
Luty
ROK XXIII  WYDANIE NR 249,  NAKŁAD 2100 EGZ.,  ISSN 1234-6453 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMACJA 
OD EuROPOSEŁ 
MAŁGORZATY 
HANDZLIK 
– Polska 
Pielęgniarka 
doceniona w Ue

FINAŁ Z ODWIERTEM 
W TLE

CO DOBREGO DLA 
JAWORZA?
– oPgJ w 2013 rokU

PODŁąCZ SWOJą 
POSESJę DO 
KANALIZACJI
– to twóJ obowiązek!

złote gody
2012

DANE STATYSTYCZNE 
gminneJ biblioteki 
PUbliczneJ i UrzędU 
stanU cywilnego 
za 2012 rok

PLAN POSIAD 
towarzystwa 
miłośników Jaworza 
na 2013 rok



LuTY2

Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej 
Śliwka, stwierdzając obecność 15 radnych, co czyniło obrady 
prawomocnymi.

W punkcie obrad przeznaczonym na wystąpienia gości wicepre-
zes Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” Zdzisław Niemczyk poin-
formował, że stowarzyszenie ze środków otrzymanych w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi wydało folder pt. 
„Spacer śladami hrabiego”. Folder został opracowany z myślą 
o gościach, turystach i kuracjuszach przebywających w Jaworzu. 
Zdzisław Niemczyk omówił zawartość folderu oraz przedstawił 
koszty jego wydania.

Następnie przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka 
odczytał proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowa-
nie.
rada gminy przegłosowała proponowany porządek obrad 
XiX sesji rady gminy Jaworze: 15 – głosów za.

rada gminy zatwierdziła także protokół z XViii sesji rady 
gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 8 listopada 2012r.:
15 – głosów za.

Podjęto uchwały dotyczące:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2012,

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż zmia-
ny w budżecie wynikają ze zwiększenia subwencji oświatowej 
oraz zmniejszenia dochodów z WFOŚiGW przeznaczonych na 
rewitalizację Parku Zdrojowego. Omówił poszczególne pozycje 
budżetu zgodnie z przedłożonym uzasadnieniem do uchwały. Za-
znaczył, że przedstawione zmiany nie wpłyną na zmianę deficytu 
budżetu oraz planowanych przychodów i rozchodów gminy.

rada gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za.
b) zmiany uchwały o wieloletniej Prognozie Finansowej 

gminy Jaworze na lata 2012-2022,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że zmia-
na uchwały wynika ze zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia 
pt. Rewitalizacja Parku Zdrojowego, z lat 2012-2014 na lata 
2013-2014. Pozostałe zmiany wynikają ze zmian w budżecie, do-
konanych zmianą uchwały budżetowej oraz zarządzeniami wójta.

rada gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za.
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Jaworze,
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz po-
informował, iż przedstawione projekty uchwały w zakresie go-
spodarki śmieciowej zostały poddane konsultacjom społecznym, 
a ich wynikiem jest sporządzony protokół.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Jaworze, ten obecnie funkcjonujący wygasa z mocy 
prawa z dniem 31.12.2012r. Omawiany dokument może zawie-
rać tylko i wyłącznie wymagania w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie nieruchomości, określać wielkość pojemni-

SPRAWOZDANIE Z XIX SESJI RADY 
GMINY JAWORZE VI KADENCJI
PRZEPROWADZONEJ 
W DNIu 11.12.2012 R.

ków, kwestie związane z częstotliwością pozbywania się nieczy-
stości, określać obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domo-
we, wyznaczyć obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.
Owe przepisy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwo-
wy Inspektorat Sanitarny.
Radosław Ostałkiewicz omówił także zmiany naniesione w regu-
laminie po ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji Rady Gminy, 
zgodnie z sugestiami radnych tj. doprecyzowano sprawę usuwa-
nia śniegu i lodu z chodników oraz pojemności pojemników dla 
lokali gastronomicznych.

Radny Jerzy Ryrych zwrócił uwagę, iż przedstawiony dokument 
„cofa” sprawę segregacji odpadów u źródła. Zaproponowana se-
gregacja na odpady mokre, suche i popiół jest krokiem w tył w tym 
zakresie. Ponadto wyraził po raz kolejny niezadowolenie z faktu, 
iż zgodnie z regulaminem odpady wywożone będą na bielskie wy-
sypisko, co oznacza że Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-
Białej stanie się monopolistą w tym zakresie. Poinformował, iż 
w związku z powyższym wstrzyma się od głosu. W odpowiedzi na 
uwagi radnego zastępca wójta podkreślił, że przypisanie gminy 
do bielskiego wysypiska wynika z regulacji Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami – nadrzędnego aktu prawnego uchwalo-
nego przez sejmik województwa, który lokalizuje Jaworze w tzw. 
Regionie IV. Z kolei podział na trzy frakcje segregowania śmieci 
uzasadniony jest z jednej strony względami oszczędnościowymi 
(segregowane raz odpady nie mogą być wywożone wspólnie, ale 
w odrębnych komorach), a z drugiej – faktem, że bielski ZGO ma 
w pełni funkcjonalną i profesjonalną sortownię śmieci.

Radny Roman Lorek odniósł się do sprawy braku podłączania do 
kanalizacji sanitarnej osób, mających warunki techniczne. Przez 
wiele lat walczył, by gmina wyegzekwowała obowiązek przyłą-
czenia się mieszkańców do kanalizacji sanitarnej, którzy spełniają 
odpowiednie warunki. Przedstawiony regulamin nie daje gminie 
narzędzia, na podstawie którego będzie można skutecznie wal-
czyć z mieszkańcami niepodłączonymi do kanalizacji, w związku 
z tym nie będzie głosował nad regulaminem.

Radna Danuta Mynarska zapytała, jakie będą możliwości kara-
nia, jeśli mieszkańcy nie będą stosować się do przedmiotowego 
regulaminu.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinfor-
mował, iż jeśli chodzi o dyscyplinowanie mieszkańców uchylają-
cych się od obowiązków nałożonych przez regulamin, to jedną 
(choć ostateczną) z możliwości, jakie posiada gmina jest docho-
dzenie odpowiedzialności wg procedur z zakresu prawa wykro-
czeń. Poza tym możliwe będzie także prowadzenie kontroli w ra-
mach ustawy o ochronie środowiska, procedury te będą ułatwio-
ne tzn. mieszkaniec może być kontrolowany i musi się poddać 
kontroli, a komendant policji na wniosek wójta nie może odmówić 
udziału w prowadzonej kontroli. Przedstawił również możliwości 
egzekwowania przez gminę w tym zakresie obowiązków wobec 
przedsiębiorców.
Gmina będzie bardziej kładła nacisk na egzekwowanie obowiąz-
ku stosowania się do regulaminu utrzymaniu czystości, a w tym 
obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, mając na 
uwadze prowadzoną inwestycję i konieczność spełnienia efektu 
ekologicznego.
Odnosząc się do „szerszej” segregacji przedstawił problemy 
z tym związane m.in. konieczność przewożenia każdego rodzaju 
śmieci oddzielnym samochodem. By obniżyć koszty konieczna 
byłaby pełna segregacja śmieci – zastępca wójta omówił szcze-
góły w tym zakresie.

Radny Roman Lorek zapytał radcę prawnego, jakie są zmiany 
prawne pozwalające na egzekwowanie od mieszkańców m.in. 

z Prac wóJta, rady  
gminy i UrzędU gminy
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obowiązku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Odnośnie 
karania mieszkańców stwierdził, że jest to najlepszy sposób eg-
zekwowania prawa.

Radca Prawny urzędu Gminy Jaworze Katarzyna Wysogląd 
zwróciła uwagę, iż zapisy ustawowe nie dopuszczają możliwości 
sprecyzowania spraw związanych z wykaszaniem zabudowa-
nych działek w przedmiotowym regulaminie. Natomiast odnośnie 
obowiązku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej wyjaśniła, 
iż przepisy nie uległy zmianie, a jedynie ich interpretacja i moż-
liwości korzystania z nich. Przedstawiła procedurę zgodnie z art. 
5 ust. 6-9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
dającą możliwość egzekwowania obowiązku przyłączenia się do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. Przedstawiła pokrótce procedu-
rę: nierealizowanie wydanej przez wójta decyzji nakazującej przy-
łączenia się do kanalizacji, pozwala na wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego poprzez np. nałożenie grzywny lub wykonanie 
zastępcze. Radca Prawny urzędu Gminy przedstawiła trudności 
w realizacji wykonania zastępczego, współpracy oraz pomocy 
policji w tym zakresie. Zwróciła uwagę na problemy wynikające 
z postawy policji w takich przypadkach. Inną sprawą jest zgłosze-
nie zawiadomienia do policji lub prokuratury o dopuszczeniu się 
przestępstwa. Wyjaśniła, iż gmina wykona wszystkie czynności, 
jakie może wykonać w kwestii zobowiązania mieszkańca do przy-
łączenia się do kanalizacji .

Radny Roman Lorek zgodził się z wykładnią radcy prawnego. 
Polskie prawodawstwo bardziej chroni właściciela, aniżeli interes 
społeczny- w przeciwieństwie do Europy zachodniej. Podsumo-
wując stwierdził, że od pięciu lat nie udało się zobowiązać „wia-
domych” mieszkańców do przyłączenia się do kanalizacji i przez 
najbliższe lata również się nie uda. 

rada gminy przegłosowała uchwałę :
13 – głosów za, 2 – głosy wstrzymujące.

d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnym,

Zastępca Wójta Radosław Ostałkiewicz poinformował, iż przed-
miotowa uchwała jest uzupełnieniem regulaminu utrzymania 
czystości i porządku. Odpłatność za odbiór odpadów nie jest po-
datkiem, a opłatą za świadczone usługi przez gminę, które nale-
ży określić i sprecyzować. Zastępca wójta omówił zmiany, jakie 
zostały naniesione w przedmiotowej uchwale, po posiedzeniu 
wspólnych komisji.

Radny Zbigniew Putek stwierdził, że pojawiający się zapis 
w uchwale „nie rzadziej niż”, jest zapisem mało precyzyjnym.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinfor-
mował, iż zgodnie z przedmiotowym projektem uchwały wyłonio-
ny w przetargu przedsiębiorca, w uzgodnieniu z wójtem, będzie 
ustalał harmonogram odbioru odpadów, który będzie dostarczany 
do mieszkańców i będzie obowiązujący. Gmina będzie obciążona 
zaś dwoma fakturami- tj. od przedsiębiorcy za wywóz odpadów 
oraz od Zakładu Gospodarki Odpadami za składowanie odpa-
dów. 

Radna Danuta Mynarska zapytała, czy w obiektach niezamiesz-
kałych mogą być segregowane odpady.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz przed-
stawił stosowne zapisy określające możliwości segregacji rów-
nież iw takich przypadkach.
rada gminy przegłosowała uchwałę

14 – głosów za, 1 – głos wstrzymujący.
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości,

Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinfor-
mował, że zgodnie z ustawą to mieszkaniec sam wylicza wyso-
kość opłaty za odpady.
Wyjaśnił, iż w przypadku gospodarki śmieciowej działania pro-
wadzi się w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej, co oznacza 
że postępowanie jest bardziej sformalizowane. Przedstawił pro-
cedurę składania, wypełnienia oraz aktualizacji deklaracji. Omó-
wił również sposób obliczania opłaty oraz dokonywania wpłat, 
a także weryfikacji danych w nich zawartych. W przypadku nie 
umieszczania opłaty za odpady, mamy do czynienia z przepisami 
ordynacji podatkowej.

Radni poruszyli temat związany ze składaniem deklaracji przez 
wszystkich właścicieli nieruchomości. Po dyskusji i rekomendacji 
wójta, radni postanowili przyjąć uchwałę w przedstawionej formie.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wyjaśnił, 
że przygotowany projekt uchwały został opracowany na podsta-
wie ustawy i nie da się nic zmienić. Zapewnił, iż urząd będzie 
starał się robić wszystko, by przyjęte procedury były zrozumiałe 
i jak najprostsze dla mieszkańców.

rada gminy przegłosowała uchwałę
12 – głosów za, 3 – głosy wstrzymujące.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poprosił, 
by chwilą ciszy uczcić pamięć nauczyciela, wieloletniego dyry-
genta zespołu „Starzy Przyjaciele” Antoniego Kruczka oraz byłe-
go zastępcy wójta oraz radnego Rudolfa Galocza.

sprawozdanie wójta z okresu międzysesyjnego

Odnośnie zakupu od województwa śląskiego po ponad ośmiolet-
niej batalii działki z odwiertem wójt przedstawił procedurę, jaką 
należy jeszcze wykonać, by móc sfinalizować transakcję kupna. 
W dalszej części swojego wystąpienia, nawiązując do głosów 
radnych w sprawie selektywnej zbiórki odpadów wyjaśnił, że jed-
nym z obowiązków ustawowych gmin jest konieczność utworze-
nia na własną rękę lub wspólnie z innymi gminami instalacji do 
sortowania i składowania odpadów. W tym celu już kilka lat temu 
podpisane zostało porozumienie sześciu gmin powiatu bielskiego 
z miastem Bielskiem-Białą w sprawie wspólnej budowy zakładu 
gospodarki odpadami.

Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poin-
formował, iż brał udział w obradach komisji Starostwa Powiato-
wego i Zarządu Dróg Powiatowych, dotyczących umieszczenia 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i Zdrojowej. 
Na chwilę obecną, z powodów technicznych (konieczność za-
mknięcia wyjazdu z nieruchomości położonych naprzeciwko 
„Cholewika” - zjazd do firmy Jaxgraf) oraz finansowych (chodzi 
o budżet powiatowy), nie ma możliwości zainstalowania sygnali-
zacji świetlnej. Rozważane było poszerzenie ulicy Zdrojowej, ce-
lem wydzielenia dodatkowego pasa dla samochodów skręcają-
cych do Bielska, co wiąże się – podobnie jak ewentualna budowa 
ronda – z koniecznością wykupu gruntów przez powiat, na co nie 
ma środków.

Radny Zbigniew Putek zapytał o to, jakie są możliwość podłącza-
nia domów do „starej” sieci kanalizacyjnej i czy te podłączenia 
wchodzą w tzw. efekt ekologiczny.
Kierownik JRP (Jednostka Realizująca Projekt) inż. Daniel Go-
dziszka poinformował, iż istniejąca sieć kanalizacyjna jest odda-
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lona od nowo budowanej, w związku z czym tego typu przyłącza 
nie będą wliczane w efekt ekologiczny. Odnośnie przetargu na 
III etap budowy kanalizacji sanitarnej poinformował, iż nastąpi-
ło otwarcie kopert, dokonywana jest weryfikacja złożonych ofert, 
a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na styczeń 
2013 roku. Przedstawił również dane dotyczące podłączeń do 
nowo wybudowanej kanalizacji oraz istniejącej budynków ma-
jących możliwości techniczne, a których właściciele z tego obo-
wiązku jeszcze się nie wywiązali.

Radna Danuta Mynarska podziękowała wójtowi za wykonanie 
mostu na potoku Wysoki w ulicy Sosnowej.

Radny Roman Lorek zapytał, czy jest możliwe podłączenie 
dwóch budynków do kanalizacji sanitarnej, poprzez przejście 
przez ul. Podgórską. Ponadto poprosił w imieniu mieszkańców 
ul. Leszczynowej o zamontowanie punktu świetlnego od strony 
ul. Kalwaria.
Kierownik JRP Daniel Godziszka poinformował, iż będą takie 
możliwości i jest to ujęte w kosztorysie i przedmiarze robót.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok zapewnił, że punkt świetlny 
zostanie zamontowany, jednakże wymaga to przeprowadzenia 
odpowiedniej procedury.

Radny Jerzy Ryrych wyraził zdziwienie, że na ul. Liliowej zostały 
zamontowane aż 3 lampy, mimo iż prosił zaledwie o jedną. Wo-
bec tego prosi o rozważenie demontażu pozostałych dwóch, któ-
re jego zdaniem są niepotrzebne. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka złożył życzenia 
świąteczne do których dołączyła się radna Danuta Mynarska oraz 
Zastępca Wójta Gminy Radosław Ostałkiewicz.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za ak-
tywny udział w obradach oraz zamknął obrady XIX sesji Rady 
Gminy VI Kadencji.

Opracowanie na podstawie protokołu

SPRAWOZDANIE Z XX SESJI RADY 
GMINY JAWORZE VI KADENCJI
PRZEPROWADZONEJ 
W DNIu 27.12.2012R.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej 
Śliwka stwierdzając obecność 15 radnych, co czyniło obrady pra-
womocnymi

rada gminy zatwierdziła protokół z XiX sesji rady gminy 
Jaworze przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2012r.: 14 – gło-
sów za, 1 – głos wstrzymujący.
Podjęto uchwały dotyczące:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2012,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił zmiany w bu-
dżecie zgodnie z przedstawionym radnym uzasadnieniem. 
Przedstawione zmiany nie wpłyną na zmianę deficytu budżetu 
oraz planowane przychody i rozchody gminy.

Radny Jerzy Ryrych zapytał o sposób planowanego zagospoda-
rowania terenu „starego basenu” – działki przy ul. Słonecznej.

Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poin-
formował, że w roku 2012 nie zostały zwolnione środki w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”, stąd odstąpiono od 
planowanej inwestycji na „starym basenie”. Po zwolnieniu środ-
ków z oszczędności oraz zmianie rozporządzenia ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (planowane na rok 2013) dostępne będą 
większe środki, w wysokości około 100 tys. w ramach LGD. Środ-
ki w ten sposób pozyskane zostaną wykorzystane na zagospoda-
rowanie przedmiotowego terenu. Projekt zakłada otwarte tereny 
rekreacyjne (min. otwarte boisko z elementami siłowni zewnętrz-
nej) dla mieszkańców Jaworza.

rada gminy przegłosowała uchwałę
13 – głosów za, 2 – głosy wstrzymujące.

b) zmiany uchwały o wieloletniej Prognozie Finansowej 
gminy Jaworze na lata 2012 – 2022,

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż zmia-
na uchwały wynika ze zmian w budżecie dokonanych zmianą 
uchwały budżetowej oraz zarządzeniami wójta.

rada gminy przegłosowała uchwałę
13 – głosów za,
1 – głos wstrzymujący, 1 – głos przeciwny.

c) gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Pro-
blemów alkoholowych na rok 2013,

Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Saltarius poinformował, 
że na rok 2013 zaplanowano dochody ze sprzedaży napojów al-
koholowych na poziomie 140 tys. zł, które zgodnie z ustawą o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przezna-
czone zostaną na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania 
Narkomani. Oba programy szczegółowo omówione zostały na 
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Fi-
nansów.

rada gminy przegłosowała uchwałę
15 – głosów za.

d) gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 
rok 2013,

Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Saltarius wyjaśnił, iż 
podobnie jak w Gminnym Programie Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych środki na realizację programu pochodzą ze 
sprzedaży napojów alkoholowych. Szczegółowo program został 
omówiony na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji 
Budżetu i Finansów.

rada gminy przegłosowała uchwałę
14 – głosów za, 1 – głos wstrzymujący.

e) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 
dla miasta bielska–białej, na dofinansowanie działalno-
ści ośrodka Przeciwdziałania Problemom alkoholowym 
w bielsku–białej,

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że dota-
cja związana jest z dofinansowaniem działalności ośrodka Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (potocz-
nie Izba Wytrzeźwień). Wysokość udzielanej dotacji wynika z ilo-
ści przyjmowanych osób z terenu Jaworza do ośrodka - w ostat-
nich 3 latach to około 30 osób.

rada gminy przegłosowała uchwałę
15 – głosów za.

f) uchwalenia budżetu gminy Jaworze na rok 2013,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż projekt 
szczegółowo został omówiony na posiedzeniu połączonych 
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komisji Rady Gminy Jaworze w dniu 18 grudnia 2012r. Przedstawił 
planowane dochody, wydatki, deficyt oraz sposób jego pokrycia. 
Ponadto przychody i rozchody budżetu na 2013 rok.
Przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
(uchwała 4100/I/253/2012 z 27.11.2012r. I Składu Orzekające-
go RIO w Katowicach) w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały budżetowej wraz z uza-
sadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. W związku z opinią 
RIO została sporządzona autopoprawka do budżetu, którą radni 
otrzymali.
Przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
(uchwała 4100/I/255/2012 z 27.11.2012r. I Składu Orzekającego 
RIO w Katowicach) w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gmi-
ny Jaworze na 2013 rok. 

Radna Danuta Mynarska w imieniu Klubu Radnych „O przyszłość 
Jaworza” stwierdziła, że realność budżetu, szczególnie po stronie 
dochodów jest pod znakiem zapytania (m.in. dochody wynikające 
z realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej). 
Spadek dochodów, przy równoczesnym spadku wydatków na 
przedmiotową inwestycję wpłynie na zwiększenie wskaźnika za-
dłużenia gminy. Ponadto wątpliwości budzą również wydatki na 
niektóre inwestycje planowane na 2013 r. W związku z powyż-
szym klub będzie głosował przeciw przedstawionemu budżetowi.

Radny Jerzy Ryrych z Klubu „O przyszłość Jaworza” również 
stwierdził, że planowany budżet jest nierealny, zwracając uwagę 
m.in. na planowane dochody z podatków. Nie wyznaczono hie-
rarchii, priorytetów planowanych inwestycji, o co niejednokrotnie 
prosił. Na potwierdzenie tego przedstawił przykłady kontrower-
syjnych w jego osobistej opinii inwestycji, jak budowa hali sporto-
wej, parking przy gimnazjum, zatoka autobusowa – chodnik przy 
ul. Wapienickiej.

Radny Zbigniew Putek poinformował, iż w Klubie Radnych „Jawo-
rze Górą” budżet został omówiony szczegółowo, ale głosowanie 
będzie indywidualne i nie będzie dyscypliny w tym zakresie, jak to 
jego zdaniem zapowiedziała koleżanka z drugiego klubu. Radna 
Danuta Mynarska w odpowiedzi na uwagę wiceprzewodniczące-
go Zbigniewa Putka w sprawie dyscypliny klubowej poinformowa-
ła, że stanowisko, jakie przedstawiła w imieniu swojego klubu nie 
oznacza, iż w klubie jest dyscyplina w sprawie głosowania nad 
budżetem, ale to że jego członkowie zgodnie zagłosują przeciw 
budżetowi na 2013 r.

rada gminy przegłosowała budżet 
11 – głosów za, 4 – głosy przeciwne.

g) wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jaworze na 
lata 2013-2022

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż pro-
jekt szczegółowo został omówiony na posiedzeniu połączonych 
komisji Rady Gminy Jaworze w dniu 18 grudnia 2012r. Przedsta-
wił wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z objaśnieniami do 
uchwały oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
(uchwała 4100/I/254/2012 z 27.11.2012r. I Składu Orzekającego 
RIO w Katowicach), w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Jaworze projekcie uchwały dotyczącej wieloletniej progno-
zy finansowej na lata 2013-2022.

rada gminy przegłosowała uchwałę
11 – głosów za, 1 – głos wstrzymujący, 3 – głosy przeciwne.

h) wystąpienia z wnioskiem do wojewody śląskiego 
o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia w drodze 

przekazania - w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 
1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
- przez gminę Jaworze własności nieruchomości 
gruntowej stanowiącej nieruchomość drogową,

Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poin-
formował, że przedmiotowy projekt uchwały jest niezbędny celem 
wystąpienia z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieru-
chomości, także przedstawił jej lokalizację.

Radny Jerzy Ryrych zapytał, czy gmina ma plany zagospoda-
rowanie przedmiotowej nieruchomości (utwardzenie) w związku 
z jej przejęciem.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wyjaśnił, 
iż jest wiele innych, pilniejszych dróg wymagających utwardzenia, 
które od dawna czekają na swoją kolej. Ponadto poinformował, 
że ustawa zobowiązuje gminę do komunalizacji tego typu nieru-
chomości.

rada gminy przegłosowała uchwałę
14 – głosów za, 1 – nieobecny.

i) zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Saltarius poinformował, 
że przedmiotowy projekt uchwały określa zasady lokalizacji punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych. Projekt uchwały jest nie-
zbędny w związku ze zmianą uregulowań prawnych oraz wyma-
ga uaktualnienia. Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Salta-
rius, odpowiadając na pytania radnych, wyjaśnił, że poprzednia 
uchwała nie określała m.in. wprost odległości pomiędzy tego typu 
obiektami. To do radnych należy ustalenie przedmiotowej odle-
głości, a zaproponowana odległość w przedstawionym projekcie 
została przedyskutowana z wójtem i poddana konsultacjom spo-
łecznym. Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkie-
wicz przedstawił wynik konsultacji. 

rada gminy przegłosowała uchwałę
12 – głosów za, 3 – głosy wstrzymujące.

j) ustalenia dla gminy Jaworze liczby punktów sprzedaży 
napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wy-
jątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,

Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Saltarius poinformował, 
iż jest to uporządkowanie stanu prawnego w gminie, zgodnie 
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Na podstawie przedmio-
towej uchwały zostaje zmniejszona liczba punktów sprzedaży na 
terenie gminy do 60 punktów (z 80).

rada gminy przegłosowała uchwałę
14– głosów za, 1 – głos wstrzymujący.

k) przekazania projektu statutu muzeum Fauny i Flory mor-
skiej i śródlądowej w Jaworzu w organizacji ministrowi 
kultury i dziedzictwa narodowego celem uzgodnienia

Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poin-
formował, iż jest to uchwała formalna mająca na celu spełnienie 
wymogów Lokalnej Grupy Rybackiej i Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Sztuki. Przedstawił pokrótce założenia statutu, podkre-
ślając, że przedmiotowa uchwała nie wiąże się z utworzeniem 
muzeum, a jedynie przekazaniem projektu statutu niezbędnego 
do konsultacji w ministerstwie. 

rada gminy przegłosowała uchwałę
12– głosów za, 2 – głosy wstrzymujące, 1– głos przeciwny.
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sprawozdanie wójta z okresu międzysesyjnego:
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz w ra-
mach sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyj-
nym poinformował, że w związku z planowanymi zmianami usta-
wowymi w zakresie gospodarki śmieciowej, z dzisiejszej sesji 
został usunięty projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości 
tejże stawki. Ponadto powyższe zmiany spowodują konieczność 
nowelizacji wcześniej przyjętych uchwał w zakresie gospodarki 
śmieciowej w lutym 2013 r. Dodatkowo poinformował, że gmina 
zakupiła grunty z odwiertem.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek za-
pytał, jaki zakres prac przewiduje inwestycja związana z zarzą-
dzeniem w sprawie powołania komisji przetargowej na walory-
zację zieleni. Radosław Ostałkiewicz przedstawił zakres prac, 
który będzie realizowany w ramach tego zadania oraz środki na 
ten cel. Przedłużająca się procedura przetargowa związana jest 
z licznymi pytaniami i koniecznością udzielania wyjaśnień w tym 
zakresie.

W dalszej części obrad Pełnomocnik Wójta ds. PN Waldemar Sal-
tarius przedstawił raporty z realizacji Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii za lata 2010 i 2011. Poinformował, że za 
rok 2010 Program Przeciwdziałania Narkomanii został zrealizo-
wany zgodnie z planem w ramach którego, w zakresie profilaktyki 
zorganizowano spotkania z młodzieżą, z rodzicami, zakupiono 
publikacje do biblioteki, zorganizowano zajęcia pozaszkolne oraz 
udzielono dotację harcerzom. W roku 2010 nikt nie poszukiwał 
pomocy w punkcie konsultacyjnym, w zakresie uzależnienia od 
narkotyków. Z kolei za rok 2011 Program Przeciwdziałania Nar-
komani został zrealizowany zgodnie z planem w ramach którego, 
w zakresie profilaktyki podobnie jak w 2010 roku zorganizowano 
spotkania z młodzieżą, z rodzicami, zakupiono publikacje do bi-
blioteki, zorganizowano zajęcia pozaszkolne oraz udzielono do-
tacji harcerzom. Podobnie jak w roku 2010, również w 2011 roku 
nikt nie poszukiwał pomocy w punkcie konsultacyjnym, w zakre-
sie uzależnienia od narkotyków.
 
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinfor-
mował o licznych spotkaniach jakie odbyły się w minionym cza-
sie. Radna Danuta Mynarska poprosiła o przygotowanie analizy 
składanych wniosków przez radnych do biura rady i w ramach 
prac komisji problemowych. Radny Jerzy Ryrych poruszył temat 
dofinansowania kosztów przyłączeń kanalizacji sanitarnej, któ-
ry był wielokrotnie poruszany, a co w dużym stopniu ułatwiłoby 
czy przyśpieszyłoby ich wykonanie. Zastępca Wójta Gminy Ja-
worze Radosław Ostałkiewicz poinformował, że sprawa dotyczą-
ca dopłat do przyłączy kanalizacji sanitarnej zostanie zbadana 
i przedstawiona w najbliższym czasie, choć będzie się to wiązać 
z jednej strony z obciążeniem budżetu, a z drugiej może wywołać 
pokrzywdzenie mieszkańców, którzy już na własnych koszt pod-
łączyli się do kanalizacji, a dopłaty ich nie obejmą. Poinformował 
również o udogodnieniach dla mieszkańców związanych m.in. 
z przeprojektowywaniem przyłączy kanalizacji czy obniżeniem 
kosztów związanych z wydaniem warunków przez AQuA S.A. 

Walter Wehsoly podziękował w imieniu klubu KS Czarni Jaworze, 
za wsparcie udzielone klubowi przez wójta.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za 
aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XX sesji Rady 
Gminy VI Kadencji.

FINAŁ Z ODWIERTEM W TLE

Rzecz dotyczy niewielkiej działki przy ul. Zdrojowej, na której 
znajduje się odwiert z przełomu lat 70-tych i 80-tych XX wieku, 
kiedy to odkryto w Jaworzu złoża solanek. Temat był omówiony 
podczas konferencji poświęconej 150-leciu powstania w Jaworzu Opracowanie na podstawie protokołu

INFORMACJA BIuRA POSELSKIEGO  
MAŁGORZATY HANDZLIK

uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek na 
takich samych zasadach, jak wszystkich innych pielęgniarek 
w unii Europejskiej właśnie stało się możliwe. Dzięki staraniom 
Małgorzaty Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, po po-
nad rocznej wytężonej pracy udało się przekonać posłów z innych 
państw członkowskich do przyjęcia poprawek mających na celu 
objęcie polskich pielęgniarek i położnych, które uzyskały kwalifi-
kacje zawodowe przed przystąpieniem Polski do unii Europejskiej 
(a więc m.in. tych które ukończyły licea medyczne), systemem 
automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych na zasadzie 
praw nabytych. A mówimy tutaj o nie małej grupie zawodowej, bo 
ponad 70% polskich pielęgniarek to własnie absolwentki liceów 
medycznych.

„Aby przekonać posłów z innych państw członkowskich do 
naszych racji odbyłam niezliczone spotkania, regularnie przedsta-
wiałam też nasze postulaty na forum komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów IMCO, której jestem członkiem. Wska-
zywałam, że specjalne dodatkowe wymogi ustalone dla części 
polskich pielęgniarek nie znajdują uzasadnienia. Wszystkie bowiem 
pielęgniarki w Polsce, niezależnie od poprzedniego czy obecnego 
systemu kształcenia są traktowane jednakowo i jako pielęgniarki 
wykonują te same czynności zawodowe i posiadają te same 
kompetencje właściwe dla pielęgniarki opieki ogólnej. Spełnienie 
polskiego postulatu było dla mnie osobiście ogromnie ważne po-
nieważ spełnia oczekiwania naszych obywateli odnośnie równego 
traktowania w pełni wykwalifikowanych pracowników na obszarze 
unii Europejskiej. Nasze pielęgniarki są wysoko wykwalifikowane 
i walczyłam właśnie o to, aby były docenione w unii Europejskiej, 
i to się udało.” - powiedziała Małgorzata Handzlik, wicekoordynator 
grupy EPL w komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumen-
tów w Parlamencie Europejskim. 

23 stycznia br, podczas głosowania w komisji IMCO, przyjęto 
poprawki, dotyczące polskich pielęgniarek. To ogromny sukces, 
bo nie tylko daje równe szanse na rynku pracy naszym polskim 
pielęgniarkom, ale też pokazuje, że ponad 8-letnie członkostwo 
Polski w unii Europejskiej przekonało do nas pozostałe państwa 
członkowskie, które traktują nas jak równego partnera. 

Dyrektywa w zmienionym kształcie jest kluczowa dla jednolitego 
rynku, ponieważ umożliwi w łatwiejszy sposób uznawanie kwalifi-
kacji zawodowych, osób chcących podjąć pracę w innym państwie 
członkowskim. Propozycja ułatwi korzystanie z traktatowych swo-
bód takich, jak swoboda przemieszczania się czy podjęcia pracy 
w dowolnie wybranym państwie członkowskim. Jej przyjęcie będzie 
oznaczało większą mobilność w unii Europejskiej, a więc większe 
szanse na znalezienie stażu czy pracy.

Ostateczne głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się w marcu br.
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Piotr Filipkowski

KANALIZACJA W GMINIE JAWORZE

urząd Gminy Jaworze przypomina 
o obowiązku przyłączaniu nieruchomości 
do istniejącej w zasięgu danej nierucho-
mości kanalizacji sanitarnej. Począwszy od 
grudnia 2012 roku wszczynane będą postę-
powania administracyjne, mające na celu 
z jednej strony wyegzekwowanie ww. obo-
wiązku od właścicieli posesji uchylających 
się od ciążących na nich zobowiązaniach, 
a z drugiej strony ochronę Gminy Jaworze przed utratą dotacji 
unijnej, z tytułu nieosiągnięcia efektu ekologicznego, w ramach 
projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”.

OBOWIąZEK PRZYŁąCZENIA SIę DO KANALIZACJI SANI-
TARNEJ, W RAMACH PROJEKTu PN. ”BuDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ W GMINIE JAWORZE”, WSPÓŁFINANSOWANE-
GO PRZEZ uNIę EuROPEJSKą Z FuNDuSZu SPÓJNOŚCI, 
W RAMACH PROGRAMu OPERACYJNEGO INFRASTRuKTuRA 
I ŚRODOWISKO.

W związku z powyższym Wójt Gminy wraz z jednostką realizują-
cą projekt dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Jaworze”, po zakończeniu każdego z trzech etapów realizacji 
powyższej inwestycji, będzie przeprowadzał kontrolę postępu prac 
dotyczących przyłączenia nieruchomości do wybudowanej sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Kontrola ma na celu dopilnowanie osiągnięcia 
zadeklarowanego przez Gminę Jaworze tzw. efektu ekologicznego.

Podkreślić należy, że zgodnie z przepisem art. 5 ust 1. pkt 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub - w przypadku, gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuza-
sadniona- wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków 
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach od-
rębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przy-
domową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych.

Wobec mieszkańców, którzy nie podłączą swoich gospodarstw 
do wybudowanej sieci sanitarnej, będzie wszczęte postępowanie 
administracyjne o nakazie wywiązania się z tego obowiązku – Wójt 
Gminy Jaworze wyda decyzję nakazującą podłączenie nieru-
chomości do kanalizacji sanitarnej (art.5 ust. 7 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach). 
Podkreślić należy również, że zgodnie z art. 9 powyższej usta-
wy wykonanie decyzji, o której mowa wyżej, podlega egzekucji 
w trybie przepisów art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto informujemy, że w wyniku nowego przetargu firmą, która 
przystąpi  do budowy kolejnego etapu kanalizacji w Jaworzu została 
spółka EuROVIA Polska SA. Teraz wszystko zależy  od warunków 
pogodowych, no i pozostaje nadzieja, że tym razem wykonawca 
rzetelnie i terminowo wywiąże się ze swoich zobowiązań, czego 
chyba wszyscy sobie wzajemnie życzymy

Na podstawie: www.jaworze.pl wybrał P. Filipkowski  
(więcej w zakładce „kanalizacja”)

uzdrowiska. Działka z odwiertem przez długie lata należała do 
województwa śląskiego. To właśnie z władzami urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach władze samorządowe naszej gminy 
prowadziły blisko dziesięcioletnie rozmowy, a nawet negocjacje, 
w sprawie możliwości pozyskania dostępu do istniejącego w na-
szej miejscowości odwiertu. Jak podkreślali prelegenci podczas 
wspomnianej konferencji naukowej z we wrześniu 2012 roku, dziś 
jednym z najważniejszych warunków pozwalających na pozytywne 
przejście procedury ustanowienia uzdrowiska jest w pierwszym 
rzędzie posiadanie własnych leczniczych zasobów naturalnych, 
np. wód solankowych lub borowin. Oprócz klimatu, walorów wypo-
czynkowych, istniejącej już bazy leczniczej, nieodzowne są bowiem 
źródła naturalne – potwierdzone odpowiednimi certyfikatami oraz 
wpisane na ministerialną listę. Do nich bez wątpienia należą so-
lanki. Gmina Jaworze w ostatnich dniach grudnia 2012 roku stała 
się właścicielem działki z odwiertem do wspomnianych solanek.

Rzeczona nieruchomość ma wielkość ok. 60 arów. Pod ziemią 
na głębokości 1500-1700 m znajdują się wartościowe solanki lecz-
nicze o temperaturze około 32-40 C°. Ze względu na duży stopień 
zasolenia, nie ma możliwości wykorzystania tych złóż w basenach 
termalnych bez ich uprzedniego rozcieńczenia. Jednakże – oprócz 
możliwości wykorzystania tych wód dla celów rekreacyjnych – ich 
walory można bez większych przeszkód wykorzystać w lecznictwie, 
rehabilitacji i działalności uzdrowiskowej.

Sam Grunt kosztował 350 tys. Zł (tj. ok. 60 zł/m2), wcześniej, 
jak wspomnieliśmy, należał do Województwa Śląskiego reprezen-
towanego przez urząd Marszałkowski. Od kilku lat gmina czyniła 
starania o możliwość przejęcia lub kupna działki. Wreszcie w 2010 
roku marszałek zgodził się sprzedać teren, jednak z różnych wzglę-
dów (prawnych i geodezyjnych) procedura sprzedaży działki nie 
mogła zostać przyspieszona.

Wykonane końcem lat 70-tych odwierty wymagają kontroli, 
przygotowania do eksploatacji, przygotowania drugiego odwiertu 
do zrzutu zużytej solanki itd. To są konkretne i niemałe pieniądze, 
ale każdy zajmujący się tym zagadnieniem zdaje sobie z tego 
sprawę. Cel zaś jest ambitny i rozłożony w czasie, przywrócenie 
Jaworzu statusu uzdrowiska, co nie będzie łatwe, proste i szybkie. 
Jak wyjaśnia radosław g. ostałkiewicz, zastępca wójta gminy 
Jaworze, w centrum miejscowości jest już przygotowany pięciohek-
tarowy teren, na którym mógłby znaleźć się kompleks geotermalny 
z prawdziwego zdarzenia. Wcześniej ogłaszano już dwa przetargi 
na budowę centrum balneologicznego. Wówczas nie znalazł się 
żaden konkretny inwestor, jednak dziś, gdy gmina ma kolejny atut, 
oferta inwestycyjna może wzbudzić większe zainteresowanie in-
westorów (choć władze liczą się, że z uwagi na kryzys finansowy 
może to nie być zbyt łatwe). 

Niezwykle ważna dla gminy w świetle pozyskania dostępu do 
odwiertu jest także możliwość starania się o odzyskanie statusu 
uzdrowiska, co znajduje się w strategii rozwoju gminy Jaworze. 
Aby mówić o uzdrowisku, każda miejscowość aspirująca do tego 
miana musi posiadać dostęp m.in. do wód leczniczych. Stąd też 
kolejnym etapem w tych staraniach ma być realizacja badań 
zmierzających do określenia wydajności, temperatury i dokładnego 
składu fizykochemicznego wody. Zgodnie z Prawem górniczym 
i geologicznym po zakończeniu prac badawczych trzeba będzie 
przygotować dokumentację odwiertu, określającą m.in. położenie 
otworów wchodzących w skład ujęcia wód leczniczych, szacowaną 
wielkość zasobów, zalecenia co do eksploatacji ujęcia tych wód 
oraz dziesiątki innych specjalistycznych zagadnień. Należy przy 
okazji nadmienić, że pozyskiwanie i oczyszczanie wód solanko-
wych dla celów leczniczych nie jest proste i wymaga uzyskania 
szeregu różnych koncesji (leczniczych i górniczych) oraz odbywa 
się pod nadzorem szeregu instytucji centralnych i wojewódzkich.
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uSTAWA ŚMIECIOWA W PYTANIACH  
I ODPOWIEDZIACH

kto i dlaczego wprowadził nowe regulacje dot. śmieci?
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami wprowadził 

w 2011 r. Sejm RP, dając gminom osiemnaście miesięcy na 
wdrożenie nowego systemu na swoim terytorium. Oznacza to, że 
w Polsce od 1 lipca funkcjonować będzie 2479 różnych systemów 
lokalnych. Celem ustawy jest likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
oraz ograniczenie spalania śmieci w kotłowniach poprzez objęcie 
„opłatą” śmieciową wszystkich mieszkańców Polski i sprawienie, 
że stanie się to po prostu nieopłacalne. Poza tym nowe przepisy 
mają zwiększyć odzysk odpadów i recykling śmieci, a przy okazji 
zmniejszyć ilość odpadów składowanych na wysypiskach.

Przeniesienie uprawnień w zakresie śmieci z poziomu Warszawy 
na szczebel lokalny wiązać się będzie także z większą odpowie-
dzialnością gmin za osiągnięcie tzw. poziomów odzysku śmieci, 
na jakie przystała Polska, wchodząc do unii Europejskiej. Jeżeli 
w okresie 2013-2020 Polsce to się nie uda, to grożą nam dotkliwe 
kary pieniężne, które zapłaci nie budżet państwa, ale samorząd. 
W końcu to on jest odpowiedzialny za realizację dyrektyw śmie-
ciowych.

co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą 
odbierającą odpady?

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów z jaworzańskich nieruchomo-
ści zapewni gmina. Nie będzie to jednak bezpłatne, ale odbywać się 
to będzie w zamian za opłatę. Właściciele nieruchomości do tego 
czasu powinni rozwiązać dotychczasową umowę z firmą śmieciową 
zgodnie z terminem jej wypowiedzenia. Opłata „śmieciowa” płacona 
gminie raz na dwa miesiące będzie obowiązkowa.

kto i kiedy składa pierwszą deklarację „śmieciową” 
To proste. To właściciel danej nieruchomości jest zobowiązany 

złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Pierwsza deklaracja w związku z ostatnią nowelizacją i zmianami 
w systemie odbierania śmieci składana będzie najprawdopodobniej 
do 30 kwietnia 2013 r.

uwaga! W przypadku nieruchomości stanowiącej własność 
małżeńską wystarczy, że deklarację złoży jeden z małżonków, 
a w przypadku nieruchomości mającej wielu współwłaścicieli de-
klarację składa każdy ze współwłaścicieli.

Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysoko-
ści opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku niezłożenia deklaracji gmina określi w drodze de-
cyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.

czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami przyjętymi w re-

gulaminie utrzymania czystości porządku to mieszkaniec ma obo-
wiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady. Gmina 
wprawdzie mogłaby zakupić takie pojemniki, ale wtedy opłata 
musiałaby odpowiednio wzrosnąć. 

Jak obliczamy stawkę w Jaworzu?
Zgodnie z uchwałą rady gminy w Jaworzu płacić będziemy „od 

osoby” w przypadku budynków mieszkalnych oraz „od kosza na 
śmieci” w przypadku działalności gospodarczej, szkół, przedszkoli, 
sklepów itd.

Stawki będą dwie – niższa, jeśli ktoś będzie śmieci segregował 
na trzy „kupki” (suche, mokre i popiół) oraz wyższa, jeżeli będzie-
my wrzucać wszystko do jednego worka (z wyjątkiem popiołu 

Opracowanie m.in. na podstawie Dziennika – Gazety Prawnej 
oraz materiałów Ministerstwa Środowiska.

Więcej na: www.czystejaworze.pl 

oczywiście!).
Ale uwaga! Nie będzie można tylko zade-

klarować sortowania, a wyrzucać wszystkich 
śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma 
obowiązek powiadomić gminę o przypadku 
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
i potraktować je jako zmieszane odpady ko-
munalne. Wtedy gmina naliczy decyzją stawkę 
wyższą!

kiedy poznamy wysokość stawki?
Rada gminy nie podjęła jeszcze uchwały 

o stawce za śmieci, ponieważ w styczniu Sejm 
i Senat zmieniły zasady określania jej wysoko-
ści. Dotychczas nie można było różnicować sta-
wek w zależności od ilości osób mieszkających 
w lokalach (np. rodziny wielopokoleniowe i wie-
lodzietne), nie można było określać zwolnień 
np. dla osób biednych czy też ustalać dopłaty 
dla osób korzystających z pomocy społecznej czy też samotnie 
wychowujących dzieci. Od lutego ma ulec zmianie. Dlatego też 
wójt zdecydował poczekać z uchwałą w sprawie stawki na zmianę 
przepisów i zgłosić odpowiedni projekt radzie uwzględniający nowe 
możliwości. Najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego rada 
uchwali odpowiednią uchwałę.

kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci i gdzie 
one trafią?

Gmina w przetargu wyłoni jedną firmę, która będzie odbierać 
śmieci od wszystkich mieszkańców Jaworza. Od 1 lipca 2013 r. 
mieszkańcy nie będą mieć możliwości oddawania odpadów innej 
firmie niż ta, z którą gmina podpisze umowę. Ta firma z kolei co 
dwa miesiące będzie wystawiała gminie rachunki za usługę trans-
portu śmieci z Jaworza na wysypisko (to m.in. właśnie na ten cel 
pobierana będzie opłata śmieciowa). 

Ale to nie wszystko, gdyż drugą fakturę przyśle nam „wysypi-
sko” za usługę odbioru odpadów. W naszym przypadku będzie do 
Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Dlaczego akurat 
on? Odpowiedź jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać, 
ale przemawiają za tym trzy względy. 
l Po pierwsze bliskość Jaworza – koszt transportu śmieci będzie 

tańszy niż do innych bardziej oddalonych wysypisk, a nie łudźmy 
się, że wystarczy jeden kurs „śmieciarki” na miesiąc czy nawet 
na tydzień. 

l Po drugie to obowiązek gminy budowy i utrzymania własnego 
wysypiska – ustawa nakazuje gminie albo zbudować własną 
instalację składowania odpadów, albo zrobić to w porozumieniu 
między gminnym. Jaworze nawiązało w tym zakresie stosowną 
współpracę z Bielskiem-Białą i gminami naszego powiatu. 

l Po trzecie to uregulowania wojewódzkie – w wojewódzkim pla-
nie gospodarki odpadami wprowadzono tzw. regiony. Jaworze 
znalazło się w Regionie IV – są tam poza Bielskiem wszystkie 
gminy powiatu bielskiego i żywieckiego (powiat cieszyński jest 
w Regionie III), a także część powiatu pszczyńskiego, powiat 
bieruńsko-lędziński oraz miasto Tychy. Zgodnie z tym podziałem 
niektóre nasze śmieci (wszystkie niesegregowane, odpady zie-
lone oraz to co pozostanie po segregowaniu – tzw. balast) musi 
trafić do instalacji regionalnej, którą jest właśnie ZGO B-B. Jest 
to obowiązek ustawowy gminy, za złamanie którego na gminę 
może być nałożona kara pieniężna, a firmie śmieciowej może 
grozić nawet wykreślenie z „rejestru przedsiębiorców”, a co za 
tym idzie faktyczny zakaz prowadzenia działalności na terenie 
danej gminy.
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ogłoszenie wóJta gminy Jaworze
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: wapienic-

ką, zdrojową, bielską, niecałą i granicami z gminą Jasienica 
oraz miastem bielsko-biała”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.u. 2012, poz. 647 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VI/50/11 Rady Gminy 
Jaworze z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, 
Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz 
miastem Bielsko-Biała, zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego 
ulicami: wapienicką, zdrojową, bielską, niecałą i granicami 
z gminą Jasienica oraz miastem bielsko-biała wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 04 marca 2013 r. do 05 
kwietnia 2013 r. w siedzibie urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdro-
jowa 82, w godzinach: 

poniedziałek, wtorek, środa od 800 do 1500, czwartek od 800 do 
1700, piątek od 800 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2013 r. o godz. 
1500 w budynku „Pod Goruszką” w Jaworzu przy ul. Szkolnej 97.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. 

uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jaworze, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2013 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u z 2008 Nr 
199 poz.1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania 
się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu 
miejscowego z dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach po-
danych wyżej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z za-
pewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do 
Wójta Gminy Jaworze na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 
kwietnia 2013 r.

ogłoszenie wóJta gminy Jaworze
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: 

 zdrojową, słoneczną, wrzosową, cisową
oraz granicą z gminą Jasienica”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.u. 2012, 
poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VI/51/11 
Rady Gminy Jaworze z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: 
Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicą z gminą 
Jasienica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: zdrojową, 
słoneczną, wrzosową, cisową oraz granicą z gminą Jasienica 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 04 marca 2013 r. do 05 
kwietnia 2013 r. w siedzibie urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdro-
jowa 82, w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od 800 do 1500, czwartek od 800 do 
1700, piątek od 800 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2013 r. o godz. 
1500 w budynku „Pod Goruszką” w Jaworzu przy ul. Szkolnej 97.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jaworze, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2013 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u z 2008 Nr 
199 poz.1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania 
się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu 
miejscowego z dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach po-
danych wyżej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z za-
pewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do 
Wójta Gminy Jaworze na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 
kwietnia 2013 r.

wyłożenie ProJektU 
PlanU mieJscowego

wyłożenie ProJektU 
PlanU mieJscowego

Wójt Gminy Jaworze 
Zdzisław Bylok

Wójt Gminy Jaworze 
Zdzisław Bylok



LuTY10

ZE STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ

Początek roku w jaworzańskiej Gminnej Bibliotece Publicznej, 
jak zwykle, upływa pod znakiem sprawozdań i statystyk Głównego 
urzędu Statystycznego. Zestawienie wszystkich danych pokazuje 
jak z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie naszą działalnością. 
Cieszymy się ogromnie, że nasza praca przynosi zadowolenie 
czytelnikom, a nam satysfakcję. 

W 2012 roku zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Jaworzu 1150 czytelników, czyli o 176 osób więcej niż w roku 
2011. Przypomnimy, że z każdym nowym rokiem rejestrujemy 
czytelników „na nowo”, nadając im numerację począwszy od je-
dynki - taki sposób ewidencji pozwala na ustalenie każdego roku 
aktywnej liczby czytelników.

 Łącznie wypożyczyli oni w ciągu minionego roku 19727 książek 
i 1152 czasopisma. 

W Bibliotece zanotowano ogółem 11429 odwiedzin.
udzielono 1022 informacje bibliograficzne. Najwięcej informacji 

udzielono z zakresu tematyki regionalnej (etnografia i historia), 
a także z zakresu historii literatury. Największą grupę odbiorców 
działalności informacyjne stanowią uczniowie, studenci oraz ku-
racjusze, turyści i goście odwiedzający Jaworze. 

Obecnie księgozbiór liczy 14378 woluminów z czego 7674 to 
beletrystyka, 3100 książki dziecięce i młodzieżowe oraz 3604 
książek popularnonaukowych. 

W ciągu roku przybyło 996 pozycji książkowych z czego 593 
zakupiono ze środków samorządowych a 286 pozycji z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dary rzeczowe od czytelników w postaci książek, które ofiaro-
wano Bibliotece to 117 tytułów.

Biblioteka zakupiła 131 płyt dvd głownie z bajkami dla dzieci.
usunięto z księgozbioru ogółem 346 pozycji książkowych.
W roku 2012 Biblioteka prowadziła prenumeratę 16 tytułów 

czasopism bieżących, natomiast 9 tytułów pozyskiwała regularnie 
w formie darowizny od czytelników. Na miejscu w czytelni udostęp-
niono łącznie 1186 czasopism. Pod koniec roku przeprowadzono 
wśród czytelników ankietę dotyczącą zapotrzebowania na prasę 
w naszej placówce. Wyniki ankiety wykorzystano podczas zamó-
wienia prenumeraty na kolejny rok. To pozwoliło przybliżyć ofertę 
ilości tytułów do realnych potrzeb naszych użytkowników. 

Warto zaznaczyć, iż księgozbiór naszej Biblioteki jest ciągle 
odświeżany i w miarę możliwości finansowych zaopatrywany na 
bieżąco w nowości wydawnicze. Możemy się pochwalić posiada-
niem w naszych zbiorach wszystkich najpoczytniejszych tytułów 
zarówno minionego roku jak i lat wcześniejszych. Polityka groma-
dzenia 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 uzupeł-
niała 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, spotkania z lek-
turą, jak i również warsztaty wakacyjne, ferie w bibliotece, czytanie 
przedszkolakom. Oprócz tego przeprowadzono kilka konkursów 
plastycznych i literackich.

udało się również zorganizować trzy spektakle teatralne dla 
dzieci, które zrealizował teatr „Maska” z Krakowa. Przedstawienia 
obejrzało ponad 200 osób. Sądząc po zainteresowaniu miesz-
kańców z pewnością będziemy czynić starania , by takie imprezy 
organizować częściej.

Mamy nadzieje, że bieżący rok będzie jeszcze obfitszy, zarów-
no w nowości jak i nowych czytelników. Dziękujemy Wszystkim 
naszym Dobrodziejom, władzom samorządowym, placówkom 
oświatowym, organizacjom społecznym z którymi współpracowa-
liśmy w ubiegłym roku, a przede wszystkim Naszym Czytelnikom. 
Zapraszamy!

Pracownicy GBP w Jaworzu

ogłoszenie wóJta gminy Jaworze
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: 

wapienicką, zdrojową, słoneczną, wrzosową, cisową 
oraz granicami: z miastem bielsko-biała, gminami Jasie-

nica i brenna z wyłączeniem obszaru lasów Państwowych 
oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.u. 2012, poz. 647 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VI/52/11 Rady Gminy 
Jaworze z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, 
Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicami: z mia-
stem Bielsko – Biała, gminami Jasienica i Brenna z wyłączeniem 
obszaru Lasów Państwowych oraz terenów położonych powyżej 
mostu na potoku Jasionka, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego 
ulicami: wapienicką, zdrojową, słoneczną, wrzosową, cisową 
oraz granicami: z miastem bielsko-biała, gminami Jasienica 
i brenna z wyłączeniem obszaru lasów Państwowych oraz 
terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 04 marca 2013 r. do 05 
kwietnia 2013 r. w siedzibie urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdro-
jowa 82, w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od 800 do 1500, czwartek od 800 do 
1700, piątek od 800 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2013 r. o godz. 
1500 w budynku „Pod Goruszką” w Jaworzu przy ul. Szkolnej 97.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. 

uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jaworze, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2013 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u z 2008 Nr 
199 poz.1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania 
się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu 
miejscowego z dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach 
podanych wyżej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z za-
pewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. 

uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do 
Wójta Gminy Jaworze na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 
kwietnia 2013 r.

Wójt Gminy Jaworze 
Zdzisław Bylok

wyłożenie ProJektU 
PlanU mieJscowego
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ZŁOTY KOMPROMIS

Został ustanowiony 17 lutego 1960 roku, jest symbolicznym 
zwieńczeniem 50-cio letniego małżeńskiego życia – Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To niezwykłe odznaczenie jest 
przyznawane przez Prezydenta RP, na podstawie wniosków skła-
danych przez wojewodów, szczególnie w naszych czasach - kiedy 
coraz częściej dochodzi do rozwodów – ma wyjątkowe znaczenie.

Niestety w tej kwestii statystyki są bezwzględne:
W roku 2000 odnotowano 43 tys. rozwodów, 5 lat później 

67,6 tys., w 2007 r. blisko 72 tys., a w 2010 około 62 tys. 
Głośno mówi się o kryzysie małżeństwa i rodziny, co ma bezpo-

średnie przełożenie na funkcjonowanie społeczeństwa.
Warto zadać sobie w tym miejscu pytanie – dlaczego rozpadają 

się małżeństwa?
Kilka danych statystycznych z 2004 roku:

niezgodność charakterów w 32% wpłynęła na decyzję o rozstaniu, 
zdrada w 24%, nadużywanie alkoholu w 23%, naganny stosunek 
do członków rodziny oraz problemy finansowe w 9%, inne przy-
czyny w 3%.

Czy zatem istnieje recepta na długoletnie pożycie małżeńskie?
Zgodny związek to nie kwestia przypadku, łutu szczęścia czy 

znakomitego dopasowania gwiezdnego. To wzajemna miłość, 
budowane latami prawidłowe relacje i wspieranie się. umiejęt-
ność pokonywania kryzysów, które przecież- jak w każdej grupie 
społecznej- pojawiają się na kolejnych etapach związku. Psycho-
logowie rodziny twierdzą, że kryzys jest potrzebny, by małżeństwo 
rozwijało się, ewoluowało, niektórzy ryzykują twierdzenie, że bez 
tego w ogóle nie można mówić o rozwoju w wielu dziedzinach.
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KILKA PORAD DLA DOBREGO ZWIąZKu:
1. Kłóćcie się, nie obrażając siebie nawzajem. Nie tłumcie nega-

tywnych emocji. Nie wyzywajcie się. 
2. Nie bądźcie uparci. Nauczcie się wyciągać rękę na zgodę. 
3. Obdarowujcie się bez okazji. Byle nie za często - to ma być 

przyjemność, nie obowiązek. 
4.Przestrzegajcie rytuałów. To może być czynność, której wspólne 

wykonywanie sprawia Wam radość. Lubicie spędzać wspólnie 
czas przy stole? Jedzcie razem kolację. 

5. Rozwijajcie zainteresowania, nie rezygnujcie z hobby. Znajdźcie 
czas tylko dla siebie

Oczywiście każde udane małżeństwo do tych kilku punktów może 
dorzucić jeszcze kilka własnych recept, jednak najważniejszy 
jest efekt.
W Jaworzu 9 złotych par najwyraźniej posiadło tajniki tej ważnej 

wiedzy życiowej, bowiem postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z dnia 30 lipca 2012r. Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” w Gminie Jaworze uhonorowani zostali 
Państwo :
- Małgorzata i Edward könig, którzy zawarli małżeństwo

14 lutego 1962 r.
- Maria i Wiesław klimaszewscy, którzy zawarli małżeństwo

7 kwietnia 1962 r
- Krystyna i Edward czader, którzy zawarli małżeństwo 21 kwietnia 

1962 r.
- Stanisława i Michał tracz, którzy zawarli małżeństwo 14 lipca 

1962 r.
- Zofia i Piotr dybała, którzy zawarli małżeństwo 29 września 

1962 r.
- Barbara i Józef knyps, którzy zawarli małżeństwo 20 paździer-

nika 1962 r.
- Lucyna i Antoni lewandowscy, którzy zawarli małżeństwo

26 października 1962 r.
- Emilia i Adam stekla, którzy zawarli małżeństwo 10 listopada 

1962 r.
-  Anna i Jan getfert, którzy zawarli małżeństwo 27 grudnia 1962 r.

„Małżeństwo nie jest stanem - jest umiejętnością”- napisała 
Magdalena Samozwaniec, dodam, że to wielka sztuka kompro-
misu i rozumienia drugiego człowieka, która może niezmiennie 
trwać 50 lat.

Foto: Marek Wieja
Przygotowała Agata Jędrysko

Źródła: 
Wikipedia - http://zdrowie.trojmiasto.pl/Kryzys-
malzenski-czy-to-sie-da-przezyc-n18764.html

Dane uSC w Jaworzu
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DANE LICZBOWE O MIGRACJI MIESZKAŃCÓW
GMINY JAWORZE W ROKu 2012
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ZESTAWIENIE LICZBOWE MIESZKAŃCÓW GMINY JAWORZE
WEDŁuG WIEKu – ROK 2012

UNIVERSAL AGENT S.A.
PRACA

dla telekonsultantów do obsługi klienta

PODSTAWA + PROWIZJA
CV: rekrutacja-bielsko@universalagent.pl

lub kontakt telefoniczny: 660 691 100

Legenda : K – kobieta  M – Mężczyzn
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Aktualizacja na dzień 15.01.2013r.:

galeria:
KAŻDEGO MIESIąCA TEMATYCZNE WYSTAWY MALARSTWA/
FOTOGRAFII/RęKODZIEŁA LOKALNYCH LuB REGIONALNYCH 
ARTYSTÓW, SPOTKANIA AuTORSKIE, RÓŻNEGO RODZAJu 
ZAJęCIA I SPOTKANIA ITP.
– INFORMACJA NA PLAKATACH, STRONIE INTERNETOWEJ 
WWW.OPGJ.PL

2 inFormacJe tUrystyczne:
BEZPŁATNE MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 
DOTYCZąCE GMINY JAWORZE, JAK RÓWNIEŻ ODPŁATNE 
MATERIAŁY W POSTACI: MAP, GRY PLANSZOWEJ, KSIąŻKI 
MONOGRAFII JAWORZA ITP.

warsztaty:
– taneczne – praca z dziećmi i młodzieżą dzięki wykorzystaniu 
między innymi środków finansowych Pełnomocnika Wójta ds. 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Pełnomocnik 
ds. przeciwdziałania narkomanii.

– szacHowe – w trakcie organizacji.

orkiestra dęta „glorieta” – ORGANIZACJA 1 RAZ 
W TYGODNIu PRÓB Z NOWYM REPERTuAREM, KTÓRY ZO-
STANIE ZAPREZENTOWANY PODCZAS GMINNYCH IMPREZ 
I OKOLICZNOŚCI.

styczeŃ:
– SYLWESTER – AMFITEATR,
– GALERIA – WYSTAWA MALARSTWA,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE;

lUty i marzec:
– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE;

kwiecieŃ:
– 18-19 KWIECIEŃ – XIV SPOTKANIE AMATORSKICH GRuP 
ARTYSTYCZNYCH SAGA 2013– DOM KuLTuRY W KOZACH 
ORG. STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKu-BIAŁEJ,
– 27 KWIECIEŃ – FESTIWAL PIOSENKI ZuCHOWEJ – AMFI-
TEATR,
– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE;

Wyjazdowe:
– REPuBLIKA CZESKA – KOMORNI LHOTKA – WYSTAWA 
WIELKANOCNA,
– SŁOWACJA – STREČNO – OTWARCIE VAHu – SPŁYW TRA-
TWą PO VÁHu,

maJ:
– 4/5 MAJ –MAJÓWKA (RAJD ROWEROWY, PLENER) – AM-
FITEATR,
– 5 MAJ – MAJÓWKA/ŚWIęTO PSTRąGA GÓRSKIEGO – AM-
FITEATR – LGR BIELSKA KRAINA,
– 25 MAJ – IMPREZA ORGANIZOWANA PRZEZ PRZEDSZKOLE 
NR 1 W JAWORZu,
– KONCERT ORKIESTR DęTYCH „ZŁOTA TRąBKA” – NA TE-
RENIE OŚRODKA WILLA BARBARA,
– ZAWODY ŁuCZNICZE – ORGANIZ. KLuB ŁuCZNICZY X10,
– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE,
– 30 MAJA – BOŻE CIAŁO – AMFITEATR;

Wyjazdowe:
– REPuBLIKA CZESKA – KOMORNI LHOTKA – FESTIWAL 
MALOWANIA,

czerwiec:
– 8 CZERWIEC – PIKNIK RODZINNY – PRZEDSZKOLE NR 2 
W JAWORZu,
– 9 CZERWIEC – SMS WARSZTATY TWÓRCZE – AMFITEATR,
– 22 CZERWIEC – MIęDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW 
EWANGELICKICH – AMFITEATR,
– 29-30 CZERWCA – SMS – MARATON SZTuKI – AMFITEATR,
– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE;

Wyjazdowe:
– REPuBLIKA CZESKA – HORNI TOSANOVICE:
– TuRNIEJ „Old BOYS”,
– TuRNIEJ LEKKOATLETYCZNY;

liPiec:
– 7 LIPCA – SMS – WARSZTATY TWÓRCZE – AMFITEATR,
– RAJD STARYCH SAMOCHODÓW – HOTEL JAWOR, AMFI-
TEATR;
– 21 LIPCA – SMS – WARSZTATY TWÓRCZE –AMFITEATR,
– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,
Wyjazdowe:
– REPuBLIKA CZESKA – KOMORNI LHOTKA – LIGOCKI JAR-
MARK,
– SŁOWACJA – BELÁ – DNI BELI (BELSKAÁ PúŤ),
– WęGRY – DNI JASZSZENTANDRAS

sierPieŃ:
– 4 SIERPNIA – SMS – WARSZTATY TWÓRCZE – AMFITEATR,
– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,

Wyjazdowe:
– SŁOWACJA –TERCHOVÁ- JANOSIKOWE DNI W GMINIE 
TERCHOWEJ,

wrzesieŃ:
– 31 SIERPIEŃ – 1 WRZEŚNIA – JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ 
– DOŻYNKI – AMFITEATR,
– 7 WRZEŚNIA – SMS – WARSZTATY TWÓRCZE – AMFITEATR,
– ZAWODY ŁuCZNICZE – ORGANIZ. KLuB ŁuCZNICZY X10,
– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE;

Wyjazdowe:
– REPuBLIKA CZESKA – TRANOVICE – DOŻYNKI,
– REPuBLIKA CZESKA – HORNI TOSANOVICE – DOŻYNKI,

PaŹdziernik:
– 5 PAŹDZIERNIK – MOuNTAIN MARATON 2013 – ETAP ZA-
WODÓW GÓRSKICH,

– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE;
LISTOPAD:
– 11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI 
– POMNIKI CENTRuM

– GALERIA – WG. OPRACOWANEGO PLANu,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE,

grUdzieŃ:
– 31 GRuDNIA SYLWESTER – AMFITEATR;

– GALERIA – WYSTAWA Z KIERMASZEM ŚWIąTECZNYM,
– WARSZTATY TANECZNE, SZACHOWE,

PLAN DZIAŁANIA/IMPREZ
NA ROK 2013
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Dwie niezwykłe wystawy zorganizowano w styczniu w Galerii 
na Zdrojowej. Nietuzinkowe artystki prezentowały swoje prace, 
które z pewnością mogły inspirować pięknem i pomysłowością 
nieomal każdego

Pierwsza to wystawa malarstwa olejnego małgorzaty sikory, 
zatytułowana „Podarunek niebios”.  

Skąd taki tytuł?  
Nie jest on bynajmniej przypadkowy. Wynika z osobistych prze-

żyć  malarki. Oto kilka słów  zaczerpniętych z jej -swego rodza-
ju-  artystycznego credo: „Czasem Bóg musi dopuścić poważną 
chorobę, aby człowiek zrozumiał, co w życiu jest najważniejsze i  
najprawdziwsze. Potem daje wspaniałe mniejsze i większe cuda, 
abyśmy doświadczali Jego bezgranicznej miłości. Pragnę podzielić 
się z Państwem jednym z cudów w moim życiu – odkryciem moż-
liwości przelania  swoich odczuć na płótna.

Groziła mi utrata wzroku. Bóg sprawił, że widzę więcej i piękniej, 
czuję się szczęśliwa i wolna. On ma takie dary dla każdego, za 
nic, za darmo, trzeba tylko wyciągnąć rękę w modlitwie i zaufaniu. 
Życzę Państwu piękna odkrywania życia”[…]

**********

Również w drugiej połowie stycznia miała miejsce w tutejszej 
galerii ekspozycja prac Jolanty midor pt. Ogniem malowane”- piro-
grafia. Zapewne nie każdy zetknął się z tą formą sztuki, a jak można 
było zobaczyć na przykładzie prezentowanych wyrobów- ogniem w 
drewnie wprawna ręka artysty może oddać każdy szczegół obrazu.  

Sama pirografia to metoda tworzenia nadruków na drewnie. 
używa się do tego pirografu, czyli rozgrzanego prądem elektrycz-
nym rylca. Można nim wypalać na drewnie różne wzory, od nie-
wielkich napisów, po skomplikowane obrazy. Obok prezentujemy 
kilka wybranych prac mogących stanowić wyjątkowy prezent na 
każdą okazję. 

W GALERII NA ZDROJOWEJ

Foto: Piotr Filipkowski



LuTY 17

W imieniu Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa 
Rybacka Bielska Kraina, 
z uwagi na dobiegający 
końca rok 2012 r., przekazujemy informacje o najważniejszych zre-
alizowanych działaniach Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina: 

 – konkurs fotograficzny „Bielska Kraina w obiektywie”,

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
LGR BIELSKA KRAINA W ROKu 2012

 – stworzenie bazy gospodarstw rybackich na stronie LGR 
Bielska Kraina,

 – realizacja pięciu szkoleń w ramach Środka 4.1. – przy-
gotowanie wniosków o dofinansowanie, zasady realizacji 
i rozliczania projektów,

 – bezpłatne szkolenie dla rybaków – „Nowelizacja ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt”, „ustanawia-
nie oraz znoszenie obrębów hodowlanych dla ryb w oparciu 
o ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądo-
wym”, „Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb – zasady 
funkcjonowania”,

 – cykl bezpłatnych szkoleń dla rybaków w ramach Środka 
3.1., na które LGR Bielska Kraina pozyskała dodatkowe 
środki unijne,

 – organizacja JARMARKu RYBNEGO w Czechowicach-Dzie-
dzicach oraz ŚWIETA PSTRąGA GÓRSKIEGO w Jaworzu, 
w tym konkurs kulinarny „WIELKIE GOTOWANIE”,

 – wydanie książeczki kulinarnej „RYBNE PRZYSMAKI”,
 – współorganizacja XII ŚWIęTA KARPIA POLSKIEGO w Ka-

niowie,
 – działania w ramach projektu współpracy: Międzyregionalne 

Zawody Wędkarskie w Rajsku - udział, Strategia KARP 2020, 
organizacja wyjazdu studyjnego na Węgry, wydanie map 
krajoznawczych obszaru LGR Bielska Kraina, postawienie 
w każdej gminie obszaru tablic „Szlak karpia” z danymi go-
spodarstw rybackich,    

 – uczestnictwo w pracach nad Strategią Województwa Ślą-
skiego „Śląskie 2020”,

 – wydanie publikacji promującej gospodarstwa rybackie z ob-
szaru LGR Bielska Kraina,

 – wydanie poradnika dla Wnioskodawców,
 – dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci organizo-

wanych przez LKS „Przełom – Kaniów”,
 – promocja przedświątecznej sprzedaży ryb z obszaru LGR 

Bielska Kraina w Radio Bielsko i lokalnej prasie,
 – udział w wielu wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych 

w regionie, kraju i zagranicą m.in. Targi Grüne Woche, 
Forum Rolnicze Międzyświeć 2012, Wiosenna Konferencja 
Rybacka w Łosiowie, Międzynarodowe Targi „AGROTRA-
VEL” w Kielcach, Międzynarodowe Targi Turystyki w Opolu, 
Wilamowskie Śmiergusty 2012, Święto Gminy w Bestwinie, 
Lato w Jasienicy 2012, XXXVIII Dni Czechowic-Dziedzic, 
XXVI Jaworzański Wrzesień, XIII Dożynki Województwa 
Śląskiego, X Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie, Święto 
Rybaka w Podolszu, Święta na Starówce, Beskidzkie Boże 
Narodzenie, 

 – przystąpienie do Krajowej Sieci Polskich Lokalnych Grup 
Rybackich,

 – ogłoszenie 7 konkursów dla potencjalnych beneficjentów 
w 2012 r.,

Dziękując za zaangażowanie i czynny udział w działaniach 
realizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką Bielska Kraina 
w kończącym się roku, zapraszamy Państwa do czynnego udziału 
w przyszłorocznych przedsięwzięciach!

Foto: P. Filipkowski
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styczeń-luty: kulig
Wystawa twórczości Ewy i Krzysztofa Cza-

drów
10 marca: Władysław Magiera- Zasłużone 

kobiety Śląska Cieszyńskiego.
7 kwietnia: Danuta Szczypka – ks. bp. Juliusz 

Bursche i jego działalność na rzecz rozwoju 
Wisły, a także przyłączenie Śląska Cieszyńskiego po I wojnie 
światowej.

28 kwietnia: Jerzy Ryrych – Zachodnie wybrzeża obu Ameryk. 
Międzynarodowe Koło Ligi Morskiej i Rzecznej – Działalność 

i osiągnięcia.
19 maja: Leszek Richter – Od rośliny do tkaniny... len i wełna 

na naszych terenach.
Promocja wydawnictw Polskiego Związku Kulturalno – Oświa-

towego w Republice Czeskiej.
Tomasz Wróbel – Fotografia Artystyczna.
23 czerwca: Noc świętojańska – obyczaje i obrzędy w opowieści 

etnografa Grzegorza Studnickiego.
21 lipca: Jan Chmiel – Popołudnie poezji i muzyki.
15 września: Józef Szymeczek – Polacy na Zaolziu – ciąg dalszy. 
Anna Brudny – Haft krzyżykowy.
20 października: Podsumowanie konkursu ekologicznego 

przeprowadzonego w jaworzańskich szkołach. Wystawa prac 
konkursowych.

16 listopada: Daniel Kadłubiec – O problemach językowych na 
Ziemi Cieszyńskiej – w tym o gwarze.

Grafika Pawła Stelera i Jana Wałacha.
15 grudnia: Halina Szotek – Obrzędowość od kolebki do grobu. 

Część I - dzieciństwo.

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”, w roku 2012, tak jak w latach 
poprzednich realizowało swoje statutowe cele.

Walne Zebranie Członków, określając kierunki działania Stowa-
rzyszenia na rok 2012 zdecydowało, że głównym celem działania 
powinno być promowanie naszej miejscowości, organizowanie 
otwartych imprez w celu integracji mieszkańców, promowania 
wartości regionalnych wśród mieszkańców Jaworza oraz zaprzy-
jaźnionych z Jaworzem gmin, wskrzeszenie tradycji i dawnych 
zwyczajów.

W celu realizacji tych zamierzeń Stowarzyszenie przystąpiło do 
konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy dla organizacji poza-
rządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa p/t. upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Jaworza, 
przybliżanie jego historii, dorobku, tradycji, zwyczajów i obyczajów 
regionalnych wśród społeczności lokalnej i zaprzyjaźnionych gmin 
zagranicznych poprzez organizowanie spotkań, pokazów imprez 
i wyjazdów integracyjnych oraz przygotowanie materiałów infor-
macyjnych dla turystów.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania oraz zgodnie 
z ofertą i zawartą umową, udało się zrealizować wiele imprez 
integracyjnych, wyjazdów do zaprzyjaźnionych gmin na terenie 
Słowacji i Czech a ponadto na Węgry do Gminy Jaszszentandras. 
Na organizowanych imprezach głównie promowano gminę, doro-
bek kulturalny i dziedzictwo regionalne, jak i prezentowano bogata 
i ciekawą historię Jaworza.

Na plenerowych , takich jak Jaworzańska Majówka, Jaworzański 
Wrzesień, czy w trakcie spotkań w Skansenie i Amfiteatrze oraz na 
wyjazdach do zaprzyjaźnionych gmin na Słowacji, w Czechach, na 
Węgrzech organizowano pokazy tradycyjnych czynności gospo-
darskich, a głównie pokazy przyrządzania tradycyjnych potraw 
regionalnych Śląska Cieszyńskiego i naszego Jaworza, oraz ich 
degustacji.

W Beskidzkim Zespole Leczniczo Rehabilitacyjnym zorgani-

zowano ciekawe spotkanie, na którym zaprezentowano filmową 
wersję spektaklu „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” oraz wy-
świetlono film o Jaworzu, który w fantastyczny sposób przybliżył 
uczestnikom walory gminy; tak klimatyczno – przyrodnicze, jak 
i ciekawe miejsca do zwiedzania, oraz bogatą historię, dorobek 
i aktualne osiągnięcia gospodarcze miejscowości.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób i zostało ono przyjęte 
z wielką aprobatą, tak przez Kierownictwo szpitala jak i samych 
kuracjuszy. Spotkanie pozwoliło ludziom chorym, przebywającym 
w Szpitalu Opieki Długoterminowej BZLR, przybliżyć „miejsce”, do 
którego przybyli na leczenie.

Przygotowano również wystawy prac wykonanych przez człon-
kinie Koła Zainteresowań działającego przy Parafii Ewangelicko – 
Augsburskiej, członkinie KGW oraz Związku Emerytów i Rencistów.

Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy, spotkania, 
wystawy, wyjazdy integracyjno-turystyczne cieszą się wielkim 
zainteresowaniem wśród społeczności naszej gminy. Z roku na 
rok wrasta liczba osób biorących w nich udział.

Ponadto w ramach pozyskanych środków opracowano i wydano 
folder o Jaworzu w ilości 1.000 szt, – pt. „Spacer Śladami hrabiego” 
skierowany do turystów, kuracjuszy, gości odwiedzających naszą 
miejscowość, który ma być przewodnikiem po części zabytków 
i historii naszej pięknej miejscowości.

Realizując nakreślone w ofercie zadania Stowarzyszenie Nasze 
Jaworze, przy ogromnym współudziale organizacji społecznych 
działających na terenie Gminy takich jak: KGW nr 1 i 2, Koło Eme-
rytów i Rencistów, Koło Pań przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, 
TMJ, oraz gminne szkoły i przedszkola zorganizowały:

a) 7 wyjazdowych imprez integracyjnych dla mieszkańców 
Jaworza i tak:

• 20 maja 2012 w ramach niedzielnego aktywnego wypoczynku, 
zorganizowano łącznie z OPG integracyjną imprezę wyjazdową pt. 
„Razem gotujemy, razem się bawimy” Był to wyjazd mieszkańców 
Gminy i Zespołu Regionalnego „JAWORZE” do zaprzyjaźnionej 
Gminy Strećno (Słowacja) na Dni Streć na tzw. „Streczenskie Hody”

Tutaj, Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” przygotowało:
– stoisko z materiałami promującymi historię i dorobek kulturalny

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW
JAWORZA
POSIADY 2013

z życia organizacJi PozarządowycH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA „NASZE JAWORZE” 
ZA ROK 2012
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Jaworza oraz promocję książki Jadwigi Roik „Dzieje Jaworza 

na przestrzeni wieków”
– pokaz gotowania tradycyjnej regionalnej jaworzańskiej kwa-

śnicy oraz poczęstunek potrawą ok. 150 osób – częstowano także 
m.in. chlebem ze smalcem oraz kołaczem wiejskim.

– także odbyło się wspólne śpiewanie i biesiadowanie miesz-
kańców obu zaprzyjaźnionych miejscowości oraz fantastycznie 
przyjęty występ Zespołu Regionalnego Jaworze

• 9 czerwca tradycyjny „Piknik Rodzinny u Nalewajki” w Hnojniku 
w Czechach, połączony z okazji Dnia Dziecka ze zwiedzaniem 
ZOO w Ostrawie

W ramach Pikniku przygotowano poczęstunek dla uczestników 
tradycyjnymi potrawami naszego regionu jak: chleb ze smalcem, 
chleb z serem, czosnkiem oraz kołacz

• 23 czerwca – wspólnie z Ośrodkiem Promocji wyjazd do Za-
zrivy w ramach imprezy pt. „Poznajemy ludzi, tradycję i kuchnię 
Doliny Terchowa” na Festiwal i Mistrzostwa gotowania haluszek. 
Przygotowano również degustację naszych potraw regionalnych 
(chleb ze smalcem, kołacz)

• W dniach 27-29 lipca – trzydniowy polsko-czeski wyjazd do 
zaprzyjaźnionej Gminy Jaszszentrandras na Węgrzech z udziałem 
Starostów dorzecza Stonawki.

Na w/w wyjeździe promowano nasze Jaworze poprzez: –
– zapoznanie mieszkańców Jaszszentandras z historią, osią-

gnięciami, dorobkiem i zwyczajami Jaworza,
– promocję książki o historii Jaworza Jadwigi Roik i Mariusza 

Makowskiego „Saga rodu Saint Genois D’ Anneaucourt “
– wspólne gotowanie w kotle tradycyjnej potrawy – „jaworzańskiej 

kwaśnicy”, w ramach akcji „Gotowanie bez granic” – degustacja 
(około 200 osób) 

– udział w gotowaniu – „węgierskiego gulaszu”
– przygotowanie dla uczestników plenerowej imprezy, degustacji 

regionalnych potraw Śląska Cieszyńskiego – (kołacz, chleb ze 
smalcem, ciastka cieszyńskie)

• 4 sierpnia 2012 współudział w organizowanym przez GOK 
dla mieszkańców Jaworza, integracyjnym wyjeździe w ramach 
współpracy transgranicznej do zaprzyjaźnionej Gminy Toszanowice 
na „Tosańskie Ohnie” –

– promocja Gminy Jaworze (materiały promocyjne, foldery 
o Jaworzu, książka Jadwigi Roik „Dzieje Jaworza na przestrzeni 
wieków” oraz poczęstunek wiejskim kołaczem

• 22/23 września 2012 – zorganizowanie integracyjno-turystycz-
nego, autokarowego wyjazdu „Sladami Janosika” – do Zakopanego 
i Małego Cichego

• 20 października 2012 wspólnie z TMJ w Jaworzu turystyczno-
edukacyjną imprezę wyjazdową – Spotkanie z historią – „Szlakiem 
zamków na Zaolziu” – (zwiedzanie Muzeum Tatry w Kopszewnicy, 
Skansenu w Rożnowie, Zamku w Hotwaldzie)

b) 4 ogólnodostępne imprezy dla mieszkańców Gminy wraz 
z pokazami wykonywania tradycyjnych czynności gospodarskich 
oraz potraw regionalnych wraz z ich degustacją i tak:

• 26 maja imprezę plenerową w Amfiteatrze pt. Wskrzeszamy 
tradycję – „Wspólne smażenie „jajecznicy”, oraz organizowanego 
przez OPG Koncertu Orkiestr Dętych i Święta Ludowego, na któ-
rych to przeprowadzono

– tradycyjne smażenia jajecznicy (tradycja z okresu Zielonych 
Świąt,) oraz degustacja i poczęstunek potrawą uczestników 
imprezy (około 500 porcji, w tym 150 ze środków pozyskanych 
w ramach zadania)

– pokaz gotowania jaworzańskiej kwaśnicy oraz poczęstunek 
potrawą uczestników otwartej imprezy (ok. 600 porcji)

– poczęstunku uczestników otwartej imprezy chlebem ze smal-

cem ze skwarkami i czosnkiem
– wystawa robótek ręcznych – prac członkiń Koła Zainteresowań 

przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
• 1 września 2012. spotkanie w Skansenie z gośćmi z zaprzyjaź-

nionej Gminy węgierskiej Jaszszentandras oraz Gmin Czeskich, 
przybyłych do Jaworza na Jaworzański Wrzesień

• 30 września 2012 – cykliczna, otwarta plenerowa imprea dla 
mieszkańców pt. „Spotkanie z tradycją w Skansenie” – (udział ok. 
80 osób) – wspólne biesiadowanie i śpiewanie, wspólne pieczenie 
ziemniaków, gotowania żuru z ziemniakami, poczęstunek chlebem 
ze smalcem ze skwarkami

• 24 października Spotkania w Skansenie – pt. „Spotkanie z tra-
dycją” – pokaz wędzenia kiełbasy, gotowanie kwaśnicy, pieczenia 
ziemniaków, smażenie placków ziemniaczanych,

c) 2 wystawy dorobku naszych rodzimych twórców tj w Galerii 
przy Zdrojowej oraz podczas Maratonu Sztuki wystawy dorobku 
Pań Koła Zainteresowań przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

d) Ponadto 20 października 2012 zorganizowano dla kuracjuszy 
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, spotkanie, 
o czym już wspomniano wyżej, pt. „Spotkanie z Jaworzem i jego 
dziedzictwem kulturowym” – na którym to, wyświetlono film 
o osiągnięciach i i dorobku kulturalnym Gminy pt. „Jaworze” oraz 
prezentacja filmu „Kurort” (udział ok. 60 osób)

e) 30 listopada 2012 zorganizowano cykliczny wieczór poetycki 
pt. „Andrzejkowy wieczór z poezją”, na którym rodzime poetki: Kry-
styna Gutan, Gabriela Sliwka, Halina Podkówka, zaprezentowały 
własny dorobek artystyczny(wiersze) oraz odbył się krótki recital 
poezji śpiewanej i pokaz filmu „Jaworze”

Ponadto Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” ściśle, tak jak do-
tychczas, współpracowało z Ośrodkiem Promocji Gminy i aktywnie 
uczestniczyło w imprezach masowych organizowanych przez 
OPG takich jak – „Jaworzańska Majówka, Jaworzański Wrzesień, 
Dożynki, Koncert Orkiestr Dętych i innych.

Na Jaworzańskim Wrześniu zorganizowano pokaz gotowania 
żurku śląskiego. Przygotowano i wydano 400 porcji żurku z kieł-
basą, jajkiem i ziemniakami. Koszt produktów na realizację tego 
zadania pokrył Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Należy pod-
kreślić, że członkowie Stowarzyszenia wraz ze współpracującymi 
organizacjami, jak: KGW oraz Koło Emerytów i Rencistów łącznie 
na wyjazdach oraz imprezach plenerowych na terenie Jaworza 
(o których mowa wyżej) przygotowali degustację oło 1.500 osób.

Koszt realizacji zdania publicznego, które zamknęło się w kwocie 
ponad 13.400 zł, z czego środki z dotacji wyniosły tylko. kwotę 
8.500 zł, czyli 63,4% natomiast pozostałe środki pokryte były przez 
Stowarzyszenie, głównie uczestników imprez wyjazdowych. Środki 
z dotacji skierowane były głównie na organizację wystaw, pokazów, 
przygotowanie degustacji dla uczestników wielu imprez. Należy 
nadmienić, że koszt części wyjazdów, jak np. do Zakopanego, 
na Węgry praktycznie w całości pokryte były przez uczestników 
wyjazdu.

Podkreślić, należy że realizacja wszystkich tych zadań była 
możliwa dzięki zaangażowaniu naszych członkiń, pełniących 
również funkcję przewodniczących organizacji pozarządowych, 
jak: KGW Nr 1 i 2, Koła Emerytów, koła Pań jak i członkiń tych 
organizacji oraz współpracy i pomocy ze strony Ośrodka Promocji 
Gminy, nauczycieli i młodzieży szkolnej i Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego, oraz pracy członków Stowarzyszenia, za co 
wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia
„Nasze Jaworze”
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Czas przedświąteczny w parafii ewangelickiej upłynął na licznych 
spotkaniach adwentowo-gwiazdkowych dla dzieci i starszych. Nie 
inaczej było w oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
w Jaworzu. 10 grudnia 2012 roku zorganizowany był Wieczór Ad-
wentowo-Opłatkowy w którym uczestniczyli zaproszeni członkowie 
parafialnego oddziału akcji katolickiej na czele z ks. probosz-
czem adamem gramatyką. W czasie tego Wieczoru zgromadzeni 
w sali parafialnej wysłuchali Rozważania Adwentowego ks. radcy 
Ryszarda Janika, pozdrowień i życzeń Gości z Akcji katolickiej oraz 
Gospodarzy, a także recytacji 3 wierszy Pani Krystyny Gutan. Był 
czas na wspólny śpiew i wzajemne życzenia oraz podzielenie się 
opłatkiem. Całość wzbogacona była programem multimedialnym, 
o który zadbał niżej podpisany. 

Tuż po świętach 30 grudnia PTEw. współorganizowało Koncert 

Kolęd w kościele ewangelickim w Jaworzu. 
Natomiast 7 stycznia 2013 roku odbyło się Zebranie Spra-

wozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw. w Jaworzu  Po 4-letniej 
kadencji ustępujący Zarząd po przedstawieniu sprawozdań za 
rok 2012 otrzymał absolutorium. w wyniku wyborów prezesa 
oddziału i zarządu, nowym prezesem został dotychczasowy 
sekretarz Jan kliber, zastępcą prezesa został wybrany pan 
tomasz wróbel, sekretarzem została wybrana pani danuta 
kubala, skarbnikiem pozostał pan Józef król, na członków 
zostali powołani panowie: leopold kłoda i Jerzy chałupski, 
zaś zastępcą został pan mariusz Fender z Międzyrzecza, które 
przypisane jest do oddziału w Jaworzu, jak i też ze względu na 
wspólną historię obu parafii. Tak „skrojony” zarząd ukonstytuował 
się 14 stycznia 2013 roku. Na drugim styczniowym zebraniu 
23.01.2013 z prelekcją p.t. ewangelicki etos pracy na przykła-
dzie rodziny wedlów – właścicieli zakładów cukierniczych 
w warszawie wystąpił pan Jacek Bartnik z Bielska Białej.

PRZEŁOM ROKu 2012/2013
W POLSKIM TOWARZYSTWIE 
EWANGELICKIM

ŚWIąTECZNE SPOTKANIE 
CZŁONKIŃ KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH NR 1 W JAWORZu

12 grudnia 2012 tradycyjnie jak co roku, w Sali 
pod „Goruszką” odbyło spotkanie opłatkowe 
członkiń koła gospodyń wiejskich nr 1 w Ja-
worzu, które zainaugurował świetny występ 
młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii 
Dąbrowskiej. Młodzi artyści w pięknych regio-
nalnych strojach, znakomicie władający gwarą 
przenieśli uczestniczki spotkania w przeszłość 
– „w szkolne lata”

Po występie, przewodnicząca Danuta Mynar-
ska w imieniu własnym i zarządu, podziękowała 
młodzieży i opiekunom, za uprzyjemnienie spo-
tkania, zaś wszystkim złożyła serdeczne i gorące 
życzenia świąteczne. Później już tradycyjnie 
łamano się opłatkiem i składano sobie te najpięk-
niejsze, bo bardzo osobiste życzenia.

To był także znakomity czas, by w aroma-
cie kawy wspominać, dzielić się przeżyciami, 

Jan Kliber

planować. Nie mogło także na stołach zabraknąć świątecznych 
przysmaków.

I tak smakowano i rozmawiano do późnych godzin wieczornych.
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SPOTKANIE ŚWIąTECZNO 
-NOWOROCZNE KGW NR 2

„Czego Bóg oczekuje od nas?” - to hasło styczniowego Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25, 01). Jednocześnie to temat 
rozważań prowadzonych podczas nabożeństw. Zaproponowała go 
w tym roku wspólnie: Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episko-
patu Polski i Polska Rada Ekumeniczna. Centralne nabożeństwo 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej (kościoła katolickiego) miało miejsce 
w niedzielę 20 stycznia, w ewangelickim kościele Zbawiciela 
w Bielsku-Białej. W Jaworzu  wspólne nabożeństwa gromadzące 
wiernych i księży zarówno wyznania rzymskokatolickiego, jak 
i ewangelicko-augsburskiego odbywają się co roku na przemian 
w kościele ewangelickim, bądź  katolickim. W tym roku nabożeń-
stwo było sprawowane w katolickim kościele pw. Opatrzności 

Bożej, zaś kazanie wygłosił proboszcz parafii ewangelickiej ks. 
Władysław Wantulok.

O JEDNOŚć CHRZEŚCIJAN

Info: KGW nr 1

Info: KGW nr 2

Również w miesiącu grudniu członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich nr 2 z Jaworza Średniego miały swoje spotkanie świątecz-
no-noworoczne w restauracji „Zdrojowa” w centrum Jaworza. 

Także i podczas tego spotkania pod przewodnictwem Ireny Mikler 
„szefowej” KGW nr 2 był czas na wspólne życzenia, wspomnienia  
i podsumowania mijającego roku 2012.

Foto: Józef Czader

SPOTKANIE SAMORZąDOWCÓW  
Z BISKuPEM DIECEZJI 
BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 
KS TADEuSZEM RAKOCZYM

Na spotkanie z ordynariuszem bielsko-żywieckim ks. biskupem 
Tadeuszem Rakoczym 3 stycznia 2013 przybyli posłowie i senato-

Piotr Filipkowski

rowie regionu, prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie kilku 
powiatów Śląska i Małopolski, radni, wójtowie z terenu diecezji biel-
sko-żywieckiej. Naszą gmine reprezentowali wójt Zdzisław Bylok, 
sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka, radni: Danuta 
Mynarska, Zbigniew Putek, Krystyna Szczypka oraz Irena Mikler. 
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Symboliczną datą wyzwolenia spod okupacji niemieckiej Jaworza 
jest 14 lutego 1945 roku. Trudno byłoby przyjąć jedną datę dla 
całego ówczesnego Jaworza- wcześniej wyzwolona została część 
Jaworza Średniego i Dolnego, a w kwietniu Jaworze Nałęże. Na 

naszej ziemi poległo wielu czerwonoarmistów, którzy walczyli za 
swoją i naszą wolność. To co działo się później, a zostało ustalone 
przez tzw Wielkie Mocarstwa podczas konferencji w Jałcie, Tehera-
nie i Poczdamie to już element politycznych rozgrywek mocarstw- 
także kosztem naszej Ojczyzny. Ocena tamtych dni i wspomnienia 
przekazywane przez dziadków niechaj będą uzupełnieniem do 
niniejszego rocznicowego wspomnienia.

Przedświąteczny okres w Stowarzyszeniu 
Miłośników Sztuki przebiegał pod znakiem 
wspólnego pieczenia piernikowych smakoły-
ków oraz włączeniem się do akcji pn. „Paczka 
świąteczna dla rodzin”, organizowanej przez 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Biel-
sku-Białej, z inicjatywy mieszkańców Jaworza 
– Agnieszki Pomper i Grzegorza Raszki.

W grudniu 2012r. Agnieszka Pomper będąca Przewodniczącą 
samorządu uczniowskiego PLO w Bielsku-Białej oraz jej chłopak 
Grzegorz Raszka, zwrócili się do Zarządu SMS z prośbą o włącze-
nie się do organizowanej przez PLO akcji pn. „Świąteczna paczka 
dla rodzin wielodzietnych”, polegającej na przygotowaniu paczek 
i przekazaniu jej wybranym rodzinom z gmin powiatu bielskiego. 
Zarząd SMS z radością przyłączył się do organizowanej akcji i po-
mógł przy tworzeniu paczki, która następnie została przekazana 
wylosowanej rodzinie wielodzietnej z terenu Gminy Jaworze. Ty-
dzień przed świętami, w sobotni poranek SMS wraz z inicjatorami 
całej akcji udali się do rodziny, celem przekazania paczki i złożenia 
świątecznych życzeń.

Trudno opisać, jak wiele łez wzruszenia i radości wywołała cała 
akcja na twarzach członków obdarowanej rodziny. To dało wyraz 
temu, jak bardzo potrzebne są takie akcje charytatywne, które 
przynoszą drugiemu człowiekowi radość, uśmiech, poczucie bez-

ŚWIąTECZNA PACZKA 
DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTuKI  
W JAWORZu

serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby 
(dzieci, młodzież, dorośli)

do udziału w trwających warsztatach  
 

C A P O E I R A

Osoby chętne proszone są o kontakt z Panią
Barbara Galocz-Siwiecką pod nr tel. 667-130-495

lub na e-mail: capoeira.jaworze@wp.pl.

68 ROCZNICA WYZWOLENIA
JAWORZA

z kart Historii Jaworza

pieczeństwa szczególnie w tak ważnym okresie, jakim są święta.
Stowarzyszenie Miłośników sztuki w imieniu własnym oraz obda-

rowanej rodziny z Gminy Jaworze, serdecznie dziękuje Agnieszce 
Pomper i Grzegorzowi Raszcze, jak również wszystkim uczniom 
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za za-
inicjowanie całej akcji i chęci niesienia pomocy osobom, o których 
na co dzień zapominamy.

Barbara Galocz-Siwiecka

Redakcja EJ
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Czyli, co jeszcze zawierają o Jaworzu blisko dwustuletnie za-
piski różnych naukowców, które z biegiem lat stały się niemalże 
„białym krukiem”.

W 2000 roku dokonano odbitki bardzo ciekawego dokumentu 
dot. okresu uzdrowiska w Jaworzu. Jest to dwukartkowa okładka, 
na której na tytułowej stronie znajduje się ozdobny ekslibris z na-
pisem „Milleniaeum Anno Domini 2000 Kraków, a pod spodem 
w ozdobnej ramce jest napis „Dzieje Gminy Jaworze”. Na obydwu 
wewnętrznych stronach, na kartach czerwonego koloru, ozdobio-
nych różnymi esami i floresami, jest zapis o następującej treści: 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Sło-
wiańskich, wydany pod Redakcyą Filipa Sulimierskiego, redaktora 
„Wędrowca”, magistra nauk fizyczno-matematycznych i Szkoły 
Głównej Warszawskiej, Bronisława Chlebowskiego, magistra nauk 
filologiczno-historycznych i Szkoły Głównej Warszawskiej, Włady-
sława Walewskiego, obywatela ziemskiego, kandydata nauk dyplo-
matycznych uniwersytetu dorpackiego. Skład Główny w Redakcyi 
„Wędrowca”, ul. Nowy Świat Nr. 59. Warszawa, nakładem Filipa 
Sulimierskiego i Władysława Walewskiego. Druk „Wieku” Nr. 59. 
1880. Pieczęć okrągła z napisem” Memoriał Królestwa Polskiego, 
Reprint Anno Domini 1880.Jaworze, niem. Ernsdorf, al. Ernsdorf bei 
Bielitz, miasto na Szląsku austr., pow. bielski, u stóp malowniczej 
grupy Beskidów, zwane górami Równia i Skałka, pod 49º, 44´´ szer. 
i 36º 17´12´´dług., 263 metry npm., o 3 kwadranse drogi od Bielska. 
Jest tu parafia kat. (1063 dusz. katol. , 979 ewang., 26 izrael.) dek. 

bielskiego, parafia ewangelicka od roku 1782 (dusz ewan. 2970), 
szkoła ludowa, stacya pocztowa (na trakcie z Cieszyna do Bielska, 
między Skoczowem a Bielskiem), st. telegr., zarząd dóbr J., zakład 
leczniczy, wodny i żętyczny, mieszkańców 2005 w całej gminie, 
obejmującej 6 miejscowości; J.- średnie 673 mk., J.- dolne 793 mk., 
J.- górne 336, Nałęcz 198, Blatnia (St. Genois) 88, Pelchrim 17. 
gruntu 3845 mr. Niegdyś książęce dobra J. należały do Bielska, 
później rozdzielone dostały się 1793 drogą kupna rodzinie hrabiów 
Saint Genois d’Anneaucourt, do której odtąd należą. Zakład leczni-
czy istnieje tu od r. 1863, urządzony przez właścicieli dóbr. Średnio 
w ciągu lata ciśnienie powietrza wynosi tu 325 linij paryskich, 13º do 
14º R. Temperatura a wilgotność 70%. Zakład leży bądź w parku, 
bądź tuż obok. Wodolecznica 1876 udoskonalona. Jaworze, pisze 
Winc. Pol, leży w uroczej dolinie, otoczonej łagodnemi wzgórkami. 
Podgórza wznoszą się tu łagodnie ku południowi, a pojedyńcze ko-
piaste góry, miejscami nagie, miejscami gajami okryte, wystrzelają 
z tego wyniosłego trzonu. Wzgórki te nazywają miejscowo „kępami” 
a całą okolicę górzystą Jaworskiemi górami. Te opadają w jednę 
stronę na Białą rzekę, ku wschodowi, a na zachodzie zamyka je 
dolina górnej Wisły, która z Szląskiego Beskidu odprowadza wody 
i pod Skoczowem w równiny wstępuje. Jaworskie góry są przeorane 
gęstymi wąwozami. Wąwozy te są kosmami gajów obrosłe, równie 
jak i kopczaste kępy. uprawa zbóż wstępuje szachownicą na góry 
i ztąd ma okolica wiele malowniczego ruchu, tak z powodu różno-
ści poziomu i rozmaitości kształtów plastycznych, które się coraz 
innemi zawodzą barwami. Powietrze jest tu prawdziwie dobre, 
prawie już górskie a jednak bez ostrości gór. Czyt. Także Kłosy 
tom 11, 12, 13 i Tyg. illustr. z roku 1877 Nr. 73. F.S.

DZIEJE GMINY JAWORZE

ŚWIąTECZNO – NOWOROCZNY 
CZAS W PuBLICZNYM 
PRZEDSZKOLu SAMORZąDOWYM 
NR 1 W JAWORZu.

nasze dzieci, nasza młodzież

W naszym przedszkolu okres poprzedzający ten świąteczny 
czas był niezwykle pracowity. Kultywowanie tradycji i zwyczajów 
świątecznych zajmuje szczególne miejsce w edukacji przed-
szkolnej. Magia świąt i świątecznych przygotowań trwała w na-
szym przedszkolu już na miesiąc przed końcem roku. Wszystko 
zaczęło się 4 grudnia, od spektaklu teatralnego zatytułowanego 
„Tajemnicze święta skrzata”, na który zostały zaproszone dzieci 
starsze do Gminnej Biblioteki. Dzień później wszystkie przedszko-
laki uczestniczyły w ważnym wydarzeniu, jakim było spotkanie 
z Mikołajem. Dzieci godnie przyjęły jegomościa w czerwonym 
płaszczu. Przedszkolaki przygotowały Mikołajowi niespodziankę 
w postaci wierszy i piosenek. Ten niezwykły gość porozmawiał 
z dziećmi, a nawet dał się zaprosić do wspólnej zabawy ta-
necznej, no i oczywiści obdarował dzieci słodyczami i prezen-
tami. Spotkanie z grudniowym gościem na długo pozostanie  
w pamięci przedszkolaków.

Boże Narodzenie to najmilsze święta szczególnie dla dzieci. 
Okres przedświąteczny to czas poznawania tradycji bożonarodze-
niowych, dekorowania sal, strojenia choinek, wykonywania kartek 
świątecznych. W połowie grudnia najmłodsza grupa elfów zapro-

siła na zajęcie otwarte rodziców. Maluszki wspólnie z opiekunami 
wykonywały ozdoby choinkowe. W świąteczny czas w naszym 
przedszkolu roztaczał się zapach nie tylko choinek, ale także 
świątecznych wypieków. Grupa skrzatów robiła rogaliki orzecho-
we, a grupy najstarsze przygotowywały ciasteczka korzenne. Te 
słodkie łakocie były miłym, świątecznym prezentem dla rodziców.

Wyjątkowymi dniami zapisały się świąteczne spotkania z rodzi-
cami. 18 i 19 grudnia zaprosiliśmy rodziców do wspólnego kolędo-
wania. Dzieci z grupy skrzatów, a później dwie grupy straszaków 

Przepisała z zachowaniem ówczesnej pisowni – JR. 23.01.2013 r.
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Babcia i Dziadek są po rodzicach najbliższymi osobami dla dzie-
ci. Często już w dorosłym życiu, sięgając do wspomnień z dzieciń-
stwa, przywołujemy obraz babci: jej uśmiechniętą i kochającą twarz, 

jej ręce zawsze gotowe, aby nas pogłaskać, przytulić i pomóc... 
Dlatego Dzień Babci i Dziadka to uroczystość, która już na stałe 
zagościła w kalendarzu imprez i uroczystości w Przedszkolu Nr1. 

Również w tym roku przedszkolaki wraz z nauczycielami pamię-
tały o tym wspaniałym świecie i zaprosiły Babcie i Dziadków do 

wystawiły przedstawienia jasełkowe. Wspólne śpiewanie kolęd, 
pastorałek, świąteczne życzenia były nieodzownymi elementami 
tych spotkań. Ponadto uroczystości te przepełniały radość, miłość 
i życzliwość. Wszyscy staraliśmy się, aby te grudniowe dni z bez-
troskiego dzieciństwa zapisały się głęboko i szczęśliwie. 

Nowy Rok 2013 rozpoczęliśmy od wyjazdu do Bielskiego 
Centrum Kultury w Bielsku – Białej na przedstawienie teatralne 

„Andersen w trzech odsłonach”. 
Natomiast 9 stycznia w naszym przedszkolu odbył się wielki 

karnawałowy bał.
Ach, co to była za impreza! Najpierw parada kostiumowa w rytmie 

disco. Potem muzyczne konkursy, tańce i pląsy w rytmie muzycz-
nych hitów. No i na końcu słodki poczęstunek, niespodzianka – 
banany skąpane w fontannie czekoladowej. 

11 stycznia grupa skrzatów zaprosiła rodziców na zajęcie zatytu-
łowane „Zimowe potrzeby ptaków”. Podczas zajęcia dzieci uczest-
niczyły w zabawach ruchowych, logortymicznych, rozwiązywały 
zagadki, wysłuchały apelu ptaków i uświadomiły sobie potrzebę 

dokarmiania zwierząt zimą. W tym miejscu należy przypomnieć, 
iż w naszym przedszkolu już od początku zimy nasza ptasia ja-
dłodajnia wznowiła działalność.

Ponadto jaworzanskie przedszkolaki uczestniczyły w corocznej 
akcji „Góra grosza”, która pomaga dzieciom z Domów Dziecka 
w całej Polsce. 

ŚWIETO BABCI I DZIADKA 
W PRZEDSZKOLu NR 1

Krystyna Ejtel
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„… W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa

Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś …”

Początek Nowego Roku to czas kiedy stawiamy sobie nowe 
wyzwania, podejmujemy postanowienia, a jednocześnie bliska jest 
nam jeszcze świąteczna atmosfera. Nieodłączną jej częścią jest 
udział w spotkaniach z kolędą, przy opłatku, czy gromadzenie się 
na przedstawieniach jasełkowych. Dlatego też w naszym przed-
szkolu został ogłoszony konkurs kolęd i pastorałek, do udziału 
w którym zgłaszali swoje pociechy rodzice jeszcze przed święta-
mi. Konkurs odbył się w dniu 4 stycznia 2013 roku w godzinach 
przedpołudniowych kiedy to wszystkie przedszkolaki zgromadziły 
się w dużej sali, zasiadając na widowni. Powołane zostało rów-
nież jury składające się z części grona pedagogicznego wraz 
z Dyrekcją, którego zadaniem była ocena zgłoszonych dzieci do 
konkursu w liczbie 23. Występujący mieli okazję zaprezentować 

się na specjalnie przygotowanej dla nich scenie ze sprzętem 
nagłaśniającym. Wszystkie dzieci wykazały się wielką odwagą 
i zaprezentowały wspaniale swoje utwory, co świadczyło o dużym 
zaangażowaniu ze strony rodziców. Występujący byli doskonale 
przygotowani wokalnie, a część spośród nich zaprezentowała 
się w specjalnie przygotowanych strojach, jak też z odpowiednio 
dobranym akompaniamentem, używając przy tym różnorakich 
instrumentów takich jak: trójką syntezator, bębny i pianino. Po 
zliczeniu punktów udało się wyłonić zwycięzców, a mianowicie: 
I miejsce zajęli egzequo Michał Ogrodnik oraz duet Zosia Podsiadlik 
i Michał Smuda, II miejsce również egzequo Nadia Ptak oraz Witek 
Bożek, III miejsce zajęła Asia Parzyk, a wyróżnienie za najlepiej 
wykonany akompaniament otrzymała Stefcia Sowa. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody rzeczowe, a dyplomy i książeczki otrzymali wszy-
scy biorący udział w konkursie. Podczas uroczystego wręczania 
nagród wykonano pamiątkowe zdjęcia i wszyscy jeszcze raz zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. Wszystkim dzieciom i ich rodzicom 
gratulujemy i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli 
przeżyć wspaniałe chwile z kolędą i odkrywać nowe talenty wśród 
naszych wychowanków. 

PRZEDSZKOLE NR 2 
KONKuRS KOLęD

JAK KARNAWAŁ – TO ZABAWA!
PRZEDSZKOLE NR 2 JAWORZE

Jaworzańskiej Strażnicy.
Recytowały tam wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Trud dzieci 

został nagrodzony gromkimi brawami, a niejednej babci i dziadkowi 
łezka zakręciła się w oku. Tuż po zakończeniu uroczystości przed-
szkolaki wręczyły dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. 
W czasie trwania występu goście mogli poczęstować się przy-
gotowanym ciastem. Słodki poczęstunek był okazją do rozmów, 
wspomnień i bliższego poznania się przybyłych gości. Ten piękny 
i jakże ważny dzień pozostanie na długo wszystkim w pamięci.

Jak co roku zgodnie z karnawałową tradycją zachęcamy dzieci 
do pląsów, zabaw i uśmiechu. Dlatego wraz z nadejściem Nowe-
go Roku na dzieci czekała miła niespodzianka - karnawałowy bal 
przebierańców. Noworoczny bal jest atrakcją dla wszystkich dzieci. 
Za kogo przebrać w tym roku swoje pociechy? - zastanawiali się za-
troskani rodzice. I tym razem rodzice stanęli na wysokości zadania 
przygotowując piękne bajkowe stroje. Wśród dziewczynek domi-
nowały królewny, księżniczki i wróżki; wśród chłopców – waleczne 
postacie z bajek Spiderman-y, Batman-y, rycerze i piraci. Taniec 
jest tą formą aktywności, która wyzwala ruch i emocję. W rytmach 
muzyki dzieci zaprezentowały nie tylko stroje, a także umiejętności 
taneczno-rytmiczne. Tańczyliśmy w rytmach muzyki dyskotekowej 
i brazylijskiej samby. Było cudnie. Zabawę poprowadzili wodzireje 
tworząc klimat bajkowej scenerii, zabaw i konkursów tanecznych 
z nagrodami. Nie zabrakło też zabaw z roztańczonymi balonami, 
które trzymały nasze kolana, głowy i brzuszki. Dla wyczerpanych 
karnawałowym szaleństwem przygotowano słodki poczęstunek 

i soki. Do końca karnawałowej maskarady nie zawsze udało się 
nam rozpoznać kto ukrył się pod maską bajkowej postaci. Na 
pewno pomogą nam w tym pamiątkowe zdjęcia.

Rosita Migdał

Nauczycielka - Magdalena Grabda-Pełka 

Nauczycielka - Magdalena Grabda-Pełka 
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W dniu 24 i 25.01.2013 r. mieliśmy możliwość uczestniczenia 
w uroczystościach obchodów Dnia Babci i Dziadka, organizowa-
nych przez Przedszkole nr 2 w Jaworzu. W czwartek uroczystość 
ta odbyła się w Gimnazjum w Jaworzu, gdzie zaproszono babcie 
i dziadków grup starszaków i średniaków.

Ze wzruszeniem mogliśmy wysłuchać życzeń przekazanych 
nam przez wnuczęta, czy to w formie żartobliwych wierszyków, 
czy też piosenek.

Byli kolędnicy w pięknych strojach, wspólne piosenki, tańce Waka 
Waka, Rock and roll, ujmujące życzenia oraz podziękowania, m.in.
za to …..„żeśmy wnukom - rodziców dobrze wychowali”. Wysta-
wiono nawet Bajkę o Jasiu i Małgosi z dobroduszną czarownicą 
na miotle.

Najmłodsze zaś pociechy rozpoczęły swój występ tańcem, do 
którego poproszono babcie i dziadków. Następnie „Gwiazdeczki”, 
przy dźwięku bębenków i tamburyn, przedstawiły swoje piosenki, 
życzenia (także w języku angielskim) i całuski , a także kolędy 
zaintonowane przez Aniołka z Betlejem. Występ zakończył gorący, 
hiszpański taniec z wachlarzami, do muzyki zespołu Czerwonych 
Gitar.

Niejednej babci i niejednemu dziadkowi zakręciła się łza w oku, 
kiedy spoglądaliśmy na kochane wnuczęta.

Bardzo dziękujemy wszystkim „Ciociom” z Przedszkola za zor-
ganizowanie tych świetnych uroczystości. Zdajemy sobie sprawę, 
że wymagało to nie lada trudu i wysiłku.

Dziękujemy również za przygotowany dla nas słodki poczęstu-
nek.

My, dzieci z Jedynki, czy w to uwierzycie,
Wciąż na nowo chcemy zmieniać nasze życie.
Lecz nie tylko swoje. Choć to zabrzmi dziwnie, 
Działamy skutecznie bo charytatywnie!

Nasz szkoła od wielu lat włącza się w akcje charytatywne ad-
resowane do szkół i uczniów. Zajmuje się tym nasz Samorząd 
uczniowski. W październiku angażujemy się w akcję Fundacji na 
Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych  „Szkoło, Pomóż 
i Ty” – sprzedajemy cegiełki fundacji a całkowity dochód wpłacamy 
na jej konto. Przez cały rok szkolny zbieramy plastikowe nakrętki, 

gromadząc w ten sposób fundusze na leczenie chorych na mu-
kowiscydozę (Fundacja MATIO). W listopadzie uczestniczymy w 
akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra Grosza” 
Towarzystwa „Nasz Dom” – wspieramy domy dziecka, rodziny 
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze. W grudniu rok-
rocznie organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w 
Bielsku-Białej. W ubiegłym roku zbieraliśmy też chleb dla stadniny 
koni w Roztropicach. Jesienią organizowana była zbiórka kaszta-
nów i żołędzi dla zwierząt leśnych na okres zimowy. W grudniu 
2012 po raz pierwszy wzięliśmy udział w pięknym wydarzeniu pod 
nazwą „Choinka Nadziei”. Organizowana przez fundację ARKA 
akcja ubierania przez szkoły choinek własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami odbyła się 17 grudnia na placu Bolka i Lolka w Bielsku-
Białej. Nasza śliczna, kolorowa, ekologiczna choinka trafiła do jed-
nego z bielskich domów pomocy społecznej. Ze swoich funduszy 
Samorząd uczniowski ufundował pięć paczek świątecznych dla 
uczniów w trudniejszej sytuacji materialnej. W styczniu również 
po raz pierwszy włączyliśmy się w działanie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy organizując w szkole zbiórkę pieniędzy, które 
wpłaciliśmy na konto WOŚP. Z inicjatywy opiekuna samorządu, 

Podziękowania
Rada Rodziców i Dyrekcja Publicznego Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w Jaworzu składają serdeczne 
podziękowania Panu Radnemu Janowi Bożkowi za 
pomoc w zorganizowaniu Dnia Babci i Dziadka w na-
szej placówce.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA,
WIęC ŚPIEWA GROMADKA...

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
to bardzo ważne
– CZYLI O CHARYTATYWNYCH 
DZIAŁANIACH uCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 1
IM. M. DąBROWSKIEJ W JAWORZu

Dziadkowie Mikołajka i Malwisi
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Nagrodę Publiczności zdobył wspomniany już Michał Juraszek.
Laureaci otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe 

przygotowane i wręczone przez Ryszarda Radwana, Naczelnika 
Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki uM w Bielsku-Białej i dy-
rektora IV LO Mirosława Sapetę.

Spotkanie z piosenką żeglarską stało się okazją do przypo-
mnienia przez uczniów klasy pierwszej IV LO wydarzeń histo-
rycznych, dzięki którym po latach niewoli Polacy wywalczyli sobie 
swobodny dostęp do morza, rzek i jezior; rok 1918 – Powstanie 
Ligi Morskiej i utworzenie Marynarki Wojennej RP, luty 1920 r. – 
Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku oraz marzec 1945 – Zaślubiny 
w Kołobrzegu. Szczególnych wzruszeń dostarczyła insce-
nizacja z zaślubin puckich, 

które jak wierzono były początkiem 
odzyskiwania pełnego dostępu Polski do morza. Oto gen. Haller 
w błękitnym mundurze, z biało - czerwoną szarfą na szyi, jak kapłan 
stułą związuje splecione dłonie: Jego – Bałtyku i Jej – Polski, a Oni 
ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość i że się nie opuszczą aż 
do śmierci. W tle widać obraz Wojciecha Kossaka przedstawiający 
gen. Józefa Hallera na koniu, wrzucającego pierścień w wody 
zatoki Puckiej oraz zdjęcie żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 
zanurzających Biało-Czerwony Sztandar w kołobrzeskich falach 
Bałtyku. Słychać też dziennikarza relacjonującego te uroczystości. 

Swoimi wspomnieniami z wieloletniej marynarskiej służby na 
morzach i oceanach podzielił się kpt. ż.w. Jerzy ryrych oraz 
podziękował organizatorom, gratulował laureatom, zaprosił na ko-
lejny Konkurs i zachęcił do włączenia się w codzienną działalność 
Ligi Morskiej i Rzecznej na Podbeskidziu.

Dzięki uprzejmości dyrektora IV LO w Bielsku – Białej Mirosława 
Sapety, miejscowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, pod 
opieką Janiny Kuli mogło 25 stycznia br. po raz VII zorganizo-
wać Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żeglarskiej. Dlaczego 27 
wykonawców i wypełniona słuchaczami aula zainteresowała się 
tego typu utworami? Odpowiedź wskazał niżej podpisany (prezes 
okręgu LMiR w Bielsku-Białej) cytując fragment szanty pt. „Hej, 
chłopcy” (R. Sadowski, H. Jabłoński)

„Gdy odpłynie najbliższy wam ląd,
Gdy będziecie daleko już stąd
I gdy gwiazdy stać będą na wachcie,
Niechaj z wami wyruszy przez świat. 
Przez upały i burze, i grad, 
Ta piosenka, jak flaga na maszcie…

W tej piosence kołysze się wiatr, 
W tej piosence uśmiech i łza
I dziewczyna wciąż w okno wpatrzona. 
Z tą piosenką nie dłużą się dni.
Z nią radośnie na wachcie wśród mgły,
Z nią i woda jest w morzu mniej słona.”

uczestnicy Konkursu wybrali sobie różnorodne formy muzyczno 
– wokalne, własne aranżacje, scenografie i stroje. Te wszystkie 
elementy wzięła pod uwagę 5 – osobowa Komisja Konkursowa, 
pod przewodnictwem Beaty Olmy i przyznała w kategorii - Zespoły 
-następujące miejsca:

1. „cantus novi” z gimnazjum w Jaworzu
2. „Hoeoe” z LO VIII w Bielsku – Białej
3. „Załoga Jasienica” z ZSP w Jasienicy
Wyróżniono także  „Grupę Szkwał” z LO IV. 
Spośród solistów zwyciężyła Katarzyna Kwaśny z LO IV 

w Bielsku – Białej, drugie miejsce zdobył Michał Juraszek z tego 
samego Liceum, zaś trzecie – Joanna Grelowska z Gimnazjum 
w Drogomyślu.

Na wyróżnienie zasłużyli także: angelika tobias i zuzanna 
czader z gimnazjum w Jaworzu oraz Aneta Puczka z IV LO. 

ŻEGLARSKIE BALLADY
GIMNAZJuM NR1 W JAWORZu

ale z pełną akceptacją samorządów klasowych rozpoczynamy  
po feriach akcję pomocy w nauce uczniom z trudnościami eduka-
cyjnymi. uczniowie ofiarują swój czas i pracę, a zyskają poczucie 
uczestniczenia w czymś dobrym i ważnym. Ostatnią inicjatywą 
uczniów był pomysł zaangażowania się  w działania pomocowe 

uNICEF adresowane do najbardziej potrzebujących dzieci na 
całym świecie. Startujemy po feriach. Mamy też pomysł projektu 
artystycznego, który przygotujemy we współpracy z Kołem regio-
nalnym. Adresowany będzie do przedszkoli. Ale to dopiero wiosną.  
Tak pokrótce wygląda nasza działalność charytatywna.

Opiekun Su Joanna Lorańczyk-Czader

Foto: Piotr Bożek
Edward Szpoczek

Prezes okręgu bielskiego LM i R
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SŁOWO OD WYDAWCY

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce nowe, choć w zasadzie stare Echo 
Jaworza. Jak pewnie zauważyliście Państwo po przelotnym prze-
wertowaniu stronic, nasza gminna gazeta trafiła do Was w nieco 
innej odsłonie niż do tej pory. 

To wprawdzie nie pierwsza zmiana wyglądu naszego miesięcz-
nika, ale pierwsza w ostatnim czasie, która tak istotnie wpłynęła na 
dostarczony do Państwa domu magazyn. Echo Jaworza zyskało 
całkowicie nową winietę oraz logo, a jednocześnie odświeżono 
jego szatę graficzną. Chcemy bowiem tym sposobem trafić do 
młodszych czytelników oraz wzbudzić większe zainteresowanie 
naszymi lokalnymi sprawami u dotychczasowych czytelników. 
Mamy nadzieję, że ten lekki lifting jaworzańskiego magazynu 
znajdzie Państwa uznanie oraz sprawi, że jeszcze chętniej bę-
dziecie Państwo skorzy przerzucać nasze strony w poszukiwaniu 
ciekawych informacji o życiu naszej gminy.

Dla nas najważniejsze jest bowiem, by każda jaworzanka i każdy 
jaworzanin miał pełną informację o tym, co się dzieje w naszej 
gminie. W końcu misją Echa Jaworza jest zapewnienie komunika-
cji społecznej pomiędzy władzami samorządowymi a wszystkimi 
jaworzankami i jaworzanami, informowanie o sprawach lokalnych 
naszej gminy – życiu jej mieszkańców, sukcesach oraz problemach 
tutejszej społeczności, a także o najważniejszych decyzjach orga-
nów gminy –  rady gminy, wójta oraz urzędu. 

WYDAWCA

PS. Redakcja Echa Jaworza oraz jego wydawca – urząd Gminy 
Jaworze pragną podziękować autorowi poprzedniej makiety – panu 
Mirosławowi Śmiałkowi z Wydawnictwa Prasa Beskidzka – za 
ostatnie opracowanie nowej winiety EJ, z którą gminny  miesięcz-
nik ukazał się po raz ostatni w styczniu 2013 roku, a jednocześnie 
wyrazić słowa podziękowania pani Celinie Motyce z agencji Pate 
Media za przygotowanie nowego layoutu dla naszej gazety.
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czasopismo „echo Jaworza” – miesięcznik lokalny gminy Jaworze. wydawca: urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze, 
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34; 
faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl; internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski 
– Redaktor Naczelny, agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektę. druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” 
Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

KICKBOXING

W dniu 19.01.2013 odbyły się Mistrzostwa Polski poludnie w kick-
boxingu semi-contact wyniki naszych zawodników:

• Sandra Paszek zloto puchar najlepsza zawodniczka turnieju
• Julia Setla zloto
• Martin Konecki zloto

Piotr Turchan

W styczniu 2013 roku do redakcji Echa Jaworza wpłynęło pismo 
Czytelniczki naszego miesięcznika, która w imieniu swoim jak 
i grupy mieszkańców odniosła się do Informacji OSP zamiesz-
czonej w grudniowym wydaniu Echa. Rzecz dotyczyła głośności 
syreny alarmowej zamontowanej na budynku OSP przy ul. Zdro-
jowej i pewnej uciążliwości dla mieszkańców z najbliższej okolicy 
w sytuacji, gdy syrena ze względu na pożar lub inne zdarzenia 
jest włączana.

Poprosiliśmy urząd Gminy o stosowne przepisy regulujące 
używanie syren alarmowych, jak i o dane w tej sprawie ze strony 
samej OSP.

Po pierwsze zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.u. Nr 89, poz. 590, ze zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku 
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów 
w tych sprawach (Dz.u. Nr 191, poza 1415) syreny alarmowe zlo-
kalizowane na OSP wykorzystywane są nie tylko do „zwoływania” 
strażaków do wyjazdu, ale pełnią funkcję ostrzegania i alarmowania 
mieszkańców przed ewentualnym zagrożeniem. Tyle informacji 
uG Jaworze.

Zaś jak wynika ze szczegółowej informacji przedstawionej przez 
jaworzańską OSP, nasza jednostka posiada syrenę alarmową SAD 
5,5 KW. Jest to syrena z natężeniem dźwięku 78 dB w odległości 
300 metrów - mierzone na poziomie zainstalowania. Natomiast za-
sięg głosu wynosi 7000 metrów. Syrena co 3 lata musi przechodzić 

O SYRENACH ALARMOWYCH 
I NIE TYLKO – SŁÓW KILKA

przegląd okresowy. Tyle skrótu wyjaśnień ze strony OSP. Szczegóły 
dotyczące zasad działania syreny alarmowej jaworzańskiej OSP 
dostępne są w dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu 
jednostki OSP.

Faktem jest, zamieszkiwanie w pobliżu straży pożarnej, komendy 
policji, siedziby kolumny transportu sanitarnego ma swoje plusy,ale 
i minusy. To samo dotyczy zamieszkiwania przy ulicy Bielskiej 
lub Cieszyńskiej, gdzie natężenie ruchu daje się wszystkim we 
znaki, a na odgłos hamowania samochodów z piskiem opon, czy 
przejazdu pod rząd kilku samochodów straży pożarnej, policji 
i pogotowia, zaś latem ryku silników ścigaczy – już po prostu mało 
kto reaguje. Czasami pojawiają się marzenia zamieszkania gdzieś 
w oazie ciszy, gdzie tylko będzie towarzyszył nam szum górskiego 
potoku i lasu...

kontakt: 796 295 912
e-mail: taniec.furora@gmail.com

• Mikołaj Maciaszek zloto
• Jakub Kowalski złoto
• Emilia Zajdel zloto
• Natalia Lemańska srebro
• Michał Król srebro
• Kamil Płończy brąz
• Kacper Kufel brąz
• Oliwia Szczypka brąz
• Drużynowo po raz 4 z rzędu 1 miejsce
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znaczenie wyrazów

Poziomo
1) Człowiek uważający się za obywatela całego 
świata 
7) Pocieszenie, ukojenie 
11) Jadalny, rudy grzyb 
12) Afirmacja rozumu, pragmatyzm 
13) Restauracja w Jaworzu 
14) Aromatyczny alkohol z ryżu 
15) Nauka o rozbiorze pojęć i myśli 
17) Bezwonny gaz występujący w ropie naftowej 
18) Indyjski bogacz, krezus 
21) Syn Adama i Ewy, ofiara Kaina 
23) Zatoka i miasto portowe w południowej 
Jordanii 
25) Miasto słynące z festiwali polskiej piosenki  
28) Sprzęt sportowy uKS „Dziesiątki“ 
29) Imię męskie, m.in. scenografa Starskiego 
30) Pracownik kontroli publikacji w PRL 
32) Łajdak, oprawca 
33) Rodzaj obuwia męskiego (kojarzone z wzię-
ciem do wojska) 
36) Silny wicher, nawałnica 
39) Imię m.in. Segdy lub Stalińskiej  
40) Rzeka o największym dorzeczu 

45) Półwysep lub gaz 
46) Naczynie na zupę 
47) Deklinacja lub koniugacja 
49) Ksiądz - poeta, autor tomiku „Niebieskie 
okulary” 
51) Owoc lub ptak 
52) Autorka tekstów wielu znanych piosenek, 
m.in. „Nie żałuję”, „Małgośka” 
53) Pisarka, autorka powieści “Nad Niemnem” 
54) Komisja konkursowa 
55) Dochody panującego i jego rodziny 
56) Problemy, rozterki, trudne wybory 
 
Pionowo
1) W tym roku był wyjątkowo krótki 
2) Kromka wysuszonego pieczywa 
3) Dzielnica Brzeska znana z browaru 
4) Lęki, niepokoje 
5) Hiszpańska wyspa wśród Balearów 
6) Broń artyleryjska 
7) Awersja, wstręt 
8) Silna emocja, wstrząs 
9) Klasztor Benedyktynów lub Cystersów 
10) Spokojne tempo w muzyce 
16) Familia, ród 
18) Naród, narodowość 

19) Miejsce operacji finansowych 
20) Hossa w gospodarce 
22) Drzewo liściaste licznie występujące 
w Jaworzu - Nałężu 
23) Imię arabskie 
24) Kolor w kartach 
26) Słynne muzeum w Madrycie 
27) Koń bez obciążenia 
29) Pojęcie oderwane od rzeczywistości 
31) VIII księga “Pana Tadeusza” 
34) Jedna z głównych ulic Jaworza 
35) Zapalana w czasie burzy 
37) Spódnica męska w kratę noszona przez 
Szkotów 
38) Część kościoła  
41) Grube flamastry 
42) Część Śląska Cieszyńskiego za Olzą 
43) Są przeznaczone do siewu 
44) Popularne buty sportowe 
45) Archipelag z Honolulu i Pearl Harbor 
48) Najwyższa Izba Kontroli  
50) Są niebezpieczne dla pływaków 
53) Wiatr nad jeziorem Garda we Włoszech

Autorką krzyżówki jest aniela mieszczak.
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ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

poniedz. - piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986 

JAWORZE ul. Bielska 551 (salon Renault)  
tel. 33 8173330 w. 113

Lidia Sztwiorok, tel. 33/8152916 lub 692 405 825

Majówka W MIĘDZYZDROJACH - MORZE BAŁTYCKlE
Biuro Podróży „Lidia” zaprasza na 5-dniowy pobyt

w Międzyzdrojach k/ Świnoujścia .

Cena zawiera: przejazd autokarem, 4 noclegi, 2 posiłki dziennie,
1 wycieczkę, 1 ognisko, ubezpieczenie NNW, opłatę klimatyczną.

 Do plaży 100 m. Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe.
zapisy do 20 lutego 2013r. ilość miejsc ograniczona.

Koszt całkowity: 680 zŁ/os.
Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.

Termin: 29.04–03.05.2013r.

zapisy
nanowy

semestr
tel. 33 488 39 03 lub 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl 
www.jezykijaworze.pl

Szkoła Języków Obcych WORLD
ul. Pałacowa 3, 43-384 Jaworze
(budynek supermarketu Jaworze,

 wejście od strony parku)

ZAPRASZAMY!!!

Lidia Sztwiorok, tel. 33/8152916 lub 692 405 825

Zgłoszenia przyjmuje do 30.04.2013r.

 Międzyzdroje k. Świnoujścia. Termin 29.04-03.05.2013r. /5 dni/
 Koszt całkowity 680zł/os. Dwa posiłki dziennie.
 Zapisy do 20.02.2013r.

 Sopot. Termin 22.07-27.07.2013r /6 dni/
 Koszt całkowity 780zł/os. Wyżywienie we własnym zakresie .

 Jastrzębia Góra. Termin 16.08-22.08.2013r. oraz 25.08-31.08.2013r.
 /7 dni/. Koszt całkowity 890zł/os. Trzy posiłki dziennie.

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM



z życia
PRZEDSZKOLA NR 1

z życia
PRZEDSZKOLA NR 2

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA


