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Uroczystość wręczenia Medali
„ Za długoletnie pożycie małżeńskie”
miała miejsce 19 stycznia.
Tego pięknego jubileuszu doczekało
14 par, które zawarły
związek małżeński w 1961 roku
Szerzej o tej uroczystości
piszemy na stronie 9
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2012 ROK

Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
XI sesja Rady Gminy Jaworze
Wyjątkowo radni zebrali się na sesji na terenie gimnazjum
w Jaworzu Średnim, w dniu 15 grudnia 2011 roku. Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka przedstawił członków Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze, rekrutujących się spośród uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz wręczył wszystkim radnym zaproszenie na pierwszą sesję.
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej
Śliwka, stwierdzając obecność 15 radnych, co czyniło obrady prawomocnymi, po czym przywitał przybyłych gości.
Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad XI sesji
Rady Gminy Jaworze:(15 – głosów za.)
Rada Gminy zatwierdziła protokół z X sesji Rady Gminy Jaworze
przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2011 :15 – głosów za
Podejmowane uchwały :
a)
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
Zastępca Skarbnika Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją zmian
w przepisach prawnych zarówno ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Przedstawił zasadnicze zmiany w stosunku do
obowiązujących regulacji prawnych. Poinformował, że podjęcie
przedmiotowej uchwały dotyczy dostosowania druków formularzy
podatkowych do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Radna Danuta Mynarska poinformowała, iż na komisji Budżetu i
Finansów ustalono, że w związku z zaistniałą zmianą w formularzach
podatkowych koniecznym byłoby opublikowanie w Echu Jaworza
artykułu wyjaśniającego kogo ta zmiana obejmie, tzn. jakie podmioty
będą zobowiązane do składania nowych formularzy.
Zastępca Skarbnika Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił,
że przedmiotowa zmiana dotyczy tylko osób prawnych oraz osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które kupiły,
sprzedały lub zostały obdarowane nieruchomością.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
komisji i uzyskał pozytywną opinię 5 głosów za. Członkowie komisji
wnioskowali, aby w „Echu Jaworza” opublikowany został artykuł
wyjaśniający, kogo przedmiotowa zmiana będzie obowiązywała.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych :
(15 – głosów za.)
b)
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała dotyczy wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem lub wzrostu wartości poprzez
budowę infrastruktury technicznej, w obszarze danej działki. W
pierwszym przypadku opłata maksymalnie może wynosić 30%,
zaś w drugim 50% wzrostu wartości. Stawki opłat adiacenckich
ustala rada gminy, natomiast postępowanie toczy się przed urzędem
i kończy się wydaniem decyzji. Wyjaśnił, iż mechanizm naliczania
opłaty jest analogiczny do naliczania renty planistycznej.
Radny Jerzy Ryrych stwierdził, że istnieje istotna różnica między
opłatą adiacencką, a rentą planistyczną, ponieważ w pierwszym
przypadku dotyczy każdego z właścicieli, zaś renta planistyczna
tylko osób sprzedających działkę w okresie 5 lat od zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego, jeśli działka zmieniła charakter
użytkowania. Stwierdził też, że jest to opłata bardzo niesprawiedliwa, ponieważ niejednokrotnie mieszkaniec nie ma wpływu na
wzrost wartości swojej działki. Poinformował, iż przedmiotowy
projekt uchwały w zaproponowanej formie nie jest do przyjęcia.

Zwrócił uwagę na koszty, jakimi może zostać obarczona gmina po
wprowadzeniu przedmiotowej uchwały przy zlecaniu wykonania
kosztorysów w związku ze zmianą wartości działki.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
w imieniu członków komisji zgłosił formalny wniosek, aby przedmiotowy projekt uchwały przenieść pod obrady wszystkich komisji
problemowych Rady Gminy Jaworze.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Krzysztof
Kleszcz poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji,
ale podobnie jak na Komisji Budżetu i Finansów, członkowie komisji
stwierdzili, iż należy ponownie go rozpatrzyć na poszczególnych
komisjach problemowych Rady Gminy.
Rada Gminy Jaworze przegłosowała wniosek o przeniesienie
projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia na komisjach
problemowych Rady Gminy Jaworze.(15 – głosów za.)
Rada Gminy nie głosowała nad uchwałą w sprawie ustalenia
stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
c)
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
w obrębie Jaworze jako działka nr 1577/11, stanowiącej wewnętrzną
drogę dojazdową do zabudowanych nieruchomości – ul. Orzechową,
w drodze darowizny,
Kierownik Referatu Gospodarki i Mienia Łucja Habdas omówiła
ten punkt informując, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy
przekazania nieodpłatnego nieruchomości, stanowiącej pas drogowy w ulicy Orzechowej. Przedstawiła lokalizację nieruchomości,
dodatkowo poinformowała, iż spełnia on wymogi techniczne oraz
stanowi ważny łącznik komunikacyjny.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Irena Mikler poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały
został szczegółowo omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie
Jaworze jako działka nr 1577/11, stanowiącej wewnętrzną drogę
dojazdową do zabudowanych nieruchomości – ul. Orzechową,
w drodze darowizny :(15 – głosów za).
d)
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki,
Sekretarz Gminy Anna Skotnicka-Nędzka poinformowała, że
przedmiotowy projekt uchwały został przyjęty przez Radę Gminy
na przedostatniej sesji, jednakże Nadzór Prawny Wojewody zakwestionował zapis dotyczący publikacji uchwały i ją uchylił.
W związku z powyższym przedmiotowy projekt uchwały został
ponownie opracowany i przedstawiony do podjęcia.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
(13 – głosów za, 1 – głos wstrzymujący, 1 – głos przeciwny.)
e)
wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Jaworzu na lata 2012-2017,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota SacherWejster poinformowała, iż projekt uchwały stanowi realizację ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wyjaśniła, że program ustalony został na lata 2012-2017 i obejmuje ogólną diagnozę zjawiska,
cele i zadania programu, realizatorów i zadania poszczególnych
służb. Realizacją zadań zawartych w programie zajmuje się zespół
interdyscyplinarny powołany przez Radę Gminy Jaworze.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Gustaw
Bohucki poinformował, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji i uzyskał pozytywną, jednogłośną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
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Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017: (15 – głosów za.)
Sprawozdanie z pracy wójta w okresie międzysesyjnym
i podejmowane zarządzenia.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym odbyło się kilka spotkań
dotyczących m.in.
-Konferencji Polsko-Słowacko-Czeskiej, której celem jest rozwój
współpracy. W ramach współpracy m.in. realizowany ma być projekt
budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1, który został wysoko
oceniony. Przedstawił, jednak problemy partnera słowackiego, które
powodują wstrzymanie realizacji projektu na szczeblu Ministerstwa
Finansów. Stwierdził, że realizacja projektu ruszy dopiero po wyraźnym „sygnale” o finansowaniu inwestycji ze środków unijnych.
-Konwentu Wójtów i Burmistrzów, który głównie skupiał się na
problematyce PKSu. Przedstawił złą sytuację finansową, stratę jaką
ponosi spółka, a która pokryta miałaby zostać z dotacji udzielonej
przez gminy powiatu bielskiego. Przedstawił sposób naliczania dopłat do kursów, jakie gminy miałyby ponieść, a któremu Urząd Gminy
Jaworze się sprzeciwia. Potwierdził deficytowość linii autobusowych
do Jaworza- w szczególności do Nałęża. Jednakże przedstawiony
sposób naliczania dopłat (tj. na podstawie ilości kilometrów „przejechanych” przez teren gminy) jest nie do przyjęcia. Zwrócił uwagę
na fakt, iż PKS nie ma perspektywicznego planu na przyszłość, by
strata nie była generowana w kolejnych latach, a przynajmniej w
jakiś sposób zminimalizowana.
Sprawy organizacyjne Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, iż sesja budżetowa została zaplanowana na dzień
29 grudnia 2011 r. natomiast konwent przewodniczących poszczególnych komisji wraz z posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów
zaplanowany został na dzień 28 grudnia 2011r. na godzinę 15.00
Radny Jerzy Ryrych podziękował za zorganizowanie sesji wyjazdowej na terenie gimnazjum. Pogratulował młodym radnym
wyboru. Stwierdził, że dzięki temu będą mogli decydować w pewnych kwestiach, ale równocześnie brać za podejmowane decyzje
odpowiedzialność.
Zapytania radnych dotyczyły między innymi: korzystania
z usług PKSu, mając na uwadze, że przewoźnicy prywatni oferują
usługi w niższych cenach.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował, iż reguluje to ustawa o transporcie zbiorowym, z której
wynika, że wójt może powierzyć zadanie zapewnienia przewozu
operatorowi (w wypadku gminy PKS-owi) lub przewoźnikom (czyli
firmom komercyjnym), które musiałyby wykazać się szeregiem
pozwoleń.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za
aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady sesji Rady Gminy.
Opracowanie P. Filipkowski
na podstawie Protokołu
Sesji RG Jaworze

XII sesja Rady Gminy
Jaworze - przeprowadzona
w dniu 29 grudnia 2011 roku
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej
Śliwka, stwierdzając obecność 14 radnych, co czyniło obrady prawomocnymi. Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Andrzej Rajczyk
podziękował za ujęcie w porządku obrad sesji Rady Gminy Jaworze
punktu, dotyczącego przyznania medalu „Za Zasługi dla Obronności
Kraju”, dla małżeństwa z Jaworza. Stwierdził, iż jednym z zadań
WKU jest promocja Sił Zbrojnych m.in. dzięki takim uroczystościom.

2012 ROK

Przedstawił kryteria według, których przyznawany jest medal „Za
Zasługi dla Obronności Kraju”.
Kpt. Janusz Świerczek odczytał decyzję Ministra Obrony
Narodowej o przyznaniu srebrnego medalu „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” państwu Stanisławie i Józefowi Zontek.
Decyzję wraz z odznaczeniem i symboliczną wiązanką kwiatów państwu Zontek wręczyli ppłk mgr inż. Andrzej Rajczyk,
kpt. Janusz Świerczek, Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok
oraz Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał
proponowany porządek obrad. Następnie poinformował, że do biura
rady wpłynął wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu
gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały umieszczony zostanie
w pkt 5 ppkt c proponowanego porządku obrad.
Rada Gminy Jaworze przegłosowała wniosek dotyczący
wprowadzenia do porządku obrad XII sesji Rady Gminy Jaworze, projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków
budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011:
(14 - głosów za, 1 - nieobecny.)
Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad XII sesji
Rady Gminy Jaworze wraz z wprowadzoną zmianą: (14 – głosów
za,1 – nieobecny.)
Rada Gminy zatwierdziła protokół z XI sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2011r. (14 – głosów
za,1 – nieobecny.)
Podjęcie uchwał w następujących tematach:
a)
zmian w budżecie gminy na rok 2011,
Zastępca Skarbnika Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że w związku ze zmianą subwencji oświatowej, koniecznym
było dokonanie zmian w budżecie gminy, stąd podjęcie przedmiotowego projektu uchwały. Wyjaśnił, iż subwencja została udzielona
na wniosek Wójta Gminy Jaworze, jednakże nie w pełnym zakresie,
proponowanym przez wójta. Przewodniczący Komisji Budżetu
inansów Roman Kruczek poinformował, iż projekt uchwały został
szczegółowo omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię
łosy za.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2011 : 14 głosów za, 1 – nieobecny.
b)
zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jaworze na lata 2011-2022,
Zastępca Skarbnika Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że zmiana budżetu gminy spowodowała konieczność dostosowania WPF do uchwały budżetowej. Ponadto poinformował, że
nie dokonano żadnych zmian w planowanych przedsięwzięciach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony
na komisji i uzyskał pozytywną opinię 5 głosy za.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: zmiany
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
na lata 2011-2022 (14 – głosów za,1 – nieobecny.)
c)
ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, że
w związku z niedokończeniem inwestycji w zakresie budowy zaplecza sportowego przy ul. Koralowej w roku bieżącym, koniecznym
było podjęcie przedmiotowej uchwały. Poinformowała, iż realizacja
inwestycji oraz płatność musi zostać zakończona do czerwca przyszłego roku (2012 r. przyp.red.). Wyjaśniła też, że zawarta umowa
z wykonawcą nie przewiduje częściowych płatności.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
komisji i uzyskał pozytywną opinię 5 głosów za.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2011: (14 – głosów za,1 - nieobecny.)
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d)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
Pełnomocnik Wójta ds. PPiRPA Waldemar Saltarius poinformował, że w latach poprzednich program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjmowany był były jedną uchwałą. Na rok 2012 programy te zostały
rozdzielone na dwa oddzielne projekty uchwał. Poinformował, iż
szczegółowo program został omówiony na komisji problemowej.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Gustaw
Bohucki poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo
omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię- 4 głosy za. Rada
Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2012: (13 – głosów za,1 – głos wstrzymujący,1 – nieobecny.)
e)
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2012,
Pełnomocnik Wójta ds. PN Waldemar Saltarius poinformował, że
program szczegółowo został omówiony na komisji problemowej.
Poprosił o naniesienie poprawki w załączniku do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Gustaw
Bohucki poinformował, iż projekt uchwały został szczegółowo
omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię 4 głosy za. Rada
Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 : (13 – głosów za,1 – głos
wstrzymujący, 1 – nieobecny.)
f)
powierzenia Gminie Bielsko-Biała w 2012 r. zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej,
Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Saltarius poinformował,
iż projekt uchwały jest konsekwencją realizacji zadania gminnego,
zaplanowanego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przypomniał, że zmiana statutu
izby wytrzeźwień w 2010 roku podyktowała konieczność zmiany
formy współpracy, tzn. konieczność podjęcia uchwały i zawarcia
porozumienia międzygminnego.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji
i uzyskał pozytywną opinię 4 głosy za.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie powierzenia
Gminie Bielsko-Biała w 2012 r. zadania publicznego w zakresie
profilaktyki alkoholowej: (13 – głosów za, 1 - głos przeciwny,
1 – nieobecny.)
g)
uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2012,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, że
zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt budżetu gminy
Jaworze został przedstawiony w ustawowym terminie radzie gminy
oraz przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W terminie
późniejszym w związku z decyzją wojewody śląskiego została
dokonana zmiana w projekcie uchwały budżetowej autopoprawką,
która również została przedstawiona radzie gminy. Skarbnik Gminy
szczegółowo omówiła budżet przedstawiając dochody, wydatki
deficyt wraz ze sposobem jego pokrycia. Ponadto przedstawiła
proponowane inwestycje do realizacji w 2012 roku. Pokrótce
również omówiła poszczególne zadania według działów. Wyjaśniła, że zaplanowany deficyt w budżecie na 2012 rok jest zgodny
z ustalonymi wskaźnikami.
Poinformowała, że projekt budżetu Gminy Jaworze na rok 2012
został przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię:
•
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie
uchwały budżetowej Gminy Jaworze na rok 2012, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – odczytała uchwałę
4100/I/328/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej,
•
o możliwości sfinansowaniu deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Jaworze – odczytała uchwałę 4100/I/330/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radna Danuta Mynarska przedstawiła zastrzeżenia w imieniu
klubu radnych „O przyszłość Jaworza” do przedstawionego budżetu gminy Jaworze na rok 2012, stwierdzając, że klub nie zgadza

2012 ROK

się w kilku podstawowych kwestiach m. in. w zakresie wydatków
na administrację oraz zaproponowane przez wójta inwestycje
m.in. zastrzeżenia budzi inwestycja związana z budową muzeum
Flory i Fauny przy Gimnazjum tzn. wkład własny z budżetu gminy
(większy niż początkowo zakładano) oraz koszty późniejszego
jego utrzymania. Dodatkowo odłożona została inwestycja związana z budową hali sportowej przy gimnazjum, która zdaniem
klubu radnych „O przyszłość Jaworza” byłaby bardziej celowa
niż planowane muzeum. Kolejne zastrzeżenia dotyczą braku
w budżecie środków na wykupienie budynku „Goruszka”, który został
przez gminę częściowo wyremontowany, natomiast zaplanowano
środki na wykup nieruchomości gruntowej „z odwiertem”. Poinformowała, iż w związku z powyższym klub będzie głosował przeciw
tak skonstruowanemu budżetowi na 2012 rok.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk przedstawiła poszczególne składowe planowanych dochodów gminy na 2012
rok. Odnosząc się do wzrostu wydatków w dziale administracja
wyjaśniła, że w roku ubiegłym płace rozbite były na dwa paragrafy. W tym roku płace znajdują się w jednym paragrafie, ponadto
planowane są nowe etaty w związku z ustawą „śmieciową”, co
w konsekwencji daje wzrost płac zgodny z zakładanym.
Radna Danuta Mynarska stwierdziła, iż klub radnych „O przyszłość
Jaworza” nie kwestionuje dochodów na wysokość, których gmina
nie ma wpływu, a jedynie przy planowanych niższych dochodach
należy racjonalnie podejść do planowanych wydatków.
Radny Jerzy Ryrych poruszył temat kwestionowanego przez klub
zakupu nieruchomości gruntowej „z odwiertem”, stwierdzając, że
jest on jego zdaniem nieuzasadniony. Zacytował opracowanie Polgeol wykonane w 2008 r. na zamówienie Urzędu Gminy, z którego
wynika, że wydajność odwiertu jest najprawdopodobniej niska, zaś
woda ma zbyt małą temperaturę, jak na wody geotermalne. Ponadto
zwrócił uwagę, iż zakup miałby zostać realizowany częściowo ze
środków własnych, jak również z kredytu, co jest niewłaściwe. Radny Roman Lorek dodatkowo poinformował, że wody geotermalne,
o których mowa mają bardzo duże zasolenie, co również byłoby
powaznym kłopotem i jego zdaniem mozna by było urządzić
w naszej gminie warzelnię soli za czym by optował. Ponadto odniósł się do kwestii budowy muzeum fauny i flory stwierdzając, iż
należy zachować pewne priorytety planując inwestycję tzn. ważniejsze dla uczniów gimnazjum byłoby powstanie hali sportowej,
a w drugiej kolejności muzeum.
Radny Zbigniew Lisowski odnośnie priorytetów inwestycji przy
gimnazjum stwierdził, iż na dzień dzisiejszy gminy nie stać na budowę hali sportowej, w szczególności że nie ma na to programów i
środków unijnych, a skoro można wykorzystać środki zewnętrzne na
budowę muzeum, to warto z tego skorzystać. Wyjaśnił, iż powstanie
muzeum Fauny i Flory wpłynie wpłynie pozytywnie na prestiż gimnazjum, dzięki czemu można spodziewać się większej liczby uczniów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, że projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na
komisji i uzyskały pozytywną opinię 3 głosy za, przy 2 przeciwnych.
Wyjaśnił, iż radni nie mieli uwag, co do ekonomiczno-matematycznych wyliczeń budżetu, jedynie co do niektórych wydatków, które
zostały poruszone przez radnych z klubu „O przyszłość Jaworza”
w dniu dzisiejszym.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2012 : (10 – głosów za,
4 – głos przeciwne, przeciw budżetowi głosowali: R. Lorek,
D. Mynarska, Z. Podkówka i J.Ryrych,1 – nieobecny.)
h) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze na lata
2012-2022,
Zastępca Skarbnika Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaworze na lata
2012-2022, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, została
przedłożona radnym, jak również przesłana do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przedstawił zmiany w WPF dokonane
autopoprawką. Wyjaśnił, że WPF jest zgodny z budżetem i spełnia
wszystkie wymagane wskaźniki. Przedstawił planowane dochody i
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rozchody, sposób ich naliczania, a także planowane przedsięwzięcia. Odczytał pozytywną opinię RIO – uchwałę Nr 4100/I/329/2011
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jaworze na lata 2012-2022.
Radna Danuta Mynarska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie
kwoty 207tys. zawartej w wyjaśnieniach do WPF z przeznaczeniem
na Muzeum Fauny i Flory.
Zwróciła uwagę, że w związku z dużym obciążeniem budżetu
gminy, jakim jest utrzymanie placówek oświatowych, o którym
niejednokrotnie wójt wspominał należałoby zastanowić się nad
dostosowaniem ilości oddziałów w szkołach do ilości uczniów.
Stwierdziła, że obecnie w gimnazjum jest zbyt dużo oddziałów.
Ponadto zwróciła uwagę na remonty, jakie zostały wykonane
w przedszkolach stwierdzając, iż należy „dementować” pogłoski, jakoby przedszkola publiczne były droższe od przedszkoli prywatnych.
Zastępca Skarbnika Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa odnośnie
kwoty w WPF w wysokości 207 tys. wyjaśnił, iż jest to kwota na
realizację przedmiotowej inwestycji w roku 2013. W ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych Lokalnej Grupy Rybackiej
Krainy Bielskiej „Bielska Kraina”.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz odnośnie oświaty poinformował, że na przełomie kwartału zostaną
przedstawione radnym rozwiązania systemowe w zakresie reorganizacji palcówek oświatowych.
Radna Danuta Mynarska poinformowała, iż Klub radnych
„O przyszłość Jaworza” postanowił się wstrzymać przy zatwierdzaniu
WPF na lata 2012-2022.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, że projekty uchwał zostały szczegółowo omówione
na komisji i uzyskały pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jaworze na lata 2012-2022:
(10 – głosów za, 4 - głos wstrzymujący, 1 – nieobecny.)
i)
przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jaworze,
Kierownik Referatu Łucja Habdas poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały wynika z obowiązku ustawowego. Pokrótce
omówiła zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest
oraz dotychczasowy sposób pomocy mieszkańcom w tym zakresie.
Przyjęcie przedmiotowego programu ma na celu przyśpieszenie
bezpiecznego usuwania azbestu oraz pozyskanie zewnętrznych
środków finansowych na jego realizację.
Do tej pory usuwanie azbestu odbywało się ze środków własnych
oraz dotacji z funduszu ochrony środowiska. W ramach tych środków
sukcesywnie usuwany był azbest na podstawie ankiet wypełnianych
przez mieszkańców.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk zapewniła, że gmina
będzie w przyszłym roku nadal wspierać przedmiotową akcję.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Bathelt poinformował, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony
na komisji i uzyskały pozytywną jednogłośną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Jaworze : (13 – głosów za, 2 – nieobecnych, radny R.
Lorek opuścił salę obrad)
j)
odwołania Skarbnika Gminy
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz zakomunikował, że Skarbnik Gminy Jaworze pisemnie poinformowała
wójta o chęci zakończenia pracy, z uwagi na przejście na emeryturę
w związku z powyższym Wójt Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym złożył wniosek do Rady Gminy Jaworze o odwołanie
Skarbnika Gminy.
Przedstawił pokrótce zrealizowane inwestycje w okresie pracy
odchodzącej skarbnik gminy, dzięki którym Jaworze zyskało bardzo
wiele na swoim wizerunku. Podziękował za cały okres współpracy,
którego efekty można oceniać m.in. zrealizowanymi inwestycjami.
Podziękował za fachowość, rzetelność i zaangażowanie na rzecz
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gminy. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka w imieniu własnym i całej Rady Gminy dołączył się do podziękowań.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk z kolei podziękowała
za zaufanie, jakim została obdarzona przez wójta, dzięki któremu
mogła wypełniać swoje obowiązki. Podziękowała za współpracę,
wsparcie i wyrozumiałość w czasie tych lat pracy.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy (13 – głosów za, 2 – nieobecnych.)
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk jeszcze raz podziękowała za współpracę w czasie całego okresu pracy w Urzędzie
Gminy Jaworze. Stwierdziła, iż pozostawia gminę „w dobrych rękach”, bo z krótkiej współpracy z kandydatem na skarbnika gminy
wnioskuje, że jest dobrym fachowcem i ma właściwe podejście do
współpracowników.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok podziękował Zofii Gruszczyk
Skarbnikowi Gminy Jaworze za zaangażowanie na rzecz gminy.
k) powołanie Skarbnika Gminy
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz odczytał w imieniu Wójta Gminy Jaworze wniosek, jaki został złożony
do biura Rady, dotyczący powołania skarbnika gminy Jaworze.
Przedstawił wymaganie prawne, jakie osoba ubiegająca się o to
stanowisko musi spełniać, a następnie przedstawił życiorys Krzysztofa Śliwy, kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Jaworze.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie powołania
Skarbnika Gminy (13 – głosów za, 2 – nieobecnych.)
Krzysztof Śliwa podziękował za udzielenie zaufania, a jednocześnie zapewnia, że będzie pracował najlepiej, jak potrafi na rzecz
rozwoju gminy Jaworze.
Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym
i podejmowanych zarządzeniach:
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok odnosząc się do okresu
miedzysesyjnego, zwrócił uwagę na:
nadzór inwestorski nad realizowanymi na terenie gminy
Jaworze inwestycjami, a w szczególności nad kanalizacją sanitarną.
Stwierdził, że w związku z różnego rodzaju problemami, konieczny
jest „większy” nadzór nad wykonawcami. Poinformował, iż Urząd
przeprowadził przetarg na III etap kanalizacji sanitarnej, a w obecnej
chwili dokonywane jest sprawdzanie i wzywanie do uzupełnienia
złożonych dokumentacji przetargowych,
rozpoczętą budowę nowej siedziby budynku komisariatu
Policji, który powstaje w Jasienicy.
Sprawy organizacyjne Rady Gminy:
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, że w ostatnim okresie do biura rady wpłynęło wiele życzeń
świątecznych za które podziękował.
Radna Danuta Mynarska poruszyła temat zimowego utrzymania
dróg gminnych. Zapytała czy gmina rozważa zakup innego materiału
do posypywania dróg niż szlaka. Zwróciła uwagę na skutki posypywania szlaką tj. brud na drogach, zapychanie studzienek i rowów.
Przedstawiła rozwiązania z krajów alpejskich, które wykorzystują
raczej kamień i tylko w miejscach koniecznych, jak podjazdy, zakręty,
a nie na całych długościach dróg.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, że próbowano różnych rozwiązań w latach ubiegłych, ale szlaka okazała się
najskuteczniejsza. Przedstawił problemy przy wykorzystywaniu
drobnego żwiru – brak przyczepności na większych podjazdach
oraz piasku ostrego, który przy dużych mrozach zamarza. Ponadto
powyższe rozwiązania są rozwiązaniami droższymi. Poinformował,
że w roku bieżącym wykorzystywana będzie szlaka, co nie oznacza, że urząd nie będzie poszukiwał innych rozwiązań w zakresie
posypywania dróg.
Radny Jerzy Ryrych podziękował za zorganizowanie sesji
wyjazdowej. Zwrócił jednak uwagę, że we wniosku dotyczącym zwołania przedmiotowej sesji zaznaczył kilka problemów,
które chciał, aby zostały omówione. Odniósł się jeszcze raz do
sprawy związanej z budową Muzeum Fauny i Flory przy gimnazjum stwierdzając, że był zwolennikiem jego powstania, ale
początkowo koszty własne inwestycji były znacznie mniejsze od
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tych przedstawionych w budżecie. Ponadto zwrócił uwagę, iż
zaproponowana wizualizacja jest bardzo nowoczesna, ciekawa
ale może okazać się zbyt kosztowna w budowie, jak również
w późniejszym użytkowaniu. Zapytał, czy przedstawiona koncepcja
jest już ostateczną.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok odnośnie kosztów związanych z budową muzeum fauny i flory wyjaśnił, że okazało się, iż
przy dofinansowaniu w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej - VAT
nie jest kosztem kwalifikowanym stąd wzrost wkładu własnego
gminy w inwestycję. Natomiast odnośnie projektu poinformował, że
nie jest to ostateczny projekt i zostanie on poddany konsultacjom.
W sprawie kosztów utrzymania obiektu stwierdził, że dzisiejsze
materiały, z jakich budynki są budowane powodują, iż koszty takich
przedsięwzięć i późniejszego ich utrzymania, użytkowania nie są
aż tak wysokie.
Tekst zatwierdzony przez Radosława G.Ostałkiewicza
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Informacja!
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
przyjmuje zapisy dla dzieci i dorosłych
na odpłatne zajęcia taneczne prowadzone
w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu.
Zajęcia dobywają się w każdy wtorek i czwartek
w godzinach od 16:00-20:00 z podziałem na grupy:
•
•
•
•
•

Dancehall
Formy tańca towarzyskiego
Tango Argentino dla par
Zumba - gimnastyka w rytmie latino
Samoobrona dla pań

Chętnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@opgj.pl
w temacie wiadomości prosimy wpisać „Zapisy na zajęcia”.OPGJ

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY JAWORZE
Dnia 12 stycznia 2012 r. zebrała się Młodzieżowa Rada Gminy
Jaworze (MRG) wybrana przez społeczność uczniowską Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu oraz Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu.
Obrady I sesji z werwą i sprawnością poprowadził przewodniczący-senior MRG Kamil Kania (najstarszy spośród radnychjuniorów obecnych na sesji). Cały czas przy jego boku czuwał
przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka, który
otworzył obrady oraz zwrócił się, poniekąd jako starszy kolega
po fachu, do młodych rajców ze słowem wstępnym, wskazując
na rolę nowego zgromadzenia dla całego samorządu.

Prezydium MRG(od lewej siedzą: Łukasz Labza-wiceprzewodniczący, Martyna Kruczek-Przewodnicząca, Andrzej Śliwka-Przewodniczący Rady Gminy Jaworze i Paulina Panewka-sekretarz)

Następnie głos zabrał wójt Zdzisław Bylok, który życzył radnymjuniorom w rozpoczynanej przez nich działalności na rzecz Jaworza
oraz jego mieszkańców przede wszystkim pasma sukcesów, wielu
wspaniałych przedsięwzięć i pomysłów oraz przede wszystkim
wytrwałości w podjętych obowiązkach. Wyraził jednocześnie nadzieję na dobrą i bardzo owocną współpracę i dialog oraz słyszalny
głos doradczy, jaki będą oni wnosić w debatę nad najważniejszymi
sprawami Jaworz. Bezpośrednio po wójcie wystąpił jego zastępca
– Radosław G. Ostałkiewicz, który przygotował szczegółową prezentację na temat roli i miejsca MRG w strukturze jaworzańskiego
samorządu oraz praw i obowiązków radnych-juniorów.

W imieniu wójta Zdzisława Byloka zaświadczenia o wyborze do
Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze na dwuletnią kadencję wszystkim czternastu radnym-juniorom wraz z symbolicznymi upominkami wręczyli przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka
oraz zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz. Natychmiast po
przekazaniu aktów wyboru przewodniczący-senior Kamil Kania
rozpoczął najbardziej uroczysty punkt porządku obrad, tj. akt
ślubowania, który złożyli publicznie wszyscy wybrani do Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze w kolejności alfabetycznej, obejmując
formalnie urząd radnego-juniora I kadencji. W dalszej części obrad
głos zabrali zaproszeni goście: Ewa Cholewik (dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu), Barbara
Szermańska (dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu im. Gen. Broni
Stanisława Maczka w Jaworzu), radny Rady Powiatu Bielskiego
Sławomir Masny oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich
obu placówek oświatowych.
Po krótkiej przerwie radni-juniorzy przystąpili do podjęcia uchwał
konstytuujących organizację wewnętrzną Rady, a mianowicie
wyboru prezydium oraz komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym,
które przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Krystyna
Szczypka (radna Rady Gminy Jaworze, przewodnicząca Komisji
Samorządu i Spraw Lokalnych, opiekun MRG), Agnieszka Kukla
(radna MRG) oraz Michał Pasterny (radny MRG). W ich wyniku
młodzi radni wybrali następujące osoby na stanowiska w Radzie:

• Prezydium:Przewodnicząca Młodzieżowej
Rady Gminy Jaworze – Martyna Kruczek
• Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy Jaworze – Łukasz Labza
• Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze – Paulina Panewka
• Komisja Rewizyjna: Przewodniczący –
Piotr Sierszecki
• Członkowie – Wiktoria Sękowska, Patrycja
Leś
Na podstawie www.jaworze.pl
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Wystąpienie wójta Zdzisława Byloka podczas I sesji MRG
„O, Młodzieży, czy wiecie, że nie
jesteście pierwszym pokoleniem,
które pragnie życia pełnego piękna
i wolności?”
Czy wiecie, że wszyscy wasi przodkowie czuli to samo, co wy teraz i padli ofiarą kłopotów i nienawiści?
Czy wiecie, że wasze najżarliwsze
życzenia mają szansę się spełnić
tylko wtedy, gdy uda wam się zdobyć
miłość i zrozumienie ludzi, zwierząt,
roślin i gwiazd, tak że wszelka radość stanie się waszą radością,
a wszelki ból waszym bólem.”
Pozwólcie droga młodzieży i szanowni państwo, że tymi słowami Alberta Einsteina nieco przewrotnie, acz serdecznie, powitam
was na inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze
pierwszej kadencji.
Szczególnie gorąco witam radnych-juniorów, których w liczbie
czternastu wybrała młodzież naszych szkół, to jest uczniowie klas
piątych i szóstych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej
oraz wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Stanisława
Maczka.
Witam jednocześnie wszystkich przedstawicieli samorządów
uczniowskich, dyrektorów i przedstawicieli grona pedagogicznego
obu naszych szkół oraz wszystkich szanownych gości przybyłych
na dzisiejszą sesję, a także i poniekąd waszych – drodzy radni
juniorzy – kolegów po fachu, czyli radnych Rady Gminy Jaworze
z jej przewodniczącym Andrzejem Śliwką oraz przewodniczącą
Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych i opiekunką Młodzieżowej
Rady Gminy Jaworze Krystyną Szczypką na czele.

Szanowni Państwo,
Drodzy radni - juniorzy!
Tuż przed wyborami wspólnie z ówczesnymi kandydatami mojego Komitetu Wyborczego „Jaworze Górą” zastanawialiśmy się,
jakie powinny być kluczowe punkty naszego programu. Z jakim
programem chcemy wyjść do mieszkańców Jaworza i co w nim
powinno być w sposób szczególny podkreślone. Rzeczą oczywistą było, że muszą to być przede wszystkim kwestie związane
z rozwojem gospodarczym, infrastrukturą publiczną, budową kanalizacji, wartościami miejscowej kultury oraz dziedzictwa regionu,
a także wykorzystaniem potencjału członków społeczności lokalnej.
Szczególnie to ostatnie zagadnienie wzbudziło we mnie
pewne wątpliwości. Bo o ile doskonale wiemy i umiemy sobie
wyobrazić inwestycje rzeczowe, efekty skanalizowania gminy
czy upowszechnianie wiedzy o naszej historii, o tyle trudno nam
przychodzi odpowiedzieć sobie na pytanie, o co tak naprawdę
chodzi z uaktywnieniem inicjatyw lokalnych czy pobudzeniem
ludzi do działania. Jednak po chwili zastanowienia doszedłem
do wniosku, że społeczności Jaworza nie trzeba aktywizować
i inspirować do podejmowania pracy społecznej, gdyż jest ona od
lat gotowa do podjęcia tego trudu i wysiłku. Wystarczy, że stworzymy jej odpowiednie warunki, oddamy do dyspozycji odpowiednie
narzędzia, a ona doskonale będzie wiedziała, co z nimi zrobić dalej.
Pokazały to zresztą doskonale liczne projekty, które z sukcesem
realizowane były w minionej kadencji – można wymienić choćby
kursy gotowania, rękodzieła, języka angielskiego, obsługi komputera czy prowadzenia firmy. Cieszyły się one nie tylko wielkim
zainteresowaniem, ale doczekały się na życzenie mieszkańców
kolejnych edycji. To dowodzi, że w Jaworzu doskonale sprawdza

się zasada, że lepiej dać wędkę niż rybę, bo jaworzanie zrobią
z niej znacznie większy pożytek.
Lecz zamiast uśmiechnąć się pod wąsem na myśl o tym, pojąłem,
że projekty, które realizowaliśmy były skierowane tylko do jednej
grupy wiekowej – ludzi dojrzałych, którzy zakończyli swoją edukację, a nawet karierę zawodową. W Radzie Gminy Jaworze obecni
byli i są przedstawiciele średnio-starszego pokolenia – członkowie
kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i organizacji lokalnych oraz
klubów sportowych. Nie było tam wciąż jednak reprezentantów
nowej generacji, która jest o tyle dla nas ważna, że już za kilka
lat będzie rozdawała karty w samorządzie gminy, województwie,
a nawet kraju czy Europie. Dlatego też, tworząc program wyborczy
Komitetu „Jaworze górą”, na który w wyborach do Rady Gminy
finalnie zagłosował co drugi mieszkaniec naszej gminy, wiedziałem,
że wyzwaniem obecnej kadencji władz samorządowych muszą być
szeroko rozumiane perspektywy rozwoju dla dzieci i młodzieży.
„Dzieci i młodzież naszą przyszłością” – taką nazwę nadaliśmy
punktowi, który odnosił się do naszych planów i zamierzeń w odniesieniu do stworzenia realnych szans na rozwój młodemu pokoleniu.
W sposób szczególny podkreślaliśmy, że musi być zapewniona
dzieciom i młodzieży odpowiednia infrastruktura spędzania wolnego czasu, wypełniająca najnowsze standardy i normy oraz odpowiadająca potrzebom dzisiejszej młodzieży. Powiem nieskromnie,
że w porównaniu do lat sprzed akcesji do Unii Europejskiej, a także
i czasów wyprzedzających moją pracę na stanowisku wójta, udało
się nam naprawdę sporo. Powstały nowe tereny sportowe i rekreacyjne – między innymi wybudowany został profesjonalny kompleks
sportowy przy ulicy Koralowej oraz boisko Orlik przy gimnazjum
czy też nowe place zabaw – w parku przy kościele katolickim,
a następnie przy przedszkolu w Jaworzu Średnim oraz tuż przy
amfiteatrze, daleko rozbudowana została oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach oraz systematycznie wzrastały
inwestycje o charakterze oświatowym.
Zrobiliśmy wiele. To fakt, niemniej jednak wiele wyzwań jeszcze przed nami – wciąż musimy zmierzyć się z budową hali
sportowej przy gimnazjum, co – jak sądzę – w obliczu mizerii
finansowej polskich samorządów spowodowanej kryzysem gospodarczym będzie możliwe dopiero po 2014 r. Poza tym nadal
nie wiemy, co z boiskiem przy szkole podstawowej, bo chociaż
nasz polsko-słowacki projekt w tym zakresie został nad wyraz
pozytywnie oceniony, to z przyczyn tkwiących po stronie partnerów słowackich stoi on nadal pod znakiem zapytania. Kwestią
najbliższych dwóch lat będzie także urządzenie pod cele rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży terenu starego basenu
w Jaworzu Górnym, który niestety nie mógł być odbudowany
z prozaicznego powodu – nie spełniał podstawowych norm wymaganych przez prawo na cele rekreacyjne: takich jak choćby
odpowiednia liczba miejsc parkingowych. Jednak absolutnie nie
chcemy, by teren ten stracił swoje przeznaczenie rekreacyjne,
a dla młodzieży jaworzańskiej jest on – jak znalazł.
Pośród kilkunastu realizowanych obecnie i w niedługiej perspektywie projektów związanych z budową i remontem obiektów sportowych i szkolnych oraz programów dodatkowych zajęć szkolnych
i wymiany międzynarodowej musiał znaleźć się i taki, który tworzyłby możliwość usłyszenia głosu młodych przez nas bardziej
dojrzałych, w jakim kierunku winno rozwijać się nasze Jaworze.
Szansę tę dawała właśnie możliwość utworzenia w strukturach
gminy instytucji Młodzieżowej Rady Gminy. Stąd i ten punkt znalazł
się w zaproponowanym przeze mnie oraz moich współpracowników, a dzisiaj już członków klubu radnych „Jaworze górą” w Radzie Gminy obecnej kadencji programie pod tytułem „Umowa dla
Jaworza”. Dlatego też poza wizją realizacji określonych inwestycji
rzeczowych zaproponowaliśmy naszym wyborcom, to jest waszym
dziadkom, rodzicom, a może i starszemu rodzeństwu utworzenie
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Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze jako instytucji wspierającej
jaworzański samorząd w zakresie działań, które dotyczą szeroko
rozumianej młodzieży.
Powołanie do życia w minionym roku Młodzieżowej Rady Gminy
Jaworze miało nie tylko na celu usłyszeć głos młodych, ale przede
wszystkim dać sposobność, by ten głos mógł być przez was, moi
drodzy, wypowiedziany. Dzisiaj podejmujecie – w znacznej większości pewnie – swoją pierwszą pracę, bo działanie w strukturach
samorządu gminy taki mieć będzie taki charakter. Młodzieżowa
Rada Gminy jest z jednej strony instytucją powołaną w drodze
uchwały Rady Gminy Jaworze, ale z drugiej – podstawą jej funkcjonowania jest ustawa przyjęta przez Sejm – ta sama zresztą, która
ustanowiła i powołała do życia takie organy, jak radę gminy oraz
wójta. Miejcie zatem, proszę, tę świadomość, że wasze działania
mają podobne źródła jak i moje czy też radnych Rady Gminy. To
zaprawdę wielki obowiązek!
To jedna strona medalu – drugą jest zaś moralne zobowiązanie – moje, jak i wszystkich sprawujących władzę publiczną – do
przygotowania osób gotowych do przejęcia odpowiedzialności za
Jaworze w kolejnej zmianie w sztafecie, jaką są każde wybory.
Może jeszcze nie dzisiaj i z pewnością nie wszyscy za trzy lata
uzyskacie prawo do głosowania w wyborach i kandydowania na
funkcje publiczne, ale gdy nadejdzie ku temu odpowiedni czas,
chciałbym byście byli gotowi do przejęcia po nas i po mnie osobiście schedy. Demokracja bowiem to taki piękny ustrój, w którym
nieważne jest szlacheckie urodzenie czy prawo dziedziczenia
tronu, ale praca oraz własne dokonania i ambicje, a także i gotowość poświęcenia się służbie publicznej. Wasza obecność tutaj
świadczy o tym, że pierwszy krok w tym kierunku wykonaliście
w sposób wręcz doskonały. Dlatego też mam nadzieję, że przyjdzie
taki dzień, że pewnego dnia będzie mi dane przekazać komuś
z was pałeczkę w tym biegu sztafetowym, jakim jest współodpowiedzialność za przyszłość Jaworza.
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Drodzy radni-juniorzy!
Zmierzając do końca, chciałbym życzyć wam w rozpoczynanej
przez was dzisiaj działalności na rzecz Jaworza oraz jego mieszkańców, bo pewnie sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale tak właśnie jest, przede wszystkim pasma sukcesów, wielu wspaniałych
przedsięwzięć i pomysłów oraz przede wszystkim wytrwałości
w podjętych obowiązkach. Mam jednocześnie nadzieję na dobrą
i bardzo owocną współpracę i dialog oraz słyszalny głos doradczy, który będziecie wnosić w naszą debatę nad najważniejszymi
sprawami Jaworza.
Wierzę, że Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka, wasza opiekunka – radna Krystyna Szczypka oraz działający
z mojego upoważnienia wicewójt pomogą wam we właściwym
i rzetelnym sprawowaniu tej odpowiedzialnej funkcji, która została
wam powierzona nie tylko na wasze własne życzenie, ale przede
wszystkim z woli osób na was głosujących. O tym, zarówno nam
– wójtowi i radnym Rady Gminy, jak i wam, droga młodzieży –
radnym-juniorom, nie wolno nigdy zapominać.
Na sam koniec chciałbym przytoczyć wam słowa ojca amerykańskiej demokracji i państwowości – Benjamina Franklina, które
mówią czym jest demokracja i wolność:
„Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co
zjedzą na obiad.
Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa
wynik głosowania!”

Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze
w dn. 12 stycznia 2012 r. z okazji I sesji Młodzieżowej
Rady Gminy Jaworze I kadencji

Szukając dobrych pomysłów - Spotkanie z Martyną Kruczek
przewodniczącą MRG
Jest uczennicą jaworzańskiego gimnazjum ma 16 lat, jest przewodniczącą klasy, a obecnie także przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy w Jaworzu. Bynajmniej nie czuje tremy, jest
nastawiona na efektywne działanie- Martyna Kruczek nie obawia
się nowej roli - dla mnie to jak wybory do samorządu klasowego,
tylko że tutaj jest więcej obowiązków, ale za to można więcej
zdziałać, jest większe pole do konkretnej pracy, aniżeli na forum
klasy- twierdzi przewodnicząca MRG w Jaworzu. Ponieważ jest
przyzwyczajona do tego, by być liderem nie odczuwa tremy, ale
zdaje sobie sprawę z tego, że teraz nie tylko przybyło obowiązków,
ale i odpowiedzialność jest większa. Spodziewam się, że mogę
mieć choćby mały wpływ na to, co dzieje się w mojej gminie,
szczególnie jeśli chodzi o sprawy młodzieży. Znakomicie byłoby
coś osiągnąć dla młodych ludzi, którzy obecnie nie odnajdują się
w otaczającym świecie. Chciałabym, abyśmy my, młodzi radni,
znaleźli dla nich interesującą ofertę - mówi z nadzieją Martyna
Kruczek. Niektórzy pobłądzili, inni zupełnie nie wiedzą co z sobą
zrobić, jeszcze inni wciąż poszukują. Mam wrażenie, że dobry
pomysł, dobra inicjatywa jest w stanie wyrwać ich z tego „nic nie
robienia”. Jestem przekonana, że młodzi ludzie nie są aż tak źli,
jak niektórzy dorośli o nas myślą i mówią. Jeśli coś co będzie
zrobione z głową i pomysłem, młodzi ludzie chętnie za tym pójdą.
Na początku bynajmniej nie każdy podszedł do pomysłu utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy z podobnym entuzjazmem. To
było swego rodzaju badanie gruntu- na początku zupełnie nie
wiedzieliśmy, co możemy robić w radzie. Wiadomo, że było to dla
nas coś zupełnie nowego. Później zaczęliśmy się zgłaszać, by

wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Jedni robili to dla zabawy, inni
z niepewnością, ale była też część z nas, która do rzeczy podeszła
poważnie. Sporo osób pomysł traktowało raczej lekko. W końcu
zgłosili się ludzie, którzy chcą naprawdę angażować się w tego
typu inicjatywy społeczne- przewodnicząca nie ma wątpliwości.
Być może w młodych radnych działanie w samorządzie rozbudzi
pasję i chęć profesjonalnego wejścia w politykę nie tylko lokalną,
ale i ogólnokrajową. Martyna Kruczek, jak twierdzi, jest na etapie
twórczych poszukiwań- jestem w takim wieku, że trudno podjąć
jednoznaczną decyzję czy składać deklaracje. Po prostu nie wiem
czy do końca jest to to, co mnie fascynuje i co chciałabym robić.
Na razie jestem na etapie poszukiwań, choć interesuje mnie wiele
dziedzin, nie wiem, którą z nich wybiorę.
I to zdecydowanie zasadne podejście. Wszakże bez mądrych
poszukiwań, czasami prób i błędów trudno odnaleźć nam w życiu
własną drogę. Nawet, jak już odnajdziemy cel poszukiwań, to
nikt nie zagwarantuje nam, że to co wybraliśmy będzie jedyne
i niezmienialne- mam tylko nadzieję, że moje wybory będą dobre
i że zawsze będę mogła je obronić- dodaje Martyna Kruczek.
Na koniec warto zdać pytanie, jak współpracuje się z dorosłą
radą?
Na razie wspólnie uczestniczyliśmy w trzech spotkaniach, było
sympatycznie i co ważne konstruktywnie. Myślę, że tak naprawdę
niewiele nas różni, przecież wszyscy mamy pomysły, otwarte głowy
i chęć działania. Różni nas doświadczenie i praktyka, ale po to
współpracujemy, by tego się nauczyć.
Przygotowała Agata Jędrysko
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Złote Gody 2011
Złote Gody (fragmenty)
Pięćdziesiąt lat minęło
A Oni wciąż tak młodzi
I sobie tak oddani
Wciąż ręce ich splecione
Wciąż w sobie zakochani
I chociaż różne karty
Im los i życie dają
To Oni się nie boją
Bo zawsze siebie mają
Ich miłość przetrzymała
Niejedne trudne lata…
Autor: „Dar”
Jak co roku, głównym
punktem uroczystości Złotych Godów czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego (w jednym związku małżeńskim) było wręczenie Medali
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznawanych przez prezydenta RP. Małżonkowie zostali odznaczeni przez przedstawicieli
władz gminnych reprezentowanych przez:
A. Zagórską- Kierownika USC
Zdzisława Byloka – Wójta Gminy Jaworze
Radosława G. Ostałkiewicza – Z-ca Wójta
Annę Skotnicką-Nędzką – Sekretarza Gminy
Andrzeja Śliwkę – Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Zbigniewa Putka – wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Jaworze
Joannę Buzderewicz – wiceprzewodniczącą Rady Gminy
Jaworze
Ceremonia miała miejsce na sali sesyjnej w budynku Pod
Goruszką 19 stycznia br. Zaszczytnego wyróżnienia doczekało
14 par małżeńskich. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy,
życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.
W 2011 roku w Gminie Jaworze postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. medalem
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” odznaczone zostały następujące pary małżeńskie:

Emilia i Emil Kurcjus – 05.01.1961
Helena i Paweł Liboscy – 11.02.1961
Marta i Józef Mroczko – 11.02.1961
Helena i Józef Parkitni – 15.04.1961
Anna i Edward Grygierczykowie – 24.06.1961
Anna i Zygmunt Lira – 24.06.1961
Anna i Antoni Kruczek – 03.08.1961
Joanna i Eugeniusz Osika – 21.08.1961
Teofila i Bolesław Bąkowie – 18.09.1961
Eryka i Wiktor Rojczykowie – 18.10.1961
Emilia i Stefan Gruszczykowie – 21.10.1961
Erika i Edward Środowie – 28.10.1961
Renata i Henryk Jagodzińscy – 23.12.1961
Anna i Alojzy Brzeźny - 30.12.1961
W dzisiejszych czasach takie uroczystości nabierają szczególnego znaczenia. Można w tym miejscu dalej rozpisywać się
w przebiegu ceremonii, jakże ważnej dla jubilatów…. Ale może
warto wbrew temu czym obecnie epatują nas media pokazać lub
raczej przypomnieć kilka wskazówek- swego rodzaju drogowskazów- jak dożyć i dotrwać do takiego jubileuszu?
Może akurat ktoś zechce skorzystać z kilku prawd, nie tylko
w celu odebrania Medalu Prezydenta RP, ale raczej spełnienia
się w małżeństwie?

„Filary Życia” w dialogu między narzeczonymi, małżonkami
Miłość
Jestem z Tobą, bo Cię kocham, przyjmuję
Ciebie, jesteś ważną i niepowtarzalną osobą
w moim życiu.
Chcę Cię doceniać, chwalić, cieszyć się, że jesteś, dzielić radość Twoich sukcesów, zauważać
Twoje talenty i zauważać to, że pracujesz nad
sobą, że się zmieniasz, że pokonujesz swoje
słabości i dajesz mi przykład.
Akceptując i próbując zrozumieć siebie, akceptuję i pragnę rozumieć Ciebie.
Szanując siebie, szanuję Ciebie.
Ufam sobie i pragnę zaufać Tobie.
Będąc wiernym sobie, będę wiernym Tobie.
Chciałbym poznać Twoje potrzeby, chcę rozmawiać o nich i szukać
sposobów odpowiadania na nie.
Chcę, abyśmy dzielili się swoimi uczuciami, rozpoznawali werbalne
i niewerbalne sposoby ich wyrażania.
Prawda
Jeśli nie wiem, co mam Ci powiedzieć, wiem jedno: mam i chcę
Ci powiedzieć prawdę.
Chcę być dla Ciebie autentyczny, czytelny, ważne, byśmy wiedzieli,
czego możemy się po sobie spodziewać.
Nie chcę, aby były między nami jakiekolwiek sprawy, o których nie
potrafimy rozmawiać. Nie ma takiego pytania, którego nie moglibyśmy sobie zadać.
Nie chcę Cię ranić niedyskrecją.
Wolność
Chcę, abyśmy czuli się wolni, będąc razem, wolni w decyzji, traktujący relację jako realizację wolności (ubogacenie siebie), a nie
zniewolenie czy uzależnienie od kogoś (bez relacji nie istnieję).
Jestem samodzielny i odpowiedzialny.
Jestem/chcę być wolny od przemocy, pracuję nad tym.
Jestem wolny/chcę być wolny od uzależnień, pracuję nad tym.

Granice
Mamy zasady, naszą wspólną hierarchię wartości, pracujemy nad
tym, aby to budowało nasze poczucie bezpieczeństwa.
Staram się przyjmować Twoje „NIE” i wyrażać precyzyjnie moje
„NIE” wobec Ciebie.
Wyznaczając granice, mam na uwadze nasze dobro i dobro każdego z nas z osobna, wiem, że to buduje nasze wzajemne zaufanie
i nie mogę tego zaprzepaścić.
Opracowanie: Piotr Filipkowski
na postawie: ELŻBIETA ŁOZIŃSKA
Zeszyty Karmelitańskie nr 3/2008 www.floscarmeli.poznan.pl
Tekst: http://za-kochanie.pl/relacje/maestwo/item
Foto:OPGJ
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Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzu
Dane liczbowe o migracji mieszkańców
Gminy Jaworze w roku 2011

Sporządziła: Barbara Pieczara

Zestawienie liczbowe mieszkańców
gminy Jaworze według wieku-rok 2011

Legenda:K-Kobieta, M-Mężczyzna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Ze statystyki bibliotecznej
W 2011 roku zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jaworzu 974 czytelników, w tym 302 dzieci, 77 studentów, 245
pracowników umysłowych, 87 pracowników fizycznych, 36 osób
prowadzących działalność gospodarczą, 1 rolnika i 226 osób
niezatrudnionych w tym emeryci i renciści. Łącznie wypożyczyli
oni w ciągu minionego roku 18 945 książek i 1005 czasopism.
W Bibliotece zanotowano ogółem 11453 odwiedzin.
Udzielono prawie 700 informacji bibliograficznych. Najwięcej
informacji udzielono z zakresu tematyki regionalnej ( etnografia
i historia), a także z zakresu historii literatury. Największą grupę
odbiorców działalności informacyjnej stanowią uczniowie i studenci. Warsztat informacyjny biblioteki to księgozbiór podręczny,
katalogi, kartoteka regionalna, czasopisma i internet.
Na przełomie października i listopada ubiegłego roku Gminna
Biblioteka Publiczna była nieczynna prawie sześć tygodni z powodu przeprowadzki do nowego lokalu.
Obecnie księgozbiór liczy 13 728 woluminów z czego 7520
to beletrystyka, 3224 książki dziecięce i młodzieżowe oraz 2984
książek popularnonaukowych.
W ciągu roku przybyło 706 pozycji książkowych z czego 393
zakupiono ze środków samorządowych, 151 z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dary rzeczowe od czytelników w postaci książek, które ofiarowano bibliotece to 162 woluminy.
Usunięto z księgozbioru ogółem 240 pozycje, z czego 155
w drodze selekcji, natomiast pozostałe to zaczytane, zniszczone.

Warto zaznaczyć , iż księgozbiór naszej biblioteki jest ciągle
odświeżany i w miarę możliwości finansowych zaopatrywany na
bieżąco w nowości wydawnicze. Możemy się pochwalić posiadaniem w naszych zbiorach wszystkich najpoczytniejszych tytułów
zarówno minionego roku jak i lat wcześniejszych. Polityka gromadzenia zbiorów podporządkowana była wzorem lat poprzednich
potrzebom czytelniczym i możliwościom finansowym Biblioteki.
Notujemy zapytania czytelników o poszczególne tytuły i wybieramy
te powtarzające się najczęściej, by umieścić je w zamówieniach.
Śledzimy na bieżąco zapowiedzi, rankingi rynku wydawniczego
oraz oferty wydawnictw, by dostarczyć czytelnikom najciekawsze
pozycje ukazujące się na rynku. Biblioteka w minionym roku
uzupełniała zbiory literatury pięknej, popularnej beletrystyki oraz
literatury popularnonaukowej, głównie z działów historia, podróże
i biografie. Uzupełniano także literaturę dla dzieci i młodzieży,
lektury szkolne.
Biblioteka prowadziła szereg spotkań i zajęć z dziećmi, głównie
lekcje biblioteczne z uczniami szkoły podstawowej, jak i również
warsztaty wakacyjne, ferie w bibliotece, czytanie przedszkolakom,
spotkanie z Mikołajem. Oprócz tego przeprowadzono kilka konkursów plastycznych i quizów.
Mamy nadzieje, że bieżący rok będzie jeszcze obfitszy, zarówno w nowości jak i nowych czytelników. Dziękujemy i zapraszamy!
Pracownicy GBP
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Rok działalności Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina
Minął już rok działalności Lokalnej Grupy
Rybackiej Bielska Kraina,
która na swoją działalność pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego kwotę ponad 23 mln zł.
Co udało się przez ten rok zrealizować i jakie są plany na przyszłość
postaramy się Państwu przekazać za pomocą tego artykułu.
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina powstała 15 października 2009 roku, ale tak naprawdę swoją działalność rozpoczęła dopiero w styczniu 2011 roku. Okres od października
2009 do stycznia 2011 był to czas, w którym LGR przygotowywała wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w efekcie który został wybrany do dofinansowania w ramach
osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
2011 rok był okresem nie tyle organizacji i promocji LGR, co
wytężonej pracy nad dotarciem do mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego
oraz przede wszystkim rybaków z obszaru Bestwiny, CzechowicDziedzic, Jasienicy, Jaworzai Wilamowic z informacją o możliwości
pozyskania środków za pośrednictwem Bielskiej Krainy. Przeprowadzono kilkadziesiąt spotkańz mieszkańcami terenu ww. 5 gmin,
uczestniczono łącznie w ponad 20 imprezach plenerowych organizowanych na terenie gmin objętych LSROR, przeprowadzono łącznie
4 szkoleniaw których udział wzięło ponad 130 osób, przeprowadzono szeroką kampanię promocyjnąw prasie, radiu oraz telewizji
o zasięgu lokalnym i regionalnym.
LGR Bielska Kraina przeprowadziła w 2011 roku 4 nabory
wniosków, w których limit dostępnych środków do wykorzystania
wynosił ponad 4 330 000,00zł, a kwota na którą spłynęły wnioski
przekroczyła 7 800 000,00 zł.
Podsumowując konkursy, do LGR Bielska Kraina złożono 30
wniosków, 17 wniosków z operacji „Wzmocnienie konkurencyjności
...”, 6 wniosków z operacji „Podnoszenie wartości …”, 2 wnioski
z operacji „Restrukturyzacja i Reorientacja …” oraz 5 wniosków
z operacji „Ochrona Środowiska i dziedzictwa przyrodniczego
…”, z których wybrano do dofinansowania 12 wniosków na kwotę
ok. 4 200 000 zł.
Wnioski wybrane do dofinansowania przez Komitet LGR Bielska
Kraina w ramach 4 ww. operacji swoją tematyką obejmują m.in.:
„Rewitalizację przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” /Gmina Bestwina/;
• „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody
w Kaniowie”;
/Gmina Bestwina/;
„Budowę karpiowego łowiska dla wędkarzy „Hałcnowiec” /Gmina
Czechowice-Dziedzice/;
„Rewitalizację Ligoty i Zabrzega poprzez budowę chodnika
w ciągu ulicy Miliardowickiej” /Gmina Czechowice-Dziedzice/;
„Wykończenie i wyposażenie pawilonu handlowego ze stanowiskiem do sprzedaży ryb” /Gmina Czechowice-Dziedzice/;
• „Przebudowę potoku Krzywa w rejonie ulicy Zajęczej
w Czechowicach-Dziedzicach”;
/Gmina Czechowice-Dziedzice/
„Rozwój mikroprzedsiębiorstwa
poprzez doposażenie parku maszynowego” /Gmina Jasienica/;
• „Unowocześnienie systemu sprzedaży bezpośredniej w Gospodarstwie Rybackim Szramek przez
zastosowanie innowacyjnej organizacji sprzedaży” /Gmina
Jasienica/

• „Zakup nowoczesnych przyczep handlowo-piekarniczych” /Gmina
Jaworze/
• „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodnika
wzdłuż ul. Piłsudskiego w Wilamowicach” /Gmina Wilamowice/;
• „Zakup maszyny do obróbki kamienia boczniarki” /Gmina
Wilamowice/;
• „Budowa magazynu skupu i sprzedaży zboża i innych nasion”
Gmina Wilamowice/.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż od początku możliwości składania wniosków do LGR, biuro stowarzyszenia świadczyło bezpłatne konsultacje dla beneficjentów i co najważniejsze nie tylko
w biurze przy ul. Tadeusza Regera 81 w Bielsku-Białej, ale i również
w każdej gminie dwa razym w tygodniu po 2 godziny. Świadczy to
o tym, że biuro LGR Bielska Kraina dokładało wszelkich starań,
aby beneficjent mógł każdą wątpliwość skonsultować na etapie
tworzenia wniosku jaki również przed jego ostatecznym złożeniem.
Dodatkowo przed każdym ogłoszonym naborem wniosków z danej operacji, beneficjenci byli szkoleni przez biuro stowarzyszenia
LGR Bielska Kraina, dzięki czemu mogli uzyskać wiedzę ma temat
danej operacji oraz projektów, na które można otrzymać dofinansowanie, a także dostać certyfikat uprawniający do dodatkowych
punktów przy ocenie wniosku przez Komitet stowarzyszenia. Łącznie
w 2011 roku zostało przeszkolonych przez biuro LGR Bielska Kraina
ok. 130 osób.
Ilość wniosków o dofinansowanie, które złożono do LGR Bielska
Kraina pokazuje, iż na terenie Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic jest ogromne zapotrzebowanie na
tego typu środki. Należy tutaj zwrócić również uwagę na ogromną
i może najważniejszą rolę beneficjentów, którzy nie przestraszyli
się ilości dokumentów jakie należało dołączyć do wniosku oraz
przepisów i od razu w pierwszych naborach złożyli tyle wniosków
o dofinansowanie.
To był dopiero pierwszy rok działalności LGR Bielska Kraina.
Następne lata 2012-2013 zapowiadają się jeszcze aktywniej pod
względem funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej, jak i realizowanych przedsięwzięć oraz wydarzeń.
W latach 2012-2013 LGR Bielska Kraina planuje przeprowadzić
nabór wniosków o dofinansowanie w następującym porządku:
I - II kwartał w latach 2012 i 2013:
- „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa”;
- „Restrukturyzacja lub reorientacji działalności gospodarczej,
lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem”;
- „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”;
- „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.
III - IV kwartał w latach 2012 i 2013:
Powtórnie przeprowadzony zostanie konkurs w ramach operacji
polegającej na „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od
rybactwa”.
Limity środków, które zostaną
rozdysponowane w poszczególnych
operacjach w latach 2012 i 2013 to:
1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności
obszarów zależnychod rybactwa”:
Sektor gospodarczy i społeczny
- 2 347 536,00 zł
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Sektor publiczny - 5 281 956,00 zł
2. „Restrukturyzacja lub reorientacji działalności gospodarczej,
lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem”:
Sektor gospodarczy i społeczny - 1 271 582,00 zł
3. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
Sektor gospodarczy i społeczny - 4 206 002,00 zł
4. „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”:
Sektor gospodarczy i społeczny - 1 173 768,00 zł
Sektor publiczny - 1 956 280,00 zł
Jednak Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina nie zawęża swojej działalności tylko i wyłącznie do terenu gmin
Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze oraz Wilamowic. Stara się również promować obszar i współpracować
z innym LGR-ami oraz organizacjami zrzeszającymi rybaków poza
graniami gmin, powiatu, województwa, a nawet kraju.
W 2011 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy
12 Lokalnymi Grupami Rybackimi w sprawie współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej, która obejmie m.in.
grupy rybackie z województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, opolskiego, dolnośląskiego
oraz lubuskiego.
Elementami współpracy będą: wyjazdy studyjne dla członków LGR
oraz rybaków z obszaru, uczestniczenie we wspólnych szkoleniach
i spotkaniach oraz realizacja wspólnego przedsięwzięcia (Karp
2020), czy też wspólne działania promujące obszary zależne od
rybactwa (imprezy kulturalne, film, publikacja edukacyjna dla dzieci,
zawody wędkarskie).
Zaawansowaną formą współpracy jest uczestnictwo członków
LGR oraz biur w stworzeniu dokumentu „Karp 2020” będącego zbiorem strategii cząstkowych z zakresu problematyki rozwojowej dla
sektora rybactwa śródlądowego. Dokument będzie zawierał bloki te-
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matyczne dotyczące rybactwa
śródlądowego
opracowane
przez ekspertów przy ścisłej
współpracy
z LGR-rami,
ze szczególnym
uwzględnieniem sektora rybackiego. Bloki
tematyczne,
które obejmie
strategia to: „Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawowej gospodarki karpiowej”, „Ekonomika produkcji karpiowej”, „Zdrowie
ryb produkowanych w stawach karpiowych”, „Badania naukowe
dotyczące stawowej produkcji karpiowej oraz edukacja zawodowa
i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej”, „Promocja karpia”, „Rynek produktów stawowej gospodarki karpiowej”,
„Aktywne uczestnictwo zintegrowanej reprezentacji sektora gospodarki stawowej w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych
dotyczących jego funkcjonowania”, „Wsparcie priorytetów polskiej
gospodarki karpiowej ze środków UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020”. Końcowy dokument zostanie przyjęty podczas
konferencji z udziałem przedstawicieli LGR-ów biorących udział
w projekcie, ekspertów, sektora rybackiego oraz zaproszonych
gości w tym przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Współpraca LGR-ów pozwoli na promowanie rybactwa śródlądowego oraz produktów lokalnych wytwarzanych zarówno przez
lokalnych przedsiębiorców jak i rybaków z terenu LGR-ów. Do
zadań tych należy produkcja filmu promującego rolę gospodarstw
stawowych w utrzymaniu obszarów Natury 2000 oraz cykl działań
pod hasłem „Szlak karpia”, na który składa się: opracowanie wspólnego logotypu dla marki karpia hodowanego na terenach Polski
południowej, stworzenie map wyznaczających „Szlak karpia” oraz
wydrukowanie tablic służących jego oznakowaniu.

Bezrobocie w gminie Jaworze
Poniżej prezentujemy dane statystyczne Powiatowego
Urzędu Pracy dotyczące bezrobocia w naszej gminie za lata 2010-2011.
1. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze względu na płeć

3. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze względu na wykształcenie

2. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze ze względu na wiek
4. Liczba bezrobotnych w Gminie Jaworze z prawem do zasiłku

INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
Od 1 lutego 2012 roku zmieniają się godziny pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
Urząd czynny będzie w następujących godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa: od godz. 7:30 do godz. 15:30
- czwartek:

od godz. 8:00 do godz. 17:00

- piątek:

od godz. 8:00 do godz. 15:00
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Informacja Oświatowa
Jak plasują się średnie wyniki naszych szkół w odniesieniu do powiatu, województwa,
miasta Bielsko-Biała oraz kraju:

Tabela 1. Wyniki egzaminu szóstoklasisty
w Jaworzu

GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN. BRONI. ST. MACZKA
Uzyskiwane wyniki na egzaminie gimnazjalnym lokują naszą szkołę w grupie szkół o
bardzo dobrych wynikach w powiecie i województwie. Wyniki egzaminów oraz pomiarów
dydaktycznych są szczegółowo omawiane w ramach wewnętrznego mierzenia edukacyjnej wartości dodanej. Wnioski są prezentowane na Radzie Pedagogicznej i wdrażane
do bieżącej pracy nauczycieli. Wyniki poszczególnych egzaminów obrazuje Tabela 1.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII DĄBROWSKIEJ
Od paru lat wyniki sprawdzianu jak i w tym roku mieszczą się we wskaźniku: wysoki.
70,8 % uczniów średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki i najwyższy. 13,9 % uczniów
uzyskało wynik bardzo wysoki, 16,9 % wysoki,16,9% wyżej średni, 23,1% średni,
20% niżej średni, 7,7% niski, 1,5% bardzo niski. Żaden z uczniów nie uzyskał wyniku
najniższego, tzn. 10 pkt na 40 pkt możliwych. W skali województwa śląskiego powiaty
i miasta na prawach powiatu podzielono na pięciostopniową skalę znormalizowaną,
nasza szkoła mieści się w najwyższej, tzn. w 7% tych, które uzyskały najwyższe wyniki
tj. od 26,17 do 26,34 pkt. Zaznaczyć należy, że jeden uczeń prowadzony programem
szkoły specjalnej pisząc arkusz A8 dla uczniów z trudnościami w uczeniu się uzyskał
32 pkt na 40 możliwych tj. wynik wysoki. Stwierdzić należy, że praca z uczniami z trudnościami w uczeniu się jest prowadzona właściwie. Przystąpiliśmy również po raz drugi
do ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji trzecioklasistów organizowanego przez
CKE – OBUT - celem porównania się z innymi placówkami w kraju. Test obejmował
również te same standardy co sprawdzian kompetencji dla uczniów klas VI i wypadł
zadowalająco a mianowicie: uczestniczyło 60 uczniów, średni wynik szkoły – 33,2 pkt
na max 40 pkt, średni wynik województwa śląskiego – 31,4 pkt. Mimo takich wyników
nauczyciele szczegółowo analizują je w ramach WDN (Wewnętrzne Doskonalenie
Nauczycieli). Opracowują ewaluacje – podając propozycje doskonalenia umiejętności
uczniów dla wszystkich nauczycieli, aby osiągać coraz wyższe wyniki nauczania.
FINANSOWANIE OŚWIATY W GMINIE
Oprócz szkoły podstawowej i gimnazjum, na terenie gminy Jaworze funkcjonują
jeszcze dwa przedszkola.
Patrząc globalnie na oświatę Gmina otrzymuje subwencję oświatową na jej utrzymanie. Jednakże wydatkowanie subwencji oświatowej jest ukierunkowane tylko na szkolę
podstawowa i gimnazjum. W roku 2011 gmina Jaworze otrzymał 4.162.639,00 zł tytułu
subwencji oświatowej. Koszt działalności wszystkich placówek oświatowych w roku
2011 ukształtował się na poziomie:
Tabela 1.

Tabela 2. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w Jaworzu

Zaprezentowanie tych kilku informacji pozwoli Państwu, w pewnym stopniu, ocenić
„dziurę” w finansowaniu oświaty ze strony
funduszy krajowych, jakie ma miejsce nie
tylko w naszej gminie, ale w całym kraju.
Mimo takich dużych trudności finansowych
nasze placówki stale się rozwijają, a wyniki
osiągane przez naszych uczniów świadczą
o dużym zaangażowaniu nauczycieli oraz
o staraniach organu prowadzącego. Koszty
oświaty to nie tylko nasze placówki, ale również
np. koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu naszej gminy do specjalistycznych
placówek oświatowych, co stanowi kwotę
60.084,48 zł, koszty dopłat do pobytu dziecka
w przedszkolu niepublicznym 201.288,37 zł
(na tą wartość składa się 75% kosztów pobytu
dziecka w przedszkolu publicznym na terenie
danej gminy, w przypadku naszej gminy największa liczba dopłat dotyczy dopłaty określonej przez miasto Bielsko-Biała, która obecnie
wynosił 430,87 zł).
Obecnie samorząd jaworzański dofinansowuje pobyt 42 dzieci w bielskich przedszkolach
niepublicznych i 3 dzieci w niepublicznych
przedszkoli w Jasienicy. Reasumując, przedszkola niepubliczne za pobyt jednego dziecka
z naszej miejscowości w swoim przedszkolu
otrzymują dopłatę z budżetu refundację na
poziomie 75% kosztów określonych przez gminę na terenie której znajduje się przedszkole
oraz opłatę jaką ustaliło dane przedszkole
niepubliczne dla rodziców.
Wymienione informacje to tylko część
ciekawych materiałów dotyczących oświaty.
Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę
w tym zakresie zapraszamy na stronę internetową gminy, gdzie w zakładce „OŚWIATA”
znajdują się informacje o stanie realizacji zadań
oświatowych.
Anna Skotnicka-Nędzka
Sekretarz Gminy Jaworze

PRZEDSIĘBIORCO!
W związku z przekazaniem danych z ewidencji
gminnych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prosimy o zweryfikowanie stanu swojego wpisu na stronie
www.firma.gov.pl

INFORMACJA
Rada Gminy Jaworze w dniu 15 grudnia 2011r. podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Przyjęte wzory deklaracji i informacji dotyczą podatników:
•
dla których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2012 roku;
•
dla podatników, którzy będą zgłaszali zmiany dotyczące przedmiotów opodatkowania.
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OŚRODEK PROMOCJI GMINY
Poniżej zamieszczamy plan
wspólnych działań na 2012:
KWIECIEŃ:
V FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ – AMFITEATR –
współorganizacja OPGJ
WYSTAWA WIELKANOCNA
– REPUBLIKA CZESKA –
KOMORNI LHOTKA – organizacja OPGJ
OTWARCIE VAHU – SPŁYW TRATWĄ PO VÁHU –
SŁOWACJA – wyjazd OPGJ
II połowa miesiąca WYCIECZKA KONIAKÓW-ISTEBNAJABLONKÓW – organizator TMJ

–HORNI TOSANOVICE - wyjazd OPGJ
26 CZERWIEC – WYJAZD NA MISTRZOSTWA GOTOWANIA I JEDZENIA BRYNDZOWYCH PALUSZEK – ZÁZRIVÁ
- SŁOWACJA - współorganizacja OPGJ i Stowarzyszenie
Nasze Jaworze
II połowa miesiąca – WYCIECZKA WIOSENNA – organizacja Koło Gospodyń Wiejskich Nr2
LIPIEC:
RAJD STARYCH SAMOCHODÓW – HOTEL JAWOR,
AMFITEATR – współorganizacja OPGJ
LIGOCKI JARMARK – REPUBLIKA CZESKA – KOMORNI
LHOTKA – wyjazd OPGJ

MAJ:

24 LIPIEC - DNI BELI (Belskaá púť ) – SŁOWACJA – BELÁ
– wyjazd OPGJ

3 MAJ - ŚWIĘTO PSTRĄGA GÓRSKIEGO – AMFITEATR
– organizator LGR Bielska Kraina

DNI JASZSZENTANDRAS – WĘGRY – WYJAZD - współorganizacja OPGJ i Stowarzyszenie Nasze Jaworze

5, 6 MAJ – JAWORZAŃSKA MAJÓWKA (RAJD ROWEROWY) – AMFITEATR – organizacja OPGJ

LIPIEC/WRZESIEŃ - JANOSIKOWE DNI W GMINIE TERCHOWEJ – SŁOWACJA –TERCHOVÁ – wyjazd OPGJ

FESTIWAL MALOWANIA – REPUBLIKA CZESKA –
KOMORNI LHOTKA – wyjazd OPGJ
20 MAJ –WYJAZD NA DNI STREČNA – SŁOWACJA –
współorganizacja OPGJ i Stowarzyszenie Nasze Jaworze
II połowa miesiąca WYCIECZKA NA BASENY TERMALNE
– SŁOWACJA – organizator Kółko Rolnicze Jaworze
II połowa miesiąca WYCIECZKA – GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
– MOSZNA – ŚWIĘTO KWIATÓW – organizator Koło
Gospodyń Wiejskich Nr1
CZERWIEC:
2 CZERWCA OSTRAVA-HNOJNIK ZOO –CZECHY - PIKNIK RODZINNY – organizacja Stowarzyszenie Nasze
Jaworze
3 CZERWIEC: KONCERT ORKIESTR DĘTYCH „ZŁOTA
TRĄBKA”– WILLA BARBARA – współorganizacja OPGJ
24 CZERWIEC – MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW EWANGELICKICH – AMFITEATR – współorganizacja OPGJ

II połowa miesiąca – WYCIECZKA JĘDRZEJÓW CHĘCINY – organizacja Koło Emerytów Rencistów
i Inwalidów
SIERPIEŃ:
WYJAZD – HORNI TOŠANOVICE + ROZNOV – CZECHY
– współorganizacja OPGJ, Stowarzyszenie Nasze Jaworze
WRZESIEŃ:
1, 2 XXVI JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ –DOŻYNKI –
AMFITEATR – organizacja OPGJ
DOŻYNKI – REPUBLIKA CZESKA – TRANOVICE – wyjazd
OPGJ
DOŻYNKI – REPUBLIKA CZESKA – HORNI TOSANOVICE
- wyjazd OPGJ
RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY – MAŁE CICHE
KOŁO ZAKOPANEGO – współorganizacja OPGJ,
Stowarzyszenie Nasze Jaworze, TMJ
PAŹDZIERNIK:

24 CZERWCA – TURNIEJ „Old boys” – REPUBLIKA CZESKA – HORNI TOSANOVICE - wyjazd OPGJ

- I połowa miesiąca – WYCIECZKA ŚLADEM ZAMKÓW
NA ZAOLZIU – CZECHY – organizacja TMJ

TURNIEJ LEKKOATLETYCZNY – REPUBLIKA CZESKA

- RAJD ZNP – AMFITEATR – współorganizacja OPGJ

Spotkanie z organizatorami imprez i form wyjazdów zorganizowanych
z terenu Gminy Jaworze.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/105/04 Rady Gminy Jaworze z dnia
19.02.2004 r. powołano Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, jako
instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Z tego
tytułu OPG Jaworze jest organizatorem imprez kulturalnych realizowanych w Jaworzu oraz poza granicami Gminy. Ośrodek promocji
współorganizuje oraz wspomaga niejednokrotnie różnego rodzaju
imprezy wraz z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi
w naszym środowisku.
Wobec tego w 2012 roku wspólną decyzją postanowiono tą
współpracę zacieśnić, by dla dobra Gminy ku pełniejszej informacji

mieszkańców przedstawić program wspólnego działania na polu
kultury i organizowania imprez, spotkań i wyjazdów dając możliwość
uczestniczenia w nich większej ilości osób i przy okazji promując
naszą Gminę poprzez występy kulturalne, pokazy kulinarne ze
szczególnym zwróceniem uwagi na regionalizm oraz prezentację
rodzimych wyrobów tworzonych z wielką pasją przez lokalnych
twórców ludowych.
Ustalenia co do zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami
w 2012 roku podjęto na spotkaniu w siedzibie OPG Jaworze w dniu
05.01.2012 na którym obecni byli przedstawiciele zainteresowanych
organizacji w osobach:

LUTY

ECHO JAWORZA STR. 15

OPG Jaworze – L. Baron
Stowarzyszenie Nasze Jaworze – Z. Podkówka
Towarzystwo Miłośników Jaworza – R. Stanclik i J. Ryrych
Koło Gospodyń Wiejskich Nr 1 – D. Mynarska
Koło Gospodyń Wiejskich Nr 2 – I. Mikler
Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów Nr 8 – K. Plaza-Popielas
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki – D. Gogler
Podczas spotkania omówiono sprawy związane z terminami
imprez, ich programem, podzielono obowiązki organizacyjne
i techniczne. Każda z organizacji przedstawiła swój plan działania
na rok bieżący, a po omówieniu szczegółów uczestnicy spotkania
ustalili wspólny plan działania, który przedstawiamy mieszkańcom
Jaworza – w tej fazie jest to ramowy plan który może ulec zmianom i
modyfikacji jeżeli chodzi o zmianę terminów zależne jest to zarówno
od warunków pogodowych, jak i również od terminarza naszych
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partnerów zagranicznych z Czech, Słowacji i Węgier. Szczegółowe
informację będą na bieżąco podawane na łamach Echa Jaworza
lub na stronie www.opgj.pl
Zapowiadają się bardzo ciekawe wyjazdy autokarowe oraz bogaty
program spotkań lokalnych. Z przedstawionych lokalnych propozycji
zapowiada się, interesujący tematycznie program „POSIAD” organizowany przez TMJ, w których warto uczestniczyć. Bardzo bogaty
program prezentujący dziedzinę wyrobów tradycyjnych wzorem lat
ubiegłych zaprezentuje Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” oraz Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. (www.smsjaworze.blogspot.com)
Choć rok 2012 ogłoszony jest rokiem „oszczędnym” na miarę
posiadanych środków, ale przy bardziej sprecyzowanym wspólnym
działaniu wszystkich organizacji lokalnych, będzie rokiem bogatym
w propozycje kierowane do mieszkańców Jaworza.

Z życia i działalności organizacji pozarządowych
Hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa
Chrystusa (por. 1 Kor. 15,51-58)
Styczeń to czas spotkań opłatkowych i noworocznych organizowanych w różnych środowiskach, to także czas modlitw o jedność
chrześcijan. Temat ten jest szczególnie bliski nam- mieszkańcom
Śląska Cieszyńskiego, gdzie oprócz katolików i ewangelików żyje
największa- w skali kraju - grupa różnych ewangelicznych denominacji chrześcijańskich. Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 roku rozważany był tekst zaczerpnięty z 1. Listu ap.
Pawła do Koryntian 15,51-58. Materiały do ekumenicznych modlitw
przygotowali – po raz pierwszy w historii – chrześcijanie z Polski.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia.
Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem
wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła
(25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne
znaczenie. Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np.
w okresie obejmującym święto
Pięćdziesiątnicy, co również
zyskuje rangę symbolu.
W Jaworzu każdego roku
na przemian gospodarzem
takich nabożeństw jest parafia
rzymskokatolicka i ewangelicko-augsburska. Dodatkowo w naszej gminie w tradycji ekumenicznej
współpracy znalazły się spotkania opłatkowe organizowane każdego
roku, przez jedną z parafii. Natomiast wspólnym i stałym miejscem
ekumenicznego nabożeństwa, połączonego z dziękczynieniem za
plony, są gminne dożynki ( Jaworzański Wrzesień).
Wracając do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Jaworzu, nabożeństwo w tym roku miało miejsce w niedzielę 22 stycznia, w kościele ewangelicko – augsburskim, a przewodniczyli mu:
ks Adam Gramatyka- proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej

i ks. Piotr Liptak-wikariusz. Ze strony ewangelickiej- ks. Władysław Wantulok – proboszcz parafii ewangelickiej w Jaworzu i ks.
Andrzej Krzykowski – proboszcz pomocniczy. Kazanie wygłosił
ks.Adam Gramatyka, który mówił o miłości, jako jednym z filarów
chrześcijańskiego życia i jego świadectwa.
„Jedność Kościoła od początku była darem, czymś oczywistym,
dopóki była wśród uczniów świeża i zywa pamięć o Chrystusie.
Dzięki Jezusowi odkryli miedzy sobą wiele wspólnego. Jedność
stała się zadaniem z chwilą, gdy do Kościoła zaczęli przychodzić
ludzie, którzy nie znali Jezusa , którym musiało wystarczyć słowo
i świadectwo uczniów.[...]
Kwestie ekumenizmu wydaja się nam jak Goliat, potężny i umocniony na swoich pozycjach, czujemy sie bezsilni, ulegamy zniechęceniu, a rozdarcia między nami wydaja sie coraz większe?.......
Przede wszystkim spróbujmy uswiadomić sobie, z jakim wrogiem
mamy do czynienia. Nie jest nim jakiekolwiek inne wyznanie, lecz to, że wszyscy przeciwstawiliśmy się pragnieniu Jezusa, aby Jego Kościół stanowił jedno. Celem
działalności ekumenicznej nie jest obalanie stanowiska
i argumentów innych chrześcijan, ale murów wrogości
i niezrozumienia, które między nami narosły. [...] To
prawda , że niewielu z nas posiada broń w postaci
solidnych argumentów teologicznych, mamy jednak
do dyspozycji kilka gładkich Dawidowych kamyków.
Tym, który trafia prosto do celu, jest miłość-decyzja,
aby jak najlepiej myśleć o sobie nawzajem. Miłować
to okazywać szacunek sobie nawzajem, słuchać się
z uwagą i być otwartym na to, aby uczyć się jeden
od drugiego. Miłość przykrywa wiele grzechów. Miłość usuwa
lęk. Miłość uzdrawia. Miłość jednoczy. Jeśli nauczymy się patrzeć
z miłością na siebie nawzajem, będzie to wieki krok ku jedności,
za którą tęsknimy...”
Nabożeństwo ubogaciły swoją pieśnią: Chórek DziecięcoMłodzieżowy pod dyrekcją Eryki Binek -Pytlowany i Chór Ewangelicki pod dyrekcją Ruty Janik.

Z życia Akcji Katolickiej

kapłanów asystentów stowarzyszenia. W modlitwie wzięli udział
także przedstawiciele władz samorządowych.
Bp. Tadeusz Rakoczy nawiązał do potrzeby zaangażowania
świeckich w działalność apostolską. Po Mszy św. uczestnicy
spotkania opłatkowego udali się do pobliskiego domu kultury, by
obejrzeć artystyczny program w wykonaniu dzieci i młodzieży.
Na podstawie:www.diecezja,bielsko.pl

Bielsko-Biała: spotkanie opłatkowe biskupa z Akcją
Katolicką
Członkowie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji
Bielsko-Żywieckiej uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przez
bielsko-żywieckiego ordynariusza ks. bpa Tadeusza Rakoczego
w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Liturgię z okazji
dorocznego spotkania opłatkowego celebrowało kilkudziesięciu

Przygotował: P. Filipkowski

Opracowanie: POAK w Jaworzu
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Z życia Towarzystwa Miłośników Jaworza

Zaproszenie na posiady
Towarzystwo Miłośników Jaworza

Tematem pierwszych tegorocznych posiad będzie

i Galeria pod Groniem
przy ul. Zajęczej
ZAPRASZAJĄ

„Rocznica zaślubin Polski z morzem”
Posiady odbędą się 26 lutego br o godzinie 15.00 w
Gimnazjum nr 1 im. gen Stanisława Maczka w Jaworzu.

na wystawę malarstwa Członków

Prowadzący: kpt żw. Jerzy Ryrych i mgr Iwona Kominek

Stowarzyszenia Miłośników

Organizatorzy posiad- Towarzystwo Miłośników Jaworza
i Międzynarodowe Szkole Koło Ligii Morskiej i Rzecznej
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na to
spotkanie. Będzie ono okazją nie tylko do zapoznania się
z działalnością Ligii Morskiej i Rzecznej, ale i do zwiedzenia
Muzeum Fauny i Flory Morskiej.

Sztuki w Jaworzu
Wystawa czynna do końca marca br.

Szanowni Państwo,
W dniach 27 lutego - 10 marca 2012 r.
w Międzyrzeczu Górnym k. Bielska-Białej
będzie miała miejsce niezwykła wystawa.
Będzie to pierwsza na Podbeskidziu wystawa gigantycznego, największego na
świecie dzieła wykonanego haftem krzyżykowym - repliki słynnego obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Rękodzieło
będące wierną kopią oryginału ma wymiar
9,87 m x 4,26 m. Dzieło to było do tej pory
prezentowane w wielu polskich miastach,
przez trzy miesiące było też wystawiane
w muzeum Martin-Gropius-Bau w Berlinie.
Planowane wystawienie obrazu w Międzyrzeczu będzie ważnym wydarzeniem
kulturalnym w naszym regionie. Więcej
informacji na temat wystawy znajduje się
w jej serwisie internetowym: http://www.
grunwald.miedzyrzecze.org.pl oraz na
stronie Powiatu Bielskiego www.powiat.
bielsko.pl

Nasze dzieci, nasza młodzież
Z ŻYCIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W JAWORZU

Dzień Babci i Dziadka
Naszym wnuczętom:
„Być może dla świata jesteście tylko dziećmi,
ale dla nas jesteście całym światem”
W dniu 28.01.2012 w sali OSP w Jaworzu odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez Przedszkole
nr 2. Otwarcia uroczystości dokonała p. dyrektor Czesława Cybułka
witając zebranych gości oraz przedszkolaków, a także dziękując
rodzicom zaangażowanym w przygotowania (szyjącym stroje,
przygotowującym rekwizyty, zajmującym się obsługą sprzętu nagłaśniającego).
Aktorami były oczywiście przedszkolaki występujące pod czujnym
okiem swoich pań.
Program występów był niezwykle bogaty. My babcie i dziadkowie
jak zwykle zachwyceni swoimi wnuczkami i wnukami/ mieliśmy oka-
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zję obejrzeć przedstawienie teatralne: „ Jasełka” w bardzo ciekawej,
artystycznej oprawie w wersji pantomimicznej, przygotowane przez
grupę „Starszaków”. Był to występ dzieci uczęszczających na zajęcia teatralne prowadzone w ramach projektu unijnego „Efektywna
edukacja przedszkolna w Jaworzu”. Starszaki przekazały nam też
w wierszykach i piosenkach receptę na siłę i zdrowie oraz zajęcia
nowoczesnej babci, za co im serdecznie dziękujemy.
Następnie zaprezentowały się „Maluszki”, które w strojach
pajacyków mówiły wiersze, tańczyły i śpiewały piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Kiedy dzieci przesłodko
zaśpiewały piosenkę:
„Babciu, Dziadku kocham Was,
Z Wami miło spędzam czas.
Przy Was dobrze czuję się
Gdy Was nie ma jest mi źle”.
Niejednej babci i dziadkowi zakręciła się łza w oku.
Występ „średniaków” w ludowych strojach prezentował tańce góralskie oraz piosenki, które przypomniały nam nasze dziecięce lata,

Dziś w przedszkolu wielki bal
„W karnawale, w karnawale
Urządzamy wielkie bale”.
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kiedy to my uczyliśmy się tego w szkole. Ożyły więc wspomnienia
beztroskich, dziecinnych lat, które minęły bezpowrotnie.
Program wszystkich grup był niezwykle ciekawy i urozmaicony.
Odzwierciedlał codzienną pracę pań nauczycielek nad edukacją
naszych wnucząt. Widać, że ta trudna a często niedoceniana praca
w przedszkolu przynosi duże efekty i daje mocny fundament pod
przyszłą edukację, dlatego też pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim Paniom za ogrom poświęcenia, pracy i cierpliwości dla
naszych wnucząt.
W imieniu wszystkich babć i dziadków pragniemy podziękować
Dyrekcji Przedszkola nr 2 w Jaworzu i wszystkim pracownikom
za zorganizowanie tej uroczystości, która dostarczyła nam wiele
pozytywnych emocji i wzruszeń.
„Dzieci – to goście, którzy pytają o drogę.” Tę drogę wskazują im
rodzice a także nauczycielki przedszkola na ich pierwszym etapie
edukacji, za co im serdecznie dziękujemy.
BABCIA I DZIADEK
DANIELKA Z MALUSZKÓW

smokami lecz wszyscy ulegli czarowi karnawałowego szaleństwa
i w zgodzie, radości tańczyli ile sił w nogach. Nie zabrakło też lubianych przez dzieci konkursów tanecznych z nagrodami, słodkich
poczęstunków i oczywiście pamiątkowych zdjęć. Najwięcej radości
sprawiły wszystkim tańce z kolorowymi balonami, które wesoło
wirowały ponad głowami tańczących potęgując karnawałowy
nastrój i radosną atmosferę.
Było cudnie. Szkoda, że ten bal, jak wszystko, co dobre, tak
szybko się skończył. Następny dopiero za rok. Czeka nas jednak
jeszcze wiele zimowych atrakcji, bo przecież przed nami ferie
i uroki zimowych zabaw na śniegu.
Nauczycielka - Teresa Ślezińska

W czwartek – 26 stycznia w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu odbył
się WIELKI BAL PRZEBIERAŃCÓW.
Już od rana do przedszkola przybywały księżniczki, wróżki,
rycerze, kowboje, pajacyki, piraci, biedronki, motylki, kotki, smoki
i wiele innych, pięknych, kolorowych postaci. W karnawałowo – bajkowej scenerii, przy dźwiękach muzyki przygotowanej przez pana
Sławka nasi mili goście wspaniale się bawili. Myszki nie bały się
kotków, kotki nie uciekały przed pieskami, rycerze nie walczyli ze

Z ŻYCIA SZKOłY PODSTAWOWEJ NR 1

Na srebrnym globie

26 stycznia aula SP nr 1 zamieniła się w planetę z powieści
fantastyczno-naukowej Jerzego Żuławskiego. Na Księżycu wylądowali przybysze z klas I-VI, przenosząc karnawałowe rytmy 384
403 km od Ziemi. Wśród członków załogi przeważali oczywiście
astronauci i kosmici, choć zaobserwowano również kilka zbłąkanych księżniczek. Tańczącym parom przyglądały się ze ścian
papierowe potwory o kilku głowach i kilkunastu oczach, a z sufitu
sypał się kosmiczny pył konfetti. Fantastyczny nastrój potęgowały
mrugające światełka kolorofonów - międzygwiezdnych statków
klasy 6a, która zadbała też o odpowiednią muzykę sfer. Jak przystało na prawdziwą zabawę taneczną, wybierano króla i królową
balu oraz urozmaicano pląsy licznymi konkursami. Nie zapomniano
również o liofilizowanej żywności dla kosmonautów, serwując pizzę, soki i wafelki. Powrót na Ziemię nastąpił w późnych godzinach
popołudniowych i przebiegał bez zakłóceń.
Tomasz Zdunek
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Z życia Gimnazjum nr 1 im gen. Stanisława Maczka
Podsumowanie pierwszego półrocza w „Maczku”
13 stycznia br. w Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka
zakończył się pierwszy okres roku szkolnego 2011/2012. W wyniku klasyfikacji śródrocznej średnia ocen w szkole wyniosła 3,40
a średnia frekwencja 93%.
Uczniowie, którzy otrzymali najwyższe średnie
ocen to: Martyna Kruczek
5,25 (IIIa), Magdalena
Wolny 5,13 (IIIa), Joanna
Skępiec 5,06 (IIIb), Marcelina Grąbkowska 5,0
(IIIa), Jagoda Łazarczyk
5,0 (IIIb), Angelika Tobias
5,0 (IIa).
Do drugiego etapu
konkursów przedmiotowych zakwalifikowało się
4 uczniów– M. Wolny (j.
polski, biologia, fizyka)
K. Panewka (j. polski), M.
Grąbkowska (j. polski) M.
Kruczek (j. angielski).
Cieszą nas również
sportowe osiągnięcia
uczniów – Szymon Kubala zdobył brązowy medal
na Mistrzostwach Polski
młodzików oraz srebro na Mistrzostwach Śląska Młodzików,
a dziewczęta punktowane miejsca – Zuzanna Grzymek była piąta,
Martyna Kruczek - szósta.
Dziewczęta awansowały w biegach przełajowych do powiatu, gdzie zdobyły III miejsce. Również sukcesem zakończył
się udział chłopców w tenisie stołowym. Reprezentacja szkoły
zajęła II miejsce w gminie i IX miejsce w powiecie. Najlepszym
zawodnikiem okazał się Patryk Strzelczyk, który zajął I miejsce
w zawodach indywidualnych.

Rada Rodziców zorganizowała 28 stycznia br. bezalkoholowy bal
charytatywny, którego celem było zebranie środków na remont pracowni matematycznej, za co jesteśmy rodzicom bardzo wdzięczni.
Praca z młodzieżą
w wyremontowanej
kolorowej klasie nabiera od razu innego
wymiaru, o czym będziemy mogli przekonać się niedługo.
Nasi uczniowie
pod opieką nauczycieli uczestniczyli
w zbiórce pieniędzy
na rzecz budowy
hospicjum stacjonarnego w Bielsku
Białej w ramach akcji
„Pola Nadziei” organizowanej przez
Salwatoriańskie
Stowarzyszenie Hospicyjne. Dziękujemy mieszkańcom
Jaworza, którzy tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia nie
szczędzili grosza do puszek kwestujących gimnazjalistów.
Przed nami okres wytężonej pracy – II etap konkursów przedmiotowych, egzaminy gimnazjalne w nowej formule, kolejne finały
projektów edukacyjnych… Na szczęście przed nami jeszcze ferie
a po nich… zabieramy się do dalszej, ciężkiej pracy!
Dyrektor Gimnazjum nr 1
Barbara Szermańska

Ligowcy w akcji
W miesiącu wrześniu i pażdzierniku jaworzańscy ligowcy wzięli
udział w wielu działaniach o charakterze szkoleniowym i sportowym. Min.:
• reprezentowaliśmy nasze Gimnazjum w trakcie jaworzańskich
dożynek;
• doskonaliliśmy umiejętność pływania na terenie Villa Barbara;
• doskonaliliśmy umiejętność wiązania węzłów oraz rzutu rzutką
ratowniczą;
• pływalismy na rowerkach wodnych;
• poznaliśmy tresć Hymnu do Bałtyku oraz oglądaliśmy prezentacje multimedialne dotyczące wyjazdów ligowych w trakcie pobytu
na spotkaniu integracyjnym na terenie IV LO w Bielsku-Białej;
• zdaliśmy pomyslnie egzamin na przewodników Muzeum Fauny
i Flory;
• poznaliśmy porty turystyczne w Nowej Soli, Bytomie Odrzańskim
i Sulechowie dzięki opracowaniu multimedialnemu;
• w trakcie regularnych zajęć słuchaliśmy kilka szant-piosenek
żeglarskich oraz oglądnęliśmy kilka prezentacji multimedialnych.

Poniżej zamieszczamy opinie i wrażenia naszych kolegówligowców z poszczególnych działań.
Patryk Marcinkowski:
Świetnie się bawiłem w Wodnej Dolinie w Pruchnej. Nauczyłem
się rzucać rzutkę ratowniczą oraz wiązać węzły. Dawno nie byłem
nad jeziorem więc miło wspominam ten wyjazd.
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Piotr Sierszecki:
Dzięki pomocy dr Marka Guzika jestem lepiej przygotowany do
pełnienia funkcji przewodnika muzeum. Teraz potrafię w sposób
bardziej zwięzły i jasny ciekawie zaprezentować podstawowe
informacje i ciekawoski na temat płaszczek.
Norbert Zipser:
Oprócz dobrej zabawy w wodzie graliśmy w dwa ognie i wykonalismy podstawowe układy dzięki którym sprawnie pracowały
nasze mięśnie,a i zdjęcia z naszego pobytu na basenie wyszły
efektownie.
Mariusz Mieszczak:
Na spotkaniu integracyjnym w IV LO zjadłem pyszne ciasto,
a dzięki prezentacjom multimedialnym poznałem działania szkolnych kół LMiR, odbyłem wirtualny wyjazd szkoleniowy na Zlot Jungów
w Kołobrzegu oraz Flis Wiślany. Mam nadzieję, że juz wkrótce
będę mógł wziąć udział w tego typu imprezach ligowych.

Z życia życia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Koniec starego roku i początek nowego upłynęły w świąteczno – zimowym klimacie. Przez kilka tygodni chłopcy
przygotowywali się do występów jasełkowych i kolędowych,
a także pracowali przy konstruowaniu szopek i tworzeniu
ozdób świątecznych .
Wiele czasu i wytężonej pracy kosztowało przygotowanie
Jasełek. Występ zatytułowany „Nasz Ośrodek na audiencji
u Dzieciątka Jezus” powstał dzięki współpracy pań:
Krystyny Gutan, Aleksandry Szeligi, Barbary Jurkiewicz oraz Barbary Ociepki oraz przede wszystkim
dzięki zaangażowaniu 27 wychowanków, którzy brali
w nim udział. Występ jako pierwsze obejrzały panie
z jaworzańskiego Koła Gospodyń Wiejskich, następnie
pracownicy Ośrodka wraz z zaproszonymi gośćmi.
Ostatni występ miał miejsce w trakcie ekumenicznego spotkania opłatkowego Akcji
Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ekumenicznego; w trakcie
tej uroczystości wychowankowie
MOW zaprezentowali się przed
ks. proboszczem A. Gramatyką,
pastorem Kościoła Ewangelicko
– Augsburskiego W. Wantulokiem
oraz gośćmi i przedstawicielami
tych organizacji. Przygotowany
przez chłopców program spotkał się
z bardzo pozytywnym przyjęciem.
Kolędy o bluesowym zabarwieniu przygotował jak co roku
p. Zbigniew Hubert ze swoim Kołem
Poetycko – Muzycznym. Nowych
aranżacji można było wysłuchać w trakcie kilu koncertów, m.in.
w bielskich kościołach, Klubie Nauczyciela oraz kościele
w Jaworzu.

Pod okiem wychowawców powstawały szopki – różnorodność
form i materiałów była, jak co roku, ogromna. Efektem kilkutygodniowej pracy były szopki: „krakowska”,„ z korzenia”, „makaronowa”,
„świerkowa”, „ kamienna”, „węglowa”, „ szachowa”. Jury w składzie:
K. Gutan, ks. Proboszcz A. Gramatyka, R. Broda (inicjator konkursu)
za najpiękniejszą uznali szopkę wykonaną przez chłopców z grupy IV
z korzenia drzewa, z dachem pokrytym mchem i figurkami rzeźbionymi
z drewna.
Ozdoby świąteczne (stroiki, anioły z masy solnej, dekoracyjne
bombki) chłopcy robili na zajęciach w szkole oraz kółku plastycznym. Wykonane przez nich prace można było obejrzeć i kupić
w trakcie dwóch kiermaszów.
Zakończył się też kolejny etap odbudowy Pałacu. Obecnie trwa przerwa w pracach remontowych; następny etap rozpocznie się w marcu.
Tekst: A. Szeliga
Foto: A. Szeliga i J. Czader
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1% - Jeden Procent
1% dla ZHP Chorągiew Śląska KRS 0000 273051
!!!WPISZ w informacji dodatkowej Hufiec Beskidzki!!!
10 Gromada Zuchowa Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka lub 11 Drużyna
Harcerska Impessa
Kochani Rodzice!! Drodzy nasi Przyjaciele!!!
Przekazujemy Wam podstawowe informacje w jaki sposób można przekazać 1%
dla naszej organizacji. W tym roku wszystkie wpłaty będą przekazane z Urzędów
Skarbowych na konta Komend Chorągwi a dopiero później zostaną przekazane
na konta poszczególnych Hufców, aby środki finansowe trafiły na konkretny hufiec,
drużynę należy w informacji dodatkowej „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz.
123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). wpisać Hufiec Beskidzki, nr drużyny. W przypadku
braku w/w informacji przekazana kwota nie zostanie przelana na konto hufcowe.
Bardzo dziękujemy
hm. Joanna Buzderewicz
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Szanowni Państwo.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku
na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego,
jaką jest Liga Morska i Rzeczna

KRS 0000117542
Z pieniędzy tych będą korzystać Wasze
dzieci
– członkowie i sympatycy jaworzańskiego
Międzynarodowego Szkolnego Koła Ligi
Morskiej i Rzecznej.
Zarząd Okręgu LMiRw Bielsku – Białej

Spotkanie wigilijne w Hufcu Beskidzkim ZHP
Dnia 17 grudnia 2011 odbyło się w budynku Komendy Hufca
Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej przy ul. Chopina Instruktorskie
Spotkanie Wigilijne. W spotkaniu wzięli udział drużynowi przyboczni instruktorzy oraz seniorzy Hufca Beskidzkiego. Władze Hufca
co roku zapraszają na spotkanie przedstawicieli samorządów
gmin na terenie których działają drużyny harcerskie i gromady
zuchowe. W tym roku Gminę Jaworze reprezentowali v-ce
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek oraz instruktorzy
Hufca Beskiedzkiego dh. phm. Leszek Baron oraz drużynowa
10 GZ hm. Joanna Buzderewicz oraz drużynowa 11 DH Impessa dh. Dorota Mierzwa. Uroczystość uświetniło przedstawienie
Jasełkowe w wykonaniu zuchów i harcerzy z Jaworza pod kierownictwem artystycznym pani Małgosi Sikory mamy członków
obu drużyn oraz przedstawicielki stowarzyszenia Sztuka I Teatr
w Jaworzu.
Foto: Katarzyna Barwicka-Pułtorak

VIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a Środowisko”
8 grudnia w bielskim Starostwie Powiatowym uroczyście podsumowano VIII edycję Powiatowego Konkursu Ekologicznego
„Człowiek a Środowisko. Komisja w składzie: Jan Borowski
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady
Powiatu, Mirosław Greczka wiceprzewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu, Jacek Staszek członek Komisji, przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Sportu i Turystyki,
Józef Maziarz członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Zdzisław Badowski członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Stanisław Pięta członek Zarządu Powiatu, Barbara Koral
naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, Beata Jura naczelnik Biura Rady Powiatu, Alina Macher i Jarosław
Jesionka z Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym oceniła prace plastyczne, fotograficzne, literackie
oraz prezentacje multimedialne - w trzech kategoriach wiekowych
– Szkoły Podstawowe: klasy I-III i klasy IV – VI oraz gimnazja.
Na konkurs przysłano ogółem 309 prac, w tym najwięcej prac
plastycznych – 191.
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Oto wyniki VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek
a Środowisko.
PRACE PLASTYCZNE
SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI
Miejsce I- Daniel Sikora (kl. V) Szkoła Podstawowa Nr 1
w Jaworzu
GIMNAZJUM
Miejsce I- Karolina Jucha (kl. I) Gimnazjum w Jasienicy
Miejsce II- Marta Greń (kl. I) Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu
FOTOGRAFIE
Miejsce III- Katarzyna Przerada (kl.VI) Szkoła Podstawowa
w Jaworzu

2012 ROK

PRACE MULTIMEDIALNE
Wyróżnienie- Małgorzata Poręba (kl. I) Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu
Wyróżnienie- Zuzanna Grzymek (kl. II) Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu
Laureatom nagrody wręczali wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, członkowie Zarządu Powiatu Renata Franasik i Stanisław
Pięta oraz radni Jan Borowski przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu, Józef Maziarz członek tej
komisji i Jacek Staszek przewodniczący Komisji Promocji Powiatu,
Sportu i Turystyki.
Na podstawie informacji: http://www.starostwo.bielsko.pl/
Przygotował: P.Filipkowski
Foto: Biuro Promocji Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej:
www.powiat.bielsko.pl

W sportowej rywalizacji
Kickboxing
W dniu 14.01.2012 odbyły się Mistrzostwa Polski południe
w Krynicy -Zdroju w semi-contact wyniki naszych
zawodników:
Sylwia Szymala złoto kadet 2 65 kg
Sylwia Szymala złoto junior - 60 kg Puchar najlepsza
zawodniczka turnieju wszystkie walki wygrane w pierwszej
rundzie 10 punktową przewagą nie tracąc żadnego punktu.

POBYT
NAD MORZEM
BAŁTYCKIM
POMOC
DOMOWA
Jastrzębia Góra- D.W. „ Jubilat”

Podejmê
pracê
jako
pomoc
Termin : 18.0823.08.
2012r.
i 26.08-domowa
31.08.2012r.
na
tereniei wpłata
Jaworza
lubwokolic.
Zgłoszenia
zaliczki
wysokości
200zł./os do 30 marca 2012r.
Oferujê:
Koszt •całkowity
:
780,-zł/os.
dorosła. Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.
mycie okien, pod³óg,
Wyjazd
ze
Świętoszówki
17.08.2012r i 25.08.2012r o godz. 21.00
• pranie, prasowanie,
Cena•obejmuje:
kosztyitp.
przejazdu, całodzienne wyżywienie, 5 noclegów,
odkurzanie
ognisko, 1 wycieczka do Gdyni, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota.

tel. 660 580 204

Lidia Sztwiorok Świętoszówka 54/3 tel 033/ 8152916 lub 692 405 825

Kornelia Kieloch złoto junior 65 kg
Gabriela Pezda zloto senior 65 kg
Szymon Olma srebro kat 74 kg junior
Robert Swierkosz kat 74 kg senior srebro
Sandra Paszek kat 55 kg srebro
Kacper Kufel srebro 42 kg
Klaudia Dobies 65 kg brąz
Oliwia Dobies 55 kg braz Mikolaj Pietrzyk brąz
Julia Setla brąz
Natalia Lemańska brąz Mateusz Rus brąz

Noworoczne spotkanie sportowców w Starostwie Powiatowym
Kilkudziesięciu najlepszych sportowców, trenerów, działaczy sportowych ze wszystkich gmin powiatu bielskiego w towarzystwie wójtów
i burmistrzów, radnych powiatu bielskiego, Członków Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady, Starosty Bielskiego, Prezydenta Bielska
– Białej i wielu zaproszonych gości spotkało się w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej, aby podsumować miniony rok sportowy.
Puchary i nagrody przybyłym zawodnikom, działaczom i trenerom
wręczał Starosta Bielski Andrzej Płonka wraz z Przewodniczącym
Rady Powiatu Bielskiego Romanem Migdałem. Zaś całość spotkania
uatrakcyjnili swoim występem soliści Teatru Muzycznego
„Movimento” z MDK Czechowic-Dziedzic.
Pełną listę zawodników i trenerów z powiatu bielskiego wyróżnionych za wyniki osiągnięte w 2011 roku można znaleźć na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. W Echu
Jaworza publikujemy tylko informacje dotyczące jaworzańskich
klubów, zawodników i trenerów.
ŁUCZNICTWO
Aleksander Grzymek /UKS „Dziesiątka” Jaworze/
członek kadry narodowej
- I miejsce w Międzynarodowym Memorialne Mieczysława Nowakowskiego w Warszawie
- III miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski kadetów za
2011rok
- V miejsce z reprezentacją na Mistrzostwach Świata w Legnicy
Szymon Kubala /UKS „Dziesiątka” Jaworze/
- brązowy medal na Mistrzostwach Polski Młodzików – Ścinawka
Średnia

- brązowy medal na Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików
kategorii mikst
- srebrny medal na Mistrzostwach Śląska Młodzików Żywiec
Trener prowadzący: Stanisław Hoczek
Adam Bisok /ŁKS „X-Dziesięć” Jaworze/
- I miejsce Puchar Polski w Łucznictwie 3D POTACHY/k Środy
Wlkp. – kat. TRLB
- I miejsce Puchar Polski w Łucznictwie 3D FRYSZERKA/k Tomaszowa Maz. – kat. TRLB
- I miejsce Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów Rzeszów w konkurencji zespołowej – kat. Łuk
bloczkowy
Małgorzata Sikora /ŁKS „X-Dziesięć” Jaworze/
- I miejsce Mistrzostwa Polski w Łucznictwie 3D według regulaminu
FITA, Jaworze
- III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w Łucznictwie Sędziszów
– kat. Łuk bloczkowy
- I miejsce Puchar Polski w Łucznictwie terenowym 3D Fryszerka/
Trener Prowadzący: Roman Sikora
Wyróżnieni trenerzy: Stanisław Hoczek /UKS „Dziesiątka”
Jaworze/, Roman Sikora / ŁKS „X Dziesięć” Jaworze
Wyróżnione kluby:
1. UKS „Dziesiątka” Jaworze – Zygmunt Kruczek
2. ŁKS „X-Dziesięć” Jaworze – Adam Bisok
Opracował P. Filipkowski na podstawie tekstu
Jarosława Jesionki zamieszczonego na stronie:
http://www.powiat.bielsko.pl/
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Poziomo
1) Wiosenny kwiat występujący na Śląsku Cieszyńskim
8) Kojarzy się z osnową i fabułą
11) Praca na ugorze
12) Emitowanie programów telewizyjnych otrzymanych z innych stacji
13) Wolne tempo w muzyce
14) Pieśni operowe
15) Państwo z Bagdadem
17) Liczba jubileuszowa
19) Ścisłe lub humanistyczne
20) Dawny polowy szpital wojskowy
21) Król lub cesarz
24) Obszar powyżej 300m n.p.m
26) Stroma ściana skalna, przepaść
28) Manewr na szachownicy
29) Kosmiczna lub tenisowa
30) Nagroda za osiągnięcia sportowe
33) Imię męskie używane dawniej przez papieży
35) Ani pion, ani poziom
39) Hodowla np. skalarów, welonów czy moczarki
kanadyjskiej
40) Rozległa równina stepowa w Ameryce Północnej
42) Kobiety kłótliwe, dokuczliwe
43) Niejedna na twarzy, pojawia się z wiekiem
44) Stała opłata urzędowa
45) Określona ilość, rozmiar
46) Odebranie majątku, przepadek
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Znaczenie wyrazów
Pionowo
1) Kościół prawosławny
2) Miejsce dla artysty, podium
3) Filmowy lub drogowy
4) Rzeka graniczna z Niemcami
5) Płatność za okazaniem
6) Łoże marynarza
7) Biblijna przystań Noego, góra
8) Święto zakochanych
9) Męczarnie, katusze
10) Dzieje pisane w porządku chronologicznym
16) Cisza na morzu
17) Gęste zarośla nad brzegiem wód
18) Syn Agamemnona, brat Elektry
22) Kręci się w oku ze wzruszenia
23) Posiadłości, własności ziemskie
25) Brutto minus tara
27) Cieśnina, w której ostatnio niespokojnie
28) Jaworzańskie, nosi imię generała Maczka
31) Na czele oddziału wojskowego
32) Przybliża oddalone przedmioty
33) Białe lub jasnofioletowe kwiaty zwiastujące wiosnę
34) Jerzy – artysta kabaretowy
36) Dawny dom zajezdny, gospoda
37) Wierszowana zagadka

9

20 21
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22

38) Zła sytuacja np. w gospodarce
41) Mitologiczny skrzydlaty lew z głową orła
Autorem krzyżówki jest Aniela Mieszczak.
Informujemy, że w czwartek dnia 26 stycznia
w Galerii na Zdrojowej o godzinie 17,15 miało
miejsce losowanie nagród dla krzyżówkowiczów,
którzy nadesłali do tego dnia prawidłowe rozwiązania mailem na adres Ośrodka Promocji Gminy
oraz na kartach pocztowych.
W losowaniu uczestniczyli : Piotr Filipkowski
- redaktor naczelny Echa Jaworza, Leszek Baron- dyrektor Ośrodka Promocji Gminy, Zbigniew
Putek - wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz
Andrzej Śliwka - przewodniczący Rady Gminy,
Dorota Gogler - przedstawicielka Stowarzyszenia
Miłośników Sztuki oraz grupa zainteresowanych
mieszkańców.
W sumie napłynęło 5 ( pięć) prawidłowych rozwiązań. OPG przygotował losy o numerach 1-5
odpowiadające liczbie nadesłanych rozwiązań.
Losy zostały umieszczone w szkatułce, skąd przebywająca w galerii mała dziewczynka wyciągnęła
3 „szczęśliwe” losy. Wśród wylosowanych losów
jeden przypadł na kartkę pocztową. OPG powiadomi zwycięzców o wylosowanych nagrodach.
Mając jednak na uwadze skromne zainteresowanie Czytelników udziałem w „krzyżówkowej
zabawie”, od najbliższego lutowego numeru Echa
Jaworza, krzyżówki będą miały charakter głównie
rozrywkowy – bez jakichkolwiek nagród.
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ZACHÊCAMY
DO SKORZYSTANIA
• Z BOGATEJ BAZY REHABILITACYJNEJ (NZOZ)
• fizykoterapia • kinezyterapia • hydroterapia • masa¿e
• K¥PIELE SOLANKOWE
• SOLARIUM - NOWE LAMPY
• ZAPRASZAMY NA BASEN - po rezerwacji telefonicznej
DZIEÑ W SPA – WYJ¥TKOWY PREZENT
DO KOÑCA LISTOPADA –
10% RABATU – NA DZIEÑ W SPA
• ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI i KAWIARNI
w godzinach 7.00-22.00
ORGANIZUJEMY:
• PIKNIKI GRILLOWE, WESELA • PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE • SPOTKANIA OP£ATKOWE • SYLWESTER
VILLA Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze, tel: 33/ 817 23 00,
e-mail: info@villabarbara.pl, www.villabarbara.pl

2012
ROK
2011
ROK

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561
e-mail: sworntran@interia.pl

poleca us³ugi w zakresie:
• t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów
ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych,
prawnych itd.);
• indywidualnych lekcji jêzykowych;
• konsultacji metodyczno-jêzykowych;
• doradztwa merytorycznego podczas pisania
prac naukowych (licencjat, praca magisterska);

Informacja WydawcyUrzędu Gminy Jaworze
dotycząca cennika reklam
w miesięczniku
„Echo Jaworza”
Informujemy, że od lutego 2012 roku cena za 1 moduł ogłoszeniowy będzie wynosiła 40 zł netto, tj. 49,20 zł brutto.
Wielkość modułu ogłoszeniowego nie ulega zmianie. Jednocześnie informujemy, że reklamy zamieszczane są tylko
wewnątrz Echa Jaworza (nie na okładkach zewnętrznych)
i tylko w kolorystyce czarno-białej.
Przypominamy też, że za przyjmowanie reklam do Echa
Jaworza odpowiedzialny jest Janusz Kos: Urząd Gminy
Jaworze ul. Zdrojowa 82, pok. 111 (I piętro), tel. (33) 817
21 95 w. 111, e-mail: jkos@jaworze.pl.
Ogłoszenia zamieszczane przez stowarzyszenia i fundacje
posiadające status organizacji pożytku publicznego, a dotyczące ich działalności statutowej, zamieszczamy nieodpłatnie
(max. 4 moduły ogłoszeniowe na kwartał).
Urząd Gminy Jaworze

Wynajmê lokal 60m2

w Jaworzu Górnym przy ul. S³onecznej
na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ itp.
w pobli¿u przystanku PPKS,
parkingu i sklepu spo¿ywczego.
Media: woda, œwiat³o, kanalizacja.

Kontakt: 662 864 159

Czasopismo
„Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹:
Czasopismo „Echo Jaworza” - miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
ul.
Zdrojowa
43-384 82,
Jaworze;
redakcji:
ul. Zdrojowa
82,813,
43-384
Jaworze,
33 8172
195, 33
8172 813, 33
adres
redakcji: 82,
ul. Zdrojowa
43-384 adres
Jaworze,
tel. 33 8172
195, 33 8172
33 8172
534, Fax tel.
33 8172
871, e-mail:
echo@jaworze.pl;
8172
Fax 33 8172 871, e-mail:
internet:
http://www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespó³ redakinternet:534,
http://www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespółecho@jaworze.pl;
redakcyjny: Piotr Filipkowski
- Redaktor
Naczelny, Agata Jędrysko - Zastępca Redaktora Naczelnego
i odpowiedzialnaPiotr
za korektę.
Druk: Wydawnictwo
„Prasa Beskidzka”
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z o.o., ul.
Dubois 4, 43-300
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Z prac Młodzieżowej
Rady Gminy
Dnia 12 stycznia 2012 r. zebrała się Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze (MRG) wybrana
przez społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu oraz Gimnazjum Nr 1
w Jaworzu. Czym jest Młodzieżowa Rada Gminy
i jakie stoją przed nią zadania, relacja
z I sesji, okolicznościowe wystąpienie wójta
Zdzisława Byloka , jak i pierwszy wywiad
z przewodniczącą MRG Martyną Kruczek
– można przeczytać na stronach 6-8.
Na zdjęciu: Przewodnicząca Młodzieżowej
rady Gminy w Jaworzu – Martyna Kruczek.

Świąteczne reminiscencje
Miesiąc styczeń to czas kolędowy, spotkań opłatkowych
i noworocznych organizowanych w różnych instytucjach publicznych, jak
i pozarządowych. Nie
pierwszy i zapewne nie
ostatni raz wychowankowie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego, wraz ze swymi
nauczycielami pozytywnie zaskoczyli
jaworzańską publiczność- szczególnie
chyba ponadczasowym przekazem
zawartym w wystawianych Jasełkach,
jak i świątecznych
niebanalnych szopkach prezentowanych
Szopki wykonane w MOW. w kościele pw. Opatrzności Bożej.
Styczeń to także czas balów karnawałowych,
a o tych organizowanych w naszych placówkach
oświatowych również można przeczytać w tym
numerze Echa. I wreszcie, styczeń nieodłącznie
kojarzy się z Dniem Babci i Dziadka, a chyba nikt
piękniej nie oddaje ducha tego święta, niż dzieciaki
z jaworzańskich przedszkoli.

Jasełka w wykonaniu młodzieży MOW.

Przedszkole Nr. 2

