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MIELIŒMY ZASZCZYT
Franciszek Karol Szpok ju¿ rok temu zapowiedzia³, ¿e pracê w redakcji Echa Jaworza koñczy wraz z koñcem roku
2007. Czêsto ¿artuje, ¿e „to ju¿ nie te oczy”. Z uœmiechem
mówi – „có¿ z tego, ¿e sprawnoœæ umys³u nie zawodzi, ciep³o w sercu do ludzi nie wygasa, a umi³owanie Jaworza stale roœnie, kiedy zdrowie szwankuje”. Wierzymy, ¿e Pan Franciszek nie zostawi Czytelników bez artyku³ów, felietonów
czy wywiadów, które wzbogaca³y gazetê szczególnie treœciami o dziedzictwie kulturowym i ludziach, którzy to dziedzictwo pielêgnuj¹ i pomna¿aj¹.
Mieliœmy zaszczyt z Nim pracowaæ, a tak¿e w trakcie redakcyjnych spotkañ s³uchaæ jak opowiada³ ciekawostki
z kilkudziesiêciu lat ¿ycia w Jaworzu i o ró¿nych epizodach
z jego historii. Opowiada³ tak¿e o zaprzyjaŸnionych rodzinach, o przyjacio³ach, którzy ju¿ odeszli i o tych, którzy
stale darz¹ go szacunkiem, otaczaj¹ trosk¹. Czêsto okazywa³ niepokój, ale i wyra¿a³ nadziejê, ¿e Echo Jaworza nadal
bêdzie lubiane przez Jaworzan, bliskie ich wra¿liwoœci i zainteresowaniom. Dorównaæ mu w sposobie wyra¿ania lokalnego patriotyzmu, umi³owania historii Ziemi Cieszyñskiej oraz
jej tradycji kulturowych, bêdzie jednak bardzo trudne.
Zapewniamy Pana Franciszka i Czytelników, ¿e redaguj¹c
Echo nie zapomnimy, jakie bogactwo skarbów posiada Jaworze - piêkne karty w historii, niezwykle urokliw¹ „Matkê Naturê”, ale i wielk¹ przysz³oœæ przyczajon¹ w podziemnych so-

lankach. Pamiêtamy, ¿e Jaworze ma wielokulturow¹, bardzo
wymagaj¹c¹ spo³ecznoœæ oraz wspania³¹ kolekcjê brylantów – niezwyk³ych ludzi. I o Nich bêdziemy pisaæ z nadziej¹,
¿e Pan Franciszek i Czytelnicy nie zawiod¹ siê na nas.
Niew¹tpliwie jednym z tych niezwyk³ych jest Pan Franciszek, pedagog, dziennikarz, kronikarz Jaworza i Ziemi Cieszyñskiej. Jest absolwentem wydzia³u Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Jagielloñskiego wyró¿niony przez w³adze gminy, jako jeden z pierwszych
Jaworzan, tytu³em „Zas³u¿ony dla Rozwoju Jaworza”.
Na 25 lecie dzia³alnoœci pedagogicznej uhonorowany
zosta³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Dziêkujemy Ci Franciszku.
Wojciech Bertisch, Piotr Filipkowski

Zarz¹dzeniem nr 64/07 z dnia 21 listopada 2007 r. Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok powo³a³
na stanowisko swojego zastêpcy dotychczasowego Kierownika Referatu Strategii Rozwoju
i Funduszy Europejskich w Urzêdzie Gminy Jaworze Rados³awa G. Osta³kiewicza.

UWAGA – SYLWESTER!
Zapraszamy do AMFITEATRU na sylwestrow¹ zabawê przy dobrej muzyce,
grochówce i „sylwestrowej herbacie”. Rozpoczêcie godz. 22.00.

PAMIÊTAJ, WYMIEÑ KSI¥¯ECZKOWY DOWÓD OSOBISTY
Apelujemy do wszystkich mieszkañców Gminy Jaworze, aby nie zwlekali z wymian¹ swoje-go ksi¹¿eczkowego dowodu
osobistego, albowiem dokumenty te uznawane s¹ w obiegu prawnym tylko na terenie kraju do dnia 31 marca 2008 r.
Zgodnie z wol¹ ustawodawcy termin sk³adania wniosków o wydanie przedmiotowych dokumentów nie ulega
przed³u¿eniu, a wiêc powinny byæ one z³o¿one do dnia 31 grudnia 2007 r. Przypominam, ¿e gmina w sytuacjach
krytycznych nie bêdzie w stanie pomóc wnioskodawcy w przyœpieszeniu wystawienia nowego dowodu osobistego, a to
dlatego i¿ dokumenty te wystawiane s¹ Warszawie, a nie jak to mia³o miejsce do roku 2000 w gminie. Proces uzyskania
dowodu osobistego trwa 1 miesi¹c, a ju¿ w chwili obecnej otrzymujemy je z opóŸnieniami.

A. Zagórska
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Z OKAZJI ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU
JAWORZANOM ¯YCZ¥:
str. 2, 3, 4, 5, 6
Wójt Zdzis³aw Bylok
Nadchodz¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
– ¿yczê Jaworzanom,
aby wraz z nimi przysz³a mi³oœæ,
pokój miêdzy nami i nadzieja,
¿e trwaæ one bêd¹ ca³y Nowy 2008 rok.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka
wraz ca³¹ Rad¹
Wchodz¹c w uroczysty okres
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
obudŸmy w sobie wszystkie ludzkie uczucia,
a radoœæ spokój i braterska mi³oœæ
niech towarzyszy nam w ich prze¿ywaniu.
W optymistycznym nastroju
przest¹pmy razem próg
Nowego 2008 roku.

Komendant Policji – Nadkomisarz Wojciech Koz³owski
Wszystkim Mieszkañcom Jaworza
¿yczê wraz z policjantami
i pracownikami komisariatu
spokoju ducha, radoœci, wiele optymizmu,
ciep³ych i rodzinnych œwi¹t,
a tak¿e bezpiecznego 2008 roku,
w którym zabraknie niepowodzeñ
oraz przeciwnoœci losu.
Parafia

Rzymskokatolicka w Jaworzu

Gwiazda, co swoj¹ jasnoœci¹
Zaæmiewa blaski s³oneczne,
G³osi, ¿e Bóg siê narodzi³
W cz³owieczym ciele na ziemi.
/Liturgia godzin/
Niech dary Bo¿ej Dzieciny: pokój, nadzieja i dobro
bêd¹ z Wami przez najbli¿sze Œwiêta i wszystkie dni Roku Pañskiego 2008.
Radosnego i g³êbokiego prze¿ywania Tajemnicy Narodzenia Chrystusa
¿ycz¹ wszystkim Mieszkañcom Jaworza
Ks. Adam Gramatyka, Ks. Klaudiusz Dziki

Zbór Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego
Starajmy siê usilnie poznaæ Pana,
¿e go znajdziemy, pewne jest jako zorza poranna,
i przyjdzie do nas jak deszcz, jak póŸny deszcz,
który zrasza ziemiê.
/Ozeasz 6,3/
Na nadchodz¹cy Nowy Rok 2008 sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
ca³ej jaworzañskiej spo³ecznoœci.
Niech ten nowy rok bêdzie dla Pañstwa pe³en szczêœcia i pomyœlnoœci.
Niech bêdzie rokiem ci¹g³ego wzrastania w poznaniu Pana oraz woli Jego.
A sam Bóg Pokoju niech zrosi serca nas wszystkich o¿ywczym deszczem
cudownych swoich b³ogos³awieñstw.

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jaworzu
Jak niegdyœ pasterze gdy w Bo¿e Narodzenie stajemy przy stajence,
nie znamy tylko pocz¹tku, lecz ju¿ ca³¹ historiê Jezusa.
Wiemy o krzy¿u, zmartwychwstaniu i wniebowst¹pieniu.
Jednak¿e, powiada Dietrich Bonhoeffer,
pozostajemy wierz¹cymi, jak pasterze.
I tej wiary, ¿yczymy, ufnej i opartej na prostocie serca,
na czas Œwi¹t Narodzenia Pañskiego, jak i ca³ego 2008 roku

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka przy Parafii Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu
¿yczy Mieszkañcom Gminy Jaworze
Radosnych i B³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Niech chwile spêdzone w rodzinnym gronie
umocni¹ nasz¹ wiêŸ rodzinn¹.
Niech Nowy Rok 2008
obdarzy nas wszystkich wewnêtrznym pokojem
i ul¿y trosk¹ materialnym. Do Siego Roku.
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddzia³ w Jaworzu
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 2008 Roku
¿yczenia dobrego zdrowia, pogody ducha, niewyczerpanej energii,
spontanicznej radoœci, pewnoœci w trudach dnia codziennego,
marzeñ o które warto walczyæ, grona wiernych przyjació³,
nadziei, bez której nie da siê ¿yæ
i wiele Bo¿ego b³ogos³awieñstwa sk³ada Czytelnikom PTE

Dyrekcja, grono pedagogiczne
i wychowankowie M³odzie¿owego Oœródka Wychowawczego
W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
Gdzie gasn¹ spory, goj¹ siê rany
¯yczymy zdrowia i mi³oœci,
Niech ma³y Jezus w sercach Pañstwa zagoœci.
¯yczê szczeroœci duszy, przyjaŸni i wokó³ pe³no ¿yczliwych ludzi.
A Nowy Rok niech obdarowuje Pañstwa
pomyœlnoœci¹ i szczêœciem.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Jaworzu - Maria Strzelczyk wraz ca³ym personelem
S¹ takie dni, gdy króluj¹ zrozumienie, harmonia i przyjaŸñ.
Jest taka noc, gdy ludzie patrz¹ w niebo szukaj¹ pierwszej gwiazdki...
Jest taki wieczór, gdy przy wigilijnym stole pêkaj¹ wewnêtrzne lody i pojawia siê mi³oœæ...
Na te piêkne Œwiêta ¿yczymy wszystkim Mieszkañcom Jaworza pogody w sercach,
radoœci i satysfakcji w ¿yciu osobistym,
nadziei, ¿e zawsze mo¿emy zrobiæ coœ dobrego dla siebie i dla tych,
wœród których ¿yjemy oraz nieustannego przekonania,
¿e ka¿dy z nas mo¿e siê przyczyniæ, aby tak w³aœnie by³o.
Niech Nowy 2008 Rok przyniesie same szczêœliwe dni
opromienione ludzk¹ ¿yczliwoœci¹ i nadziej¹ na spe³nienie wszystkich marzeñ i planów.

Dyrektor Gimnazjum Janina Holeksa
wraz gronem pedagogicznym

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
wraz z za³og¹
Œwi¹t radosnych i szczêœliwych
Spokoju w Nowym Roku
Bez po¿arów, powodzi i wichrów
Ostro¿noœci nigdy za wiele.
Zapobiegajmy nieszczêœciom,
a wiele przykroœci nas ominie.
Czego Wam i sobie OSP Jaworze ¿yczy!

¯yczenia dla Wszystkich!
Gdy pierwsza gwiazdka zaœwieci
Œwiêtuj¹ zarówno doroœli jak i dzieci
Œwiêtuje, jak ka¿e tradycja œwiat ca³y
W Betlejem Bóg siê rodzi, potê¿ny choæ ma³y
Zatem spróbujmy odnaleŸæ Go w sobie
I trwajmy Jemu ufaj¹c doba po dobie
Niech w naszych sercach na sta³e zagoœci
By nam nie zabrak³o dla nikogo mi³oœci
Tego ¿yczê wszystkim w nadchodz¹cym roku
Bo mi³oœæ to wielka nadzieja i pokój
Raz jeszcze zatem œwi¹teczne ¿yczenia
Sk³adam wszystkim z okazji Bo¿ego Narodzenia

W imieniu Ko³o Emerytów, Rencistów
i Inwalidów nr 8. – Krystyna Poielas-Plaza
Wszystkim Mieszkañcom Jaworza ¿yczymy weso³ych
i pogodnych Œwi¹t Narodzenia Pañskiego
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku

Towarzystwo Mi³oœników Jaworza
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
wszelkiej pomyœlnoœci ¿yczy Zarz¹d

W imieniu Ko³a Pszczelarzy – Mieczys³aw Szyma
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz nadchodz¹cego Nowego 2008 Roku
sk³adam wszystkim Mieszkañcom,
Pracownikom Urzêdu Gminy Jaworza oraz Pszczelarzom
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, szczêœcia i pomyœlnoœci
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Dyrekcja i Pracownicy Beskidzkiego Zespo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki D³ugoterminowej w Jaworzu.
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy Jaworzanom wielu g³êbokich i radosnych prze¿yæ,
wewnêtrznego spokoju, wytrwa³oœci i radoœci oraz B³ogos³awieñstwa Bo¿ego
w ka¿dym dniu nadchodz¹cego Nowego Roku.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Jaworzu
Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i nadchodz¹cy Nowy Rok
Zespó³ Regionalny „Jaworze”
¿yczymy du¿o zdrowia, szczêœcia,
Winszujemy Wóm szczyjœcio na ty Godni Œwiynta i Nowy Rok,
radoœci i wiary w lepsze jutro
Coby Wóm zdrowio niechybia³o
Jad³o szmakowa³o i dobrych kamratów nigdy nie zabrak³o.
Cobyœcie k³opociæ siê nie musieli, jyny na wiesio³o we zdrowiu s
Pónbóczkym se po¿ywali.

„Starzy Przyjaciele” Antoni Kruczek
Niech przy Œwi¹tecznym zapachu strojnej choinki
up³yn¹ nam piêkne chwile wigilii,
ze wspólnie œpiewan¹ kolêd¹,
z upragnionym goœciem przy stole,
Orkiestra dêta „GLORIETA”
w kochaj¹cym rodzinnym gronie.
Niech ogarnia nas uczucie radoœci,
Nim gwiazdka zab³yœnie, Nim œwiêta przemin¹,
mi³oœci i szczêœcia tak silne
Niech Was b³ogos³awi Panienka z Dziecin¹.
aby trwa³o przez ca³y Nowy 2008 rok.
Niech siê Wasze ¿ycie w szczêœliwoœci splata dziœ, jutro,
w Nowy Rok i po wszystkie lata!
Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹,
nios¹cych spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spe³niaj¹cego wszelkie marzenia,
pe³nego optymizmu, wiary, szczêœcia i powodzenia
dla wszystkich Mieszkañców GMINY JAWORZE.

Dyrekcja i pracownicy Publicznego
Przedszkola Samorz¹dowego nr 1
Weso³ych Œwi¹t, a w Œwiêta, niech siê snuje kolêda
i ga³¹zki œwierkowe niech Wam pachn¹ na zdrowie,
tego ¿yczymy wszystkim Mieszkañcom Jaworza.

Dzieci oraz Rada Pedagogiczna
Przedszkola Nr 2 w Jaworzu.
£ami¹c siê symbolicznie op³atkiem z ¿yczeniami,
aby zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
spêdzone w gronie najbli¿szych,
przynios³y wiele radoœci, ciep³a i optymizmu.
Niech nadchodz¹cy Nowy Rok obfituje w szczêœcie
i pomyœlnoœæ, a wiara codziennie dodaje si³
i energii do realizacji marzeñ i godnego ¿ycia.

Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich Nr 1
w Jaworzu Dolnym
¯yczymy Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wype³nionych radoœci¹
i mi³oœci¹, nios¹cych spokój i odpoczynek,
spêdzonych w rodzinnej atmosferze
w gronie najbli¿szych
oraz Nowego Roku pe³nego optymizmu i szczêœcia
wszystkim Mieszkañcom Jaworza i w³adzom Gminy.
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Zarz¹dy Kó³ka Rolniczego
i Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 2
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2008
¿yczymy wszystkiego najlepszego co siê szczêœciem zwie
pogody ducha i spe³nienia marzeñ.

Pracownicy Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.
¯yczymy radosnych, pogodnych i zdrowych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wszystkim zasiadaj¹cym przy wigilijnym stole.
Niech ta wyj¹tkowa noc trwa³ym blaskiem opromieni ca³y nadchodz¹cy Nowy Rok!

KS „Czarni” Jaworze
KS „Czarni” Jaworze pragnie podziêkowaæ wszystkim osobom i instytucjom,
które w 2007 roku wspiera³y nasz¹ dzia³alnoœæ,
wiernym kibicom, którzy bez wzglêdu na pogodê ogl¹dali zmagania naszych dru¿yn,
zawodnikom, którzy zostawili na boisku wiele swojej energii i zdrowia
oraz wszystkim Mieszkañcom Jaworza tym, którzy lubi¹ pi³kê no¿n¹ i nie.
Serdecznie zapraszamy na nasze mecze w nowym roku,
¿ycz¹c wielu mi³ych sportowych i nie tylko emocji w nowym nadchodz¹cym roku.

Klub £uczniczy X – 10 Jaworze
Pragniemy na ³amach Echa Jaworza, pozdrowiæ Mieszkañców Jaworza
oraz wszystkich naszych Kibiców.
Przesy³amy ¿yczenia spokojnych, zdrowych i szczêœliwych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
¯yczymy ¿eby radoœæ i rodzinne ciep³o towarzyszy³o Wam przez ca³y nadchodz¹cy rok!
Nie zapomnijcie trzymaæ za nas kciuki ju¿ w lutowych Mistrzostwach Polski
gdzie broniæ bêdziemy mistrzowskiego tytu³u dla Jaworza.
Gor¹co pozdrawiaj¹ zawodnicy Klubu £uczniczego X10 Jaworze

Zarz¹d i zawodnicy UKS Dziesi¹tka-Komes
Podwójnych ¿yczeñ dziœ nasta³ czas,
jak wiadomo ka¿demu z nas ,
bo Chrystus Pan nam siê dziœ rodzi.
a i Nowy Rok tak¿e nadchodzi,
z tej okazji niech nam wolno bêdzie,
z³o¿yæ ¿yczenia zdrowia, szczêœcia i powodzenia,
Mieszkañcom Jaworza.

BESKID DRAGON
– Agnieszka i Piotr Turchan
Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku
sk³adamy wszystkim Czytelnikom
¿yczenia wszystkiego co najlepsze,
zdrowia, pogody ducha, wszelkich ³ask i pomyœlnoœci,
oraz aby przysz³y rok i nastêpne obfitowa³
w to wszystko co dla nas najlepsze.

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
¿yczymy Jaworzanom wszelkiej pomyœlnoœci,
a Darczyñcom, którzy wspierali nasz¹ dzia³alnoœæ
najserdeczniej dziêkujemy.

Kominiarz
Niech zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
przynios¹ Pañstwu wiele radoœci, ciep³a rodzinnego i optymizmu.
Niech w nadchodz¹cym 2008 roku szczêœcie i pomyœlnoœæ,
które przynosi kominiarz nigdy Was nie opuszcz¹.
Smacznego op³atka i Dosiego Roku
¿yczy kominiarz Andrzej Pietrzyk
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Z PRAC RADY GMINY
Ze wzglêdu na œwi¹teczny charakter wydania Echa Jaworza zamieszczamy skrócon¹ relacjê z sesji Rady Gminy.
W dniu 20 listopada br. odby³a siê XI sesja Rady Gminy.
Obrady prowadzi³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy Rady. Podjêto 16 uchwa³ bêd¹cych wczeœniej tematem obrad w³aœciwych problemowo Komisji Rady. Uchwa³y po omówieniu oraz
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje przed³o¿ono Radzie Gminy.
Uchwa³y dotycz¹:
a. zmiany uchwa³y w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2007
b. zmian w bud¿ecie gminy na rok 2007 - zwiêkszenia planu
dochodów bud¿etowych oraz planu wydatków bud¿etowych o kwotê 62.400,00 z³
c. okreœlenia wysokoœci stawek oraz zwolnieñ w podatku
od nieruchomoœci:
okreœlono nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub leœna, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni - 0,62 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,50 z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego od 1 m2 - 0,20 z³
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych ³¹cznie ze znajduj¹cymi siê w nich gara¿ami, z wyj¹tkiem zajmowanych na wykonywanie
dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub leœna
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,52z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
innej ni¿ rolnicza lub leœna oraz od budynków mieszalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1 m2 pow. u¿ytkowej - 17,00 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowe - 8,20 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 1m2
powierzchni u¿ytkowej - 3,71z³
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej - 5,80 z³
z wyj¹tkiem:
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• zajmowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub leœna od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 5,90 z³
• zajêtych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 3,70 z³
• od gara¿y wolno stoj¹cych lub ich czêœci za wyj¹tkiem
zajêtych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub leœna od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 3,70 z³
• od budowli:
a) zwi¹zanych z sieci¹ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ 1%
ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3
i ust. 3-7,
b) od pozosta³ych - 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
d. okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych – stawki podatku od œrodków transportowych s¹ na
poziomie stawek uchwalonych w 2007 roku. Nadmieniæ nale¿y, i¿ od 2008 roku ulega zmianiezapis art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych i opodatkowaniu podatkiem podlegaj¹ samochody o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony (obecnie od 3,5 tony).
e. op³aty od posiadania psów - stawkê roczn¹ op³aty ustala
siê w wysokoœci 30,-z³ od ka¿dego psa.
f. op³aty targowej - dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoœci 25,- z³ od 1 m? zajêtego na prowadzenie sprzeda¿y nie wiêcej ni¿ 631,94 z³ dziennie.
g. przyjêcie Programu wspó³pracy gminy Jaworze z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2008.
Celem wydzielenia œrodków finansowych w uchwale bud¿etowej organizacje pozarz¹dowe oraz inne uprawnione
podmioty winny z³o¿yæ do dnia 15 wrzeœnia ka¿dego roku
propozycje realizacji zadañ na kolejny rok.
h. okreœlenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Jaworze za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoœci ciek³ych - ustalono nastêpuj¹ce stawki op³at za us³ugi odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych na terenie Gminy Jaworze:
1) za odbiór odpadów komunalnych, niesegregowanych,
gromadzonych w pojemnikach i workach o pojemnoœci 110 l – 10 z³ brutto.
2) za odbiór odpadów segregowanych gromadzonych w
pojemnikach i workach o pojemnoœci 110 l – 8 z³ brutto.
3) za opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych samochodem asenizacyjnym i ich transport do punktu zlewnego – 25 z³ za m3 brutto.
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i. zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze - zmiana studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze obejmuje aktualizacjê polityki przestrzennej gminy:
1) w zakresie lokalizacji centrum balneorekreacyjnego
w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej.
2) w zakresie lokalizacji zbiornika retencyjnego w Jaworzu - Na³ê¿u.
j. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze – zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze
w obszarze dzia³ki nr 1225/8 dla lokalizacji centrum balneorekreacyjnego w rejonie ul. Folwarcznej.
k. zakupu przez Gminê Jaworze prawa wieczystego u¿ytkowania nieruchomoœci gruntowej oznaczonej w rejestrze
jako pgr 3644 oraz pgr 3645 wchodz¹cych w sk³ad kompleksu tzw. „Dolnego Folwarku”.
l, m, n, - 3 uchwa³y porz¹dkowe.
o. w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta do celów
obliczania wysokoœci podatku rolnego na 2008 rok - obni¿a siê kwotê stanowi¹c¹ œredni¹ cenê skupu ¿yta, przyjmowan¹ jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
2008 rok do kwoty 40 z³ za 1 kwintal.
p. w sprawie zmiany „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze” - w wyniku zmiany Programu ró¿nicê pomiêdzy dotychczasow¹ a obecn¹ wysokoœci¹
wk³adu w³asnego indywidualnego u¿ytkownika w zakresie instalacji kot³a gazowego pokrywa siê z bud¿etu
Gminy Jaworze.
Na sesji uchwa³y a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, o, p radni
przyjêli jednog³oœnie.

Uchwa³ê j) przyjêto przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê
a uchwa³ê n) przy dwóch wstrzymuj¹cych siê.
Obecna na sesji dyrektor BZLR G. Habdas wyjaœni³a motywacjê i warunki postawione w³adzom Gminy przy negocjacjach dotycz¹cych przekazania odwiertów solanek. W wyniku uzgodnieñ dyrekcja szpitala wyst¹pi³a z odpowiednim
wnioskiem do Urzêdu Marsza³kowskiego. Na sesjê przyby³y równie¿ przedstawicielki Zwi¹zków Zawodowych Solidarnoœæ z BZLR. Przewodnicz¹ca Dorota Mucha wyrazi³a oburzenie zwi¹zkowców z powodu krytyki ich postawy zamieszczonej w artykule „Kto jest przeciw” w 187 nr Echa Jaworza.
Po wyjaœnieniach redaktora W. Bertischa uzgodniono, ¿e
odbêdzie siê spotkanie redakcji ze zwi¹zkowcami i zamieszczone bêd¹ w Echu ich wyjaœnienia.
Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie miêdzysesyjnym zosta³o dostarczone Radnym i omówione przez
Wójta w trakcie sesji.
W punkcie: sprawy organizacyjne Rady Gminy radna Krystyna Szczypka zwróci³a uwagê na nisk¹ frekwencjê radnych w uroczystoœciach, które ostatnio odby³y siê – Œwiêto
Niepodleg³oœci, 70. lecie Szko³y podstawowej, wrêczenie
laurów Srebrnej Cieszynianki, wrêczenie Nagrody im. Ks. J.
Londzina i 20.-lecie Zespo³u „Starzy Przyjaciele”.
W zapytaniach i interpelacjach radnych radna E. Golonka
poruszy³a zg³aszane jej przez mieszkañców kwestie remontu
ulic, studzienek, odœnie¿ania i dystrybucji Echa Jaworza.
J. Stekla poruszy³ sprawy œwietlicy na ul. Zdrojowej, zebrania z mieszkañcami i zmiany sposobu odbioru odpadów i
zapytanie dotycz¹ce wodoci¹gów. Z. Putek zg³osi³ problem
nowych stawek za wodê, œcieki i wywóz œmieci. Wójt udzieli³
wyczerpuj¹cych wyjaœnieñ.
Zakoñczenie obrad og³osi³ Przewodnicz¹cy A. Œliwka.

DY¯URY RADY GMINY JAWORZE

Wice Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze – Zbigniew
Putek
Wtorki – 1400 - 1600
Wice Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze – Zygmunt
Podkówka
Czwartki – 700 - 900

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze – Andrzej Œliwka
Wtorki – 1000 - 1400
Czwartki – 1300 - 1500

DY¯URY PE£NIONE S¥ W BIURZE RADY GMINY JAWORZE – POKÓJ 103

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO
1. Zakoñczono modernizacj chodnika na ul. Cieszyñskiej
2. Rozpoczêto budowê zatoki autobusowej przy Kaplicy w Jaworzu Na³ê¿u.
3. Zakoñczono budowê fundamentów pod halê sportow¹ przy Gimnazjum.
4. P³yta boiska przy ul. Koralowa – w trakcie budowy.

KANALIZACJA !
Urz¹d Gminy Jaworze informuje, ¿e obszar Gminy zosta³
skanalizowany w obrêbie nastêpuj¹cych ulic: ul. Turystyczna (do ul. Pod Lasem), ul. Jaworowa, ul. Brzoskwiniowa, ul.
Podgórska (na odcinku od ul. Kalwarii do ul. Po³udniowej),
ul. Zaciszna (na odcinku równoleg³ym do ul. Brzoskwiniowej), ul. Po³udniowa (na odcinku od ul. Wapienickiej do ul.
Podgórskiej), ul. Kalwaria (na odcinku od ul. Wapienickiej

do ul. Letniskowej), ul. Zdrojowa, czêœæ ul. Cyprysowej,
czêœæ ul. Kwiatowej (na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Widok), czêœæ ul. Widok (od ul. Wypoczynkowej), ul. Poziomkowa.
Wobec powy¿szego tutejszy organ Gminy bêdzie przeprowadza³ kontrole w zakresie wykonania przez mieszkañców
w/w ulic obowi¹zku przy³¹czenia siê do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej.
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TO BY£O DOBRE SPOTKANIE
W czwartkowe popo³udnie 22 listopada w Sali OSP mieszkañcy Jaworza mieli okazjê spotkaæ siê i porozmawiaæ
z w³adzami samorz¹du lokalnego. Wysoka frekwencja w wyborach do parlamentu i na tym spotkaniu, w porównaniu do
lat ubieg³ych potwierdzi³a, ¿e jaworzanie reprezentuj¹ coraz
wy¿sze standardy postawy obywatelskiej. Je¿eli do tego dodaæ, ¿e spotkanie odbywa³o siê w kulturalnej i rzeczowej
atmosferze to nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e zmiany jakie
zachodz¹ w relacji pomiêdzy w³adz¹ samorz¹dow¹ a spo³eczeñstwem id¹ w dobrym kierunku. Równie istotne jest, co
wynika z przebiegu spotkania, ¿e Wójt zna³ wszystkie problemy poruszane przez mieszkañców oraz potrafi³ rzeczo-

precyzowania godzin odjazdu autobusów PKS, natomiast
firmy wywo¿¹ce nieczystoœci zobowi¹za³y siê dostarczyæ

wo problem omówiæ a tak¿e wskazaæ, kiedy i jak bêdzie
za³atwiony. Na spotkanie zaproszeni zostali komendant ko-

mieszkañcom szczegó³owe informacje o systemie selektywnej zbiórki odpadów, która od 1 stycznia 2008 r. jest ob-

misariatu nadkomisarz W. Koz³owski, przedstawiciele PKS
i firm wywo¿¹cych nieczystoœci sta³e.

ligatoryjna. W Echu Jaworza uka¿e siê informacja o ofertach wszystkich firm, co umo¿liwi mieszkañcom optymalny

Zebranie prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej
Œliwka. Towarzyszyli mu obaj wiceprzewodnicz¹cy Z. Pu-

wybór us³ugodawcy.
Wielkie zainteresowanie wywo³a³o kompleksowe omówienie

tek i Z. Podkówka.
Wszyscy zaproszeni goœcie przedstawiali informacje o swo-

przez Wójta planu inwestycyjnego na lata 2007 - 2013. Wójt
przekaza³ równie¿ szczegó³ow¹ informacjê na temat kom-

jej dzia³alnoœci i odpowiadali na pytania. W wyniku tej dyskusji licznie przybyli radni zobowi¹zali siê poœredniczyæ w

pleksu balneorekreacyjnego. Frekwencja i przebieg spotkanie dowodz¹, ¿e by³o to dobre spotkanie i wielce obiecuj¹ce

za³atwianiu problemów, a w szczególnoœci, w sprawie do-

na przysz³oœæ.

ROLNIKU!!!!!

SZENIA DRUKU OŒWIADCZENIA. które mo¿na pobraæ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Bia³ej informuje,
¿e do dnia l stycznia 2008r. wszystkie podmioty dzia³a-

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bielsku-

j¹ce na rynku pasz usz¹ spe³niaæ wymogi Rozporz¹dzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-

w lecznicach dla zwierz¹t. Ponadto druki te dostêpne s¹

wiaj¹cego wymagania dotycz¹ce higieny pasz. Jak rozumieæ okreœlenie „podmioty dzia³aj¹ce na rynku pasz”?

http://katowice.wiw.gov.pl/do pobrania/01 Jip 183-2005 j zglo-

S¹ to przedsiêbiorstwa produkuj¹ce ró¿nego rodzaju materia³y paszowe, mieszanki paszowe, dodatki do pasz,i pre-

pobrania/02 hpj 83-2005 oswiadczenie.pdf pod adresem, http:/

miksy, ale s¹ to te¿ rolnicy indywidualni wytwarzaj¹cy
produkty, które mog¹ byæ wykorzystywane w ¿ywieniu

zadzenie.pdf. Ddostêpny jest równie¿ TEKST Rozporz¹-

zwierz¹t, w tym miêdzy innymi zbo¿a, roœliny okopowe,
str¹czkowe, siano i inne oraz mleko, s¹ to te¿ rolnicy, któ-

ustanawiaj¹cego wymagania dotycz¹ce higieny pasz.

rzy stosuj¹ pasze w ¿ywieniu zwierz¹t przeznaczonych do
produkcji ¿ywnoœci bez wzglêdu na to, czy pasze wypro-

ty do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-

dukowali sami, czy te¿ w ca³oœci je zakupili.
Rejestracja, która winna byæ dokonana do l stycznia 2006r.

NY TERMIN UP£YWA Z DNIEM l STYCZNIA 2008 r. Pod-

poprzez przekazanie zg³oszenia do Powiatowego Lekarza
Weterynarii by³a pierwszym krokiem do spe³nienia dal-

powy¿szych dokumentów nie bêd¹ mog³y prowadziæ

szych wymagañ zawartych w Rozporz¹dzeniu, jednak nie
wszyscy do chwili obecnej wywi¹zali siê z niego. Nastêp-

tów. Ponadto z³amanie przepisów obowi¹zuj¹cych w tym

nym jest spe³nienie warunków Rozporz¹dzenia, w³aœciwych dla danego rodzaju dzia³alnoœci i zawiadomienie o

lega³o karze zgodnie z art. 53 ustawy o paszach

tym, w okreœlony sposób, Powiatowego Lekarza Weteryna-

Lek. wet. Daniel Wierzbinka
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Bia³ej

rii. Oba kroki wymagaj¹ stosownych druków: DRUKU ZG£O-

wb

Bia³ej, Urzêdach Gmin i Miast powiatu bielskiego oraz
w Intemecie pod nastêpuj¹cymi adresami: ZG£OSZENIE
szeme.pdf OŒWIADCZENIE http://katowice.wiw.gov.pl/do
/katowice.vviw.gov.pl/do pobrariia^03_hp_l 83-2005_rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 183/2005
Rolniku - Nie zwlekaj i przeka¿ wype³nione dokumenBia³ej, ul. Karpacka 76,43-316 Bielsko-Bia³a. OSTATECZmioty, które w terminie do l stycznia 2008 roku nie z³o¿¹
dzia³alnoœci i wprowadzaæ do obrotu swoich produkzakresie bêdzie traktowane jako wykroczenie i bêdzie pod(Dz.U.06.144.1045).
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE
CZAS WINSZOWANIA
Wœród „hañdowniejszych”, ciekawych i wielce urokliwych
zwyczajów oraz obrzêdów, a czêsto ró¿norodnych powinszowañ z nimi zwi¹zanych, na Œl¹sku Cieszyñskim, a wiêc
i w naszej jaworzañskiej dziedzinie mo¿na wyró¿niæ- œwi¹teczne, rodzinne, okazjonalne, gospodarcze i kalendarzowe. Z nimi te¿ by³a bezpoœrednio zwi¹zana sztuka ludowa,
która polega³a m.in. na wykonywaniu najprzeró¿niejszych
rekwizytów niezbêdnych przy obrzêdach. Najwiêksza ich
mnogoœæ przypada³a na zimowe miesi¹ce. Wi¹za³y siê one
zw³aszcza z dniami œwiêtego Andrzeja, Barbary, Miko³aja,
£ucji, Tomasza, Wigilii Bo¿ego Narodzenia, Nowego Roku,
jak równie¿ Trzech Króli.
Nastrojowy, tradycyjny wieczór 6 grudnia przepiêknie opisa³a w utworze „ Po miko³ajce” wielka poetka ludowa Ziemi
Cieszyñskiej – Emilia Michalska.
Œniyg polatuje. Cichoœæ jak w bajce,
Ch³opczyska id¹ po miko³ajce.
Trze miko³aje, œmieræ, koza anio³,
Na koñcu diabe³ diab³a poganio.
Ch³ostym ³oganio; lañcuchym brzynko,
Oj, bydóm dzie³chy piszcza³y ciynko,
Oj, bydóm dziecka rzyka³y wartko,
Za pore pieczek, jabko i ciastko!
Ju¿ s¹ przy cha³pie! Sypi¹ siê do ni!
Strzedni miko³aj dzwóneczkym dzwoni.
Dwiyrze ³odewrzy³, stary tymczasym;
„A, rzykej, rzykej” – zaryczo³ basym…
W dniach od œw. Lucji do Wigilii starzy gazdowie przez kolejne 12 dni dawali bardzo pilne baczenie na pogodê i skrzêtnie
zapisywali, jaka by³a. Wedle starych przepowiedni miala ona
wskazywaæ pogodê kolejnych miesiêcy n nadchodz¹cym
nowym roku. Niezwykle podniecone by³y w tym dniu dziewczêta. Wk³ada³y wtedy ga³¹zki wiœni do garnków z wod¹. Czyja
ga³¹zka zakwitnie, to w przysz³ym roku mia³a wyjœæ za m¹¿.
21 grudnia, a wiêc na œw. Tomasza, œwiêtowali furmani. Nie
wyje¿d¿ali wtedy do lasu do zrywki, czy te¿ zwózki drewna,
wzglêdnie innych robót. Istnia³o porzekad³o, ¿e kto bêdzie
furmani³ tego dnia, zostanie dotkniêty wielkim nieszczêœciem.
Wiekowi starzykowie mieli na podorêdziu mnóstwo przyk³a-
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dów na to. M³odzi mieli wiêc wolny czas i mogli obchodziæ
domostwa gazdów, aby im z³o¿yæ nastêpuj¹ce ¿yczenia: „Przyszed³ech tu po Tomie”, za co ich ugaszczano i obdarowywano.
Najwiêcej zwyczajów i obrzêdów by³o i zachowa³o siê do
dziœ z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Przytoczê tylko
niektóre, co ciekawsze i czêœciej praktykowane.
W dniu wigilii poszczono rygorystycznie w rodzinach katolickich. Post dawa³ siê najbardziej we znaki dzieciom, tote¿
podkrada³y swym mamom szykowane na œwiêta smako³yki. Czêsto te¿ za to obrywa³y lanie. Nie by³o to zbyt przyjemne. Panowa³o bowiem przekonanie, ¿e kto „oberwa³” od
mamy czy taty w dniu Wigilii, bêdzie strofowany przez ca³y
nadchodz¹cy Bo¿y rok.
Po wieczerzy wigilijnej, w trakcie której dzielono siê op³atkiem i sk³adano sobie najserdeczniejsze wzajemnie ¿yczenia, zdrowia szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym Nowym Roku kalendarzowym, wszyscy biesiadnicy œpiewali jak¿e piêkne i uroczyste kolêdy. A póŸnym wieczorem zaœnie¿onymi polnymi dró¿kami udawano siê na tradycyjn¹ Pasterkê.
W pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia nadal ucztowano i œpiewano kolêdy, zaœ dzieñ Œw. Szczepana przeznaczano na rodzinne odwiedziny, weseliska oraz zabawy.
W tych radosnych i uroczystych dniach o wieczornej porze,
od cha³upy do cha³upy snu³y siê gromadki przebierañców.
Nazywano ich ró¿nie – pastuszkami, winszownikami, kolêdnikami, a po Nowym Roku „Trzema Królami”. Im czasy
by³y ciê¿sze i g³odniejsze, tym wiêcej pojawia³o siê owych
winszowników. Chodzili, z b³yszcz¹c¹ gwiazd¹ i szopk¹ w³asnorêcznie wykonan¹, œpiewali ró¿ne kolêdy i okolicznoœciowe przyœpiewki. Za ¿yczenia otrzymywali od gazdów
drobne datki w naturze lub grosiwie. .Z³ym znakiem by³o,
gdy z pierwszymi winszownikami przypl¹ta³a siê do jakiegoœ domostwa stara babulinka, gdy¿ to przepowiada³o nieszczêœcia w rodzinie i gospodarstwie…
***
A ja korzystaj¹c z okazji starodawnym zwyczajem
¿yczê wszystkim Czytelnikom „ Echa Jaworza” najszczêœliwszego – Nowego – 2008 – Roku!
Franciszek K. Szpok

W œrodê, 31 paŸdziernika, wieczorem kolejny raz spotka³y

zdjê³a gustownie skrojon¹ czarn¹ jakie, ukaza³a siê wszystkim w swojej nowej sukni cieszyñskiej, nie tylko bardzo sta-

siê, tym razem w restauracji, mieszkanki Jaworza i okolic,
które lubi¹ ubieraæ siê po œl¹sku. Jako ¿e aura by³a typowo

rannie uszytej, ale wyposa¿onej w ¿ywotek ozdobiony nowymi
odlewanymi srebrnymi hoczkami i delikatnym srebrnym lañ-

jesienna, musia³y siê do wyjœcia stosownie przygotowaæ
i na letniki w³o¿yæ ciep³e jakie czy te¿ starodawne spence-

cuszkiem. Na jej wykrochmalonej koszulce (odœwiêtnym kabotku) odznacza³ siê pod szyj¹ lœni¹cy srebrny szpyndlik w

ry. I te pierwsze, i drugie na ogó³ sprawi³y sobie niedawno.
Szczególne wra¿enie wywar³a na wszystkich najm³odsza

kszta³cie kwiatu cieszynianki. Zadbano tak¿e o staranne dobranie fartucha, przepaski i bandli do w³osów pod wzglêdem

uczestniczka spotkania, czternastoletnia gimnazjalistka. Gdy

cd. na str. 14
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cd. ze str. 10 Strój Cieszyñski to radoœæ
kolorystycznym. Czyli szczyt elegancji! Jako ¿e nowy kompletny strój otrzyma³a tydzieñ wczeœniej w prezencie, pojawi³a
siê myœl, ¿e takie podarunki dla dziewcz¹t b¹dŸ kobiet, ofiarowane wspólnie przez pewn¹ liczbê krewnych czy znajomych,
mog³yby staæ siê now¹ piêkn¹ tradycj¹. Zatem gdy zastanawiamy siê nad wyborem prezentu, warto ten pomys³ wykorzystaæ.
Nastêpne rodzinne i publiczne okazje do pokazania siê bêd¹
mia³y Œleœki w okresie œwi¹teczno-noworocznym. Ju¿ teraz
wiadomo, ¿e na ten czas nastêpne jaworzanki sprawiaj¹ sobie

Od redakcji. Gratula-

stroje œl¹skie z eleganckim wierzchnim okryciem na ch³odne dni. I trudno siê dziwiæ: powœci¹gliwa elegancja tego ubioru

cje! A mo¿e by tak zorganizowaæ konkurs na

urzeka wielu ludzi.

Miss Jaworza w stroju ludowym?

Danuta Pawlas

NASZE DZIECI, NASZA M£ODZIE¯
Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
70 - LECIE SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1
10 listopada by³ wa¿n¹ dat¹ dla wszystkich, którym bliska jest
jaworzañska oœwiata. W tym dniu rozpoczê³y siê bowiem uroczyste obchody 70-lecia Szko³y Podstawowej nr 1 im. Marii
D¹browskiej. Przygotowania do tego œwiêta trwa³y ju¿ od maja,
kiedy to wesz³a w ¿ycie lutowa uchwa³a Rady Pedagogicznej
o realizacji projektu 70-lecie Szko³y Podstawowej nr 1. Jego celem by³o zapoznanie uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych goœci z histori¹ i dorobkiem placówki. Ca³a spo³ecznoœæ
szkolna podjê³a siê wykonania szeregu wa¿nych zadañ, m.in.
wzbogacenia izby regionalnej o eksponaty zwi¹zane z histori¹,
tradycj¹ i osi¹gniêciami szko³y, zredagowania prac literackich
pod has³em Jaworzañska Jedynka dawniej i dziœ, opracowania
plakatów promuj¹cych szko³ê i pami¹tkowych medalionów, przeprowadzenia konkursu wiedzy o historii, tradycji i patronce szko³y,
przygotowania folderu oraz akademii z okazji jubileuszu.
Listopadowe uroczystoœci rozpoczê³y siê przemówieniem pani
dyrektor Marii Strzelczyk, która powita³a wszystkich zaproszonych goœci: w³adze Gminy Jaworza, przedstawicieli Delegatury Kuratorium Oœwiaty w Bielsku-Bia³ej, radnych Powiatu i Gminy, ksiê¿y, dyrektorów szkó³, przedszkoli i jednostek
organizacyjnych z terenów Jaworza, przedstawicieli organizacji, z którymi placówka wspó³pracuje, przewodnicz¹cych
Rad Rodziców, emerytowanych pracowników i absolwentów,
nauczycieli, rodziców i uczniów. W dalszej czêœci przemówienia pani dyrektor nawi¹za³a do historii szko³y, mówi¹c o
potrzebie szacunku dla pokoleñ, które j¹ tworzy³y. Zwróci³a
te¿ uwagê na sukces edukacyjny, wyra¿ony piastowaniem
przez absolwentów tej szko³y wielu odpowiedzialnych funkcji
w pañstwie. Du¿o ciep³ych s³ów poœwiêci³a te¿ pracy nauczycieli, którzy, id¹c za g³osem Konfucjusza, zdobyt¹ wiedzê
pielêgnuj¹, a now¹ bez ustanku zdobywaj¹.
Nastêpnie g³os zabierali zaproszeni goœcie. Po przemówieniach rozpocz¹³ siê program artystyczny, ³¹cz¹cy œwiêto szko-

³y z obchodami Œwiêta Niepodleg³oœci. Akademiê przygotowa³y panie: Marzena Grygierczyk, Teresa Adamus, Lucyna Chmiel, Ema Kukla i Joanna Czader oraz uczniowie
klas IV-VI. Na tle jesiennej dekoracji z bolesnymi dla Polski
datami rozbiorów prezentowali siê kolejno recytatorzy niepodleg³oœciowych wierszy, aktorzy historycznych pantomim oraz
kronikarz, przybli¿aj¹cy widzom historiê i dzieñ dzisiejszy
placówki. S³owom padaj¹cym ze sceny towarzyszy³y wystêpy szkolnego ko³a tañca, zespo³u instrumentalnego Sinfonietta oraz chóru Jaworowa Gromada. Goœcinnie zagrali
te¿ dawni absolwenci Jedynki- orkiestra Starzy Przyjaciele.
Po uroczystej akademii nast¹pi³o zwiedzanie ekspozycji zebranych w szkolnych pracowniach. W klasie regionalnej znalaz³y siê- oprócz zbiorów etnograficznych- przedwojenne œwiadectwa, szkolne fotografie, kroniki, medale edukacyjne, akt
nadania sztandaru. W klasie matematycznej mo¿na by³o zapoznaæ siê z osi¹gniêciami uczniów. Na stolikach b³yszcza³y
puchary i medale za wyniki w sporcie. Imponuj¹ce wra¿enie
robi³a iloœæ zgromadzonych dyplomów za osi¹gniêcia muzyczne, teatralne, literackie, plastyczne i taneczne. W pracowni
informatycznej odbywa³a siê natomiast projekcja multimedialna pod tytu³em Historia Szko³y Podstawowej nr 1 w Jaworzu,
przygotowana przez pani¹ Dorotê Krzykowsk¹ i jej podopiecznych. Podwoje dla zwiedzaj¹cych udostêpni³o te¿ Szkolne
Centrum Multimedialne, prezentuj¹c bogate zbiory biblioteczne. Na trasie edukacyjnej znalaz³y siê ponadto sale nauczania zintegrowanego i gabinet pedagoga.
Na goœci strudzonych d³ugim zwiedzaniem czeka³ ma³y poczêstunek w jadalni szkolnej. Rozmowy umila³y melodie zespo³u Starzy Przyjaciele. Panowa³a ciep³a, rodzinna atmosfera, bo jak pisa³a jedna z naszych uczennic:
Tu mój dom i moja szko³a.
Mili ludzie dooko³a.
Gdybym gdzieœ st¹d wyjecha³a,
Zawsze bêdê tu wraca³a.
nauczyciel jêzyka polskiego Tomasz Zdunek
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j¹c przelewa swoje uczucia na instrument, nastêpnie utrwa-

FRYDERYK CHOPIN i jego „LULAJ¯E, JEZUNIU”
By³a póŸna jesieñ 1830 roku. Zaledwie 20.-letni Fryderyk

la je na papierze nutowym.
Powstaje pe³na napiêcia kompozycja, która w skrajnych

Chopin przygotowywa³ siê do dalekiej podró¿y. W Warszawie ju¿ znany jako znakomity pianista i kompozytor mia³
pojechaæ do Wiednia - ówczesnej muzycznej „stolicy” Europy. Rodzice œwiadomi niezwyk³ych zdolnoœci swojego syna
pragn¹, umo¿liwiæ mu start na wielka skalê.
Fryderyk bardzo przywi¹zany do rodziny oci¹ga siê z wyjazdem. Zwierza siê, w dramatycznych s³owach: „zdaje mi siê,
¿e umieram”! Jego wra¿liwa natura przeczuwa coœ niedobrego, nie wie jednak, ¿e bêdzie to rozstanie na zawsze i nigdy
ju¿ do Ojczyzny nie wróci. Wreszcie po mecz¹cej podró¿y
zajechaæ do Wiednia. Dziêki listom polecaj¹cym nawi¹za³
liczne kontakty, pozna³ tak¿e polskie rodziny. Bardzo to wa¿-

czêœciach w burzliwy sposób wyra¿a jego wewnêtrzny bunt
i têsknotê, w œrodkowej natomiast w atmosferê spokoju

ne na obczyŸnie. Jedynym œrodkiem komunikowania siê
z bliskimi by³y listy d³ugo „wêdruj¹ce” do odbiorców.
Najgorsze s¹ chwile samotnoœci! Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Fryderyk oczami duszy widzi dom rodzinny

Z tej okazji pragnê z³o¿yæ Pañstwu serdeczne ¿yczenia prze¿ywania tych dni w gronie rodziny, radoœci, pokoju i wszel-

i s³yszy kolêdê: „Lulaj¿e, Jezuniu” Siada do fortepianu i gra-

Krystyna Musia³

i zachwytu nad Niebiañskim Przybyszem wplata kolêdê „Lulaj¿e, Jezuniu”. Chopin nadaje tej kompozycji tytu³ „Scherzo”- czyli „¯art”, jakby chc¹c ukryæ przed œwiatem prawdziw¹ jej treœæ.
Opisane „Scherzo” h-moll Op.20 wykonywa³am ju¿ podczas
studiów. Jednak dramatyzm tej kompozycji odczu³am dopiero w pe³ni bêd¹c za granic¹ i wykonuj¹c j¹ w okresie
œwi¹tecznym dla Polonii. By³o to zawsze du¿e prze¿ycie
dla mnie jako wykonawcy i dla s³uchaczy.
Znowu nadchodz¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

kiej pomyœlnoœci! Niech ciep³o Wieczoru Wigilijnego towarzyszy ka¿dego dnia Nowego -2008 Roku!

KWIATY ZIEMI CIESZYÑSKIEJ

gmin w kolejnoœci alfabetycznej wrêczali laury i dyplomy.

zdjêcia str. 24
11 listopada o godzinie 17. w Teatrze im. A Mickiewicza

Nominowany z Jaworza Jacek Rybarkiewicz odebra³ statuetkê i dyplom z r¹k Wójta Zdzis³awa Bylok i przewodni-

w Cieszynie Bogdan Kokotek -kierownik artystyczny sceny polskiej

cz¹cego Rady Gminy Jaworze An-

w Czeskim Cieszynie - rozpoczynaj¹c uroczystoœæ mówi³ m.in.: data

Zabieraj¹c g³os Jacek Rybarkiewicz

11 listopada, wrêczenia Laurów Naszej Ma³ej Ojczyzny Œl¹ska Cie-

grodzonym laureatom. Stwierdzi³

szyñskiego jest nie przypadkowa.
Od 10 lat w dniu, kiedy œwiêtujemy

sprawia przyjemnoœæ, lecz równie¿
zobowi¹zuje. Wa¿ne jednak ¿eby

odzyskanie niepodleg³oœci i sk³adamy ho³d bohaterom tamtych czasów,

Ci, którzy zauwa¿yli i docenili dokonania, zechcieli i umieli z nich

wrêczane s¹ laury wspó³czesnym
bohaterom ziemi cieszyñskiej. Lau-

m¹drze skorzystaæ dla dobra ogólnego.” Gor¹ce oklaski nagrodzi³y

reatami Srebrnych Cieszynianek s¹
ludzie wytypowani przez samorz¹dy

jego wyst¹pienie równie¿ dlatego,
¿e dedykowa³ otrzymany laur –

gmin Ziemi Cieszyñskiej. Zostaj¹ nimi
osoby, które w szczególny sposób

w postaci kwiatu Ziemi Cieszyñskiej

zas³u¿y³y siê dla naszego regionu
i stanowi¹ wzór pracowitoœci, uczci-

drzeja Œliwki.
pogratulowa³ wszystkim wspó³naprzy tym, ¿e „ka¿de wyró¿nienie

– swojej teœciowej Helenie B³ahut.
Powiedzia³ z ogromnym wzruszeniem, ¿e - nie bêd¹c z urodzenia

woœci i skromnoœci. To najlepsi spoœród nas, mówi³ B. Kokotek.

Œl¹zakiem, dziêki tej osobie zwró-

W tym roku 12 gmin wybra³o tych
najlepszych. W podnios³ym nastroju, we wspania³ej scene-

lory swej nowej Ma³ej Ojczyzny
i spo³ecznoœci w niej zamieszkuj¹cej. Dlatego z oddaniem

rii oraz artystycznej oprawie wójtowie i przewodnicz¹cy rad

podda³ siê wieloletniej s³u¿bie Jaworzu.

ci³ uwagê i doceni³ szczególne wa-

wb
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Tradycyjnie w listopadzie, miesi¹cu czci dla bohaterów odzyskania niepodleg³oœci w 1918 r, organizowana jest uroczystoœæ wrêczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ksiêdza
Józefa Londzina. W tym roku ju¿ w IX edycji tej Nagrody nominowanych w poszczególnych gminach powiatu bielskiego
by³o 8 osób i 2 zespo³y. Jak wielkim zaszczytem jest uzyskanie nominacji, niech œwiadcz¹ s³owa starosty bielskiego
Andrzeja P³onki: „Od nich mo¿emy uczyæ siê patriotyzmu,
przywi¹zania do tradycji i kulturowego dziedzictwa, a ich postawy i zachowania mo¿emy stawiaæ za wzór do naœladowania, zw³aszcza dla m³odego pokolenia. To ludzie pokorni,
z ca³kowitym heroizmem oddaj¹cy siê sprawom innych ludzi”. Wielkie to s³owa, a zarazem odpowiedzialnoœæ dla tych,
którzy nominuj¹ osoby spoœród mieszkañców gmin. 15 listopada w Bielskim Centrum Kultury gospodarz uroczystoœci
Starosta Bielski przypomnia³ równie¿, dlaczego za patrona
nagrody przyjêto ks. Józefa Londzina.
„Józef Londzin (ur. 3 lutego 1862 w Zabrzegu ko³o Czechowic, zm. 21 kwietnia 1929 w Cieszynie) - ksi¹dz katolicki (od
1927 r. pra³at, honorowy kanonik kapitu³: katowickiej i sandomierskiej), dzia³acz spo³eczny i polityczny, historyk, burmistrz
miasta Cieszyna. Jako sekretarz Zwi¹zku Œl¹skich Katolików, którym kierowa³ od 1903 r., w 1907 i 1911 zosta³ wybrany do Rady Pañstwa w Wiedniu. W czasie I wojny œwiatowej
by³ cz³onkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. W paŸdzierniku 1918 razem z Janem Michejd¹, reprezentuj¹cym polskich ewangelików oraz socjalist¹ Tadeuszem Regerem stan¹³
na czele Rady Narodowej Ksiêstwa Cieszyñskiego. Wiosn¹
1919 bra³ udzia³ w konferencji pokojowej w Pary¿u, gdzie broni³ interesów ludnoœci polskiej i walczy³ o przy³¹czenie wiêkszoœci Œl¹ska Cieszyñskiego do Polski. W latach 1919-1928
pose³ na Sejm RP, a od roku 1928 senator. W 1927 zosta³

wybrany burmistrzem miasta Cieszyna; funkcjê tê sprawowa³ a¿ do œmierci. On te¿ spisa³ w Jaworzu wszystkie groby
znajduj¹ce siê w hrabiowskiej czêœci cmentarza.”
W Bielskim Centrum Kultury nominowani po przedstawianiu
ich sylwetek zgromadzonej publicznoœci i zaproszonym goœciom, proszeni byli na scenê. Wrêczanie kwiatów i okolicznoœciowych dyplomów odbywa³o siê przy fanfarach, odgrywanych przez grupê fanfarzystów ubranych w paradne stroje. Po
tym nominowani zajmowali miejsca w fotelach ³ukiem ustawionych na odœwiêtnie udekorowanej scenie. Wszyscy w skupieniu oczekiwali na werdykt. Z Jaworza nominacj¹ uhonorowana
zosta³a Krystyna Plaza-Popielas, wiceprezes KGW Jaworze Œrednie i prezes zarz¹du Ko³a Emerytów Rencistów i Inwalidów. Po odczytaniu uzasadnienia przewodnicz¹ca Kapitu³y
Alina Sobel Œwie¿y og³osi³a, ¿e w 2007 roku Nagrodê Ksiêdza
Józefa Londzina otrzyma³ Jan Wolnicki z Gminy Kozy. „Niekwestionowany autorytet moralny, cz³owiek skromny o nieposzlakowanej opinii, ¿arliwy patriota, dbaj¹cy o ocalenie od zapomnienia historii Ma³ej Ojczyzny, kronikarz parafialny, nauczyciel, który w czasach zniewolenia komunistycznego dawa³ œwiadectwo wierze i prawdzie wobec uczniów”.
wb

¯YCZYMY STU LAT

zdjêcie str. 24
Towarzystwo Mi³oœników Jaworza 19 listopada br., w ramach
kolejnych posiad, goœci³o Zespó³ „Starzy Przyjaciele”. Tym
razem w „Goœciñcu Szumnym” Ireny i Paw³a Steklów spotkali siê chyba wszyscy jaworzanie, którzy kochaj¹ wspólne œpiewanie.
A wspólne œpiewanie z jubilatem obchodz¹cym 20 - lecie artystycznych dokonañ to zaiste szczególna okazja. Nastrój by³
wiêc szczególny. Matka Natura sprawi³a – œnieg i mróz,
a malownicz¹ sceneriê wnêtrza karczmy tworzy³ radosny ogieñ
w kominku. Po drugiej stronie sali w centralnym miejscu - Oni
„Starzy Przyjaciele” no i „gazduj¹ca” Ma³gosia Kobiela - Gryczka, która panuj¹cy nastrój wzbogaci³a serdecznoœci¹ i ciep³em
niemal¿e rodzinnym. Powita³a przyby³ych mi³oœników œpiewania oraz przypomnia³a niezwyk³¹ historiê ludzi, którzy od szkolnych ³aw /1956 r./ wiedzeni chyba charyzm¹ Antoniego Kruczka, ówczesnego nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej
nr 1 oraz w³asn¹ muzyczn¹ pasj¹, razem graj¹ i œpiewaj¹ ju¿

ponad 20 lat. Wczeœniej jeszcze 11 lat grali jako zespó³ dzieciêcy, a potem m³odzie¿owy. Wchodz¹c w doros³e ¿ycie podejmowali wyzwania w pracy zawodowej, zak³adali rodziny i
od³o¿yli muzykowanie nie przypuszczaj¹c nawet, ¿e to wspólne granie i œpiewanie potrzebne jest im jak „woda i powietrze”.
c.d. na str. 17
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Zespó³ „Starzy Przyjaciele” pod t¹ nazw¹ wyst¹pi³ po raz pierwszy w 1987 roku na uroczystoœciach 50. - lecia swojej szko³y.
By³ to równie¿ rok 700 – lecie Jaworza. Nie dziwi wiêc, ¿e
„Starzy Przyjaciele” wzruszaj¹ Jaworzan nie tylko repertuarem
piêknym jak stare fotografie ale i niezwyk³¹ histori¹ wplecion¹
w dzieje Jaworza.
Wiersze dedykowane Jubilatowi odczytali ich autorzy: Gabriela Œliwka, Roman Rucki i Piotr Michalik. Pami¹tkowy album wrêczy³ zespo³owi na rêce Pana Antoniego wiceprezes TMJ Ryszard Stanclik. Koncert zespo³u i wspólne
œpiewanie d³ugo rozbrzmiewa³y nie tyko w chacie, ale nios³y

siê echem na szczyty okalaj¹cych Jaworze gór.
W sk³ad zespo³u wchodz¹: Antoni Kruczek - dyrygent, kierownik muzyczny zespo³u, W³adys³awa Szyma, Antoni
Kruczek - skrzypce, Lidia Szewczyk, Irena Honkisz, Olga
Machalica, Maria Maciejczek-Madej - mandoliny, Jerzy
Sikora, Irena Stekla, Janina Czader, Jerzy Pysz - akordeony, Franciszek Fraœ - gitara, Henryk Stekla - perkusja,
Zuzanna Konig, Franciszek Fraœ - soliœc. Odeszli na zawsze œp. Krystyna Ma³ysz – syntezator, œp. Kazimierz
Adamus - gitara basowa.
Zespo³owi ¿yczymy stu lat wspólnego muzykowania. wb

JUBILEUSZ
Czym by³by raj bez ptasz¹t œpiewu,
albo te¿ dom bez piêknych strof,
to jakby obumar³e drzewo,
to jakby spustoszony port.
Czym jest muzyka, gdzie dusza milczy
choæbyœ jej tony pod niebo wznosi³,
a ka¿dy pierzchn¹³ w swoj¹ stronê.i
I pustkê w sercu daremnie nosi³.
Zespó³ Przyjació³ to wszystko zmienia
Bo rodzina – to jeden dom
Gdzie Pan Antoni pasj¹ Was wspiera³
I pod batut¹ Was wiód³.
PrzyjaŸñ jest chlubnym darem cz³owieka.
Talent muzyczny jest darem Boga
Dlatego ten baga¿ dŸwigaæ warto!
Dlatego! - ¿e to jest Waszych poœwiêceñ dwudziestoletnia cudowna droga.
Piotr Michalik

Chwa³a Warn „Starzy Przyjaciele”,
¯e gracie œwiecko, te¿ i w koœciele
Muzykê, co cieszy i radujê,
Te¿ i wiêzy serdecznoœci buduje
¯yczymy sobie, kochani, mili,
Byœcie dalej sw¹ muzyk¹ nas karmili,
Za co dziêkujemy Wam z serca, œmiele,
Nasi kochani, „Starzy Przyjaciele”.

Trwaj nam muzyko!
Od prawieków - wszak to wiecie –
Muzyka rozbrzmiewa w œwiecie.
Za przyrody cudnym graniem
I ludzie zajêli siê muzykowaniem.
Przez tr¹b, i bêbnów dŸwiêki
Lud sk³ada³ Stwórcy podziêki.
A z wiekami instrumentów przybywa³o
Wiêc i muzyki siê coraz milej s³ucha³o.
Dwadzieœcia lat minê³o od chwili,
Gdy byli uczniowie z wychowawc¹ uradzili,
¯e bêd¹ dalej æwiczyæ wspólne granie,
Bo takie maj¹ w tym upodobanie.
I tak pod batut¹ kochanego Nauczyciela
Rozbrzmiewa entuzjastów kapela.
„Starzy Przyjaciele” - tak siê nazwali
Bo siebie i muzykê bardzo pokochali.
Aby wzbogaciæ cudowne granie
Wspiera je Zuzia przez swe œpiewanie.
Przez dŸwiêki, co wpadaj¹ w uszy,
Milej i wyraŸniej robi siê na duszy

Antoniemu Kruczkowi
Pasja ¿ycia
Kiedy na ziemi zabrak³o stów,
Wyrazów s³awi¹cych piêkno,
Bóg zes³a³ nuty.
Gama mrówek p³yn¹ca po piêciolinii zmys³ów.
Otworzy³eœ serce swej duszy,
Pozwalaj¹c jej tañcem wprawiaæ cia³o w dr¿enie.
Preludium.
Æwierænuty, pó³nuty zebrane w minuty,
Wspó³brzmienie,
Legato czy staccato?
A mo¿e Ÿrenica kropki przy nucie
Przed³u¿aj¹ca jej brzmienie?
Batuty uniesienie...
Jak b³ogos³awieñstwo
Sp³ywa na d³onie pe³ne instrumentów.
Symfonia cudnych dŸwiêków
Przenika umys³.
Wype³nia wnêtrze.
Rodzi wzruszenie.
Na pokuszenie wodzi,
Zatracenia siê w nurcie melodii.
Pulsuj¹ca krew,
Szmer oddechu.
Wibracje najwra¿liwszej struny.
Czule witasz tê namiêtnoœæ.
Przychodzi co dnia
Serce Twe dotyka...
Piano, piano...
To ONA pasja ¿ycia
- Muzyka!
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WSPÓLNE SPRAWY
BO¯E NARODZENIE OD KUCHNI
Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia warto przypomnieæ
Sz. Czytelnikom naszego gminnego „Echa Jaworza” jakie g³ówne dania znajduj¹ siê na europejskich sto³ach wigilijnych?
Francja - „Buche de noel”, które wygl¹da jak pieñ drzewa
i jest wype³nione maœlanym, wzglêdnie kawowym kremem
– przypomina zatem nasz rodzimy „sêkacz”, zarówno wygl¹dem, jak i smakiem.
Wielka Brytania – olbrzymi indyk z ró¿norodnym nadzieniem, no i oczywiœcie fura narodowej potrawy deserowej –
„puddingu” – przyrz¹dzanej z maki, jaj, mas³a , bakalii –
gotowanej na parze, albo pieczona, konsystencj¹ i smakiem
przypominaj¹ca polski budyñ.
Niemcy – piek¹ t³uste gêsi i poch³aniaj¹ ogromne iloœci
waniliowych ³akoci.
Rosja – wedle kalendarza juliañskiego, gdy my œwiêtujemy u nich jest post. W czasie Œwiat Bo¿onarodzenio-

Z ¯YCIA KOŒCIO£A ADWENTYSTÓW
DNIA SIÓDMEGO W JAWORZU
WYK£ADY PROF. ZDZIS£AWA PLESA
Miesi¹c listopad w jaworzañskim zborze Koœcio³a Adwentystów Siódmego by³ bardzo bogaty w wydarzenia. Pierwsze
w kolejnoœci to ca³a seria wyk³adów profesora Zdzis³awa Plesa z Wy¿szej Szko³y Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leœnej. Wyk³ady odbywa³y siê g³ównie w weekendy od
9 do 17 listopada. Tematyka wyk³adów dotyczy³a pytañ, a w³aœciwie próby znalezienia na nie odpowiedzi i to w kwestiach
dotycz¹cych ka¿dego wspó³czesnego obywatela œwiata. A wiêc
by³y to pytania zwi¹zane z poszukiwaniem Boga, osobistym
doœwiadczeniem Jego istnienia w naszym ¿yciu. Ale by³y
i trudne tematy jak ¿ycie moralne w XXI wieku i szukanie odpowiedzi na pytanie czy w jakim stopniu przestrzeganie zasad
Pisma Œwiêtego jest dziœ przydatne. W koñcu próba podsumowania ca³oœci w konfrontacji naszych wyobra¿eñ o sensie
¿ycia i kierunku rozwoju naszej cywilizacji ze S³owem Bo¿ym.
„MI£UJ¥C I DZIEL¥C SIÊ…” – II KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ BZLR
Drugim wa¿nym wydarzeniem by³ Koncert Charytatywny pt.
„Mi³uj¹c i dziel¹c siê…” na rzecz Oddzia³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i M³odzie¿y Szpitala Opieki D³ugoterminowej w Jaworzu. Koncert odby³ siê w niedzielê 18 listopada w
miejscowym koœciele przy ul. Dêbowej. W koncercie uczestniczyli soliœci Lucyna Kapralska-Pitra - wokal, Kwartet ¿eñski Nomos, Adam Kurz - flet, Gra¿yna G³az - fortepian, Chór
Parafii Ewangelickiej w Jaworzu pod dyrekcj¹ pastorowej
Ruty Janik, oraz oczywiœcie gospodarz koncertu – Zespó³
Wokalny Genezaret dzia³aj¹cy przy tutejszym zborze. Pieni¹dze pozyskane od sponsorów jak i te zebrane podczas koncertu zostan¹ przeznaczone na zapewnienie bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego dzieciom przebywaj¹cym na Oddziale
Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i M³odzie¿y. Jak informuje dyrektor BZLR Gra¿yna Habdas, na oddziale tym lecz¹
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wych spo¿ywaj¹ zw³aszcza „kutiê” – potrawê z pszenicy,
maku i miodu.
Wêgry – preferuj¹ tzw. „beigli”, czyli strucle orzechowe, lub
makowe.
Hiszpania – tradycyjny „turron”, który wykonuje siê z maki,
jaj, miodu, cukru i migda³ów.
Islandia – „liœciasty chlebek”, który piecze siê samemu
z m¹ki, mleka z dodatkiem soli do smaku i jak jego nazwa
wskazuje, dekoruje siê motywami roœlinnymi.
Holandia – gustuje siê w przysmaku zwanym „speculaas”
– s¹ to kruche ciasteczka korzenne, naszpikowane imbirem, cynamonem, goŸdzikami i kardamonem.
S³owacja – obowi¹zuje tu zwyczaj – „ Kaczka, œwinia
i zaj¹c smakuj¹ dobrze, ale wigilijn¹ kuchni¹ rz¹dzi król
karp”.
Z ¿yczeniami „Smacznego”
- Franciszek Karol Szpok
siê dzieci m.in. z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, schorzeniami neurologicznymi, schorzeniami narz¹du ruchu. Budynek
tego oddzia³u zosta³ wybudowany jeszcze przed II wojna œwiatow¹. Obecne przepisy przeciwpo¿arowe nak³adaj¹ na szpitale
obowi¹zki m.in. w zakresie zamontowania klap dymnych, zamontowania drzwi przeciwpo¿arowych itp. Ostateczny termin
wykonania tych prac up³ywa 31 grudnia br. Koszt remontu obejmuj¹cy równie¿ wymianê okien i przebudowê klatki schodowej
wynosi wed³ug wstêpnego szacunku 100 tyœ z³. Szpital samodzielnie nie jest w stanie unieœæ ciê¿aru takich wydatków. St¹d
pomys³ pozyskania pieniêdzy od sponsorów i indywidualnych
darczyñców. W akcjê w³¹czy³ siê ju¿ tradycyjnie Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu. Trzeba w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e pod tym samym tytu³em i równie¿ na rzecz
BZLR koœció³ zorganizowa³ koncert charytatywny przed dwoma
laty. Wówczas zebrane fundusze znacznie przyœpieszy³y realizacjê innych inwestycji równie¿ na oddziale dzieciêcym.
W tym roku patronat nad koncertem objêli; Wies³aw Maœka Wicewojewoda Œl¹ski, Andrzej P³onka - Starosta Powiatu
Bielskiego, Zdzis³aw Bylok - wójt Gminy Jaworze, Stanis³aw
Szwed - Pose³ na Sejm RP. Wœród honorowych goœci koncertu byli miêdzy innymi Gra¿yna Habdas - Dyrektor Szpitala
Opieki D³ugoterminowej w Jaworzu, Jaros³aw Habdas - zastêpca dyrektora szpitala w Rybniku, Anna Grygierczyk- Burmistrz Strumienia i Ma³gorzata Szwed – Przewodnicz¹ca
Beskidzkiej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych. Patronat medialny
objê³o Radio Bielsko. Wœród goœci w koncercie uczestniczyli
nie tylko mieszkañcy Jaworza, ale i oœciennych miejscowoœci,
a tak¿e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gminy Jaworze,
s¹siaduj¹cych gmin – w tym w³adz Powiatu Bielskiego.
W styczniowym numerze Echa podamy kwotê jak¹ uda³o
siê zebraæ zarówno podczas koncertu ³¹cznie z darowiznami od firm, które zaoferowa³y swoj¹ pomoc. Do chwili zamykania Tego numeru Echa nadal nap³ywa³y oferty pomocy od
firm. Podczas tylko samego koncertu zebrano kwotê blisko
4 tysiêcy z³otych.
pf
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PAMIÊCI DR LESZKA KOSTUCHA
Leszek Kostuch urodzi³ siê w 1938 r. w Czêstochowie. Szko³ê Podstawow¹ i Liceum Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³ w Bielsku – Bia³ej, zaœ studia medyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim. Po czym zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej
w Elbl¹gu, gdzie pracowa³ jako lekarz wojskowy. W roku
1972 uzyska³ specjalizacjê II stopnia w zakresie otolaryngologii. Zamieszka³ w Elbl¹gu i pracowa³ w Szpitalu Wojskowym oraz Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw³a II,
jako z-ca ordynatora.
W maju 1986 r. powróci³ na Podbeskidzie, gdzie podj¹³ pracê w Bielskim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym. Jako
ordynator oddzia³u Laryngologicznego pracowa³ do r. 1993.
Nastêpnie zatrudniony by³ w bielskim Pogotowiu Ratunko-
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wym, Wielospecjalistycznej Klinice
Prywatnej w Skoczowie oraz Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Bia³ej. Zmar³ po operacji 25 paŸdziernika br.
Wielu jaworzan, ³¹cznie z pisz¹cym
te s³owa, zna³o dr Leszka Kostucha
jako doskona³ego lekarza, prawego
cz³owieka, który mia³ otwarte serce
dla wszystkich, zw³aszcza dla swych pacjentów. Kocha³
bardzo Jaworze, które traktowa³ jako sw¹ prawdziw¹ ojcowiznê.
¯egnaj na zawsze Doktorze Leszku
Franciszek K. Szpok

CHCECIE TO WIERZCIE CHCECIE NIE
WIERZCIE
Banki Spó³dzielcze w Polsce maj¹ wspania³e tradycje i dlatego tysi¹ce klientów korzysta z ich us³ug. Potrafi¹ te¿ skutecznie promowaæ siê i przyci¹gaæ klientów konkursami czy
loteriami. Ostatni konkurs wyró¿nia³ siê 111. nagrodami,
w tym g³ówn¹ - samochodem osobowym marki Golf. W dniu
16 paŸdziernika br. w Warszawie w dyrekcji Zrzeszenia
Banków Spó³dzielczych odby³o siê losowanie. Chcecie to
wierzcie chcecie nie wierzcie - g³ówn¹ nagrodê wylosowa³a
Emilia Michalak z Jaworza, która kupon konkursowy wype³ni³a i z³o¿y³a w „swoim” Oddziale BS w Jasienicy. Gratulujemy i cieszymy siê, ¿e w³aœnie Pani Emilia mia³a szczêœcie
w tym konkursie. To jest jej pierwszy samochód i pierwsza

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
w Jaworzu
zaprasza na

II Charytatywny Bal Karnawa³owy
„O uœmiech dziecka”
z którego dochód przeznaczony bêdzie na rzecz
dzieci z Jaworza. Bal odbêdzie siê 12 stycznia
2008 r. w sali OSP w Jaworzu. Wstêp 150,00 z³ od
pary.
Przewidziane liczne atrakcje.
Zapraszamy

wygrana w ¿yciu. ¯yczymy gumowych drzew i szerokiej drogi, a tak¿e by szczêœcie Pani nie opuszcza³o.
wb

Ko³o Gospodyñ Wiejskich Nr 1 w Jaworzu Dolnym
z a p r a s z a
sta³ych uczestników i wszystkich chêtnych do udzia³u
w dobrej zabawie karnawa³owej, na tradycyjny

BAL

O S TAT K OWY

który odbêdzie siê dnia 2 lutego 2008 r. w Domu Stra¿aka
w Jaworzu. Pocz¹tek balu o godz. 19-tej.
Gwarantujemy jak zawsze: œwietn¹ zabawê przy tradycyjnej,
ulubionej orkiestrze „GWAREK”; smakowite jad³o oraz wiele
niespodzianek.
Bilety do nabycia w cenie 85 z³ od osoby ( od pary 170 z³ )
w kwiaciarni w Centrum Jaworza u P. KORTÓW.
ZAP RAS Z AM Y

Zaproszamy mieszkañców na „IV Biesiadê Ludow¹” na sali OSP Jaworze
w dniu 19.01.2008 r.:
udzia³ bior¹ zespo³y dzia³aj¹ce w Jaworzu przy Oœrodku Promocji Gminy Jaworze
oraz Chór Koœcio³a Ewangelickiego w Jaworzu
Od 20.00-24.00 zabawa taneczna z udzia³em Orkiestry Dêtej „Glorietta” i zespo³u muzycznego - ...
W tym samym dniu 19.01.2008 r. w ramach IV Biesiady Ludowej na sali gimnastycznej SP 1 w Jaworzu przeprowadzony
zostanie tradycyjny Turniej Pi³ki Siatkowej „Old-Boys” z udzia³em dru¿yny z Jaworza. Rozpoczêcie godz. 8.00, zakoñczenie godz. 18.00
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PLANY i DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
i ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH
POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE ODDZIA£ W JAWORZU
Skoñczy³ siê rok koœcielny, koñczy kalendarzowy i choæ
sprawozdanie z dzia³alnoœci przyjdzie z³o¿yæ na pocz¹tku stycznia chcia³bym krótko podsumowaæ mijaj¹cy rok
pracy naszego Oddzia³u. Spotkañ z ciekawymi odczytami i prelekcjami a tak¿e innych form aktywnoœci by³o razem 19. Wieczór kolêd i wieczór pieœni pasyjnej, 400.
rocznica urodzin poety i pieœniarza ks. Paw³a Gerhardta,
100. rocznica œmierci ks. Jerzego Heczki – twórcy polskiego kancjona³u na Œl¹sku Cieszyñskim i wyk³ad o znaczeniu pieœni i liturgii w ¿yciu Koœcio³a poœwiêcone by³y
obchodom roku 2007 jako roku pieœni i liturgii ewangelickiej.

Z 225 rocznic¹ wmurowania „kamienia wêgielnego” pod Koœció³ Ewangelicki w Jaworzu ³¹czy³a siê dwudniowa sesja
popularno naukowa, oraz 3 wyk³ady – fundatorzy koœcio³a –
rodzina Laszowskich, 100. i 110. rocznica zgonów jaworzañskich pastorów Paw³a Wa³acha i Hermana Kotschego oraz
znaczenie patentu tolerancyjnego. Ponadto podjêto 7 tematów okolicznoœciowych zwi¹zanych z organizacj¹ i histori¹
Koœcio³a, teologi¹ i postaciami zwi¹zanymi z naszym regionem. Odnotowaæ nale¿y równie¿ udan¹ 3 dniow¹ wycieczkê
na Dolny Œl¹sk i przeprowadzenie kwesty cmentarnej. Nasz
Oddzia³ liczy ju¿ prawie 40 cz³onków. Podziêkowania nale¿¹
siê wszystkim za aktywny udzia³ w realizacji zaplanowanych
dzia³añ. Nasze spotkania s¹ zawsze otwarte i cieszymy siê
z zainteresowania Czytelników nasz¹ dzia³alnoœci¹.
KL

95 LAT ISTNIENIA EWANGELICKIEGO
CHÓRU KOŒCIELNEGO W JAWORZU
Ewangelicki Chór Koœcielny w Jaworzu œpiewa nieprzerwanie od 1912 roku. Swoimi wystêpami uœwietnia nie tylko
nabo¿eñstwa i uroczystoœci w miejscowym koœciele, ale
czêsto œpiewa w innych koœcio³ach naszej diecezji i w Polsce. Od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku wyje¿d¿a
z koncertami za granicê do Niemiec, Holandii, Czech i na
Wêgry. W strojach regionalnych œpiewa na lokalnych uroczystoœciach organizowanych przez Gminê Jaworze. Od 38.
lat dyrygentem Chóru jest pani pastorowa Ruta Janik.

wy koncert w Koœciele Ewangelickim w Jaworzu a po kon-

W dniu 4 listopada br. odby³ siê piêkny, galowy, jubileuszo-

cercie by³y podziêkowania i ¿yczenia.

10 ROCZNICA DZIA£ALNOŒCI
ZESPO£U CANTATE
Cantate to zespó³ ludzi m³odych z parafii
Jaworze i Stare Bielsko. Œpiewa chrzeœcijañskie pieœni m³odzie¿owe i muzykê gospel nie tylko w swoich macierzystych parafiach, ale równie¿ w koœcio³ach katolickich, koœcio³ach adwentystów w domach

KL

opieki i diasporach. Zespo³em od pocz¹tku istnienia kieruje pani Ma³gorzata
Penkala-Ogrodnik. Jubileuszowy koncert odby³ siê 25 listopada br. w Koœciele Ewangelickim w Jaworzu. Zespo³owi
¿yczymy dalszych sukcesów i pomyœlnego rozwoju.

KL

NADZIEJE OCHOTNICZEJ STRA¯Y
PO¯ARNEJ
W sk³ad M³odzie¿owej Dru¿yny OSP w Jaworzu wchodz¹:
Jakub Kowalczyk, Patryk Zaroda, Bart³omiej Knapczyk, Sara
Plonka, Przemys³aw Pomper, Mateusz Sztykiel, Mateusz
Sztykiel, Jakub Korzontkowski, Mateusz Œliwka, Dominik Raczkowski, Damian Bocian, Micha³ Biesok, Damian Starsiak, Piotr
Brandys, Maciej Greñ, Marek Paw³owicz, Dorian Gibas, Tomasz Szymlak, Piotr Gniewek, Jakub Gniewek. Cz³onkowie
dru¿yny m³odzie¿owej w 2007 r brali udzia³: w zawodach p³ywackich, turnieju tenisa sto³owego, turnieju wiedzy po¿arniczej /II miejsce w skali powiatu – Jakub Kowalczyk /, w obozie
szloleniowo-wypoczynkowym organizowanym przez KW PSP
w Katowicach oraz Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku OSP / Dorian

Gibas, Marek Paw³owicz/ oraz udzia³ w æwiczeniach w ramach
w³asnego programu szkolenia.
Chêtnie uczestnicz¹ w szkoleniach ze sprzêtem po¿arniczym, wykazuj¹ du¿e zainteresowanie i zaanga¿owanie
w dzia³alnoœæ OSP. Na zakoñczenie okresu szkoleniowego
zorganizowano æwiczenia w terenie po³¹czone z symbolicznym pieczeniem kie³basy. Opiekunami dru¿yny m³odzie¿owej s¹: druh Piotr Pomper i druh Krzysztof Malchar. Cz M
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Z£OTE £UKI
Klub £uczniczy „X 10” w 2007 roku odnosi³ niebywa³e
sukcesy.
Z kolegami z zarz¹du klubu rozmawia³ Wojciech Bertisch.
Proszê przypomnieæ Czytelnikom wasze najwa¿niejsze osi¹gniêcia.
Zawodnicy klubu nie skupiali siê tylko na sukcesach, które
ju¿ Pañstwo mieliœcie okazjê publikowaæ w Echu Jaworza.
G³ówne z nich to: Mistrzowie Polski na hali, Wicemistrzowie Polski na torach otwartych, wiele tytu³ów mistrzowskich
indywidualnie w £ucznictwie 3D, ale równie¿ czo³owe pozycje na ró¿norakich imprezach ³uczniczych.
Proszê opowiedzieæ jak to siê sta³o, ¿e stworzyliœcie
taki zespó³ i proszê scharakteryzowaæ jego cz³onków.
Inicjatywa skompletowania tak licznego Z£OTEGO teamu
zrodzi³a siê dziêki zaanga¿owaniu prezesa Lucjana Sochy,
Adama Bisoka wiceprezesa oraz Jaros³awa Matogi wieloletniego dzia³acza bielskiego klubu Compand Bielsko Bia³a.
To dziêki Ich zaanga¿owaniu, charyzmie œci¹gniêto do klubu ju¿ utytu³owanych zawodników jak i amatorów zainteresowanych strzelaniem. Zapa³ i determinacja do ciê¿kiej sportowej pracy ze strony zawodników, bardzo obiecuj¹cych jak
np.: Arkadiusz Mikrut, Robert Kohut, powsta³ dziêki wspania³ej wspó³pracy, zgraniu i œwietnej atmosfery w klubie.
Przede wszystkim jednak dziêki osobistemu zaanga¿owaniu i ogromnemu nak³adowi czasu ze strony prezesa i zarazem œwietnego trenera jakim jest Lucjan Socha. Na dzieñ
dzisiejszy klub liczy 12 zawodników z dnia na dzieñ podnosz¹cych swoje kwalifikacje. Czêœæ zawodników odnajduje

siê nie tylko w tarczowym strzelaniu, ale równie¿ w bardzo
popularnej na Œwiecia, a u nas ci¹gle nowej, kategorii ³ucznictwa terenowego oznaczonego 3D. Np w t.zw. kategorii Hunter œwietnie siê spisuje Krzysztof Gruszka i Piotr Podsiad³o. Z dnia na dzieñ przybywa chêtnych do naszego klubu.
Jakie macie plany i marzenia?
Na dzieñ dzisiejszy skupiamy siê na staraniach o pozyskanie kilku powa¿nych sponsorów. Wspó³pracujemy z Firm¹
BERNDORF z Jaworza, negocjujemy te¿ z GLOBUS Fabryka Pi³ i Narzêdzi z Wapienicy oraz FABRYK¥ MEBLI
GIÊTYCH. Uzyskanie wsparcia jest warunkiem by godnie
reprezentowaæ barwy Jaworza na szerszej arenie sportowej.
W planach mamy zorganizowanie w sezonie 2008, na terenie Jaworza, II MISTRZOSTW POLSKI W £UCZNICTWIE
3D oraz w tej samej kategorii miêdzynarodowej imprezy
z utytu³owanymi zawodnikami z ca³ej Europy.

WIELKI SUKCES
W dniach 2-4 11.07 w Tokol ko³o Budapesztu odby³y siê
11 Mistrzostwa Europy dzieci i m³odzie¿y w kick-boxingu
w formule semi i light-contact.
Polskê reprezentowa³y kluby z Bielska-Bia³ej - Beskid-Dragon 18 zawodników, z Sosnowca - Super-Kick 4 zawodników i Carbo Gliwice 2 zawodników.
Startowa³o 483 zawodników i zawodniczek z 12 krajów Europy. Klub Beskid-Dragon zdoby³ 11 medali w tym 3 z³ote,
4 srebrne i 4 br¹zowe. Mistrzyni¹ Europy semi i light - con-

tact zosta³a Angela Rakowska w kat. cadet 2 Dziewcz¹t. W
kat. dzieci cadet 1 Mistrzyni¹ Europy zosta³a Angela Sulikowska semi-contact, wicemistrzami Europy zostali Paula
Laszczak semi i light –contact, Patrycia Leœ semi-contact,
Gabriela Pezda light-contact, a br¹zowe medale wywalczyli
Mateusz Krzempek semi-contact, Natalia Turchan semi-contact, Sylwia Szymala semi-contact, Kornelia Kieloch lightcontact.
c.d. na str. 22
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Obecnie zawodnicy pod okiem trenerów Agnieszki Turchan
1 dan, oraz Piotra Turchan 2 dan , przygotowuj¹ siê do startu w przysz³ym roku w Pucharze Œwiata w Atenach.
W dniach 26-28.10.07 w Legnicy odby³y siê Mistrzostwa
Polski w kick-boxingu w formule Full-contact classic. Reprezentacja klubu Beskid-Dragon uzyska³a nastêpuj¹ce
wyniki: Barbara Œliwa zdoby³a tytu³ Mistrzyni Polski w Kat.
plus 65 kg, Roman Chlipa³a br¹zowy medal w kat minus
91 kg, Piotr Pajak zoata³ wyeliminowany w æwieræ fina³ach.
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Pozostali uczestnicy reprezentacji: Tomasz Pi¹tkowski,Konrad Adamaszek, Witold Tet³ak, Damian Dobosz. Dla wszystkich zawodników oprócz Barbary Œliwy by³ to debiut w formule full-contact.
P.T.

KS „CZARNI” JAWORZE - ROK 2007

Fot 1.Dru¿yna seniorów graj¹ca w klasie B – 5. miejsce w
tabeli z realnymi szansami na awans.

Fot 2. Dru¿yna juniorów graj¹ca w klasie D – 3. miejsce w
tabeli, niepokonana przez szeœæ kolejnych spotkañ niestety w ostatnim meczu pora¿ka.

Fot 3. Dru¿yna wychowanków MOW w Jaworzu dzielnie
wspieraj¹ca naszych juniorów, za co nale¿y szczególnie
podziêkowaæ Dyrekcji i kadrze nauczycieli.

Fot 4. Pierwszy rok reprezentowa³a nas w kraju i zagranic¹
dru¿yna niestrudzonych i walecznych oldboi.
R.K.
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P.P. GOMEX

Firma zatrudni
œlusarza-spawacza
oraz pracowników na tartak w Jaworzu.

tel. 033/ 817 38 59
Jaworze ul. Bielska 436 a, NIP 548 159 88 28

US£UGI KSIÊGOWE

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698.

43 - 384 JAWORZE
UL. JAWOROWA 195
TEL. 605 83 22 33

tel. (0-33) 817-25-68 e-mail: sworntran@interia.pl
tel. kom. (0-)602-574-561

poleca us³ugi w zakresie:

43-300 BIELSKO-BIA£A
UL. CYNIARSKA 36
TEL. 33 816 84 82

· t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych i
OFERUJEMY:
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
SPRZ¥TANIE POWIERZCHNI
BIUROWYCH

specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich dokumentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk. Brytanii);
· indywidualnych lekcji jêzykowych;
· konsultacji metodyczno-jêzykowych;
· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac naukowych (licencjat, praca magisterska);

„Spó³dzielnia „SAMOPOMOC”
JASIENICA-JAWORZE w Jasienicy
zatrudni kierowników i sprzedawców
do sklepów spo¿ywczych w Jaworzu i Swiêtoszówce.
Telefon kontaktowy: 033/8152138

Informujemy Szanownych Czytelników, i¿ od stycznia br. Echo Jaworza dostêpne jest w wersji on-line na stronie Oœrodka
Promocji Gminy Jaworze www.opgj.pl/echojaworza.html oraz Urzêdu Gminy www.jaworze.pl
REDAGUJE ZESPÓ£:
Franciszek Karol Szpok - Redaktor naczelny
Wojciech Bertisch – Zastêpca redaktora naczelnego
Adres redakcji: Urz¹d Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 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
drugiego 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 2 wynosi 33,00 z³ z podatkiem VAT, z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 punktów.
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