ, ¿e ten model ¿ycia uzdrowiskowego stosun-
kowo szybko sta³ siê wzorem dla innych miejscowoœci. Kurort
by³ rozbudowywany przez Ahnaltów, a¿ do 1847 roku,  kiedy nowi
w³aœciciele Pszczyny – Hochbergowie z Ksi¹¿a zamknêli uzdro-
wisko w Czarkowie, gdy¿ posiadali znane do dziœ uzdrowisko
w Szczawnie Zdroju ( ko³o Wa³brzycha).

 ********************
Inn¹ równoleg³¹ prób¹ uzdrowiskow¹ by³ Ustroñ. W³aœciciele

huty w Ustroniu- Habsburgowie, postanowili wykorzystaæ ubocz-
ny produkt hutniczy, jakim by³ ¿u¿el, do odp³atnego organizowa-
nia gor¹cych k¹pieli. I tak na pocz¹tku wieku XIX zaczê³o siê
w rozwijaæ k¹pielisko, które zosta³o rozbudowane, utworzono pi-
jalniê wód oraz miejsce przeznaczone do  terapii ¿êtyc¹.

W tym samym czasie Su³kowscy – ksi¹¿êta w Bielska- posta-
nowili na wzór Czarkowa stworzyæ podobne uzdrowisko, w pobli-
¿u Bielska, we wsi Kamienica (dziœ dzielnica Bielska-Bia³ej),
z wykorzystaniem popularnej wówczas ¿êtycy. Uzdrowisko Ka-
mienica mia³o sprzyjaæ g³ównie leczeniu gruŸlicy. Ksi¹¿ê Su³-
kowski za³o¿y³ specjalnie do tego celu hodowlê owiec, jednak¿e
Kamienica nigdy nie zdo³a³a uzyskaæ takiego statusu, jak mia³
nawet Czarków.

 *****************
Rok 1861 na naszym terenie by³ prze³omowym pod wzglêdem

rozwoju uzdrowisk. Wówczas powsta³y dwa s³ynne kurorty. Pierw-
szym by³o uzdrowisko w Gocza³kowicach, które powsta³o przy-
padkowo, podczas poszukiwañ wêgla kamiennego, odkryto bo-
gate z³o¿a solanki. Dr Gustaw Babel z Pszczyny rozpropagowa³
na naszym terenie ideê wykorzystania solanek w leczeniu ró¿no-
rakich schorzeñ. On te¿ zosta³ pierwszym lekarzem uzdrowisko-
wym w Gocza³kowicach.

W rozwój kurortu tym razem nie zainwestowali arystokraci, ale
dwie osoby spoza magnaterii, mistrz budowlany Wilhem Czech
i kupcy pszczyñscy: Henryk Schiller oraz Józef Lustig, którzy za³o-
¿yli spó³kê, ta w 1861 roku zbudowa³a pierwsze ³aŸnie, pensjo-
nat, a nastêpnie Dom Zdrojowy. Leczono choroby reumatyczne
i inne przewlek³e dolegliwoœci. Oœrodek rozwija³ siê prê¿nie, fre-
kwencja siêga³a prawie 2 tys kuracjuszy rocznie, co oznacza³o
wówczas osi¹gniêcie standardu europejskiego. Z czasem za³o-
¿ono nowy parku, wybudowano przystanie kajakowe oraz orga-
nizowano eskapady w pobliskie góry. W 1870 roku uruchomiono
liniê kolejow¹ z Dziedzic do Katowic, odt¹d miejscowoœæ mia³a
po³¹czenie kolejowe z Wiedniem, Warszaw¹ i Berlinem. Gocza³-
kowice nie by³y uzdrowiskiem elitarnym lecz masowym, w XIX
wieku kurortem zainteresowa³y siê towarzystwa ubezpieczenio-
we. Ju¿ pod koniec XIX wieku powsta³o tu pierwsze na Œl¹sku
sanatorium górnicze, bêd¹ce pierwszym przyk³adem po³¹czenia
inicjatyw towarzystw ubezpieczeniowych i przemys³u z lecznic-
twem. Na pocz¹tku XX wieku w Gocza³kowicach powsta³o pierw-
sze na Œl¹sku sanatorium dla dzieci. Podczas dwóch
wojen œwiatowych sanatorium w Gocza³kowicach
podobnie, jak wiêkszoœæ tego typu obiektów, by³o wy-
korzystywane dla potrzeb wojska. W okresie miêdzy-
wojennym w³aœcicielem uzdrowiska zosta³a spó³ka
¿ydowska, która zainwestowa³a du¿e pieni¹dze
w rozwój i stworzy³a w Gocza³kowicach jeden z naj-
bardziej znanych kurortów, wrêcz elitarnych. Do Go-
cza³kowic mo¿na by³o dojechaæ szos¹ asfaltow¹

z Katowic, co by³o du¿ym atutem tej miejscowoœci w latach
30-tych XX wieku.

 *****************
W tym samym okresie zaczê³o funkcjonowaæ uzdrowisko w Ja-

strzêbiu, gdzie równie¿ szukano wêgla, a przy okazji natrafiono na
solanki jodowo-bromowe. Hrabia Feliks von Köningsdorff rozpocz¹³
budowê sanatorium, które by³o zaprojektowane na wzór Gocza³ko-
wic, choæ zosta³o bardziej rozbudowane. Przed I wojn¹ œwiatow¹
obliczano, ¿e uzdrowisko to jest odwiedzane przez oko³o 5 tysiêcy
kuracjuszy. Zdrowotne walory Jastrzêbia zosta³y równie¿ dostrze-
¿one przez resort górnictwa i pod koniec XIX wieku powsta³o tu
drugie, po Gocza³kowicach, sanatorium górnicze. Na pocz¹tku XX
wieku w Jastrzêbiu powsta³o równie¿ sanatorium z oddzia³em dla
dzieci. Leczono tutaj schorzenia reumatyczne i wewnêtrzne. Przed
II wojn¹ œwiatow¹ Jastrzêbie Zdrój przyjmowa³o prawie 10 tysiêcy
kuracjuszy rocznie.

W 1869 r. uzdrowisko sta³o siê w³asnoœci¹ spó³ki Actien Com-
mandit Gesellschaft, która zmodernizowa³a istniej¹ce obiekty
i zbudowa³a muszlê koncertow¹ i drewniany deptak. W 1890 r.
Jastrzêbie zakupi³ Juliusz Landau, który rozpocz¹³ przekszta³-
canie sanatorium w uzdrowisko dzieciêce. W 1881 r. powsta³
pierwszy kompleks sanatoryjny z koœcio³em, klasztorem, szpi-
talem i budynkiem sanatoryjnym – nale¿¹cy do Katolickiego
Zak³adu Dzieciêcego NMP, a wkrótce potem kolejne – Ewange-
licki Zak³ad Dzieciêcy „Betania” (1890-1905) oraz ¯ydowski
Zak³ad dla Dzieci. Uzdrowisko rozwin¹³ kolejny w³aœciciel – Mi-
ko³aj Witczak (pochodz¹cy z Wielkopolski), który naby³ Zdrój
w 1896 r. Wczeœniej by³ pracownikiem uzdrowiska i w zwi¹zku
z niemieck¹ dyskryminacj¹ ludnoœci polskiej jedynym polskim
lekarzem w powiecie rybnickim. Po nabyciu uzdrowiska przy-
czyni³ siê osobiœcie do zmiany tej sytuacji, zatrudniaj¹c polskich
lekarzy. By³ tak¿e jednym z inicjatorów powstania Stowarzysze-
nia Lekarzy Polaków na Œl¹sku w 1903 r. i dzia³aczem na rzecz
utrwalenia polskiej œwiadomoœci narodowej na Œl¹sku. Dziêki
jego staraniom zbudowane zosta³y nowe obiekty oraz wprowa-
dzono nowoczesne metody lecznicze. Uzdrowisko czêœciowo
zelektryfikowano, doprowadzono liniê telefoniczn¹. Powsta³a
tak¿e linia kolejowa ³¹cz¹ca Jastrzêbie z ¯orami (1911), a póŸ-
niej równie¿ z Wodzis³awiem.

Okres wojny: W czasie dzia³añ wojennych zniszczono lub
wywieziono do Niemiec i Zwi¹zku Radzieckiego wiêkszoœæ urz¹-
dzeñ niezbêdnych do funkcjonowania uzdrowiska. Po wojnie
obiekty sanatoryjne próbowano znacjonalizowaæ, ale bezsku-
tecznie. Ich odbudow¹ zaj¹³ siê Miko³aj Witczak, który powróci³
do Polski zaraz po zakoñczeniu wojny, ale w 1947 zosta³ aresz-
towany przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, a jego ca³y maj¹tek,
w tym wszystkie obiekty sanatoryjne, skonfiskowano. Miko³aj
Witczak, wielokrotnie jeszcze bezpodstawnie szykanowany
i przez wiele lat pozbawiony œrodków do ¿ycia, zmar³ w 1976
roku. (Ÿród³o:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Histo-
ria_Jastrz%C4%99bia-Zdroju)

 *****************
Trzecim, równie¿ górniczym oœrodkiem uzdrowiskowym na

naszym terenie by³ Darków, miejscowoœæ po³o¿ona niedaleko
Frysztatu (dziœ Zaolzie- Republika Czeska), gdzie podobnie jak
w Jastrzêbiu, czy Gocza³kowicach, szukaj¹c wêgla kamiennego,
natrafiono na solanki. W 1867 roku Sejm Œl¹ski w Opawie wyda³
zgodê i koncesjê na prowadzenie uzdrowiska. Pocz¹tkowo mia-
³o ono charakter elitarny, st¹d w XIX wieku przyjmowa³o kilkuset

goœci. Wszystko siê zmieni³o, gdy na pocz¹tku XX
wieku zosta³o zakupione przez hrabiego Mónnicha,
który rozbudowa³ kurort- budowa Domu Zdrojowe-
go i otwarcie pierwszej fontanny solankowej.

 Na chwil kilka warto jeszcze wróciæ do tematu
Ustronia. Na pocz¹tku lat 60-tych XIX wieku- zbudo-
wano Dom Zdrojowy w Ustroniu. W 1882 roku de-
cyzj¹ Rz¹du Krajowego w Opawie, Ustroñ sta³ siê
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Mówi¹c – uzdrowisko, ka¿dy ma okreœlone skojarzenia. Nie-
omal czuje siê wówczas niepowtarzaln¹ atmosferê kurortu, któr¹
doœæ dok³adnie mo¿na uj¹æ w s³owa. O takie skojarzenia, jak
i konkretne obrazy zapytaliœmy w³odarzy Gminy Jaworze.

Zdzis³aw Bylok wójt Gminy Jaworze
Niedawno goœci³em w Szczawnicu-Zdroju na kongresie po-

œwiêconym uzdrowiskom.
Moje skojarzenia to turyœci, a zatem odpowiednio przygotowa-

ne zaplecze. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e jesteœmy gmin¹ turystyczn¹
i to nasza przysz³oœæ.

Uzdrowisko kojarzy siê te¿ z domem zdrojowym, z pijalni¹ wód,
z miejscami, gdzie mo¿na nie tylko odpocz¹æ, ale pod okiem

fachowców poddaæ siê zabiegom rehabilitacyjnym. Mamy takie
miejsca w Jaworzu: BZLR czy Villa Barbara s¹ w stanie zaspoko-
iæ potrzeby osób oczekuj¹cych konkretnych zabiegów, jak i ludzi
chc¹cych odpocz¹æ w urokliwym miejscu. Jest te¿ Hotel Jawor,
usytuowany w piêknym zak¹tku, sk¹d mo¿na wyjœæ na górsk¹
wyprawê czy wyjechaæ na eskapadê rowerow¹.

Uzdrowisko to tak¿e dobrze przygotowana infrastruktura dro-
gowa, dogodny dojazd do wszystkich istotnych miejsc w gminie,
jak i oœciennych miejscowoœciach. To czystoœæ
i schludnoœæ. Wracaj¹c do amatorów dwóch kó³ek,
mamy œcie¿ki rowerowe, daj¹ce nie tylko wygodê
podró¿y, ale co najistotniejsze- bezpieczeñstwo.

Z myœl¹ o turystach i kuracjuszach zosta³ grun-
townie zmodernizowany Park Zdrojowy, gdzie bez-
piecznie mo¿na spacerowaæ, rozkoszuj¹c siê uro-
kami Jaworza. Mi³oœnicy górskich wêdrówek odnajd¹

Mówiê uzdrowisko, widzê...

siê na szlakach, zaœ w przysz³oœci przyda³by siê wyci¹g narciar-
ski, ale to na razie sfera planów i zmaierzeñ.

Rados³aw G. Osta³kiewicz, zastêpca wójta Gminy Jaworze
G³ówne skojarzenia to przysz³oœæ i zdrowie. Przysz³oœæ dosko-

nale koreluje ze zdrowiem, wszak wszyscy ¿yczymy sobie w³a-
œnie zdrowia, dopiero póŸniej bogactwa i wszelkiej pomyœlno-
œci.

To tak¿e szansa na to, aby Jaworze sta³o siê swego rodzaju
odrêbn¹ map¹. Zawsze podkreœlam to, ¿e my siê musimy wy-
ró¿niaæ, zatem trzeba wypromowaæ dobr¹ markê miejscowoœci,
bowiem na tym opiera siê koncepcja, któr¹ nazywam – Jaworze
Zdrój. Mówi¹c o marce myœlê o tradycji, przecie¿ 150 lat temu
ktoœ wpad³ ju¿ na ten pomys³, my tylko nawi¹zujemy do tego, co
znakomicie sprawdzi³o siê na tym terenie.

Jeœli zaœ chodzi o konkretne obrazy to widzê sielskoœæ, so-
czyst¹ zieleñ, piêkno natury i jej nieskazitelnoœæ, b³êkit i promie-
nie jasnego s³oñca. To s¹ obrazy, które najszybciej maluj¹ siê
pod powiekami. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e tego wszystkiego
nie ma bez ludzi, oni stanowi¹ istotn¹ klamrê, spajaj¹c¹ po-
szczególne obrazy, to spo³eczna baza rozwoju. Zdajemy sobie
sprawê tak¿e z tego, ¿e musz¹ do nas przyjechaæ ludzie z ze-
wn¹trz, mam na myœli oczywiœcie turystów. Magnesem w tym
przypadku bêdzie owa atmosfera kurortu, niepowtarzalne: trady-
cja i kultura regionu.

Przygotowa³a  Agata Jêdrysko

uzdrowiskiem. By³ to zabieg komercyjny, gdy¿ Ustroñ zacz¹³ tra-
ciæ znaczenie przemys³owe, poniewa¿ hutê powoli przenoszono
do Trzyñca, co ostatecznie dokona³o siê w 1905 roku. W³odarze
miasta, aby zabezpieczyæ byt miejscowej ludnoœci pomyœleli za-
wczasu o przekszta³ceniu Ustronia z grodu przemys³owego
w uzdrowiskowy. Towarzystwo Mi³oœników Ustronia wspar³o tê
ideê, a wkrótce odkryto dwa Ÿród³a ¿elaziste i pok³ady borowiny.
Za³o¿ono park istniej¹cy do dziœ, w 1888 roku doprowadzono
liniê kolejow¹, zaœ do kurortu zaczêli przyje¿d¿aæ ludzie kultury,
przedstawiciele biznesu i miejscowoœæ powoli sta³a siê miej-
scem, gdzie powstawa³y bogate wille, a na leczenie zaczê³y przy-
je¿d¿aæ osoby z ró¿nych zak¹tków ziem polskich.

 *****************
Bystra Œl¹ska, jako uzdrowisko zarejestrowane w 1874 roku.

Pocz¹tkowo w miejscu, gdzie dzia³a³a przêdzalnia – zak³ad zban-
krutowa³ – budynki zosta³y zaadoptowane na prywatny zak³ad

wodoleczniczy. Zauwa¿y³ go w 1898 roku dr Ludwik Jekeles
z Wiednia i za³o¿y³ sanatorium, gdzie przybywali mieszczanie
i kuracjusze z Bielska. Leczy³ siê tutaj tak¿e Józef Pi³sudski. Prze-
bywali literaci, artyœci i politycy. Leczono g³ównie gruŸlicê i choro-
by p³uc. W 1912 roku kurort zosta³ zakupiony przez polskich zwi¹z-
kowców - górników z Karwiny- którzy utworzyli Dom Zdrojowy dla
Chorych i Sierot po Górnikach, niestety wskutek podzia³u Œl¹sku
Cieszyñskiego górnicy nie mogli dalej go prowadziæ, bowiem
miejscowoœæ znalaz³a siê w ówczesnej Czechos³owacji.

W 1924 roku obiekty zosta³y przejête przez Okrêgow¹ Kasê
Chorych w Krakowie, zaœ w 1933 roku przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Socjalnych w Warszawie, który zbudowa³ w tym miejscu prewen-
torium, nowy szpital na 700 ³ó¿ek, zaœ ca³e przedsiêwziêcie za-
koñczono ju¿ po II wojnie œwiatowej. Leczyli siê tu Ignacy Da-
szyñski- przywódca PPS oraz Tadeusz Reger– przywódca socja-
listów Œl¹ska Cieszyñskiego.

Red

Kwatera Hrabiowska na cmentarzu katolickim

Fontanna solankowa - Trzy Panny

Wybór zdjêæ na ok³adkach:
Rados³aw G. Osta³kiewicz
Foto: Katarzyna Barwicka-
Pu³torak
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Uzupe³nienie   i korekta tekstu z Echa Jaworza 08/2012
Str. 19, II kolumna, 2 akapit od do³u, 5 linijka od d. Jest : W tym

czasie – w 1934 r. zosta³a rozbudowana kaplica w, do której spro-
wadzono dzwony. Zosta³ przeprowadzony generalny remont ko-
œcio³a w Jaworzu, z instalacj¹ elektryczn¹. Powinno byæ: „kaplica
w Jasienicy do której sprowadzono dzwony.”

Str. 20, I kolumna, 1 akapit od góry, 6 linijka od góry  Jest –
„Wieszczêtach, w 1952 roku sprowadzono do niej dzwony
z Kamionek na Dolnym Œl¹sku”.

Powinno byæ:  „Wieszczêtach. W 1952 roku sprowadzono do
koœcio³a w Jaworzu dzwony z Kamionków k. Dzier¿oniowa na
Dolnym Œl¹sku”.     Jan Kliber

W tym roku nasza wrzeœniowa parafialna pielgrzymka zaprowa-
dzi³a nas na Dolnoœl¹ski Szlak Cysterski, który stanowi fragment
Szlaku Cysterskiego w Europie.

Bardo  -  to miejscowoœæ o niezwykle interesuj¹cej historii:  po-
wsta³o prawdopodobnie w 1006 r., jego istnienie w pocz¹tkach
pañstwowoœci polskiej potwierdzaj¹ przekazy m.in. o w³¹czeniu
grodu do pañstwa Polan w czasie dzia³añ zbrojnych Mieszka I.
W 1299 roku opactwo cysterskie wykupi³o w Bardzie teren zamko-
wy – i tak stopniowo z przygranicznej twierdzy Bardo przekszta³ca-
³o siê w niewielkie miasteczko po³o¿one na szlaku handlowym.
Okres najwiêkszego rozkwitu grodu przypada na XVII i XVIII w. Po II
wojnie œwiatowej klasztor w Bardzie przej¹³ zakon redemptory-
stów. To co najbardziej dziœ przyci¹ga turystów do tego miejsca –
to figura Matki Bo¿ej Bardzkiej, zwana Madonn¹ Uœmiechniêt¹
oraz Stra¿niczk¹ Wiary. Nale¿y ona do najstarszych drewnianych
rzeŸb romañskich zachowanych na Dolnym Œl¹sku: wykonana
z drewna lipowego, mierzy
43,3 cm. Prawdopodobnie
pojawi³a siê w Bardzie
ok.1110 roku i ma swoj¹ cie-
kaw¹ historiê.

Kolejnym zwiedzanym
przez nas obiektem by³ Ko-
œció³ Pokoju w Œwidnicy.
Jest to jedna z trzech œwi¹-
tyñ œl¹skich ewangelików
wybudowana po wojnie trzy-
dziestoletniej, na mocy Po-
koju Westfalskiego. Wnêtrze
koœcio³a zaskakuje zwiedza-
j¹cych obfitoœci¹ i kunsztem
barokowych form architekto-
nicznych, w przeciwieñstwie
do prostoty i skromnoœci
wystroju typowego dla ko-
œcio³ów ewangelickich. Œwidnicka Œwi¹tynia Œwiêtej Trójcy zo-
sta³a zbudowana w rekordowym okresie dziesiêciu miesiêcy. Ko-
œció³ Pokoju jest najwiêksz¹ w Europie drewnian¹ budowl¹ sa-
kraln¹: wnêtrze posiada 3000 miejsc siedz¹cych i 4500 miejsc
stoj¹cych. Koœció³ Pokoju w Œwidnicy zosta³ jednog³oœnie wpisa-
ny na najbardziej presti¿ow¹ dla zabytków listê œwiatowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO, w uznaniu dla oryginalnej drewnianej
architektury i wystroju obiektu wzorcowo odrestaurowanego w ci¹-
gu ostatnich kilkunastu lat, przez niemieckich i polskich specjali-
stów. Koœció³ Pokoju jest jedn¹ z dwóch takich œwi¹tyñ na œwie-
cie. Na Dolnym Œl¹sku s¹ zaledwie trzy zabytki UNESCO: Koœció³
Pokoju w Œwidnicy, Koœció³ Pokoju w Jaworze i Hala Stulecia we
Wroc³awiu

G³ównym celem naszego pielgrzymowania by³a Europejska Per-
³a Baroku  - tak nazywaj¹ Krzeszów znawcy kultury i zabytków. Jest
zabytkiem klasy „0”, znajduj¹cym siê na liœcie prezydenckiej i ¿ela-

Z ¿ycia parafii rzymskokatolickiej pw. Opatrznoœci Bo¿ej
i Akcji Katolickiej w Jaworzu

znym kandydatem do umieszczenia na liœcie UNESCO. Ta nie-
wielka miejscowoœæ jest malowniczo po³o¿ona nad rzek¹ Za-
drn¹ w kotlinie Krzeszowskiej na Dolnym Œl¹sku. Najwa¿niejsz¹
atrakcj¹ Krzeszowa jest Per³a Baroku – urokliwie po³o¿one opac-
two cysterskie z Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej. Ikona M.B.
£askawej pochodzi z I po³owy XIII w., jest to najstarszy obraz ma-
ryjny w Polsce. Dziêki œrodkom Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego œwi¹tynia ta zachwyca swoim niepowtarzal-
nym piêknem. Kompleksowo odrestaurowane organy M.Engle-
ra, freski Micha³a Willmanna i Jerzego W. Neunhertza – robi¹ na
zwiedzaj¹cych niezwyk³e wra¿enie i pozostaj¹ w pamiêci.

Trudno za trzy dni zobaczyæ wszystkie „pere³ki” Dolnego Œl¹-
ska. Dlatego pojechaliœmy do Parku Miniatur Zabytków Dol-
nego Œl¹ska w Kowarach. Usytuowany w ciekawym krajobra-
zie wyró¿nia siê spoœród innych znanych tego typu obiektów
w Europie. Przez 8 lat „tworzono” miniaturowe miasteczko, z³o-

¿one z 32 wspania³ych mi-
niatur dolnoœl¹skich zabyt-
ków – i ci¹gle powstaj¹
nowe. Orygina³y, które znaj-
duj¹ siê w regionie, s¹ po-
mniejszone dok³adnie 25
razy, a które stoj¹ w górach
– 50-krotnie. Tematyka Par-
ku Miniatur jest tak dobra-
na, ¿eby zwiedzaj¹cy mogli
odnaleŸæ orygina³y w okoli-
cy i porównaæ z miniatura-
mia, a przy okazji – œwiet-
na, zaprawiona humorem
zabawa w plenerze!

Z Kowar – niedaleko do
Karpacza i Œwi¹tyni
Wang, miejsca najczêœciej
odwiedzanego w Karkono-

szach. Œwi¹tynia Wang pochodzi z XII w. z Norwegii.
W XIX w. zosta³a zakupiona przez króla pruskiego Fryderyka

Wilhelma IV. Rozebrany obiekt zosta³ przetransportowany do
Karpacza i tam zrekonstruowany. Bogate wnêtrze koœcio³a jest
ró¿norodne pod k¹tem form architektonicznych. Zadziwiaj¹ twa-
rze Wikingów, kapitele zdobione ornamentyk¹ roœlinn¹, dêbo-
wy krzy¿ przed o³tarzem, barokowa chrzcielnica. Trudno uwie-
rzyæ, ¿e zbudowany zosta³ bez u¿ycia jakiegokolwiek gwoŸdzia…

Koœció³ stanowi centrum gminy i parafii ewangelickiej w Kar-
paczu. W œwi¹tyni odprawiane s¹ nabo¿eñstwa polsko- i nie-
mieckojêzyczne.

Bardzo chcieliœmy zobaczyæ tak¿e zamek w Ksi¹¿u, o którym
kr¹¿¹ ciekawe opowieœci. Zamek Ksi¹¿ w pobli¿u Wa³brzycha
istnieje od XIII wieku. Warownia ta jest jedn¹ z najwiêkszych
rezydencji w Polsce, po Malborku i Wawelu. Na przestrzeni wie-
ków przeszed³ liczne przebudowy. Po dzia³aniach wojennych

Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH

Uzupe³nienieUzupe³nienieUzupe³nienieUzupe³nienieUzupe³nienie do 230-lecia Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu
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zamek zosta³ odrestaurowany i udostêpniony turystom. Zwie-
dzaj¹cy mog¹ przenieœæ siê w atmosferê panuj¹c¹ za czasów
ostatniej w³aœcicielki Daisy von Pless, ¿ony ksiêcia Johana He-
indricha XV. Uchodzi³a za niezwyk³¹ piêknoœæ. Podobno tylko kil-
ka osób wie, gdzie jest grób Daisy – wci¹¿ ¿ywa jest legenda
o tym, ¿e z³o¿ono j¹ do trumny w bardzo cennym, s³awnym
w ca³ej Europie, naszyjniku z pere³…

W czasie III Rzeszy zamek Ksi¹¿ by³ przygotowywany na jedn¹
z g³ównych kwater Hitlera, co nie zosta³o zrealizowane. Podziem-
ny labirynt budowany by³ w czasie wojny przez wiêŸniów obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen. Odwiedziliœmy równie¿ to miej-
sce w czasie naszego wêdrowania po Dolnym Œl¹sku.

Obóz koncentracyjny Gross-Rosen (RogoŸnica) powsta³
w sierpniu 1940 roku, jako filia KL Sachsenhausen, której wiêŸ-
niowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamienio³omie
granitu. Mordercza 12-godzinna praca w kamienio³omie, g³odo-
we racje ¿ywnoœciowe, brak opieki lekarskiej, maltretowanie

i terroryzowanie wiêŸniów – powodowa³y du¿¹ œmiertelnoœæ, dla-
tego obóz ten by³ postrzegany, jako jeden z najciê¿szych obozów
koncentracyjnych. Szacunkowa liczba ofiar obozu Gross-Rosen
wynosi ok. 40 000 osób. Jednym z najtragiczniejszych okresów
w dziejach tego obozu by³a jego ewakuacja. Podczas transpor-
tów zginê³o wiele tysiêcy wiêŸniów.

To zaledwie „dotkniêcie”, krótkie zanurzenie siê w historiê
i klimat tego bogatego w wydarzenia  polskiego zak¹tka.

Ktoœ powiedzia³: Podró¿owanie Szlakiem Cysterskim to nie tyl-
ko zwiedzanie klasztorów cysterskich, ale i swoista wyprawa
w przesz³oœæ, pe³na refleksji nad duchowym ¿yciem blisko natury,
tak odleg³ym i odmiennym od tego w obecnych czasach. Pozna-
wanie bogactwa cysterskiego dziedzictwa pozwala wspó³czesne-
mu cz³owiekowi pog³êbiæ wiedzê  o europejskich korzeniach
i daje inspiracjê do tworzenia teraŸniejszoœci i przysz³oœci.

Cieszymy siê, ¿e mogliœmy tego doœwiadczyæ.
POAK

W Galerii Zdrojowej do 18 paŸdziernika mo¿na obejrzeæ
wystawê „Szkice drutem”.

Druciane obrazy „szkicowane” drutem zamiast o³ówkiem
oraz druciane formy przestrzenne wykonane przez Annê
i Piotra Uniwersa³ zachwycaj¹ pomys³owoœci¹.

Anna i Piotr zetknêli siê z drucianymi wytworami podczas
letniego pobytu na S³owacji, która jest miejscem sk¹d wy-

wodzi siê druciarstwo. Pojawi³o siê ono na przedgórzu Beskidów Morawsko-
Œl¹skich w XVIII wieku, gdzie oprócz uprawy roli i gospodarki leœnej, sta³o siê
dodatkowym Ÿród³em utrzymania mieszkañców.

Druciarze kr¹¿yli po okolicznych wsiach wzmacniaj¹c drutem gliniane naczynia;
póŸniej zaczêli równie¿ wytwarzaæ przedmioty codziennego u¿ytku jak np. kosze
czy chochle. Wêdrowali z terenów S³owacji coraz dalej, do Polski, Rosji, na Ba³ka-
ny, a nawet Stanów Zjednoczonych. Oprócz rzemios³a rozwija³o siê równie¿ dru-
ciarstwo artystyczne jak wyrób bi¿uterii, przedmiotów dekoracyjnych. W XIX wieku
na targach Wiednia, Niemiec, Austrii sprzedawano min. pisanki oplatane sia-

teczk¹ z drutu (zainte-
resowano siê nimi po-
nownie w latach
70tych XX wieku).
W zwi¹zku z rozwojem
przemys³u i masowej
produkcji po I wojnie
œwiatowej wyroby rze-
mieœlnicze z drutu
i blachy odesz³y
w cieñ. Zajmowano
siê ju¿ tylko tworze-
niem przedmiotów de-
koracyjnych. Najwiêk-
sza na œwiecie kolek-
cja drucianych wyro-
bów znajduje siê
w muzeum w ¯ylinie,
gdzie oprócz ozdób s¹
sprzêty gospodarstwa
domowego i sprzêty
w y k o r z y s t y w a n e
w medycynie. To w³a-
œnie miejsce odwie-
dzili Anna i Piotr kilka
lat temu i tam zachwy-
cili siê prostot¹ mate-
ria³u, jakim jest drut

Zaproszenia do Galerii na Zdrojowej
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ró¿nej gruboœci i ró¿norodnoœci¹ jego wykorzystania. Obejrzenie
wspania³ych drucianych przedmiotów zaowocowa³o pierwszymi
pracami. Swój warsztat pracy Anna i Piotr mogli udoskonaliæ
u potomka s³owackich mistrzów druciarstwa

Roberta Hozaka. WyobraŸnia ma³¿eñstwa Uniwersa³ kszta³tu-
je proste druciki w p³askie lub przestrzenne formy dekoratorskie.
Drut jest dla nich materia³em, którym mog¹  przedstawiæ ka¿dy
przedmiot z ich otoczenia, odczuwaj¹c radoœæ z wykonywania
prostych rzeczy w nowy, nietypowy sposób. Swoj¹ pasj¹ dziel¹

Od 22-ego do 31-ego paŸdziernika zapraszamy na wystawê
rzeŸby i malarstwa artysty amatora Paw³a Kuzaka, pochodz¹ce-
go z Bielska-Bia³ej.

Wystawa „RzeŸba i malarstwo, czyli jak pasja sta³a siê na-
tchnieniem do ¿ycia” uka¿e sposób widzenia, przez artystê, œwiata
i ludzi w pejza¿ach i portretach namalowanych na p³ótnie oraz
wyra¿ony w nietypowej rzeŸbie.

Wystawa rzeŸby i malarstwa  oraz zaproszenie na karaoke

Spotkanie autorskie z Paw³em Kuzakiem odbêdzie siê
26-ego paŸdziernika o godzinie 18.00.

20-ego paŸdziernika równie¿ o godzinie 18.00 serdecznie
zapraszamy ka¿dego, kto chce mi³o spêdziæ czas, na wieczór
œpiewany Karaoke, z muzyk¹ na ¿ywo. Spotkanie odbêdzie siê
w restauracji „Zdrojowej” mieszcz¹cej siê na skrzy¿owaniu ulicy
Zdrojowej i Wapienickiej.”         Natalia Mojeœcik

siê z innymi. Dziêki nim mo¿emy poczuæ t¹ sam¹ fascynacjê,
któr¹ czuli s³owaccy górale dwa wieki temu.

Zapraszamy do obejrzenia wspó³czesnych drucianych dzie³ w
Galerii Zdrojowej. Równie¿ w Galerii mo¿na obejrzeæ inne prace
Anny Uniwersa³. Zajmuje siê ona równie¿ filcowaniem, tworze-
niem bi¿uterii, przedmiotów z drewna (razem z mê¿em), cera-
mik¹ oraz szyciem i malowaniem na tkaninach. Tworzenie jest
treœci¹ jej ¿ycia, ka¿dy kto obejrzy jej prace mo¿e popatrzeæ na
œwiat jej oczami, dostrzegaj¹c piêkno w prostych rzeczach.

Natalia Mojeœcik

 Z ¯YCIA TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW JAWORZA

W dniu 4 listopada ( niedziela) Towa-
rzystwo Mi³oœników Jaworza organizu-
je posiady , których tematem  bêd¹  „
Œcie¿ki dydaktyczne Jaworza” - podsu-
mowanie konkursu  kierowanego do
dzieci i m³odzie¿y  jaworzañskich placó-
wek oœwiatowych.

Posiady tradycyjnie rozpoczn¹ siê
o godzinie 15.00  - ale tym  razem nie w
Galerii pod Groniem  u pañstwa Steklów,

Posiady Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

lecz w Sali Sesyjnej    - budynku „Pod Goruszk¹” przy ulicy
Szkolnej.

W ramach posiad  bêdzie mia³a miejsce  wystawa prac pla-
stycznych/fotograficznych  wykonanych przez dzieci i m³odzie¿ z
jaworzañskich placówek oœwiatowych, a dotycz¹cych  œcie¿ek
dydaktycznych w Jaworzu, czyli miejsc wyj¹tkowych pod wzglê-
dem krajobrazowym, przyrodniczym i historycznym czynna w go-
dzinach pracy biblioteki od 22. 10. 2012 do 9. 11. 2012.

 Posiady bêdzie prowadzi³: Jerzy Ryrych –  radny RG Jaworze
– cz³onek TMJ i Miros³awa Hawe³ek –  nauczycielka ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Jaworzu, przy udziale Piotra Gaw³owskiego.

   Zarz¹d TMJ

Szanowni Mieszkañcy i Goœcie Gminy Jaworze
Jak co roku, dzia³aj¹ca pod patronatem Towarzystwa Mi³o-

œników Jaworza
Spo³eczna Rada Odnowy i Ochrony Zabytków, zaprasza wszyst-

kich mieszkañców i goœci odwiedzaj¹cych jaworzañskie cmen-
tarze wyznaniowe w czasie

Œwiêta 1 Listopada,  do z³o¿enia swoich datków,
podczas prowadzonej tego dnia publicznej zbiórki
pieniêdzy, na rzecz ratowania zabytkowych pomni-
ków na obu wyznaniowych nekropoliach.

Na cmentarzu ewangelickim kwestowaæ bêd¹ cz³onkowie
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Chóru Parafii

Komunikat Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu

Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, zaœ na cmentarzu rzym-
sko-katolickim cz³onkowie Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolic-
kiej w Jaworzu. W akcjê w³¹cza siê tak¿e m³odzie¿ szkolna.

Prosimy o przekazywanie nawet symbolicznych datków. Ka¿da
z³otówka pomo¿e nam w uchronieniu od zapomnienia kolejne-
go pomnika zas³u¿onej dla Jaworza osoby.

Dziêki Waszemu wsparciu dziœ z okazji 150-lecia Uzdrowiska
Jaworze, mamy odnowione miêdzy innymi: Kwaterê hrabiowsk¹
na cmentarzu katolickim, gdzie spoczywaj¹ m.in. za³o¿yciele i
darczyñcy dawnego kurortu, jak i dr Zygmunta Czopa i jego syna
Jerzego – na cmentarzu ewangelickim, którzy w okresie XX -lecia
miêdzywojennego prowadzili w Jaworzu zak³ad przyrodoleczni-
czy. Dziêkujemy za ka¿d¹ z³o¿on¹ ofiarê!

Zarz¹d SROiOZ w Jaworzu

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Jaworzu istnieje blisko 140 lat.
Ten piêkny jubileusz œwiêtowany bêdzie w przysz³ym roku. Pra-
gniemy uhonorowaæ wszystkich, którzy dzia³ali na rzecz organi-
zacji. W przygotowaniu jest pami¹tkowy spis dzia³aczy. W przy-
padku druhen i druhów, którzy odeszli ju¿ na wieczn¹ s³u¿bê,

proœba szczególna kierowana jest do rodzin i znajomych o
kontakt pod nr tel. 607947005, bowiem potrzebne bêd¹ infor-
macje, ¿yciorysy, jak i fotografie ( do wypo¿yczenia) cz³onków
OSP.

Info OSP Jaworze

140 LAT OSP
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

  „CZARNI” JA„CZARNI” JA„CZARNI” JA„CZARNI” JA„CZARNI” JAWORZEWORZEWORZEWORZEWORZE

W dniu 30 sierpnia 2012 r. z fukcji trenera seniorów Czarnych
Jaworze zrezygnowa³ S³awomir Szymala, który wybra³ ofertê klu-
bu z Bielskiej Ligi Okrêgowej – Wilamowiczanki Wilamowice.
Dzieñ póŸniej zarz¹d KS „Czarni” Jaworze na stanowisko szkole-
niowca wybra³ Daniela B¹ka, który w przesz³oœci jako pi³karz re-

Nowy trener Czarnych!

Terminarz meczów KS Czarni Jaworze – LIGA C JUNIORÓW

(stan na 27.09.2012)

Pogrubione – mecze rozgrywane na KOMPLEKSIE SPORTOWYM W JAWORZU

Kaniów, dn. 2 wrzeœnia 2012
Prze³om Kaniów - Czarni Jaworze 2:4 (2:0)

Bramki dla jaworzan zdobyli:
Mariusz Wac³awski, Wac³aw Kobza,

Janusz Gucwa (dwie)
Sk³ad:

Turek - Roik, Wac³awski, Kobza, Handzel -
Micha³ Sztykiel, Zdolski (82' Urbaœ), Pawluk-
Jaszczuk, Miagkyj (65' Gucwa) - Waliczek (88'

GwóŸdŸ), Marcin Sztykiel (80' Walasiñski)

Jaworze, dn. 8 wrzeœnia 2012
Czarni Jaworze – MRKS II

Czechowice-Dziedzice 5:0 (2:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli:

Adam Waliczek (dwie), Micha³ Sztykiel,
Marcin Sztykiel, Krzysztof Walasiñski

Sk³ad:
Feruga - Kobza (65' Jaroszewski), Roik,

Wac³awski, Handzel - Gucwa (60' Walasiñski),
Zdolski (73' Urbaœ), Pawluk-Jaszczuk, Micha³

Sztykiel - Marcin Sztykiel, Waliczek (73' GwóŸdŸ)

Godziszka, dn. 15 wrzeœnia 2012
Beskid Godziszka - Czarni Jaworze 0:2 (0:0)

Bramki dla jaworzan zdobyli:
Adam Waliczek, Marcin Sztykiel

Sk³ad:
Turek - Jaroszewski (55' Grusiecki),
Wac³awski, Handzel, Roik - Gucwa

(85' Urbaœ), Pawluk-Jaszczuk (7' Miagkyj),
Marcin Sztykiel, Micha³ Sztykiel - Waliczek,

Walasiñski (65' GwóŸdŸ)

Jaworze, dn. 23 wrzeœnia 2012
Czarni Jaworze – Sokó³ Zabrzeg 4:1 (1:0)

Bramki dla jaworzan zdobyli: Krzysztof
Walasiñski, Robert Roik, Tomasz GwóŸdŸ,

Mariusz Wac³awski
Sk³ad:

Feruga - Jaroszewski, Roik, Handzel,
Wac³awski - Gucwa (60' Kobza), Grusiecki

(75' Urbaœ), Micha³ Sztykiel, Marcin Sztykiel -
Walasiñski (45' GwóŸdŸ), Waliczek (60' Zdolski)

TABELA KLASY A – SENIORZY (stan na 27.09.2012)

   1. Miejsce – awans do Ligi Okrêgowej, 14. Miejsce – spadek do Klasy B

SENIORZY

Kadra trampkarzy

Bramkarze:

Kacper Baklarz 16.05.2001
Michał Pietrzykowski 02.06.2001
Jan Heller 17.11.2000

Zawodnicy z pola:
Olaf Bajrak 30.07.1999
Marek Biesok 15.08.1999
Jacek Boroniec 08.06.2001
Krzysztof Bylok 01.02.2001
Engelbert Derkowski 12.09.2000

prezentowa³ barwy BKS-u Stal Bielsko-Bia³a,
Spójni Landek czy te¿ Zapory Wapienica. Jako
trener do tej pory zajmowa³ siê szkoleniem m³o-
dzie¿y w Wapienicy i BKS-u Stal Bielsko-Bia³a. Trenerowi Szymali
serdecznie dziêkujemy za spêdzone w Jaworzu 13 miesiêcy oraz
¿yczymy mu powodzenia w nowym otoczeniu. Natomiast trenera
B¹ka witamy w naszej dru¿ynie oraz ¿yczymy mu wielu sukcesów
wraz z KS „Czarni” Jaworze.

Kamil Droźdzk 14.05.2001
Przemysław Fołta 01.02.2001
Krzysztof Heinrich 18.08.2001
Wojciech Jarosz 28.11.2001
Paweł Kręcichwost 15.07.1998
Kamil Kruczek 20.01.2000



2012 ROKPAŹDZIERNIK ECHO JAWORZA STR. 29

W dniach 8-16 wrzeœnia 2012  roku w Braty-
s³awie odby³y siê Mistrzostwa Œwiata juniorów.
Ogó³em  startowa³o 2350 zawodników, z 59 kra-
jów i 5 kontynentów.

Oto wyniki naszych kadrowiczów klubu Be-
skid-Dragon:

- tytu³ Wicemistrzyni Œwiata zdoby³a
   Natalia Turchan full-contact
- br¹zowy medal Sylwia Szymala  kick-light
- br¹zowy medal Sandra Paszek
   full-contact
-  br¹zowy medal Adrianna Kubaszek
   kick-light
- pi¹te miejsce Mateusz Markiefka
   light-contact
- pi¹te miejsce Kornelia Kieloch full-contact)

Info Beskid Dragon

Kickboxing

Mistrzostwa Œwiata Bratys³awa

TTTTTerererererminarz meczów KS Czarminarz meczów KS Czarminarz meczów KS Czarminarz meczów KS Czarminarz meczów KS Czarni Jaworze – LIGA Cni Jaworze – LIGA Cni Jaworze – LIGA Cni Jaworze – LIGA Cni Jaworze – LIGA C
TRAMPKARZY TRAMPKARZY TRAMPKARZY TRAMPKARZY TRAMPKARZY (stan na 27.09.2012)

Wszystkie informacje odnoœnie Klubu Sportowego „Czarni”
Jaworze dostêpne równie¿ na oficjalnej stronie internetowej klubu;

www.czarnijaworze.futbolowo.pl

Michał Kruszyński 20.09.2001
Konrad Krzak 16.06.1999
Dawid Kukuła 04.04.2002
Kalina Kurneta 22.12.1998
Patryk Linnert 15.10.2001
Kamil Łagowski 20.05.1999

Maciej Matejko 21.06.1998
Janusz Mieszczak 25.08.1999
Wojciech Piszczałka 13.04.1998
Mateusz Waszek 11.12.1999
Piotr Wiśniewski 31.03.2000
Trener: Jacek Kruszyński
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Znaczenie wyrazów
Poziomo
 1) Ksi¹dz - do nagrody jego imieniem
    nominowano pani¹ Jadwigê Roik
 5) Turysta, obie¿yœwiat
11) Oprawa na okulary
12) Roœnie nad brzegami jezior
13) Rodzaj utworu dramatycznego,
      groteska
14)  P³ynny t³uszcz z ryb
15) Zwolennik separacji rasowej
19) Ozdobne kwiaty ogrodowe
      (balsaminy)
20) Du¿a, barwna papuga
21) Ma³e, jednoosobowe samochody
      wyœcigowe
22) Najwiêksza wy¿yna w Chinach
25) Handel na rynku
27) Zwi¹zek pañstw
28) Gasi po¿ary
29) Naród zachodnios³owiañski
      w rejonie Budziszyna
30) Pospolity p³az
32) Jedna z dwu wa¿nych czêœci sañ
35) Grecka bogini m¹droœci - patronka
Aten

37) Oznakowana droga dla turysty
39) Jaskinia, pieczara
41) Mieszkaniec Ankary czy Stambu³u
42) Dopasowywanie, przebieranie
43) Œledzi samoloty, okrêty
45) Egzaminacyjne lub parlamentarne
47) Paliwo samochodowe oznaczone
      skrótem LPG
48) W³oski region z Florencj¹
50) Obszar wodny
51) Dzianina z rozci¹gliwego, sztucznego
      w³ókna
52) Farmaceuta
Pionowo
1) Reformator religijny z Niemiec
2) S³u¿y do sporz¹dzania zapisków
3) Ogólny kszta³t przedmiotu, postaci
4) Odmiana brzoskwini bez meszku
5) Nasza poetka, autorka tomiku
     “Szczêœliwe oczy”
6) Wêdrowni œpiewacy przygrywaj¹cy na lirze
7) Ludzie bardzo zamo¿ni
8) Powtarzaj¹ca siê czêœæ piosenki
 9) Przywracanie zdrowia choremu
10) Umo¿liwia po³¹czenie komórkowe
       z zagranic¹

16) By³ nim m.in. Piotr i Pawe³
17) Znany prorok biblijny
18) Rysunek na skórze cz³owieka
22) Nawias spo³eczeñstwa, ho³ota
23) Ptak ³owny z rodziny kuraków
24) W rêku kelnera
25) P³az ogoniasty zwany trytonem
26) Zniszczony budynek do rozbiórki
31) W rêku woŸnicy lub tresera
32) Kraina na pó³noc od Tatr - z Nowym
Targiem
33) Kopia, reprodukcja
34) Urz¹dzenie pr¹dotwórcze
36) Pi³ka poza boiskiem
37) Mo¿e byæ topiony lub homogenizowany
38) Miasto u podnó¿a Œnie¿ki
40) Towarzyszy monarsze lub m³odej
parze
44) Ojczyzna Hamleta i klocków Lego
46) Czynny wulkan we W³oszech
49) Czêœæ gry w tenisa

Autork¹ krzy¿ówki jest Aniela Mieszczak.



2012 ROKPAŹDZIERNIK ECHO JAWORZA STR. 31

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






