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czasopismo bezp³atne

Od redakcji
Dziêkujemy za ¿yczenia w imieniu Jaworzan i w³asnym.
Z okazji Nowego Roku redakcja równie¿ sk³ada ¿yczenia Jaworzanom, ¿eby wszystkie
¿yczenia siê spe³ni³y.

W 2007 roku redakcja Echa Jaworza bêdzie kontynuowaæ starania by w ca³ej jaworzañskiej
spo³ecznoœci stwarzaæ poczucie wiêzi zarówno z tradycj¹ i dziedzictwem kulturowym
tej ziemi jak i dokonaniami samorz¹du.
Echo Jaworza musi równie¿ sprostaæ nowemu wyzwaniu postawionemu przez urz¹d gminy
- tworzenie wœród mieszkañców przyjaznego klimatu dla aktywnego w³¹czenia siê i wsparcia
w³adz samorz¹dowych przy realizacji programu przeobra¿eñ Jaworza.
Bêdziemy czyniæ starania by Echo Jaworza by³o gazet¹ ka¿dego mieszkañca,wi¹¿¹c¹
wszystkich przekonaniem, ¿e ta Ma³a Ojczyzna jest taka „jak nasze Jej mi³owanie.”

Echo Jaworza jest bezp³atne i dostarczane do ka¿dego domu.
Redakcja
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BISKUP W JAWORZAÑSKIM SZPITALU

W dniu 20 grudnia 2006 roku do Szpitala

Opieki D³ugoterminowej przyby³ z duszpa-

stersk¹ wizyt¹ Ordynariusz Diecezji Bielsko-

¯ywieckiej Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy w to-

warzystwie proboszcza parafii rzymsko-katolic-

kiej ks. Adama Gramatyki. Dyrektor Szpitala

Bogus³aw Chromik przywita³ dostojnych go-

œci, a zastêpca dyrektora szpitala Gra¿yna Hab-
das wrêczy³a im wi¹zanki kwiatów. W spotka-

niach z ks. Biskupem uczestniczyli najpierw pa-

cjenci, a nastêpnie pracownicy szpitala. Ks.

Biskup poleci³ chorych Opatrznoœci Bo¿ej oraz

z³o¿y³ ¿yczenia szczêœcia, wszelkiej pomyœlno-

œci i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego zarówno na Œwiê-

ta Bo¿ego Narodzenia jak i na Nowy Rok. Dostojni go-

œcie wys³uchali informacji dyrektora szpitala o „oazie zdro-

wia” jak¹ jest szpital dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y

oraz o inwestycjach podnosz¹cych standardy i poziom

lecznictwa. Zespó³ muzyczno – wokalny „Starzy Przyja-

ciele” pod batut¹ Antoniego Kruczka przepiêknymi ko-

lêdami zakoñczy³ tê czêœæ wizyty. W imieniu pacjentów

redaktor Franciszek K. Szpok, przebywaj¹cy w szpitalu

na leczeniu, podziêkowa³ za przybycie ks. Biskupa, za

s³owa pociechy, otuchy i za ¿yczenia. Jego Ekscelencja

na proœbê F. K. Szpoka przekaza³ na piœmie ¿yczenia

tak¿e dla Jaworzan i Redakcji „Echa Jaworza” /zamiesz-

czone na str. 1/. Po wys³uchaniu kolêd Dostojni Goœcie z

przes³aniem „Szczêœæ Bo¿e Wam wszystkim” udali siê

na zwiedzanie placówki.

Redakcja.

MONITORING REALIZACJI PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA –
„NASZE JAWORZE”

Przedsiêwziêcie inwestycyjne, którego nak³ady wynios¹

oko³o 100 mln z³ wymaga niezwykle starannego przygo-

towania realizacji. Dla Jaworza i mieszkañców inwesty-

cja ta bêdzie mia³a prze³omowe znaczenie. Bowiem spo-

woduje powrót do czasów œwietnoœci tej miejscowoœci

z drugiej po³owy XIX wieku, ale w wymiarze i standar-

dach XXI wieku. Teraz musimy wiêc podejmowaæ decy-

zje, których efekty dotyczyæ bêd¹ wielu pokoleñ. To po-

woduje, poczucie odpowiedzialnoœci i œwiadomoœci, ¿e

¿adnego b³êdu nie wolno nam pope³niæ. Z najwiêkszym

wiêc zaanga¿owaniem osobistym i wspó³pracowników

zbli¿amy siê krok po kroku do ostatecznej koncepcji re-

alizacji tej inwestycji. Koncepcja dotyczy rozwi¹zañ for-

malno – prawnych, finansowych i technicznych. We

wszystkich 3 p³aszczyznach osi¹gamy zadawalaj¹cy po-

stêp. Obecnie opracowujemy ostateczne analizy i wnio-

ski dla Rady Gminy w celu podjêcia decyzji o wyborze

formy inwestowania i u¿ytkowania obiektu. Uwzglêdnia-

my w nich ostatnio wprowadzone zmiany w ustawie o fi-

nansach publicznych. Powoduj¹ one mo¿liwoœæ inwesto-

wania bezpoœredniego przez gminê z wykorzystaniem

funduszy unijnych. Obecnie mo¿na stwierdziæ, ¿e taka

koncepcja jest konkurencyjna w stosunku do pozosta³ych

przewiduj¹cych ró¿ne formy inwestorów poœrednich, za-

stêpczych lub obcych. Równoczeœnie w postêpie prac po-

jawiaj¹ siê ró¿ne niezale¿ne od nas zahamowania. G³ów-

nym jest opóŸnienie w zmianach planu przestrzennego

zagospodarowania gminy, który uwzglêdni przekszta³ce-

nie z terenów rolnych na przemys³owe obszarów koniecz-

nych do realizacji inwestycji. Termin z koñca XII 2006,

przesuwa siê na koniec II 2007. Dotrzymanie tego termi-

nu zbiegnie siê jednak z zakoñczeniem analiz i pozwoli

na przygotowanie ostatecznej koncepcji realizacyjnej.

Na podstawie informacji uzyskanej od wójta Zdzis³awa

Byloka, opracowa³ W. Bertisch

INFORMACJA O AKTUALNYM ZAAWAN-
SOWANIU REALIZACJI PROGRAMU ZAGO-
SPODAROWANIA „SOLANEK”
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Panie Przewodnicz¹cy – jak siê Pan czuje w roli dru-

giego „Ojca” , wzglêdnie jak kto woli, „Gospodarza”
naszej podb³atniañskiej ojcowskiej gminy?

Je¿eli Pan pozwoli Panie Redaktorze, - na wstêpie swo-

ich „wyznañ”, chcia³bym za poœrednictwem „Echa Jawo-

rza” serdecznie podziêkowaæ wszystkim tym mieszkañ-

com Jaworza, którzy wziêli udzia³ w listopadowych wybo-

rach samorz¹dowych. Szczególnie gor¹co podziêkowa-

nia œlê wyborcom g³osuj¹cym na moj¹ skromn¹ osobê.

Dziêki ich poparciu i ich woli zosta³em radnym Rady Gmi-

ny Jaworze. Zapewniam, ¿e uczyniê wszystko, aby nie

zawieœæ zaufania, jakim zosta³em przez wyborców obda-

rowany.

Wracaj¹c do Pañskiego pytania. Jestem wielce zaszczy-

cony, ¿e mogê przewodniczyæ tak szacownemu gronu Rad-

nych, jaki wchodzi w sk³ad Rady Gminy Jaworze. Zostaæ

„gospodarzem” tak wspania³ej gminy jak¹ jest Jaworze,

to z jednej strony ogromna duma i zaszczyt, ale z drugiej

wielkie zobowi¹zanie i odpowiedzialnoœæ. Swoj¹ prac¹ i

zaanga¿owaniem, bêdê stara³ siê podo³aæ zadaniom i wy-

mogom jakie przede mn¹ i przed Rad¹ zosta³y postawio-

ne. Chcia³bym byæ reprezentantem ca³ej 15 – osobowej

Rady bez wzglêdu na przynale¿noœæ organizacyjn¹, par-

tyjn¹ czy wyznaniow¹.Tak samo jak wszyscy Radni z³o¿y-

³em œlubowanie, przysiêgaj¹c, ¿e „…obowi¹zki swoje bêdê

sprawowa³ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na uwadze

dobro  Gminy i jej mieszkañców. S³owa tej przysiêgi bêd¹

moim drogowskazem i przewodnikiem jako Radnego a

zarazem przewodnicz¹cego naszej podb³atniañskiej, oj-

cowskiej Gminy.

A proszê zdradziæ naszym Czytelnikom, jakie s¹

Pañskie dotychczasowe poczynania i dokonania spo-
³ecznikowskie?

Swoj¹ dzia³alnoœæ spo³ecznikowsk¹ rozpocz¹³em dosyæ

wczeœnie, mia³em oko³o 16 lat. Przez kilka lat mieszka-

³em w Pogórzu k. Skoczowa. W³aœnie w tej niedu¿ej wsi,

miejscowi dzia³acze pokazali mi i nauczyli jak wiele mo¿-

na zrobiæ poprzez dzia³alnoœæ spo³ecznikowsk¹, poprzez

samoorganizowanie siê na rzecz swojego œrodowiska.

Pierwszymi moimi organizacjami, których zosta³em cz³on-

kiem to: Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej i Ludowe Zespo³y

Sportowe, a kiedy zosta³em pe³noletnim obywatelem, za-

sili³em szeregi Ruchu Ludowego. Do dzisiaj jestem cz³on-

Z PRAC RADY GMINY

NOWA RADA – NOWE ZADANIA
Z Przewodnicz¹cym Rady Gminy Jaworze Andrzejem

Œliwk¹ rozmawia Franciszek K. Szpok

kiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kiedy w 1965 r.

powróci³em do Jaworza – Na³ê¿a – mojej rodzinnej miej-

scowoœci – pierwsze co uczyni³em, to za³o¿y³em ko³a:

Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej a nastêpnie ko³a Polskiego

Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Ligi Obrony

Kraju oraz zespó³ teatru amatorskiego. Dwukrotnie repre-

zentowa³em woj. bielskie na ZjeŸdzie Krajowym ZMW.

Podstawowym zadaniem zak³adania tych organizacji, by³o

tworzenie i organizowanie ¿ycia kulturalno – rozrywkowe-

go i sportowego w tej mojej maleñkiej ojczyŸnie, jak¹ jest

do dziœ Jaworze – Na³ê¿e. W okresie kiedy Jaworze wcho-

dzi³o w sk³ad gminy Jasienicy, przez jedn¹ kadencjê by-

³em radnym Gminnej Rady Narodowej, pe³ni¹c funkcje

wiceprzewodnicz¹cego. By³em równie¿ ³awnikiem s¹du re-

jonowego. Dzia³aj¹c na p³aszczyŸnie sportowej, przez kil-

kanaœcie lat by³em sêdzi¹ pi³ki no¿nej i siatkowej. Dzisiaj

jestem przekonany, ¿e doœwiadczenia jakie naby³em przez

te d³ugie lata dzia³alnoœci spo³ecznej, bêd¹ owocowaæ

obecnie, przy dobrej organizacji pracy Rady Gminy Ja-

worze.

Czas przejœæ do problemów przysz³oœci zwi¹zanych
z czteroletni¹ kadencj¹ nowej Rady. Jakie wytyczyli-

œcie sobie najwa¿niejsze zadania maj¹ce na celu

wszechstronny rozwój naszej gminy oraz systematycz-

ny wzrost ró¿norodnych udogodnieñ ¿yciowych
wszystkich Jaworzan?

Zadania dla przewodnicz¹cego Rady Gminy, jego za-

stêpców, jak i ca³ej Rady s¹ okreœlone w Ustawie o Samo-

rz¹dzie Gminnym z dnia 8 marca 1990, oraz w Statucie

Gminy Jaworze uchwalonym przez Radê Gminy jeszcze

w poprzedniej kadencji. Wspólnie z wiceprzewodnicz¹cy-

mi bêdziemy tak organizowaæ prace Rady Gminy, aby spe³-

ni³a oczekiwania wyborców. Chcemy byæ otwarci na ini-

cjatywy, ale i na nurtuj¹ce ich problemy. Pomimo tak krót-

kiego okresu dzia³ania nowej Rady Gminy Jaworze, mogê

z ca³¹ stanowczoœci¹ stwierdziæ, ¿e po odbyciu trzech sesji

Rady Gminy, po posiedzeniach wszystkich szeœciu komi-

sji problemowych praca Rady Gminy, wspó³praca z Wój-

tem i administracj¹ urzêdu id¹ w dobrym kierunku. Wszyst-

kie rozpoczête inwestycje, jak i podjête przez poprzedni¹

Radê  decyzje w konkretnych sprawach s¹ kontynuowane

i dalej realizowane. O nowych inwestycjach i zamierze-

niach, dosyæ wyczerpuj¹co Wójt Gminy Zdzis³aw Bylok

mówi³ w grudniowym  wydaniu „Echa Jaworza”. Dlatego,

aby siê nie powtarzaæ proponujê lekturê tego wydania. Pa-

nie Redaktorze, t¹ drog¹ – w moim pierwszym wywiadzie

na ³amach „Echa Jaworza” chcia³bym zapewniæ, ¿e swo-
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Z PRAC RADY GMINY - CO MIESZKAÑCY
JAWORZA POWINNI WIEDZIEÆ

W trakcie 3 posiedzeñ nowa Rada Gminy podjê³a 30

uchwa³. Uchwa³a zanim zostanie podjêta, jej projekt jest

przygotowywany przez odpowiedni referat urzêdu gminy lub

zg³aszany jest przez radnych. Wszystkie projekty podle-

gaj¹ weryfikacji przez radcê prawnego. Nastêpnie uchwa³y

kierowane s¹ do komisji problemowych. W komisji uchwa-

³y musz¹ uzyskaæ pozytywn¹ ocenê cz³onków komisji by

mog³y byæ poddane g³osowaniu na sesji rady. Podjête

uchwa³y zamieszczane s¹ na tablicy og³oszeñ i na stronie

internetowej urzêdu gminy /www.jaworze.bip.info.pl/
Wiele uchwa³ ma charakter porz¹dkowy. Te uchwa³y, które

dotycz¹ bezpoœrednio mieszkañców omawiamy w skrócie.

Po pierwsze uchwalono bud¿et gminy, który przedstawia

siê nastêpuj¹co:

dochody - 12 319 000,- z³.

wydatki - 13 760 000,- z³.

deficyt bud¿etu -   1 441 000,- z³.

Deficyt bud¿etu pokryty zostanie kredytem bankowym.

Strukturê dochodów i wydatków omówimy w nastêpnym

wydaniu Echa Jaworza.

Uchwa³y w sprawie podatków od nieruchomoœci, œrodków

transportu oraz posiadania psów nie zmieni³y wysokoœci sta-

wek w stosunku do ubieg³orocznych.

Rada postanowi³a, ¿e w zwi¹zku z licznymi zapytaniami

w sprawie programu ograniczenia niskiej emisji gazów, czyli

dop³at przy wymianie kot³ów, w lutowym wydaniu Echa Ja-

worza opublikowana bêdzie informacja o terminach, miej-

scu udzielania konsultacji i wyjaœnieñ oraz przyjmowania

wniosków. Wnioski przyjmowane bêd¹ nie wczeœniej ni¿ od

25.02.br.

Rada uchwali³a podanie do publicznej wiadomoœci wyso-

koœci diet przys³uguj¹cych radnym z tytu³u wykonywania czyn-

noœci. I tak:

Przewodnicz¹cy Rady Gminy - miesiêczna dieta 1.101,- z³.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy - miesiêczna dieta 907,- z³.

Radny bêd¹cy przewodnicz¹cym Komisji Rady Gminy - 583,- z³.

pozostali cz³onkowie Rady Gminy - 518,- z³

29 grudnia, na 3 Sesji Rady uroczyœcie, ale bardzo ser-

decznie ¿egnano siê z Wicewójtem Romanem Greniem.

Redakcja Echa Jaworza przy³¹cza siê do wszystkich,
którzy sk³adali Panu Romanowi Greniowi podziêkowa-
nie za wspó³pracê i sk³ada ¿yczenia powodzenia w s³u¿-
bie spo³ecznoœci, tym razem Strumienia, jako wiceburmi-
strza tej gminy.

Opracowa³ wb.

imi dzia³aniami uczyniê wszystko, aby ca³a Rada stanowi-

³a zgrany, odpowiedzialny, jednolity zespó³. Natomiast sta-

nowione przez Radê prawa, podejmowane uchwa³y i de-

cyzje, jak najlepiej s³u¿y³y wszystkim mieszkañcom tej

wspania³ej, uroczej, podbeskidzkiej gminy, jak¹ jest Ja-

worze.

Panie Przewodnicz¹cy, a jednoczeœnie mój dawien

dawny serdeczny Przyjacielu – proszê wreszcie o parê

zdañ dotycz¹cych spraw rodzinnych, zainteresowañ

osobistych…
Panie Redaktorze – jestem dumny z okreœlenia zawar-

tego w pytaniu. Czujê siê zaszczycony przyjaŸni¹ z tak

znan¹, zas³u¿on¹ i szanowan¹ osob¹. Teraz chcia³bym w

kilku s³owach przybli¿yæ Szanownym Czytelnikom moj¹

osobê oraz moje zainteresowania. Mam 60 lat, wykszta³-

cenie œrednie. Urodzi³em siê i prawie ca³e ¿ycie miesz-

kam w Jaworzu – Na³ê¿u. Jestem ¿onaty - ¿ona Irena.

Mam  dwóch doros³ych synów. Od oœmiu lat jestem ren-

cist¹. W zimowe wieczory lubiê czytaæ ksi¹¿ki. Najchêt-

niej historyczne, przyrodnicze i przygodowe. Odrêbna

dziedzina czytelnicza to zielarstwo, medycyna ludowa i

niekonwencjonalna. Jestem kibicem pi³ki no¿nej i siatko-

wej oraz wielkim fanem Adama Ma³ysza. Natomiast pasj¹

nad pasjami jest wêdkarstwo. Nad wod¹ z wêdk¹ w rêce

zatracam rachubê czasu. Po kilkugodzinnej zasiadce,

czujê siê zrelaksowany, wypoczêty fizycznie i odrodzony

duchowo. Radzê spróbowaæ.

Szanowni Czytelnicy – drodzy Mieszkañcy Jaworza!

Chcia³bym t¹ drog¹ z³o¿yæ Wam wszystkim, moc serdecz-

nych, p³yn¹cych ze szczerego serca ¿yczeñ. ¯yczê Wam

du¿o zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym,

zawodowym i spo³ecznym.

Niech ³aska Bo¿a Was i Waszych rodzin nigdy nie opuszcza.

Bardzo dziêkujê za rozmowê.
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NASI PRZEDSTAWICIELE W RADZIE POWIATU

Z radnym rady powiatu Rudolfem Galoczem rozma-
wia Wojciech Bertisch.

Proszê przypomnieæ Czytelnikom jak funkcjonuje sa-

morz¹d, gdy¿ w kampanii wyborczej znów mówiono o

likwidacji powiatów. Ludzie s¹ trochê zdezorientowani.
Podstawow¹ jednostk¹ samorz¹dow¹ jest gmina. Miesz-

kaj¹c na terenie okreœlonej gminy, stajemy siê cz³onkami

jej wspólnoty z mocy prawa. Nie musimy byæ wiêc do tej

wspólnoty oficjalnie przyjmowani. Gmina aby mog³a wyko-

nywaæ swoje zadania musi mieæ okreœlone ustaw¹ organy:

stanowi¹cy w postaci rady gminy i wykonawczy tj, wójta,

lub burmistrza /prezydenta miasta/. Od 1999 roku samo-

rz¹d terytorialny wystêpuje równie¿ na szczeblu powiatu i

województwa. Mówi¹c o powiecie nale¿y przez to rozumieæ

lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz odpowiednie teryto-

rium okreœlonych gmin. W powiecie organem stanowi¹cym

i kontrolnym jest rada powiatu. Radni z poœród siebie wy-

bieraj¹ starostê i zarz¹d jako organ wykonawczy. Powiat

wykonuje zadania, które zosta³y mu przydzielone w drodze

ustawowej. S¹ to zadania o charakterze specjalistycznym,

których realizacja na poziomie urzêdu gminy znacznie pod-

ra¿a³aby jego funkcjonowanie. Ogólnie zadania te dotycz¹

edukacji publicznej /czêœciowo/, ochrony zdrowia, pomocy

spo³ecznej, geodezji, kartografii, administracji architekto-

niczno – budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony œrodowi-

ska i przyrody, rolnictwa, leœnictwa, przeciwdzia³anie bez-

robociu.

W nastêpnym numerze Echa Jaworza poprosimy

Pana o informacjê jakie rada powiatu ma mo¿liwoœci

wspierania realizacji programów dzia³ania gmin i czy
ma wp³yw na dystrybucjê œrodków z funduszy unij-

nych?

Dziêkujê za rozmowê.

OBIECA£ PAN POMÓC

LISTY CZYTELNIKÓW

Szanowna Redakcjo!

W rubryce listy czytelników grudniowego numeru Echa

Jaworza pozwoli³em sobie przedstawiæ kilka refleksji do-

tycz¹cych stanu i usytuowania zespo³u pa³acowego w na-

szej gminie. Jestem zaszczycony obszern¹ odpowiedzi¹

z jak¹ spotka³ siê mój skromny list. Szczególnie cieszy

informacja o wysi³kach podejmowanych przez dyrekcjê

MOW dla utrzymania obiektów pa³acowych w mo¿liwie

najlepszym stanie, za co oczywiœcie Panu dyrektorowi

Bonczkowi nale¿¹ siê wyrazy uznania. Jednak g³ówna in-

tencja mojego listu zosta³a w replice pominiêta. Dlatego

te¿ pozwalam sobie j¹ jeszcze raz przedstawiæ z nadziej¹,

¿e ten list znajdzie miejsce na ³amach Waszego poczyt-

nego pisma.

Chodzi o zmianê zamkniêtej, niedostêpnej le¿¹cej w

centrum Jaworza enklawy, na reprezentacyjny oœrodek

¿ycia spo³ecznego.

W programie strategicznym rozwoju Jaworza, który leg³

u podstaw planu przestrzennego zagospodarowania gmi-

ny, zapisane s¹ obowi¹zki pozyskania na potrzeby tej¿e,

zabytkowych obiektów le¿¹cych na jej terenie. Ja pragnê

nieœmia³o upomnieæ siê o podjêcie realizacji tych zapi-

sów. Nie by³o dot¹d, a za kilka lat mo¿e ju¿ siê nie po-

wtórzyæ wyj¹tkowa okazja jak¹ jest ogromny nap³yw unij-

nych œrodków finasowych do Polski, których celem jest

awans cywilizacyjny tysiêcy miejscowoœci w naszym kra-

ju. Siêgniêcie po nie i pozyskanie na wykorzystanie wa-

lorów naszej miejscowoœci dla przywrócenia jej rangi

uzdrowiska, to cel o który warto i trzeba zabiegaæ. Przy-

gotowanie realnego uzgodnionego z zainteresowanymi

stronami programu, w którym mieœci³aby siê komplekso-

wa restauracja zespo³u pa³acowego z uwzglêdnieniem

potrzeb mieszkañców i udostêpnienie wraz z parkiem w

przysz³oœci „zdrojowym” naszej spo³ecznoœci oraz tury-

stom, to wa¿ny i konieczny krok do osi¹gniêcia tego za-

mierzenia.

Mam œwiadomoœæ trudnoœci i przeszkód, które dla re-

alizacji tego celu trzeba pokonaæ. Ambitne wyzwania s¹

zawsze zwi¹zane z koniecznoœci¹ pokonania du¿ych prze-

ciwnoœci. Uwa¿am, dla takiego przedsiêwziêcia koniecz-

ne jest pozyskanie szerokiego poparcia spo³ecznego i

przede wszystkim ¿yczliwej wspó³pracy w³adz gminy z

dyrekcj¹ MOW.

Jestem przekonany, ¿e korzyœci i presti¿ jakie uzyska

Jaworze po zrealizowaniu opisanych zamierzeñ warte s¹

podjêcia najwiêkszych wysi³ków, a ci którzy im sprostaj¹,

zapisz¹ siê chwalebnie w bogatej historii naszego Jawo-

rza.

Jaworze 09.01,2007 r.

Z wyrazami szacunku

Janusz Pieszka
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UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA

ŒRODKI UNIJNE NA
INWESTYCJE W JA-
WORZU

W powszechnej œwiado-

moœci mo¿liwoœæ zdobycia

przez gminy œrodków na re-

alizacjê inwestycji z funduszy strukturalnych to szansa dla

rozwoju takich miejscowoœci jak Jaworze. Czêstokroæ ju¿

i tak napiêtych bud¿etów lokalnych nie staæ na sfinanso-

wanie kosztownych przedsiêwziêæ w zakresie budowy ka-

nalizacji, dróg czy obiektów sportowych, a zaci¹ganie kre-

dytów ze wzglêdu na stosunkowo wysoki poziom zad³u¿e-

nia poszczególnych samorz¹dów nie jest najlepsz¹ drog¹

do ich realizacji. Istnienie takich mo¿liwoœci dofinansowa-

nia najwa¿niejszych projektów inwestycyjnych otwiera sa-

morz¹dom drogê do zaspokojenia potrzeb lokalnej spo³ecz-

noœci, a jednoczeœnie pozwala stworzyæ podstawy rozwoju

gospodarczego na nastêpne lata. Pozyskanie œrodków unij-

nych w d³u¿szej perspektywie to nie tylko szansa realizacji tej

inwestycji, na któr¹ uzyskano dotacjê, ale jednoczeœnie mo¿-

liwoœæ zrealizowania innych zadañ ze œrodków w³asnych.

Gmina Jaworze w ostatnich dwóch latach nie pozosta-

wa³a bierna w sprawach ubiegania siê o fundusze europej-

skie. Co wiêcej nale¿eliœmy do bardziej aktywnych miej-

scowoœci pod tym wzglêdem. Z³o¿yliœmy blisko dwadzie-

œcia ró¿nych wniosków, z których prawie wszystkie zosta³y

dopuszczone do oceny merytorycznej, a szeœæ ujêto na li-

œcie projektów rekomendowanych do dofinansowania. Z ra-

cji ograniczonych œrodków, którymi dysponowa³o nasze

województwo, otrzymaliœmy do tej pory dofinansowanie do

dwóch inwestycji, a mianowicie budowy kanalizacji sani-

tarnej w rejonie ulicy Turystycznej oraz modernizacji chod-

nika (œcie¿ki pieszo-rowerowej) wzd³u¿ ulicy Zdrojowej.

Oprócz tego istniej¹ realne szanse na sfinansowanie mo-

dernizacji Amfiteatru pod warunkiem jednak, ¿e wojewoda

wygospodaruje dodatkowe œrodki finansowe w ramach

oszczêdnoœci bud¿etowych.

ZPORR

Projektem, który z

uwagi na swoje znacze-

nie i wartoœæ, mia³ dla

gminy priorytetowy charakter by³a budowa sieci kolekto-
rów pomocniczych i przy³¹czy kanalizacji na terenie Ja-

worza Górnego, realizowana w rejonie ulic Turystycznej,

Bukowej, Zawilcowej i Kwiatowej. Zakres prac obejmowa³

budowê kolektora g³ównego o d³ugoœci 1,22 km oraz siêga-

czy do poszczególnych posesji o ogólnej d³ugoœci 250 m.

Pocz¹tkowo planowano, ¿e ³¹czny koszt inwestycji zamknie

siê w kwocie ok. 900 tysiêcy z³otych, jednak w drodze prze-

targu cenê ustalono na poziomie nieco ponad 600 tysiêcy

z³otych, gdzie dofinansowanie z Unii Europejskiej wynios³o

w rezultacie 451 880,69 z³, a z bud¿etu pañstwa -

60 266, 83 z³.  Tym samym gmina mog³a przeznaczyæ czêœæ

zaoszczêdzonych œrodków na realizacjê innych niezwykle

wa¿nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych, chocia¿by budo-

wa chodnika wzd³u¿ ulicy Turystycznej czy te¿ kanalizacji

w innych rejonach Jaworza.

Inwestycjê tê sfinansowano w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR), który jest jednym z siedmiu programów opera-

cyjnych s³u¿¹cych do realizacji Narodowego Planu Rozwo-

ju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR).

Program ten rozwija cele NPR okreœlaj¹c priorytety, kie-

runki i wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê

polityki regionalnej pañstwa, które bêd¹ uruchamiane

z udzia³em funduszy strukturalnych w pierwszym okresie

cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem strategicz-

nym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkuren-

cyjnoœci regionów oraz przeciwdzia³anie marginalizacji nie-

których obszarów w taki sposób, aby sprzyjaæ d³ugofalowe-

mu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójnoœci eko-

nomicznej, spo³ecznej i terytorialnej oraz integracji z Uni¹

Europejsk¹.

INTERREG

Drugim niezwykle wa¿nym projektem, którego realiza-

cja by³a mo¿liwa poprzez uzyskanie dofinansowania ze œrod-

ków europejskich by³a modernizacja œcie¿ki dla pieszych
i rowerzystów wzd³u¿ ulicy Zdrojowej. W ramach tego

zadania wybudowany od podstaw zosta³ chodnik dla pie-

szych na d³ugoœci 1,2 km, który jednoczeœnie ma pe³niæ

funkcji œcie¿ki rowerowej. Projekt ten by³ od pocz¹tku po-

myœlany jako uzupe³nienie realizowanego przez Euroregion

Œl¹sk Cieszyñski przedsiêwziêcia o nazwie „Greenways

Kraków – Morawy – Wiedeñ. Poza tym jego g³ównym ce-

lem by³o zwiêkszenie atrakcyjnoœci turystycznej szlaku oraz

wzmocnienie wspó³pracy transgranicznej z gminami cze-

skimi, które by³y partnerem w ramach realizowanego pro-
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jektu. Realizacja tej inwestycji przyczyniæ siê ma docelowo

do poprawy bezpieczeñstwa komunikacji, a jednoczeœnie

jest to pierwsza – mo¿e nie najlepsza, ale pocz¹tki zawsze

s¹ najtrudniejsze – œcie¿ka dla rowerzystów w naszej gmi-

nie. Kolejne planowane s¹ wzd³u¿ ulic Cisowej i S³onecz-

nej, a ich budowa rozpocznie siê w nastêpnych latach.

Dofinansowanie uzyskane z Unii Eu-

ropejskiej na realizacjê tej inwestycji

pochodzi³o z Programu Inicjatywy

Wspólnotowej INTERREG IIIA Cze-
chy-Polska i pozwoli³o zmodernizo-

waæ istniej¹cy chodnik na odcinku po-

miêdzy ulic¹ Pa³acow¹ a Bielsk¹. Koszt

inwestycji wyniós³ 412 tysiêcy z³otych

(w stosunku do planowanych 450 ty-

siêcy), z czego 309 175,59 z³ sfinan-

sowa³ Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego. Program ten odnosi siê

w pierwszym rzêdzie do realizacji jed-

nej z g³ównych zasad Unii Europejskiej,

która d¹¿y do odmiennego sposobu po-

strzegania granic miêdzy pañstwami

cz³onkowskimi UE, zgodnie z którym

granice nie powinny stanowiæ bariery

dla zrównowa¿onego rozwoju i integra-

cji terytorium europejskiego. Dlatego

w³aœnie podejmuje siê wysi³ki zmierza-

j¹ce do wspierania wspó³pracy przygranicznej miêdzy obsza-

rami, na których rozwój niekorzystnie wp³ynê³a izolacja za-

mieszkuj¹cych je wspólnot od ich naturalnych s¹siadów z dru-

giej strony granicy, przy jednoczesnym peryferyjnym ich sta-

tusie w kategoriach geograficznych i politycznych w obrêbie

kraju.

Oprócz tych dwóch zrealizowanych

ju¿ projektów Gmina Jaworze ma

szanse na pozyskanie jeszcze œrodków

na remont widowni Amfiteatru oraz pro-

mocjê gminy. To czy œrodki te otrzy-

mamy zale¿y przede wszystkim od

oszczêdnoœci, jakie pojawi¹ siê w ra-

mach realizacji innych dzia³añ w ra-

mach poszczególnych funduszy. Poza

tym czynimy ju¿ teraz starania, by po-

wa¿enie przygotowaæ siê do inwesty-

cji realizowanych w kolejnych latach,

tj. 2007-2013. Dziêki wsparciu z Unii

Europejskiej zamierzamy ju¿ wkrótce

zrealizowaæ projekt kompleksowej ka-

nalizacji w gminie, remont i odbudo-

wê sieci dróg, a tak¿e budowê hali

sportowej przy gimnazjum, co by³oby

niemo¿liwe, gdyby powy¿sze inwesty-

cje mia³yby byæ sfinansowane tylko z

bud¿etu.

Rados³aw G. Osta³kiewicz

NASI S¥SIEDZI

W Jaworzu przybywa i bêdzie przybywa³o wiele nowych

domów. Ka¿dy nowy dom to nowi s¹siedzi.

„Sami zdobywamy sobie przyjació³, sami robimy sobie wro-

gów, ale s¹siadów daje nam Pan Bóg”*. Skoro Pan Bóg daje

s¹siadów to Nowy S¹siad to dobry s¹siad. Bywa jednak ró¿-

nie. Kiedy „Stary i Nowy” pierwszy raz spotkaj¹ siê, na dobry

pocz¹tek „dzieñ dobry” powinno wystarczyæ. Zdarza siê jed-

nak, ¿e od razu coœ iskrzy i s¹siedztwo Ÿle siê zaczyna. Co

wówczas? Nale¿a³oby chyba spróbowaæ dogadaæ siê. W fil-

mie „Sami Swoi” Kargul i Pawlak pokazali jakim utrapieniem

i jak œmieszni mog¹ byæ zwaœnieni s¹siedzi. Trzeba siê zbra-

taæ, stworzyæ wspólnotê! Na pewno ³¹czy nas piêkno jawo-

rzañskiej przyrody. Dlatego tu wybudowaliœmy swój dom. Ale

³¹czy nas te¿ wspólnota skarbów Jaworza. Skarbami jest dzie-

dzictwo kulturowe tej ziemi oraz ludzie. Ludzie dziêki którym

ta Ma³a Ojczyzna ma swoj¹ wielk¹ skarbnicê. Wype³niaj¹ j¹

kroniki, dokumenty, zdjêcia, zbiory historyczne. Ma spisane

i otoczone opiek¹ zabytki. Ziemia ta ma swoich piewców -

poetów, rzeŸbiarzy, malarzy, kolekcjonerów, zespo³y artystycz-

ne, ma te¿ nauczycieli krzewi¹cych tradycje w przedszkolach

i szko³ach. Tylu ludzi - pasjonatów, ¿e d³ugo by trzeba wymie-

niaæ, by wszystkich wspomnieæ. Niech zbrataj¹ nas dokona-

nia Mieczys³awa Dziêgielewskiego, Jana Krzyszpienia,

Jacka Rybarkiewicza, Mariana Rapacza, Jerzego Kukli,
Jadwigi Roik, Haliny Kubik, Franciszka Szpoka i wielu in-

nych. Byle móc z nimi porozmawiaæ, pos³uchaæ Ich i dziêki

nim zobaczyæ „cia³o i duszê” Jaworza. Wielu jest takich, któ-

rzy widz¹ piêkno jaworzañskiej okolicy, ale nie znaj¹ skarbów

tej ziemi. By tworzyæ wspólnotê trzeba by dotrzeæ „pod strze-

chy” z naszym dziedzictwem kulturowym odkrytym dla nas

przez mi³oœników Jaworza. Jak to zrobiæ?

 *G.H. Chesteron
Wojciech Bertisch

JAK KARGUL Z PAWLAKIEM
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NASZE DZIECI, NASZA M£ODZIE¯

SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM

Zwyczaj wizytowania parafii przez bi-

skupa diecezji siêga czasu Soboru Try-

denckiego, czyli XVI wieku. Ostatni So-

bór Watykañski II, który zakoñczy³ siê w

1965 roku, przypomnia³ o dope³nianiu tego

obowi¹zku co 5 lat.

W nawi¹zaniu do starej tradycji Koœcio-

³a Rzymsko-Katolickiego nasza parafia

zosta³a w tym roku poddana wizytacji bi-

skupa diecezjalnego, którym jest ks. bp

Tadeusz Rakoczy. Przyby³ on do nas we

wtorek, 12 grudnia 2006 r.

O godz. 13.00 w Szkole Podstawowej

nr 1 im. M.D¹browskiej dostojnego goœcia powita³a dy-

rektor szko³y mgr Maria Strzelczyk oraz uczennica kl.VIc

- Patrycja Panna. Nastêpnie wspólnie z ks. proboszczem

Adamem Gramatyk¹, sekretarzem biskupa ks. Jerzym
Urbaniakiem oraz zebranym gronem pedagogicznym i

uczniami, goœcie obejrzeli 30- minutowy spektakl jase³-

kowy zatytu³owany „Biegnijcie do szopki”. W nawi¹zaniu

do przedstawienia biskup wizytator podkreœli³ kunszt przy-

gotowania ze strony nauczycielki mgr Lucyny Chmiel.
Wysoko oceni³ te¿ ma³ych aktorów, którymi byli ucznio-

wie klas od III do VI. Podkreœli³ równie¿ wagê rzetelnego

chrzeœcijañskiego wychowania. Nastêpnym punktem pro-

gramu by³a wizyta w sali regionalnej pe³ni¹cej niejako

funkcjê ma³ego muzeum szko³y i gminy. Tam, na spotka-

nie z ks. biskupem, oczekiwa³o grono pedagogiczne na-

szej szko³y. Po krótkim wprowadzeniu przez dyrektora

szko³y, nast¹pi³a wymiana opinii na temat przemocy w

szkole oraz wspó³pracy nauczycieli z rodzicami. Bisku-

pa interesowa³a te¿ kwestia dzieci z rodzin biednych i

patologicznych i sposoby zaradzania temu zjawisku.

siostra Ewa Skorupa - nauczycielka religii

www.sp1jaworze.pl

SZKOLNE JASE£KA

Tu¿ przed zimow¹ przerw¹ œwi¹teczn¹ szkolny Teatr

Graffiti zaprezentowa³ uczniom, nauczycielom i rodzicom

przedstawienie „Biegnijcie do szopki” w re¿yserii Lucy-
ny Chmiel. Spektakl w konwencji teatrzyku kukie³kowe-

go wyró¿nia³ siê doskona³¹ realizacj¹ i œwietn¹ gr¹ m³o-

dych aktorów. Uczniowie wystêpowali w nim w podwój-

nej roli- jako wiejscy kolêdnicy oraz animatorzy lalek be-

tlejemskiej szopki. W pierwszej wcielili siê w Anio³a, Dia-

b³a i Pastuszków z Gwiazd¹ Betlejemsk¹, w drugiej o¿y-

wiali Heroda z jego Anio³em Stró¿em, Diab³a, Rabina,

Trzech Króli, Hetmana oraz Œmieræ. Po przybyciu pod

dom gospodarza, który symbolizowa³ na scenie wysoki

p³ot, kolêdnicy odegrali jase³kowe przedstawienie, roz-

wijaj¹c s³owa Pastuszka-Narratora:

„W Betlejemie, w Betlejemie,

Bóg do ludzi zszed³ na ziemiê.”

Organicznie zwi¹zana z przedstawieniem by³a te¿

oprawa muzyczna, podkreœlaj¹ca dramatyzm poszcze-

gólnych scen oraz anielskie g³osy chóru „Jaworowa Gro-

mada”.

Tomasz Zdunek - polonista

c. d. na str. 15
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4 grudnia bie¿¹cego roku w Szkole Podstawowej nr1 w Ja-

worzu odby³a siê kolejna impreza, zrze-

szaj¹ca uczniów klas 1-6  pod wspólnym

has³em „Gie³da Talentów”. Rokrocznie cie-

szy siê ona sporym zainteresowaniem,

jednak liczba uczestników tegorocznego

przegl¹du przesz³a najœmielsze oczekiwa-

nia organizatorów. Na scenie wyst¹pi³o bo-

wiem a¿ 26 artystów. Najwiêkszym po-

wodzeniem cieszy³y siê pokazy chore-

ograficzne indywidualne i grupowe. Wœród

solistek wyst¹pi³y: Natalia Pustelnik, Mar-
ta Larisch, Marta Greñ, Jackulin Do-
browolska oraz Karolina Wizner. Nato-

miast w duecie zaprezentowa³y siê: Mar-
tynka Gruszczyk i Sandra Paszek, a

Martyna Strzelczyk, Marta Biliñska, Mo-
nika Bisok i Karolina Zagrajewska wy-

st¹pi³y w kwartecie. Popisy tych m³odych tancerek spotka³y siê

z ogromnym aplauzem. Jednak nie tylko taniec dominowa³ na

scenie. Nie zabrak³o równie¿ uzdolnionych recytatorów. Na

szczególne wyró¿nienie zas³uguje Agatka Po³eæ, która brawu-

rowo wyg³osi³a z pamiêci jedn¹ z przygód „Koszmarnego Ka-

rolka”. Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e tekst jest pisany proz¹, naje-

¿ony trudnymi wyrazami i bardzo d³ugi. Poza Agatk¹ wiersze

wyg³aszali: Jagoda £azarczyk, Szymon Kaintor, Kacper Su-
choñ oraz Sara Plonka.

Niezwyk³y pokaz sztuk walki w wykonaniu Natalii Turchan
to kolejna atrakcja wieczoru gwiazd, a pokaz akrobatycznych

umiejêtnoœci Ani Balon zapiera³ dech w pier-

siach wszystkich zgromadzonych.

Z jak najlepszej strony zaprezentowali siê

równie¿ pianiœci: Malwina Witkowska, Mar-
celina Gr¹bkowska, Beata Kêpa oraz Ma-
rek Paw³owicz. Pokonali tremê i bardzo do-

brze wykonali swoje popisowe utwory.

Do zainteresowania swoim hobby nama-

wiali Zuzia i Alex Grzymek. W sposób zwiê-

z³y i przystêpny omówili zasady obowi¹zu-

j¹ce w ³ucznictwie, zaprezentowali sprzêt ra-

sowego ³ucznika.

Swoje parodystyczne uzdolnienia ujaw-

nili na scenie Sebastian Stasica i Maciek
Mamorski, którzy przedstawili skecz z re-

pertuaru kabaretu „Ani Mru-Mru”.

Nie by³oby „Gie³dy Talentów” bez wokali-

stek. I tym razem w bardzo doros³ym i trudnym repertuarze

wyst¹pi³y: Monika Bisok, Karolina Zagrajewska oraz Karoli-
na Salewska.

W czasie „Gie³dy Talentów” mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ

wystawê prac, które powsta³y w czasie Rodzinnego Malowa-

nia. Tematyka dzie³ dotyczy³a plastycznej interpretacji treœci

wierszy.

Monika Foks - nauczyciel SPnr 1 w Jaworzu

„KOLÊDA DLA NIEOBECNYCH” W GIMNAZIUM

Taki tytu³ nosi³ program artystyczny, który m³odzie¿ jawo-

rzañskiego gimnazjum zadedykowa³a swemu patronowi gene-

ra³owi broni Stanis³awowi Maczkowi. W grudniu po raz dwuna-

sty obchodzono Dzieñ Patrona. Na uroczystoœæ przybyli licznie

zaproszeni goœcie. Byli ¿o³nierze Katowickiego Stowarzysze-

nia Maczkowców, Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców,

przedstawiciele Urzêdu Gminy Jaworze, Towarzystwa Mi³oœni-

ków Jaworza, grono pedagogiczne oraz m³odzie¿ naszego gim-

nazjum.

„Kolêda dla nieobecnych” by³a prób¹ ukazania sylwetki ge-

nera³a w doœæ niekonwencjonalny sposób; w swych pozaziem-

skich obserwacjach patron wraz z adiutantem dostrzegaj¹ swych

ulubieñców – jaworzan (nasza placówka jako jedna z pierw-

szych w trzeciej Rzeczpospolitej nosi imiê tego wybitnego do-

wódcy). „Ulubieñcy” nie zawiedli swego genera³a – patrona,

œpiewaj¹c mu „Kwiaty polskie”, aby znów poczu³ siê jak u sie-

bie, by wróci³ na polsk¹ ³¹kê. „Anio³y” ¿yczy³y wszystkim zgro-

madzonym du¿o pokoju, mi³oœci i nadziei. Widowisko koñczy

siê wzruszaj¹co „Kolêd¹ dla nieobecnych” w wykonaniu zespo-

³u wokalnego „Cantus novi”.

Po czêœci artystycznej zaproszeni goœcie oraz grono pedago-

giczne spotkali siê przy op³atku i tradycyjnie zastawionym stole

wigilijnym.

Opracowanie redakcyjne na podstawie materia³u przygo-
towanego przez p. Barbarê Staœ opiekunkê ko³a teatralnego.

PRZEGL¥D  TALENTÓW  W JAWORZAÑSKIEJ
„JEDYNCE”

www.republika.pl/gimmaczek



2007 ROKSTYCZEÑ ECHO JAWORZA str. 10

WSPÓLNE SPRAWY

GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
W JAWORZU- PODSUMOWANIE ROKU 2006.

Ze œrodków przeznaczonych na pomoc spo³eczn¹ – wy-

p³acono œwiadczenia w ³¹cznej kwocie 194 651 z³. Ponadto

realizowano nastêpuj¹ce zadania – wyp³ata zasi³ków okre-

sowych, celowych i celowych specjalnych. W ramach po-

mocy spo³ecznej realizowano    program do¿ywiania. Wœród

zadañ jakie w minionym roku 2006 realizowa³ GOPS w

Jaworzu znalaz³y siê tak¿e zadania z zakresu; sprawienie

pogrzebu, us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opie-

kuñcze, umieszczenie w domu pomocy spo³ecznej, zapew-

nienie schronienia i op³acanie sk³adek zdrowotnych.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej  wyp³aca³ tak¿e

dodatki mieszkaniowe. I tak w sumie  wyp³acono dodatki

mieszkaniowe w ³¹cznej kwocie 21 808 z³.

Kolejn¹ form¹ dzia³alnoœci GOPS w ubieg³ym roku by³a

realizacja wyp³at œwiadczeñ rodzinnych – wyp³acono œwiad-

czenia rodzinne, zasi³ki pielêgnacyjne i zaliczki alimenta-

cyjne w ³¹cznej kwocie 853 063 z³. Spoœród innych zadañ

realizowanych przez GOPS w roku 2006 nale¿y wymieniæ

przedsiêwziêcia w zakresie postêpowania wobec d³u¿ników

alimentacyjnych.

Redakcja

Nie ka¿dy mijaj¹ce Œwiêta

Bo¿ego Narodzenia mo¿e za-

liczyæ do szczêœliwych, a na

pewno nie rodzina Sylwii Ke-

nig i Kariny Dawid  z Jaworza

Œredniego, które we wtorek 12

grudnia 2006 roku w wyniku

po¿aru straci³y swój  dom. Do

akcji pomocy - zbierania fun-

duszy na rzecz tej rodziny w³¹-

czy³y siê organizacje spo³eczne oraz miejscowe koœcio³y.

Akcja trwa nadal. Apelujemy do wszystkich, którym na ser-

cu le¿y troska nie tylko o swój los, ale tak¿e o los swego

bliŸniego, aby  jeœli jeszcze tego nie uczynili, a maj¹ tak¹

wolê – wp³acali  swoj¹ ofiarê na rzecz tej rodziny, aby jak

najszybciej mogli odbudowaæ ze zgliszcz swój  dom.

Poni¿ej podajemy nr konta bankowego, na które mo¿na

wp³acaæ pieni¹dze:

PKO BP  41102013900000650201434489 z dopiskiem
„dla rodziny”

Pf

DOBRE RADY I CIEKAWOSTKI                               

DIETETYCZNA STRAWA Z … UŒMIECHEM

Kasza z warzywami – potrawa nie droga i nie praco-

ch³onna. Jest delikatna, prosta w przygotowaniu. Kaszê gry-

czan¹ kupion¹ w woreczkach gotuje siê zaledwie parê mi-

nut. ¯eby danie by³o zdrowe warzywa musimy podsma¿yæ

na dobrym oleju lub maœle. „Prawdziw¹” kaszê gryczan¹,

przygotowujemy z ca³ym dawnym „ceremonia³em”. Na trzy

szklanki wody bierzemy szklankê kaszy. Wrzucamy j¹ do

wrz¹tku z dodatkiem odrobimy soli i mas³a, aby siê ziarna

nie skleja³y. Gotujemy, a¿ kasza wch³onie wodê, Zdejmuje-

my z ognia garnek, owijamy go kocem i przykrywamy do-

datkowo poduszk¹, aby kasza po pewnym czasie „dosz³a”.

Warzywa na jedn¹ porcjê to: ma³y por, kwiat broku³ów, cztery

marchewki, puszka soczewicy, dwie papryki, cebula du¿a,

natka pietruszki, dwa „z¹bki” czosnku, oraz do smaku sól,

pieprz i przyprawy warzywne. Wszystkie sk³adniki drobno

kroimy i sma¿ymy do miêkkoœci na oleju lub maœle. Spo¿y-

wamy z kwaœnym mlekiem, kefirem wzglêdnie maœlank¹.

„Smacznego i na zdrowie” zapewni mi³y przy tym uœmiech.

Przy tej okazji - jako ciekawostkê – zacytujemy znan¹

Polkê i Polaka:

Gra¿yna Torbicka – „Uœmiecham siê bardzo czêsto, w³a-

œciwie ci¹gle i równie¿ w trudnych chwilach. Zawsze szu-

kam dobrych stron nawet w najgorszej sytuacji ...”

Grzegorz Turnau – Nie lubiê uœmiechu, który ma suge-

rowaæ pewn¹ sta³oœæ nastroju – euforiê towarzysz¹c¹ ¿yciu.

Prawdziwy uœmiech pojawia siê tyko wtedy kiedy cz³owiek

uœmiecha siê w œrodku”.

Anna i Barbara Szpok

SMUTNE ŒWIÊTA
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KOMENDANT POLICJI RADZI

NADKOMISARZ
WOJCIECH KOZ£OWSKI
INFORMUJE:

Mieszkañcy Jaworze s¹ pod

opiek¹ dwóch dzielnicowych:

m³. asp. Adama ¯aka oraz

st. post. Rafa³a Gruszki.

Dzielnicowy ma nastêpuj¹ce g³ówne zadania:

- w ramach obchodu rejonu dokonuje kontroli zabezpie-

czenia placówek handlowych i innych obiektów, a w przy-

padku stwierdzenia nieprawid³owoœci i niedoci¹gniêæ spo-

rz¹dza wyst¹pienia do instytucji zwierzchnich lub w³aœci-

cieli obiektów,

- nie bie¿¹co realizuje programy profilaktyczne tj. „Bezpiecz-

ne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczna Szko³a” itd.,

- uczestniczy w spotkaniach z mieszkañcami swojego re-

jonu s³u¿bowego, przyjmuje strony w trakcie pe³nienia s³u¿-

by, utrzymuje kontakt z przedstawicielami administracji pañ-

stwowej i samorz¹dowej, dyrektorami szkó³ i innymi instytu-

cjami udzielaj¹c im pomocy w niezbêdnym zakresie,

- uczestniczy w prelekcjach i pogadankach z m³odzie¿¹

szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz uczestnikami kolonii

i zimowisk,

- uczestniczy w czynnoœciach zmierzaj¹cych do wykry-

cia sprawców przestêpstw  i wykroczeñ,

- prowadzi czynnoœci w ramach „Niebieskiej Karty”,

Jaworze jest podzielone na dwa rejony. Patrz¹c na po³u-

dnie /w stronê centrum Jaworza/ ze skrzy¿owania ul. Biel-

skiej, Cieszyñskiej i Zdrojowej, czeœæ Jaworza le¿¹ca po

lewej stronie stanowi rejon  st. post. Rafa³a Gruszki, a

st. post. Rafa³ Gruszka

m³. asp. Adam ¯ak

Policjanci Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzib¹ w

Jaworzu poszukuj¹ dwóch sprawców, którzy w dniu

01.01.2007 roku oko³o godziny 03.00 w Jaworzu w komplek-

sie leœnym przy amfiteatrze dokonali rozboju na 18 – letnim

mê¿czyŸnie. Wymieniony oko³o godziny 03.00 wraca³ z za-

bawy sylwestrowej, gdy nagle wysz³o dwóch m³odych mê¿-

czyzn. Wymienieni za¿¹dali od niego wydania telefonu ko-

mórkowego i pieniêdzy. Po us³yszeniu odmowy, jeden ze

sprawców uderzy³ pokrzywdzonego w twarz, w wyniku czego

przewróci³ siê na ziemiê. Pokrzywdzony z uwagi na obawê

pobicia dobrowolnie wyda³ kurtkê z zawartoœci¹ dokumen-

czêœæ le¿¹ca po prawej rejon m³. asp. Adama ¯aka.

Z dzielnicowym mo¿na siê kontaktowaæ telefonuj¹c
033 817 22 15.

W kolejnych wydaniach ECHA JAWORZA podany bê-

dzie wykaz ulic przynale¿nych do danego rejonu.

tów, pieniêdzy i telefonu komórkowego.

Sprawcami przestêpstwa byli dwaj m³odzi mê¿czyŸni w

wieku oko³o 18 lat, wzrostu oko³o 180 cm, szczup³ej budowy

cia³a. Jeden z nich ubrany by³ w kurtkê w kolorze jasnym, z

kapturem na g³owie. Innych szczegó³ów wygl¹du i ubioru –

brak.

Osoby mog¹ce pomóc Policji w ustaleniu sprawców tego

przestêpstwa, a tak¿e œwiadkowie tego zdarzenia, proszeni

s¹ o kontakt z Zespo³em Kryminalnym Komisariatu Policji w

Jasienicy z siedzib¹ w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82 – tel.

033 817 22 15.

APEL
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PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH

Organizacje formalnie zwane „pozarz¹dowymi” sku-

piaj¹ ludzi, których œmia³o mo¿na nazwaæ sol¹ tej ziemi.

Im zawdziêczamy krzewienie tradycji kulturowych, od-

krywanie i zapisywanie kart historii, pielêgnowanie za-

bytków i uduchowianie nas mieszkañców Jaworza zawsze

i wszêdzie tam gdzie tylko nadarza siê okazja.

Redakcja Echa Jaworza poprosi³a przedstawicieli tych

organizacji o przekazanie Czytelnikom planów na naj-

bli¿sz¹ przysz³oœæ:

Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8
Przewodnicz¹ca zarz¹du Krystyna P³aza - Popiela zaprasza:

• w ka¿dy wtorek o godz. 14.00 na spotkanie w Stra¿nicy

• 16.01 - spotkanie Noworoczne – wystêpy kolêdników ze

Szko³y Podstawowej

• Wystawa prac artystycznych wykonanych przez cz³on-

ków ko³a.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 1
Przewodnicz¹ca Ligia Szewczyk zaprasza:

• 17. 02. BAL KARNAWA£OWY w Domu Stra¿aka /od

godz. 19.00/ -  bilety do nabycia w kwiaciarni p. Korty

Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 2
Przewodnicz¹ca Irena Mikler zaprasza:

• 20. 01.  Spotkanie Noworoczne godz. 14.00 w Gimnazjum

• Wycieczka do fabryki firan „Poraj” k/Czêstochowy

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Odzia³
w Jaworzu
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Leopold K³oda zaprasza:

• 22. 01 godz.18.00 - sala parafialna - w ramach comie-

siêcznych poniedzia³kowych spotkañ – temat:

Dwie postaci Proboszczów

ks. Pawe³ Wa³ach - w 100  rocznicê œmierci

ks. Herman Kotschy – w 110 rocznicê œmierci

Akcja Katolicka – parafialny oddzia³
w Jaworzu
Prezes Mieczys³aw Urbaniak zaprasza:

• Ludzi potrzebuj¹cych pomocy w pokonywaniu proble-

mów ¿ycia – zgodnie z wytyczonym celem naszej dzia-

³alnoœci.

• Bezrobotnych i potrzebuj¹cych pomocy, którym porad,

informacji, pomocy prawnej udzielaæ bêdzie prawnik z

Jaworza.

Liga Morska i Rzeczna
Opiekunowie Iwona Kominek i Andrzej St¹siek za-

praszaj¹:

• Konkurs Szantowy - 26.01 godz. 9.00 - Liceum nr 4 w

Bielsku Bia³ej.

• Bal Karnawa³owy - 26.01 godz. 16.00 Gimnazjum w

Jaworzu.

• Zajêcia programowe - min. przygotowania teoretyczne

i praktyczne przed sezonem ¿eglarskim /w kole ¿eglar-

skim Oœrodka Promocji Gminy Jaworze/

Plany Jaworzañskich zespo³ów artystycznych przedsta-

wimy w kolejnych wydaniach ECHA JAWORZA.

Informacje przygotowa³ Oœrodek Promocji Gminy Jaworze

PLANY I ZAMIERZENIA NA 2007 ROK.
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TO JU¯ PI¥TY ROK

Jaworze to turystyczno-uzdrowiskowa miejscowoœæ o

piêknym krajobrazie, w której mieszka ju¿ ponad 6 tysiêcy

ludzi. Nie wszyscy jeszcze wiedz¹, ¿e znajduje siê tu wiele

cennych dóbr kultury o znacznej wartoœci historycznej wpi-

sanych do rejestru zabytków. Przez szereg lat starania o

podjêcie prac przy restauracji i konserwacji niszczej¹cych

zabytków nie przynosi³y efektów. Dopiero w 2002 r z inicja-

tywy Jerzego Kukli po kilku spotkaniach cz³onków Polskie-

go Towarzystwa Ewangelickiego i Akcji Katolickiej, probosz-

czów obu parafii i wójta, w dniu 11.04.2002 roku postano-

wiono, ¿e zostanie utworzona „Spo³eczna Rada Ochrony i

Odnowy Zabytków Jaworza”. 8 maja 2002 roku ustalono

sk³ad osobowy rady i wybrano zarz¹d. Wówczas do zarz¹-

du weszli: Boles³aw Rabaszowski - przewodnicz¹cy, Jan

Knie¿yk – wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz i Ryszard Stanc-

lik – skarbnik.

Piêciolecie powstania Rady jest okazj¹ do pokaza-

nia Czytelnikom „skarbów” uratowanych dziêki dzia-

³aniu „Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków

Jaworza”. Okolicznoœciowy artyku³ zamieœcimy w na-

stêpnym wydaniu Echa Jaworza

W 2007 roku Spo³eczna Rada przewiduje:

• Odrestaurowaæ zabytkowy grób na cmentarzu

ewangelickim w Jaworzu. Prawdopodobnie bêdzie

to grób ks. Jana Lasoty, który przez 38 lat by³ pro-

boszczem parafii ewangelickiej w Jaworzu, a tak-

¿e dzia³aczem spo³ecznym i narodowym na tere-

nie Jaworza i ca³ego Œl¹ska Cieszyñskiego.

• Inspirowaæ i czynnie uczestniczyæ w urbanistycznym

uporz¹dkowaniu œcis³ego centrum Jaworza. Na po-

cz¹tek, wspólnie z urzêdem gminy i w³aœcicielami

terenu zamierzamy wypracowaæ koncepcjê nawi¹-

zuj¹c¹ do wygl¹du z najlepszych czasów Jaworza.

• Sukcesywnie uzupe³niaæ monografiê Jaworza p.n.

„Dzieje Jaworza Zabytkami pisane” oraz popula-

ryzowaæ wiedzê o architektonicznych i przyrodni-

czych zabytkach Jaworza.

• Kontynuowaæ kwesty cmentarne wspólnie z Pol-

skim Towarzystwem Ewangelicznym i Akcj¹ Kato-

lick¹ na obu cmentarzach wyznaniowych Jaworza.

 Na podstawie materia³ów opracowanych przez sekre-

tarza Spo³ecznej Rady Jana Knie¿yka przygotowa³ Woj-

ciech Bertisch.

TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW JAWORZA

PODZIÊKOWANIE
W dniu 1 listopada 2006 roku  odby³a siê  zbiórka

publiczna  na  cmentarzach; katolickim i ewangelickim

w Jaworzu.

Na cmentarzu katolickim zebrano 1681,00 z³, a na

cmentarzu ewangelickim 2644,00 z³.

Zbiórkê prowadzili  spo³ecznie cz³onkowie Akcji Ka-

tolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Ja-

worzu. Dochód ze zbiórki wynosi 4325,00 z³ i zosta³ wp³a-

cony na konto Towarzystwa Mi³oœników Jaworza.

W 2007 roku kwota ta zostanie przeznaczona na reno-

wacjê zabytkowych miejsc pochówku.

Irmgarda Gryczka - Skarbnik TMJ

W 2007 ROKU TMJ PLANUJE:

Styczeñ – zaproszenie do teatru na sztukê „Testament

Teodora Sixta”.

Wrzesieñ – wycieczka na S³owacjê.

Wrzesieñ – udzia³ w obchodach Jaworzañskiego Wrze-

œnia.

Udzia³ w obchodach uroczystoœci œwi¹t pañstwowych.

Posiady – w Galerii pod Groniem:
Styczeñ – wystawa fotograficzna: „Beskid Œl¹ski i ¯ywiecki”

Luty – Iwona Kominek, Liga Morska i Rzeczna w Jaworzu

Marzec – Leopold K³oda „Nakrywanie sto³u na ró¿ne okazje”

Tematykê posiad planowanych w nastêpnych miesi¹-

cach 2007 roku zamieœcimy w nastêpnym wydaniu Echa

Jaworza.
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ECHA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ I US£UGOWEJ W JAWORZU

NOWA APTEKA W JAWORZU

DRUGIE ¯YCIE „K£OSA”

Pawilon handlowy „K³os” w Jaworzu (ul. Cieszyñska –

ko³o bloków) po prawie rocznej przerwie znów têtni ¿yciem.

Przypomnijmy pokrótce jego historiê.

Pawilon handlowy „K³os” nale¿¹cy do GS Samopomoc

Ch³opska w Jasienicy rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ handlow¹

w lipcu 1975 roku. Pawilon „K³os” by³ jednym z pierwszych

tego typu obiektów handlowych nie tylko w Jaworzu ale i

okolicy. Swoje apogeum ¿ycia handlowego ale i towarzy-

Od 6 grudnia 2006 roku w Jaworzu dzia³a trzecia apteka.

O ile dwie znajduj¹ siê w bliskim s¹siedztwie w centrum Ja-

worza, o tyle ta ostatnia dzia³a na pograniczu Jaworza i Ja-

sienicy. A konkretnie w wybudowanym obok supermarketu

„Wiarus” nowym pawilonie. Jest to prywatna apteka, której

w³aœcicielk¹ jest Justyna Bielecka. Umiejscowienie apteki

jest bardzo dogodne szczególnie dla osób niepe³nospraw-

nych, gdy¿ mieœci siê na parterze budynku, a miejsca par-

kingowe znajduj¹ siê równie¿ tu¿ pod oknami apteki. Ponad-

to w samej aptece jest dodatkowe stanowisko obs³ugi klienta

z fotelem dla osób maj¹cych wiêcej recept, oczekuj¹cych

dodatkowych wyjaœnieñ co do sposobu za¿ywania leków czy

po prostu chc¹cych chwilê odpocz¹æ podczas zakupów. Na

miejscu mo¿emy tak¿e dokonaæ bezp³atnego pomiaru ci-

œnienia têtniczego. Apteka w swojej ofercie ma oprócz pe³-

nego asortymentu leków, tak¿e szerok¹ gamê firmowych

kosmetyków wraz z ich próbkami. Jak zapewni³ w rozmowie

wspó³w³aœciciel apteki – Adam Bielecki - oferowane kosme-

tyki posiadaj¹ bardzo atrakcyjne ceny ze wzglêdu na fakt,

¿e apteka zaopatruje siê w nie bezpoœrednio u producenta.

Dla swoich klientów apteka wprowadzi³a kartê sta³ego klien-

ta. Obecnie apteka zatrudnia trzy osoby. Co najwa¿niejsze –

apteka przy Wiarusie jest czynna przez siedem dni w tygo-

dniu ; od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.30-21.00, w

soboty w godzinach 8.00-20.00 i w niedziele 9.00-13.00.

pf

skiego sklep ten prze¿ywa³ w latach 80-tych. Niezapomniane

kolejkowe dialogi i sceny przesz³y do historii.

Lata 90-te przynios³y zmiany w ca³ej Polsce, a wiêc nie

ominê³y tak¿e naszego „ K³osa”. Stoisko RTV zniknê³o. W

to miejsce pojawi³a siê ksiêgarnia, potem sklep meblowy.

Stoisko spo¿ywczo-monopolowe tak¿e zaczê³o siê zmniej-

szaæ. Pojawia³y siê nowe stoiska. Przez pewien czas by³

tez tutaj sklep RTV-AGD „Avans”. Najd³u¿ej utrzyma³o siê

stoisko chemii gospodarczej i artyku³ów AGD, spo¿ywcze i

miêsne. W ostatnim stadium istnienia „K³osa” – sklep œwie-

ci³ pustkami, a jedynie na koñcu zachowa³o siê skromne

stoisko miêsno-spo¿ywcze. Wejœcie do sklepu przesuniêto

z prawej strony na œrodek. Trzeba tak¿e wspomnieæ, ¿e z

ty³u „K³osa” funkcjonowa³o coœ co niektórzy szumnie nazy-

wali pubem.

Obecnie Supermarket „K³os” nale¿y do Polskiej Sieci

Handlowej „Lewiatan”. W³aœcicielami sklepu s¹ Barbara i
Adam Mizia natomiast Kierownikiem Adam ¯urawski.
„K³os” zatrudnia na chwilê obecn¹ 14 pracowników. Ca³ko-

wita powierzchnia sali sprzeda¿y wynosi 420 m kw. Sam

„K³os” nadal pozostaje w³asnoœci¹ GS w Jasienicy, nato-

miast Pañstwo Miziowie dzier¿awi¹ obiekt w³aœnie od Spó³-

dzielni GS. Z zewn¹trz odnowiono elewacjê sklepu, posta-

wiono nowe zadaszenie nad wejœciem do wewn¹trz. Wnê-

trze sklepu równie¿ zosta³o ca³kowicie zmodernizowane.
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WYSTAWY ŒWI¥TECZNE - WIELOLETNIA
TRADYCJA PRZEDSZKOLA NR 1

 Tradycj¹ naszego przedszkola sta³o siê ju¿ organizowa-

nie wystaw zokazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia czy Œwi¹t

Wielkanocnych. Równie¿ i w 2006 roku, a konkretnie 7 grud-

nia zorganizowaliœmy wystawê dla naszych czeskich przy-

jació³ w Lichotce oraz w Toœanowicach Górnych.

Wystawê mieli okazje równie¿ zobaczyæ pracownicy

Urzêdu Gminy oraz mieszkañcy Jaworza, gdy¿ i tam w bu-

dynku Urzêdu Gminy Jaworze by³y wystawione nasze pra-

ce. Zwiedzaj¹cy mogli obejrzeæ precyzyjnie i " z pomys³em"

wykonane ozdoby œwi¹tecznego sto³u, okna, choinki z w³a-

snorêcznie wykonanymi ozdobami, stroiki oraz wiele innych

drobiazgów dodaj¹cych blasku Œwiêtom.

Mamy nadziejê, i¿ ogl¹danie œwi¹tecznych ozdób i prze-

ró¿nych dekoracji bêdzie dla innych inspiracj¹ do w³asnej

twórczoœci lub chocia¿ przybli¿y œwi¹teczny nastrój.

Wszystkim ¿yczymy radosnej twórczoœci i zapraszamy

do odwiedzenia nastêpnej wystawy.

Gra¿yna Brandys - Nauczycielka Przedszkola nr 1

NASZE DZIECI, NASZA M£ODZIE¯c. d. ze str. 8

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

TO JU  ̄CZWARTA BIESIADA LUDOWA

W sobotê 13 stycznia w sali OSP w Jaworzu mia³a miejsce czwarta

Biesiada Ludowa. Organizatorem Biesiady z ramienia Urzêdu Gminy

Jaworze jest Oœrodek Promocji Gminy Jaworze przy wspó³pracy z Rad¹

Gminy.

"Gospodarzami" Biesiady byli Danuta Pawlus i Jan Chmiel z Zespo-

³em Regionalnym Jaworze. Biesiadê rozpocz¹³ Jan Chmiel prezentu-

j¹c swój specjalnie przygotowany wiersz "Kolêda na Gody 2006". Na-

stêpnie Danuta

Pawlus nienagann¹ gwar¹ cieszyñsk¹ przywita³a wszystkie zespo³y

bior¹ce udzia³ w Biesiadzie, w³adze gminy i przyby³ych mieszkañców.

Ca³oœæ programu podzielona by³a na dwie czêœci - artystyczn¹, w której

prezentowa³y siê zespo³y i drug¹ czêœæ -zabawê przy muzyce w wyko-

naniu Orkiestry Dêtej Glorieta i Zespo³u Starzy Przyjaciele.

W czêœci artystycznej, wystêpy zespo³ów rozpocz¹³ Chór Ewange-

licki miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej pod dyrekcj¹ Ruty Janik,

który wykona³ kilka znanych i popularnych kolêd. Na zakoñczenie wy-

stêpu w imieniu wszystkich chórzystów Ryszard Milli z³o¿y³ Jaworza-

nom ¿yczenia noworoczne dziêkuj¹c równie¿ za kolejne ju¿ zaprosze-

nie na Biesiadê. Po tym wystêpie, oficjalnego otwarcia IV Biesiady do-

Jest to sklep samoobs³ugowy, w którym znajduje siê boga-

ty wybór towarów od warzyw i owoców, poprzez ca³¹ gamê

artyku³ów spo¿ywczych, pieczywo, miêso, ryby, artyku³y mo-

nopolowe, œrodki higieniczne, kosmetyki – po prasê co-

dzienn¹. Rega³y z towarami rozlokowano tak aby mo¿na

by³o swobodnie poruszaæ siê z wózkiem z zakupami. Jak

zapewni³ w rozmowie Kierownik sklepu Adam ̄ urawski- su-

permarket „K³os” rozszerza swoj¹ ofertê dla klientów czy to

poprzez wprowadzenie karty sta³ego klienta pozwalaj¹cej

na zbieranie punktów za dokonane zakupy i ich wymianê

na nagrody, a ostatnie tak¿e wprowadzenia oferty „Moje

rachunki” pozwalaj¹cej na regulowanie rachunków za me-

dia w sklepowej kasie przy okazji zakupów. Na miejscu w

sklepie zainstalowano dwa stanowiska- czytniki cen co po-

zwala klientom samodzielnie sprawdziæ cenê towaru w przy-

padku w¹tpliwoœci. Sklep jest czynny od poniedzia³ku do

soboty w godzinach 6.30- 21.00, a w niedziele w godzinach

11.00-19.00. W planach jest tak¿e ponowne uruchomienie

z ty³u „K³osa” pubu ale tym razem takiego prawdziwego o

europejskim standardzie.                                              pf

kona³ Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok. Po tym Zespó³ Regionalny

Jaworze bawi³ i wzrusza³, tryska³ radoœci¹ i humorem. Orkiestra Dêta

Glorieta, Zespó³ Starzy Przyjaciele i Zespó³ Tryton ze Skoczowa rów-

nie¿ otrzymywa³y wielkie brawa za swój œwietny repertuar.

Tym razem wœród goœci byli przedstawiciele Zespo³ów Dankowice i

Jasieniczanka.

Redakcja

c. d. na str. 16 -18
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE
Franciszek Karol Szpok
NOWY ROK – 2007 – BIE¯Y

Nowy rok bie¿y w jase³kach le¿y.

A kto? Kto? Dzieci¹tko ma³e,

Dajcie¿ Mu chwa³ê na ziemi

Mamy ju¿ za sob¹ Œwiêta Bozego Narodzenia, z niesamo-

wit¹ nastrojowoœci¹, wrêcz magicznoœci¹. Z ca³¹ rozleg³oœci¹

obrzêdów, zwyczajów, a zw³aszcza religijnych odniesieñ – do

przyjœcia na œwiat Bo¿ej Dzieciny dla zbawienia ludzkoœci. Min¹³

adwent, niezapomniany dzieñ wigilijny ze strojeniem choinki,

op³atkiem i ¿yczeniami, podarkami i dwunastodaniow¹ wie-

czerz¹, œpiewaniem kolêd i pastora³ek … Bo¿e Narodzenie sta-

nowi prze³om we wszechœwiecie z jego wszechogarniaj¹c¹,

wspania³¹ przyrod¹.

Wszystko zmierza ku „nowemu” – zakoñczy³ swój ¿ywot stary

rok i zaczyna swój trudny do przewidzenia bieg – nowy rok –

przyrodniczy i chrzeœcijañski. Zaczyna przybywaæ dnia w myœl

ludowego porzekad³a – „Na Bo¿e Narodzenie na kurze st¹p-

nienie” , zaœ „Na Nowy Rok na zajêczy skok”  … I warto tu

przywo³aæ ku pamiêci tak bardzo popularne w dawnych cza-

sach „kolêdowanie” tzw. „pastuszków”, „Trzech króli”, czy zwy-

czajnie „kolêdników” …. Wywo³uj¹ce we wsi o wieczornej po-

rze wiele szumu, zgie³ku, czy radosnego podniecenia, jako ¿e

do zespo³u kolêduj¹cych do³¹cza³a siê dziatwa z odwiedzanych

domostw. Tak wiêc co parê cha³up przybywa³o anio³ów i dia-

b³ów, miko³ajów i Herodów, czarownic na miot³ach i  œmierci z

drewnianymi kosami, dziadów oraz przeró¿nych straszyde³ stwo-

rów zwierzêcopodobnych. Gazdowie chêtnie otwierali drzwi na

zbli¿aj¹cy siê odg³os œpiewanych kolêd, a za ¿yczenia obdaro-

wywali kolêdników œwi¹tecznymi smako³ykami, a nawet grosi-

wem. A ¿yczenia by³y ró¿ne – i tzw nabo¿ne, ale i przeœmiew-

ne, jak np. „Winszujmy wóm winsz mocie w piecu gynœ, a na

piecu kokota, mocie ch³opa huncfota”...

*      *      *

Godzi siê z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, co w ubieg³ych latach oka-

zjonalnie czyni³em na ³amach naszego gminnego miesiêczni-

ka „Echa Jaworza”, Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok

posiadaj¹ znaczenie wrêcz uniwersalistyczne obchodzone nie

tylko przez chrzeœcijan, oczywiœcie w sposób religijny, ale rów-

nie¿ przez wyznawców innych konfesji, a nawet niewierz¹cych.

Oto 25 grudnia 2006 roku w wieczornej audycji „Echa dnia” III

programu TVP, bior¹cy w niej udzia³ piêciu dziennikarzy z ró¿-

nych stron œwiata wypowiadali siê na powy¿szy temat. I ku lek-

kiemu zaskoczeniu uczestników debaty japoñski redaktor z

o¿ywieniem podkreœla³, ¿e w jego ojczyŸnie nastroje i okolicz-

noœci zwi¹zane z tymi Œwiêtami s¹ podobne do naszych pol-

skich, pomimo i¿ katolików w Japonii ¿yje oko³o jednego pro-

centa, co zaskoczy³o trochê zachodnioeuropejskich korespon-

dentów, których rodzinne kraje ulegaj¹ ostatnio znacznemu

zeœwiecczeniu.

*      *      *

A na sam ju¿ koniec przytoczê parê styczniowych porze-

kade³, - Dobrze znanych w naszej podbeskidzkiej jaworzañ-

skiej dziedzinie –

„Od stycznie do Trzech Królów dni patrzaj¹,

Jak te dni takie miesi¹ce bywaj¹”.

„Gdy styczeñ burzliwy œniegami

Lato burzliwe deszczami”.

„Kiedy w styczniu susza

Wszystko siê na wiosnê rusza”.

„Gdy w styczniu woda w rzekach chuczy

To na wiosnê mróz dokuczy”.

„Pierwszy styczeñ czas do ¿yczeñ”  ~ równie¿ tych moich

redaktorskich i osobistych najserdeczniejszych dla wszystkich

Szanownych Czytelników „Echa Jaworza”.

*      *      *

TRZEJ KRÓLOWIE (fragment)

Krzysztof Kamil Baczyñski

(...)

Wiêc uklêkli trzej królowie zadziwieni,

Jak trzy s³upy z³ocistego py³u,

Nie wiedz¹c, ¿e siê serca trzy po ziemi

wlok³y z nimi jak psy smutne z ty³u.

I spojrzeli nagle wszyscy trzej,

Gdzie Dzieci¹tko jak kropla œwiat³a,

I ujrzeli jak w pêkniêtych zwierciad³ach.

W sobie – czarny, hucz¹cy lej.

I poczuli nagle serca trzy

Co jak piêœci stê¿a³y od ¿alu.

Wiêc ju¿ w wielkim pokoju wracali,

Ko³ysani przez zwierzêta jak przez sny.

(...)                                                          Marzec 1944
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Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 26.10.2006 r.

odznaczeni zostali Medalem za d³ugoletnie po¿ycie ma³-

¿eñskie Pañstwo:

ZONTEK Anna i Alojzy 31.10.1955

SZYJA Krystyna i Stanis³aw 19.02.1956

ŒWIDER  Halina i Pawe³ 19.02.1956

JANIK  Ruta i Ryszard 14.04.1956

ŒLIWKA  Janina i Jan 09.06.1956

RABASZOWSCY Wanda i Boles³aw 16.06.1956

SABO Stanis³awa i Józef 23.06.1956

NOWAK Janina i Rudolf 25.08.1956

SZNYR  Stefania i Mieczys³aw 01.09.1956

PODSTAWNI  Czes³awa i Jan 04.09.1956

HESS Wanda i Edward 25.09.1956

CHA£UPSCY Stefania i Edward 16.10.1956

HEINRICH Emilia i Józef 03.11.1956

GAÑCZARCZYK Stefania i Józef 24.11.1956

Poni¿ej zamieszczamy fragment listu, jaki na uroczy-

stoœciach jubileuszowych wrêczono ka¿dej parze Jubilatów.

Drodzy Jubilaci!

Minê³o 50 lat od momentu z³o¿enia przez Was

oœwiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski, w

którym przyrzekliœcie sobie mi³oœæ, wiernoœæ, uczci-

woœæ ma³¿eñsk¹ oraz wspólne ¿ycie, a¿ do œmierci.

Drodzy Jubilaci!
„Z³ote Gody” - Krystyna Szyja

Czy mo¿na pragn¹æ od Boga

Jeszcze wiêkszej nagrody

Ni¿ w zdrowiu i szczêœciu

Œwiêtowaæ Z³ote Gody.

Pó³ wieku wobec wiecznoœci,

jest tylko minut¹ ma³¹.

Pó³ wieku wobec ¿ycia,

jest dla ma³¿onków wiecznoœci¹ ca³¹.

I tylko g³os Pana,

który z oddali zawo³a

Tê wspóln¹ wêdrówkê, z³¹czonych w mi³oœci

Boleœnie przerwaæ zdo³a.

50 lat na dobre i na z³e

Przez radoœci i troski,

któreœcie wspólnie prze¿yli

Wiód³ Was przewodnik Boski

Coœcie mu losy swe powierzyli.

Niechaj Was dalej prowadzi

w zdrowiu szczêœliwoœci

W chwilach zw¹tpienia zaradzi

Wska¿e cel wiecznej radoœci.

Tego wszystkim Jubilatom -¿ycz¹- Jubilaci!

Gratulujemy Pañstwu z ca³ego serca i dziêkujemy

za wszystkie trudy Waszego ¿ycia, za ka¿dy siwy w³os

na Waszej skroni dowodz¹cy o tym, i¿ ¿ycie to nie

bajka.

Wójt Gminy Jaworze /-/  Zdzis³aw BYLOK

 Przewodnicz¹cy Rady Gminy /-/ Andrzej ŒLIWKA

Jaworze, dnia 28.12.2006 r.

JUBILACI
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SYLWESTER  2006 W JAWORZU

Ka¿dy z nas na swój sposób ¿egna³ stary rok i wita³ ten Nowy

Rok 2007. Tradycj¹ sta³o siê ju¿ wspólne powitanie Nowego Roku

na terenie jaworzañskiego amfiteatru. W tym roku pomimo, ¿e

aura by³a raczej jesienna ni¿ zimowa, na wspólnego Sylwestra do

amfiteatru przybyli liczni Jaworzanie ale i mieszkañcy okolicznych

gmin. Przy dobrej muzyce, szampañskiej zabawie na œwie¿ym

powietrzu – jak szacuj¹ organizatorzy na terenie amfiteatru by³o

oko³o 2 tysiêcy osób. Organiza-

torzy zadbali tak¿e o poczêstunek

dla  uczestników zabawy i pokaz

sztucznych ogni. Na tego typu im-

prezach nie obowi¹zuj¹ specjal-

ne kreacje, a jedynie dobry hu-

mor i … odpowiedzialnoœæ za

wspó³uczestników zabawy.

Zabawy sylwestrowe obywa³y

siê tak¿e w naszych domach.

Mniej kameralnie, ale z wielk¹

pomp¹ bawiono siê tak¿e w Ho-

telu Jawor i Villi Barbara.

Jak nas poinformowa³a Ewelina Legierska-Drewniak - Kie-

rownik Marketingu SPA Hotelu Jawor - bal odby³ siê salach restau-

racyjnych gdzie bawi³o siê 250 osób oraz w klubie nocnym Plus 30

gdzie goœciliœmy 60 osób. Dla wszystkich goœci przygotowano sporo

atrakcji min. wystêp kabaretu Afera, wystêp tanecznej grupy Cop-

JASE£KA I KONCERT KOLÊD

W kalendarz wydarzeñ kulturalnych na sta³e wpisa³y siê ju¿

jase³ka w koœciele katolickim w Jaworzu oraz koncert kolêd w

koœciele ewangelickim.

Dzieci z klas III-VI ze szko³y podstawowej  nr 1 przedstawi³y

jase³ka w koœciele katolickim w œwiêto Trzech Króli  w dniu 6

stycznia. Pod kierunkiem nauczycielki Lucyny Chmiel zapre-

zentowa³y ponad 30-minutowy spektakl jase³kowy podczas, któ-

rego niczym profesjonalni aktorzy wcielili siê w biblijne postacie

opowiadaj¹c historiê narodzin Zbawiciela w Betlejem. Kolejne

przedstawienie jase³kowe przedstawili wychowankowie M³odzie-

¿owego Oœrodka Wychowawczego w dniu 14 stycznia równie¿

w koœciele katolic-

kim w Jaworzu.

Z kolei tradycj¹

miejscowej parafii

ewangelicko-au-

gsburskiej jest co-

roczny koncert ko-

lêd , którego orga-

nizatorem jest

pa Cabana, pokaz sztucznych ogni.

W salach restauracyjnych goœci bawi³ zespó³ Akcja oraz DJ, a

w klubie nocnym goœcie bawili siê przy muzyce mechanicznej. W

balu uczestniczy³o wiele znanych gwiazd polskiej sceny min. Mar-
cin Daniec, Karol Strasburger, Grzegorz Poloczek (Kabaret

Rak), Krzysztof Respondek (Kabaret Rak), Piotr Skarga.

W Villi Barbara równie¿ zorganizowano wspóln¹ zabawê syl-

westrow¹. W sylwestrowym programie dla goœci by³y m.in. - no-

woroczny BRUNCH, uroczysta Kolacja Sylwestrowa przy œwie-

cach, zabawa sylwestrowa z mu-

zyk¹ na ¿ywo - zespó³ Con Brio,

zabawa z Karaoke, muzyczny

koncert ¿yczeñ, zabawa przy

muzyce mechanicznej, 2 wizyty

w salonie SPA: sauna sucha,

sauna parowa, jacuzzi oraz ba-

sen bez ograniczeñ.

Dla osób, które preferuj¹ mniej

rozrywkowy sposób ¿egnania sta-

rego roku i witania nowego, ka¿-

dy z koœcio³ów w Jaworzu dla

swoich wiernych organizowa³ spe-

cjalne nabo¿eñstwa, podczas których wierni mogli podziêkowaæ Bogu

za mijaj¹cy rok .

Tak wiêc ka¿dy w sobie odpowiadaj¹cy sposób móg³ powitaæ

Nowy Rok.

Redakcja

miejscowy od-

dzia³ Polskiego

Towarzys twa

Ewangelickiego

oraz chór ko-

œcielny. W tym

roku repertuar

kolêdowy rów-

nie¿ by³ bardzo

bogaty. Mogli-

œmy us³yszeæ kolêdy znane i mniej znane, niektóre w nowych

aran¿acjach . Wykonawcy prezentowali ró¿ne gatunki muzyki.

W tym roku w koncercie kolêd obok zespo³ów parafialnych ta-

kich jak wspomniany Chór Ewangelicki pod dyrekcj¹ Ruty Ja-

nik, Zespo³u Cantate  pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Penkala-Ogrod-

nik, Chórku Dzieciêco-M³odzie¿owego pod dyrekcj¹ Eryki Bi-

nek-Pytlowany, wyst¹pili tradycyjnie ju¿; Zespó³ Starzy Przyja-

ciele pod dyrekcj¹ Antoniego Kruczka, a tak¿e Orkiestra Glo-

rieta pod kierownictwem Stanis³awa Sojki i Orkiestra Diecezjal-

na pod kierownictwem Adama Pasternego. Koncert kolêd by³

te¿ okazj¹  do wspólnego œpiewu tych bardziej znanych i lubia-

nych kolêd.                                                                    pf
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Tel. 0-603-604-333
Zapraszamy codziennie Pon.- Pt.: 8.00 – 18.00,

Sobota:  8.00 – 16.00, Niedziela: 12.00 – 14.00
Polecamy:

Wi¹zanki okolicznoœciowe, bukiety œubne, wieñce, palmy pogrzebowe
Poczta Kwiatowa

Z nami wyœlesz kwiaty w dowolne miejsce w kraju i na œwiecie.
Realizacja zamówienia w kraju do 4 godz. na œwiecie do 12 godz.

Przed Œwiêtem Zmar³ych d³u¿sze godziny handlu:
od 27 do 31 paŸdziernika czynne w godz. 7.00 – 22.00

1 listopada Wszystkich Œwiêtych czynne w godz. od 8.00 – 17.00

W tym okresie szczególnie polecamy:
- okaza³e chryzantemy doniczkowe i ciête

- chryzantemy sztuczne
- sadzonki bratków

- bardzo du¿y wybór zniczy i lampionów
- wk³ady do zniczy

- wianki i stroiki nagrobne

REDAGUJE ZESPÓ£:
Franciszek Karol Szpok - Redaktor naczelny, Wojciech Bertisch – Zastêp-
ca redaktora naczelnego, Piotr Filipkowski – Redaktor

Adres redakcji: Urz¹d Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 62, 43-384 Jaworze
tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871
e-mail: echo@jaworze.pl

Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega
sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

                                UWAGA REKLAMODAWCY!
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane do drugie-
go wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzedu Gminy

Jaworze
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.
Cena jednego segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x 4
cm = 36,8 cm wynosi 33,00 z³ z podatkiem VAT, z uwzglêdnieniem,
¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 punktów.

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

PLANY NA NAJBLI¯SZ¥ PRZYSZ£OŒÆ:

KS „Czarni” Jaworze.
Prezes Zarz¹du Walter Wehsoly informuje: jeszcze w

styczniu rozpoczynaj¹ siê przygotowania dru¿yn juniorów i

seniorów do rundy rewan¿owej rozgrywek sezonu 2006/

2007. Planuje siê udzia³ obu dru¿yn w turnieju halowym w

Jasienicy, w ramach drugiej edycji turnieju o puchar Wójta

Gminy Jaworza.

UKS „Dziesi¹taka – Komes” Jaworze
Prezes Zarz¹du Zygmunt Kruczek informuje:

13–14 stycznia - Halowe Ogólnokrajowe ZawodyKontrolne

20–21 stycznia - Halowe Zawody w Krefeld – Niemcy

3 – 4 luty      - Halowe Zawody Kontrolne – Prudnik

10 luty      - Liga Robim Hooda

Uczniowski Klub Sportowy Goruszka Jaworze
Opiekun Jacek Kruszyñski informuje:

• Cykliczne zajêcia szkoleniowe – 4 godziny w tygodniu

• Sparing z zespo³em Rekord Bielsko Bia³a

• Turniej pi³ki koszykowej w Jasienicy

Kibice wraz z redakcj¹ Echa Jaworza ¿ycz¹ udanej spor-

towej rywalizacji!

WIELKI FINA£!
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze przy znacz¹cym udzia-

le Aleksandra Machnika ju¿ po raz IV zorganizowa³ w dniach

13 i 14. 01 TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ CZWÓREK NIE

ZRZESZONYCH o NAGRODÊ WÓJTA GMINY JAWORZE.

Tradycyjnie turniej odby³ siê w sali sportowej Szko³y Podsta-

wowej nr 1. Idea sportowej rywalizacji wœród m³odzie¿y i po-

moc w nabyciu sprzêtu sportowego Szkole i M³odzie¿owemu

Oœrodkowi Wychowawczemu przyœwieca celom tej imprezy.

W turnieju rywalizowa³o a¿ 16 zespo³ów. Potwierdza to

ogromn¹ potrzebê stworzenia odpowiednich warunków dla

m³odzie¿y do uprawiania sportu na szerok¹ skale.

Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna TECHMEX I z Bielska

Bialej, która zdoby³a puchar wójta Jaworza. Derugie miejsce

wywalczyli STARS`I z Czechowic Dziedzica, a trzecie miej-

sce zajêli TECHMEX II z Bielska Bia³ej Puchar za grê fair play

otrzyma³a dru¿yna PIOTRUSIE z Jaworza!!

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspania³ej, sportowej

rywalizacji!

Szkoda, ¿e Pañstwo tego nie widzieli!
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Zbigniew Putek

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy

Zygmunt Podkówka

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy

Andrzej Œliwka

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

PONOWNA PREZENTACJA RADNYCH RADY GMINY JAWORZE
- W PE£NYM SK£ADZIE

W poprzednim wydaniu przez nieuwagê pominêliœmy radn¹ Krystynê Golonko – przepraszamy.

Jan Stekla Roman  Urbaœ

Krzysztof Kleszcz Krystyna Szczypka Zbigniew Lisowski Tadeusz Gruszczyk

Roman KruczekIrena MiklerJan Bathelt Roman Lorek

Jerzy RyrychKrystyna Golonko


