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KWIEcIEŃ 3
z PraC WójTa, rady  

gmIny I UrzĘdU gmIny

ROZMOWA Z ANDRZEJEM śLIWKą 
– PRZEWODNIcZącYM RADY GMINY

23 marca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Jaworze. Spra-
wozdanie z obrad zamieścimy w majowym wydaniu Echa Jawo-
rza, jednakże mając na uwadze uchwały, jakie zostały podjęte 
postanowiliśmy przybliżyć ich tematykę mieszkańcom. chodzi 
głównie o tzw. ustawy śmieciowe. Jak wszyscy wiemy, od 1 lipca 
br. przestaną obowiązywać umowy z firmami odbierającymi odpady 
komunalne z naszych gospodarstw, a odbiorcą naszych śmieci 
będzie Urząd Gminy. Szczegóły przedstawi Andrzej śliwka.

a. Śliwka – Jednym z ważnych tematów poruszanych na sesji, 
było udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu, jako 
właścicielowi PKSu, który obsługuje także naszą gminę. Temat 
ten szczegółowo zreferował dyrektor bielskiego PKS. Od dwóch 
lat właścicielem tej firmy przewozowej jest bielskie starostwo. 
Jak wiadomo przedsiębiorstwo ma konkurencję w postaci kilku 
mniejszych firm przewozowych, zatem trwa walka o pasażera. 
Jesienią ubiegłego roku starostwo podjęło decyzję o obniżeniu 
cen biletów zarówno miesięcznych, jak i jednorazowych. Była to 
dość drastyczna obniżka cen, co oczywiście nie pozostało bez 
znaczenia dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dziś PKS 
generuje duże straty. Na początku roku na zaproszenie Starosty 
Bielskiego odbyło się spotkanie władz starostwa, przedstawicieli 
PKSu z przewodniczącymi rad gmin wchodzących w skład naszego 
powiatu. Już wówczas starostwo zaproponowało, aby poszcze-
gólne gminy z własnych budżetów rekompensowały straty, jakie 
poniósł przewoźnik z powodu obniżki cen biletów. Radni wówczas 
nie zgodzili się na takie warunki, gdyż decyzję w sprawie opłat 
za przejazdy starostwo podjęło bez konsultacji z gminami. I tak 
Jaworzu zaproponowano dopłatę w wysokości 200 tys zł, podczas 
gdy mamy przewidziane w budżecie 80 tys zl.

Ponadto zaproponowano, aby gmina płaciła bielskiej firmie za 
każdy kilometr przejechany na terenie gminy przez autobus PKS. 
Jak wiemy, wszystkie autobusy PKS jadące z Bielska-Białej do 
wiosek Gminy Jasienica, przejeżdżają przez Jaworze. Tak więc 
gdyby obliczyć przejazd przez miejscowość około 6 km, to pomno-
żyć przez ilość autobusów dziennie, wynik w kilometrach przeli-
czanych na złotówki byłby wręcz zabójczy dla naszego budżetu. 
Takie rozwiązanie było dla nas nie do przyjęcia. faktem jest, że 
bielski PKS pomimo obniżki cen biletów traci pasażerów na rzecz 
prywatnych firm przewozowych. Problem tkwi jednak w tym, że 
przykładowo gdy autobus PKS zabiera pasażerów z przystanku 
w Jasienicy, w tym czasie mija go jeden lub dwa busy należące 
do innego przewoźnika, które zabierają pozostałych pasażerów 
na trasie do Bielska. Z kolei pasażerom jest wszystko jedno jakim 
autobusem jadą, byle wygodnie i na czas dotrzeć do miasta. Dla-
tego radni przyjęli uchwałę dotyczącą dopłaty do bielskiego PKS 
według tego, co zaplanowano w budżecie, a więc 80 tys zł. Tego 
samego zdania był wójt Zdzisław Bylok. Tak więc dyskusja na ten 
temat powinna być zakończona.

Ej: Jednak podczas sesji podjęto także uchwały bezpośrednio 
wpływające na nasze domowe budżety…

a. Śliwka: Podczas ostatniej sesji podjęto wiele ważnych uchwał 
dotyczących naszej gminy, jednakże to co najbardziej interesuje 
mieszkańców to zapewne uchwała dotycząca ustalenia wysokości 
opłat za wywóz śmieci oraz uchwała dotycząca wzoru deklaracji 
określającej rodzaj odpadów, jakie dane gospodarstwo domowe 

będzie oddawało firmie wywożącej odpady, no i to czy zadeklaru-
jemy segregację odpadów… 

Ej: czeka nas obowiązkowa, choć niekoniecznie lekka lektura. 
Zapewne podział na szkło, papier, popiół itd. nie powinien stwarzać 
problemów…

a. Śliwka: Wbrew pozorom nie będzie to z początku łatwe, cho-
dzi przede wszystkim o zmianę naszych nawyków. Przykładowo 
wrzucenie nawet przypadkowo przysłowiowej garści popiołu do 
np. pojemnika z plastikiem będzie skutkowało nałożeniem przez 
odbiorcę śmieci wysokiej kary na gminę, zaś ta kosztami obciąży 
właścicieli posesji, a zgodnie z ustawą kary mogą być bardzo 
dotkliwe (5 tys zl)

Ej: Wracając do stawek opłat śmieciowych, czy już ostatecznie 
Rada Gminy zatwierdziła owe oraz czy zdecydowano o terminie 
przetargu, jak i zaopatrzeniu mieszkańców w odpowiednie konte-
nery na śmieci?

a. Śliwka: Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Została ona 
przygotowana przez Urząd Gminy Jaworze, w oparciu o opinię 
radnych, mieszkańców, z którymi spotykaliśmy się podczas zebrań 
rocznych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Nie ukrywam, 
że były różne propozycje, często odmienne głosy, jednakże musie-
liśmy wypracować jedno stanowisko. Zdaję sobie sprawę, że jedne 
gospodarstwa domowe na tym zyskają, a inne stracą, jednak nie 
da się podjąć uchwały nakładającej na obywateli opłaty na nowych 
zasadach w taki sposób, aby wszyscy byli zadowoleni. Do tej pory 
i tak płaciliśmy za wywóz śmieci, teraz tylko stawki zgodnie z usta-
wą będą ujednolicone. Szczegóły związane z tą problematyką, jak 
i dokładne wyliczenia i symulacje zaprezentował radnym zastępca 
wójta Radosław G. Ostałkiewicz. co do przetargu - z tego co wiem- 
Urząd Gminy Jaworze po świętach musi ogłosić przetarg na wywóz 
nieczystości z terenu gminy. Oddzielnym problemem pozostaje 
kwestia płatnych – bądź bezpłatnych kontenerów na śmieci, to 
zależy od firmy, która wygra przetarg. Ewentualnie gmina mogłaby 
zakupić kontenery, ale wówczas wzrosłaby stawka za wywóz śmie-
ci. Być może dotychczasowe firmy świadczące usługi na terenie 
Jaworza zgodzą się na odsprzedanie kontenerów za symboliczne 
kwoty? Na to pytanie, na tę chwilę nie potrafię odpowiedzieć.

Ej: A więc będziemy wszyscy płacili ujednoliconą opłatę?

a. Śliwka: Jako jedna z nielicznych gmin skorzystaliśmy z no-
welizacji ustawy o śmieciach przyjętej przez sejm i senat, a mia-
nowicie inna będzie cena na odpady niesegregowane, a inna na 
segregowane. Poza tym np. rodziny wieloosobowe, wielodzietne 
zapłacą za śmieci mniej. I tak od osoby za wywóz odpadów nie-
segregowanych trzeba będzie zapłacić 16 zł miesięcznie. Tyle 
tylko, że ustawa obliguje wszystkich mieszkańców do wypełnienia 
deklaracji śmieciowej i wyrażenia zgody na segregacje u źródła, 
czyli w danym gospodarstwie domowym. W tym przypadku, gdy 
mieszkaniec/właściciel posesji zignoruje wypełnienie deklaracji 
śmieciowej, wówczas – niejako w jego imieniu- wójt musi zade-
klarować oddawanie śmieci niesegregowanych i obciążyć miesz-
kańców posesji opłatą w wysokości 16 zł miesięcznie od osoby. 
Jednak tylko do czasu, gdy właściciel posesji nie zadeklaruje sam 
obowiązkowej segregacji odpadów, gdyż nie ma możliwości „wie-
czystego” oddawania niesegregowanych odpadów.

Na segregowane odpady będzie stawka w wysokości 10 zł od 
osoby na miesiąc.

Ej: czy to oznacza, że przykładowo rodzina 3-osobowa, mając 
pojemniki na odpady np. mokre, jeden na popiół, i po jednym na 
plastik i szkło i tak będzie miesięcznie płaciła 30 zł za wywóz śmieci, 
niezależnie od liczby kontenerów?
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a. Śliwka: Dokładnie tak. Dotychczas płaciliśmy za ilość wy-

stawianych w danej posesji kontenerów czy worków. Teraz opłata 
będzie obowiązywać od osoby, niezależnie ile dana posesja 
„wyprodukuje” odpadów. Poza tym stawka 10 zł będzie obowią-
zywała mieszkańców posesji, którą zamieszkuje od 1 do 4 osób. 
Rodzina licząca 5–6 osób zapłaci już 9 zł od osoby, 7–8 osób 
– stawka wyniesie 8 zł i od 9 osób wzwyż – stawkę ustalono na 
7,50 zł. Inne stawki będą obowiązywały w przypadku zabudowy 
wielolokalowej, nieruchomości o charakterze mieszanym (lokale 
mieszkalne i usługowe) itd., szczegółowe ceny zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej Gminy Jaworze (www.jaworze.pl) 
i w dalszej części Echa.

Ej: co w sytuacji, gdy pod danym adresem są zameldowane 4 
osoby, w tym np. dwoje dorosłych dzieci, z czego jedno studiuje, 
a drugie przebywa np. w Anglii. Tym samym obie te osoby zjeżdżają 
do domu np. raz w roku na święta?

a. Śliwka: Wówczas przy spisywaniu deklaracji śmieciowej 
podajemy aktualny stan zamieszkania danej posesji, podając 
jednocześnie miejsce aktualnego pobytu np. tej przykładowej 
dwójki młodych ludzi. Wówczas do czasu ich powrotu na stałe do 
rodzinnego domu, będzie pobierana opłata tylko od dwóch stale 
zamieszkujących daną posesję osób. Przy tej okazji chciałbym 
wyjaśnić, iż nowa ustawa nadaje wójtowi uprawnienia kontrolne, 
co oznacza, że w każdej chwili może skontrolować poprzez pod-
ległe sobie służby ile rzeczywiście osób stale przebywa na danej 
posesji. Ponadto w przypadku nieuiszczania opłaty śmieciowej wójt 
ma prawo skierowania tychże zaległości płatniczych bezpośrednio 
do komornika. To samo dotyczy spalania odpadów w przydomo-
wych kotłowniach. Od 1 lipca ustawa gwarantuje wójtowi i policji 
prawo wejścia na teren posesji, po uzgodnieniu konkretnego dnia 
i godziny z właścicielem posesji, celem zbadania pieca, przewodu 
kominowego i pobrania próbek do badań laboratoryjnych celem 

stwierdzenia czy w piecu nie palono np. starymi butami, śmieciami 
itd. Dotąd było tak, iż właściciel mógł nie wpuścić czy to pracowni-
ka gminy czy nawet policji. Teraz policja zyska prawo wkroczenia 
na teren posesji, celem wykonania swych czynności kontrolnych 
w przypadku, gdy właściciel nie będzie chciał dobrowolnie poddać 
posesji kontroli.

Ej: Wracając do stawek śmieciowych, proszę „zdradzić” czy 
wszyscy radni byli jednomyślni, co do wysokości opłaty śmiecio-
wej?

a. Śliwka; Oczywiście, że nie. Ten temat wielokrotnie porusza-
liśmy nie tylko na spotkaniach dwóch klubów radnych, ale i na 
komisjach. Radni mieli różne propozycje, jedni byli za uchwaleniem 
niższej stawki, a potem ewentualnym jej podwyższeniem, czy ka-
tegoryzacji stawek według innego „klucza”. Ja uważam, że każda 
propozycja miała swoje racje, ale też i każda byłaby krzywdząca 
dla jakieś grupy mieszkańców. To, co obecnie uchwaliliśmy, być 
może nie jest szczytem doskonałości, ale jak cały czas podkreślam, 
w tej kwestii nie ma idealnego rozwiązania. Tak czy inaczej gmina 
zgodnie z ustawą nie może na śmieciach zarabiać. Ustalając zbyt 
niską opłatę, gmina musiałaby dopłacać, jednak wszyscy wiemy, 
że budżet gminy nie dysponuje „wolnymi środkami” na takie 
dopłaty. Ponadto w kwestii opłat śmieciowych mogli się wypowie-
dzieć mieszkańcy – czy to poprzez forum internetowe czy akcję 
informacyjną. Poza tym wielokrotnie ja czy wójtowie mówiliśmy 
podczas spotkań organizacji pozarządowych o tej sprawie. Każdy 
miał swoje zdanie, ale w końcu musieliśmy wypracować i uchwalić 
jedno stanowisko. Mam nadzieję, że spotka się to ze zrozumie-
niem społeczeństwa. Nie jest to w końcu nasz wymysł, ale wymóg 
ustawy polskiego parlamentu, dostosowujący nasze przepisy do 
norm Unii Europejskiej.

Rozmawiał: P. filipkowski

zaproszenie
na obchody Święto Konstytucji 3 maja

Zapraszamy mieszkańców Jaworza
na uroczystości patriotyczne, jakie rozpoczną się 

o godzinie 9.30
Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

 w Parku Zdrojowym.
W uroczystościach wezmą udział

 przedstawiciele władz samorządowych Gminy Jaworze,
 organizacji pozarządowych i placówek oświatowych.

Zapraszamy
Wójt i rada gminy jaworze

Spektakl teatralny pt. NEXT-EX
zaProszEnIE

3 maja- sala „Pod goruszką”, godzina 18.00
Scenariusz – Juliusz Machulski

Reżyseria: Barbara Szermańska (dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzu)
W przedstawieniu biorą udział aktorzy – amatorzy z Jaworza.

Zapraszamy w to świąteczne
 popołudnie do sali „Pod Goruszką”

Zapraszamy
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Wiosna w tym roku jakoś nie spieszyła się 
do nas mimo tego, że nasze jaworzańskie 
przedszkolaki bardzo intensywnie ją przywo-
ływały. Podczas marcowych spotkań z książ-
ką w Bibliotece dzieci wysłuchały czytanej im 
bajki o rodzeństwie zajączków, które zbierało 
wiosenne kwiatki dla swojej mamusi. Historia ta była inspiracją do 
zabawy ruchowej „budzenie wiosny”. Przedszkolaki były kwiatusz-
kami podnoszącymi 
główki do słońca, 
naśladowały rado-
sny świergot ptaków 
i kicanie zajączków 
po łące. cieszymy 
się, że rośnie nam 
nowe pokolen ie 
czytelników, którzy 
chętnie odwiedza-
ją naszą placówkę 
i z wielkim zapałem 
przeszukują regały z książkami dziecięcymi.

Początkiem kwietnia przypada ważne dla bibliotek święto. 
Światowy dzień Książki dla dzieci został ustanowiony w celu 
promowania pięknej literatury i grafiki dla młodego czytelnika. 
Obchodzony jest od 1967 roku, w dniu urodzin H. ch. Andersena, 
czyli 2 kwietnia. co roku inny kraj jest gospodarzem tego dnia, 
projektując i rozsyłając plakat z mottem. Polska była gospodarzem 
tego dnia w roku 1977, a nasze motto „Książka moim oknem na 
świat”. W tym roku gospodarzem dnia są Stany Zjednoczone, plakat 
projektował Ashley Bryan, a autorką motta: „Bookjoy Around the 
World…” (Radość z książek ogarnia świat) jest Pat Mora poetka i pi-
sarka z Teksasu, która napisała ponad 40 książek dla dzieci. święto 
to, ma zwrócić uwagę dorosłych na wartość książki w rozwoju 

młodego pokole-
nia oraz zachę-
cać dz iec i  do 
czytania książek. 
W naszej Biblio-
tece zaprezento-
waliśmy kolekcję 
polecanych ksią-
żek dla dzieci, 
które każdy mło-
dy człowiek po-
winien poznać, 
w zależności od 

wieku i zainteresowań. Dzień Książki dla Dzieci obchodzony jest 
raz w roku, lecz my proponujemy Wam książki na pozostałe 364 
dni – do kolejnego święta!

Pragniemy również podziękować wszystkim, którzy przyłączyli 
się do wiosennej zbiórki makulatury organizowanej przez Biblio-
tekę. Jednocześnie informujemy, że akcje zbierania makulatury 
organizujemy cyklicznie, tak więc będą następne, a powiadomienia 
ukażą się w odpowiednim czasie.

gmInna bIblIoTEKa PUblICzna
Z ŻYcIA BIBLIOTEKI

śWIąTEcZNIE W GALERII 
NA ZDROJOWEJ

Marzec w Galerii na Zdrojowej, prowadzonej przez Ośrodek 
Promocji Gminy, obfitował w wiele interesujących wystaw te-
matycznych, ale 
nie tylko. Jednak 
po kolei. Wpierw 
należy wspomnieć 
o kiermaszu ozdób 
w ie lkanocnych 
przygotowanych 
przez dzieci i mło-
dzież. Były więc 
bogato zdobione 
jajka wielkanocne, 
jak i typowe ozdo-

by, np. stroiki – zarówno 
te do postawienia na sto-
le, jak i zawieszenia na 
ścianie. Na szczególną 
uwagę zapewne zasługi-
wał obraz wykonany ha-
ftem krzyżykowym, przez 
znanego w Jaworzu 
Władysława Dużniaka, 
przedstawiający Pietę. 
Ponadto były prace wyko-

nane przez młodzież z Gim-
nazjum nr. 1 w Jaworzu 
średnim, dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr.1 oraz Sa-
morządowego Przedszkola 
Publicznego nr. 1 z Jaworza 
Dolnego, jak i -chyba po 
raz pierwszy - z prywatne-
go przedszkola „Alutka”, 
(działającego w miejscu 
dawnego przedszkola nr 3 

w Jaworzu). Ponadto w tym 
samym czasie w galerii za-
prezentowano prace dzieci 
z przedszkola nr. 1 pt „Kobieta 
w oczach dziecka”. 

Jako zapowiedź kolejnych 
wystaw znalazły się prace 
wspomnianego już Wł. Dużnia-
ka oraz fotografie bielskiego 
artysty przedstawiające Biel-
sko-Białą.

P. filipkowski
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SPRAWOZDANIE MERYTORYcZNE 
oŚrodKa PromoCjI gmIny jaWorzE
ZA OKRES OD 1.01.2012 DO 31.12.2012
Jednostką sprawozdawczą jest Ośrodek Promocji Gminy Jawo-

rze z siedzibą w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 82, 43-384 Jaworze. 
Ośrodkiem kieruje i zarządza Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy 
Jaworze (w skrócie OPGJ). OPGJ służy zaspokajaniu i rozwijaniu 
potrzeb kulturalnych społeczności gminy oraz promocji Gminy 
i zwyczajów regionalnych.

Sprawozdaniem merytorycznym objęto okres od 01 stycznia 
2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

W tym okresie OPGJ zorganizowało następujące imprezy kul-
turalne i sportowe oraz wyjazdy zagraniczne:
1. Organizacja w dniu 05.01.2012 r. spotkania z organizacjami 

pozarządowymi w sprawie współorganizacji imprez i wyjazdów 
promocyjnych planowanych na rok 2012.

2. Pomoc w organizacji wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie w dniu 19.01.2012 r.

3. Pomoc w organizacji dnia „Babci i Dziadka” organizowanych 
przez Przedszkole nr 1 w dniu 20.01.2012 r.

4. Organizacja w dniu 14.02.2012 r. spotkania władz pod miej-
scami pamięci z okazji 68 rocznicy wyzwolenia Jaworza przez 
Armię czerwoną w roku 1945.

5. Udział w konferencji śląskiego Systemu Informacji Turystycz-
nej organizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpra-
cy Regionalnej „OLZA” w dniu 16.02.2012 r.

6. 07.03.2012 r. pomoc w zorganizowaniu spotkania Koła Go-
spodyń Wiejskich Nr 1.

7. Współorganizacja imprezy podsumowującej konkurs na „Naj-
lepszą bibliotekę woj. śląskiego” – nagłośnienie występów 
dzieci i młodzieży z Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Jaworzu w dniu 10.04.2012 r.

8. Współorganizacja na terenie Amfiteatru w dniu 21.04.2012 
r. wraz z gromadą zuchową „Wesoła Gromadka Kubusia 
Puchatka” z Jaworza i Komendą ZHP Hufca Beskidzkiego 
„IV festiwalu Piosenki Zuchowej” w festiwalu wzięło udział 
około 15 gromad zuchowych z terenu działania Komendy 
Hufca Beskidzkiego.

9. Zorganizowanie wyjazdu dzieci z Szkoły Podstawowej nr 1 na 
międzynarodowy konkurs teatrzyków dziecięcych „Děti před 
oponou” organizowanym w Třanovicach w Republice czeskiej.

10. 03.05.2012 r. – Współorganizacja imprezy plenerowej „Dzień 
Pstrąga Górskiego w Jaworzu” organizowanego przez Lokalną 
Grupę Rybacką Bielska Kraina. 

11. 5-6.05.2012 Zorganizowanie „Majówki 2012” na terenie Am-
fiteatru w ramach projektu z UE pod nazwą „Poznajmy się 
lepiej”. W ramach imprezy zorganizowano szereg występów 
zespołów artystycznych zarówno z Polski jak i z czech i Sło-
wacji, pokaz tradycji regionalnych itp. W imprezie w ciągu 3 
dni wzięło udział około 2500 osób z terenu gminy Jaworze 
i okolicznych gmin oraz z zagranicy. Impreza o charakterze 
Międzynarodowym. W ramach imprezy zorganizowano blok 
poświęcony 150-leciu Jaworza jako Uzdrowiska. 

12. Pomoc w organizacji (m.in. nagłośnienie) spotkania z piosen-
karką Panią Marią Koterbską organizowanego przez Beskidzki 

Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny w Jaworzu.
13. Zorganizowanie wyjazdu na imprezę Majova Veselica do 

miejscowości Řeka (Republika czeska) w dniu 12.05.2012 r. 
w tym udział drużyn OSP Jaworze i UG Jaworze w zawodach 
forest Man – odpowiedniku naszych zwodów Strong Drwal.

14. Zorganizowanie wyjazdu dzieci z Szkoły Podstawowej do Štri-
teža (Republika czeska) na międzynarodowy konkurs piosenki 
„Rozvijaj se poupatko” organizowany w dniu 18.05.2012 r.

15. Współorganizacja wraz z stowarzyszeniem „Nasze Jaworze” 
wyjazdu w dniu 20.05.2012 r. na dni gminy Strečno (Republika 
Słowacka) – promocja gminy.

16. Współorganizacja wraz z Towarzystwem Miłośników Jaworza 
konkursu ekologicznego pod nazwą „W podróż po ścież-
kach dydaktycznych Jaworza” o charakterze fotograficznym 
i plastycznym dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Jaworzu – 25.05.2012 r.

17. Organizacja koncertu w ramach konkursu „Złotej Trąbki” na 
terenie Amfiteatru w Jaworzu oraz organizacja imprezy re-
gionalnej „Zielone świątki” wraz z stowarzyszeniem „Nasze 
Jaworze” w dniu 26.05.2012 r.

18. 15.05.2012 r. – pomoc w organizacji konferencji na terenie 
amfiteatru organizowanej przez Lokalną Grupę Rybacką 
Bielska Kraina.

19. Organizacja wyjazdu Zespołu Regionalnego Jaworze do 
Dąbrowy Górniczej na przegląd zespołów folklorystycznych 
organizowany w dniu 19.05.2012 r.

20. Pomoc w zorganizowaniu Dni Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w dniu 02.06.2012 r.

21. Zorganizowanie wyjazdu dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 1 
na Turniej Lekkoatletyczny organizowany przez gminę Dolne 
Toszanowice (Republika czeska) w dniu 06.06.2012 r.

22. 07.06.2012 r. Pomoc w nagłośnieniu i obsłudze święta ko-
ścielnego „Bożego ciała” dla parafii katolickiej w Jaworzu.

23. Zorganizowanie wyjazdu drużyny „Old Boys” na turniej w dniu 
09.06.2012 r. organizowany przez gminę Dolne Toszanowice 
(Republika czeska).

24. 16.06.2012 r. – Pomoc w zorganizowaniu przedstawienia 
z okazji dnia dziecka organizowanego przez Przedszkole Nr 
1 w Jaworzu na terenie „Amfiteatru”.

25. 22-24.06.2012 r. – Współorganizacja na terenie Amfiteatru 
oraz innych miejsc w Jaworzu wraz z Lokalną Grupą Działania 
„Ziemia Bielska” warsztatów twórczych w ramach projektu pn. 
„Maraton Sztuki w Jaworzu”.

26. Współorganizacja wraz ze stowarzyszeniem „Nasze Jaworze” 
wyjazdu promocyjnego do Zazrivy (Republika Słowacka) na 
Międzynarodowe mistrzostwa w gotowaniu bryndzowych 
haloušek organizowane w dniu 23.06.2012 r.

27. 30.06.2012 r. Współorganizacja wraz z Parafią Ewangelicko-
Augsburską w Jaworzu na terenie Amfiteatru „VIII Koncertu 
chórów Ewangelickich Ziemi cieszyńskiej”. Łącznie w impre-
zie wzięło udział około 900 osób z terenu Jaworza i okolic.

28. Współorganizacja wraz z Związkiem Harcerstwa Polskiego 
imprezy plenerowej pn. „50 Lat Akcji Klimczok” na terenie 
Amfiteatru w dniu 07.07.2012 r. W imprezie wzięło udział 
około 900 osób.

29. 11-15.07.2012 r. Pomoc w organizacji postoju dla pojazdów 
zabytkowych biorących udział w 35 Beskidzkim Rajdzie 
Pojazdów Zabytkowych, zorganizowanie występu orkiestry 
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Zespołu regionalnego „Jaworze” w dniu 12.07.2012 na terenie 
Spa Hotelu Jawor.

30. Współorganizacja wraz ze stowarzyszeniem „Nasze Jaworze” 
wyjazdu promocyjnego na dni gminy do „Jaszszentandras” 
(Węgry) w dniach 27-29.07.2012 r.

31. 16.08.2012 r. Organizacja postoju dla pojazdów zabytkowych 
biorących udział w Rajdzie Pojazdów Zabytkowych „Bielany”.

32. Współorganizacja koncertu muzyki kameralnej w Kościele 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu z okazji 230-lecia 
powstania w dniu 18.08.2012 r.

33. 20.08.2012 r. Zorganizowanie spotkania organizacyjnego 
z rolnikami w sprawie organizacji „Korowodu Dożynkowego” 
w ramach „XXVI Jaworzańskiego Września”.

34. 1-2.09.2012 r. Organizacja imprezy plenerowej pod nazwą 
„XXVI Jaworzański Wrzesień” połączonej z tradycyjnym „Ko-
rowodem Dożynkowym” i z zawodami „StrongDrwal”. W koro-
wodzie wzięło udział około 40 pojazdów rolniczych i zaprzęgów 
konnych. Uczestników imprezy było około 1000 w każdym dniu 
trwania imprezy. W imprezie wzięły udział zespoły z Polski 
i z zagranicy w tym z czech, Słowacji. Impreza o charakterze 
Międzynarodowym organizowana w ramach projektu pn. „Po-
znajmy się lepiej” dofinansowanego z funduszy UE.

35. 08.09.2012 r. Zorganizowanie wyjazdu promocyjnego do 
Górnych Toszanowic (Republika czeska) na Dożynki gminne.

36. 12.10.2012 r. Pomoc w zorganizowaniu konferencji śląskie-
go Zarządu Gmin i Powiatów na sali sesyjnej Rady Gminy 
Jaworze.

37. 24.10.2012 r. Współorganizacja wraz z stowarzyszeniem „Na-
sze Jaworze” spotkania z pacjentami Beskidzkiego Zespołu 
Beskidzko Rehabilitacyjnego m.in. nagłośnienie i projekcja 
filmu o Jaworzu.

38. 27.10.2012 r. Współorganizacja uroczystości 100-lecia chóru 
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Koncert 
Jubileuszowy.

39. 04.11.2012 r. Współorganizacja konkursu plastycznego orga-
nizowanego przez Towarzystwo Miłośników Jaworza.

40. 09.11.2012 r. Udział w przygotowaniu materiałów do nominacji 
„Londzin 2012”.

41. 11.11.2012 r. Udział w przygotowaniu materiałów do nominacji 
„Laur Srebrnej cieszynianki 2012”.

42. 11.11.2012 r. Organizacja spotkania pod miejscami pamięci 
z okazji uroczystości Dnia Niepodległości.

43. 23.11.2012 r. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji ze 
starostami z gmin czeskich i Słowackich oraz przedstawicieli 
lokalnych władz i stowarzyszeń na terenie zaplecza Amfiteatru 
w ramach projektu pn. „Poznajmy się lepiej” dofinansowanego 
z funduszy UE.

44. 08.12.2012 r. – Udział w wystawie prac świątecznych orga-
nizowanej w Górnych Toszanowicach (Republika czeska).

45. 12.12.2012 r. – Pomoc w organizacji spotkania Koła Gospo-
dyń Wiejskich Nr 1 w Jaworzu na sali sesyjnej Rady Gminy 
Jaworze.

46. 31.12.2012 - Organizacja imprezy plenerowej „Noworoczne 
Winszowanie” – spotkania władz samorządowych Jaworza 
z mieszkańcami czyli sylwestra na terenie amfiteatru w Jaworzu. 
W imprezie wzięło udział około 300-350 osób.

W powyższym okresie OPGJ był koordynatorem współpracy 
zagranicznej na zasadzie partnerstwa gmin z gminami z Dorzecza 

Stonavki (czechy), gminami Doliny Terchovej (Słowacja) oraz 
gminą powiatu Solnok tj. Jaszszentandras (Węgry). 

Ponadto w roku 2012 OPGJ organizował, uczestniczył i współor-
ganizował wiele imprez o charakterze Regionalnym w tym konkursy 
kulinarne „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, wspomagał Koła KGW 
Nr 1 i 2, i KERiI Nr 8 z Jaworza oraz imprezy organizowane przez 
inne stowarzyszenia. W 2012 roku OPGJ organizował wystawy 
i spotkania z ciekawymi ludźmi, twórcami regionalnymi na terenie 
„Galerii na ul. Zdrojowej” w powyższym okresie zorganizowano 16 
różnorodnych wystaw oraz 10 spotkań autorskich. 

Przy OPGJ działają 1 zespół artystyczny tj. Orkiestra Dęta 
„Glorieta”. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze wspierał także ze-
spół regionalny „Jaworze” m.in. poprzez opłacenie wyjazdów na 
przegląd zespołów regionalnych do Dąbrowy Górniczej. 

W ramach projektów dofinansowanych z UE OPG Jaworze przy-
gotował i wydał materiały promocyjne w postaci folderów o gminie, 
zaktualizowanych map turystycznych Gminy Jaworze.

OPGJ promuje imprezy korzystając każdorazowo z mediów lo-
kalnych i regionalnych m.in. „Głosie Ziemi cieszyńskiej”, „Kronice 
Beskidzkiej”, „Dzienniku Zachodnim”, „Radio Bielsko”, „Bielskiej 
Telewizji Internetowej” oraz w portalach internetowych. Materiały 
promocyjne dotyczące gminy zamieszczane były w wielu publika-
cjach zewnętrznych m.in. „Lato w Beskidach”, „Samorządy najlepsi 
w Polsce” itp., 

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej Olza w cieszynie braliśmy udział w wielu targach 
turystycznych, krajowych i zagranicznych przekazując materiały 
informacyjno-promocyjne.

OPGJ od 2005 roku prowadzi własny portal internetowy www.
opgj.pl a od 2007 roku publikuje na nim elektroniczną wersję 
bezpłatnej gazety lokalnej miesięcznika „Echo Jaworza” oraz 
przestawia tam bieżące informację i aktualności dotyczące Gmi-
ny jaworze i okolic. Ponadto od roku 2010 OPGJ prowadzi dwa 
dodatkowe polsko-czeskie portale w ramach projektów dofinanso-
wanych z UE a mianowicie www.turystyka.jaworze.eu oraz www.
greenways.jaworze.eu 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze w ramach możliwości fi-
nansowo-kadrowych stara się jak najpełniej zrealizować zadania 
wynikające z ustawy oraz zadania statutowe nałożone przez Urząd 
Gminy w Jaworzu. 

galErIa na zdrojoWEj
ZAPROSZENIA NA KWIEcIEŃ 2013

1. Wystawa Władysława Duźniaka – Haft krzyżykowy
2. Warsztaty:

a. Zasada pięciu przemian w kuchni – warsztaty poprowadzi  
Zofia Wałęsa - 12.04.2013 godz. 17:00

b. „Jak dbać o swoje ciało” – wykład plus prezentacja naturalnych 
kosmetyków do ciała. Dodatkowo dla uczestników spotkania 
darmowy zabieg „aksamitnych dłoni” – 19.04.2013 godz. 
17:30
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co robić, aby dwu-, trzy-, czterolatek … dobrze się rozwijał? Aby, 
jeżeli nie chodzi do przedszkola, miał szansę na ukierunkowaną, 
twórczą zabawę z rówieśnikami. Aby, już niedługo, nie miał proble-
mów z opanowaniem trudnej sztuki pisana i innych umiejętności.

Kolorowe bazgroty na ścianach- niedawno odnowionych. Malunki 
w ulubionych książeczkach dzieci. Przebieranki. Zabawy w … 
chyba każdy rodzic to zna. Przeżył lub przeżywa.

Elżbieta Jurkowska – trenerka i koordynatorka projektów edu-
kacyjnych w organizacjach pozarządowych – pisze: Dziecko, 
w przeciwieństwie do dorosłego, przejawia aktywność twórczą non 
stop, niezależnie od swojej woli i świadomości. To jego sposób 
poznawania i „próbowania” świata. Rolą rodziców jest nadanie 
temu procesowi ram, wyznaczenie zasad, mówienie „co wolno, 
a czego nie”.1)

W jaki sposób przekazać dziecku te zasady? czy wystarczy 
powtarzać do znudzenia: Nie maż po ścianach! Książeczki są do 
czytania! Nie niszcz zabawek!

A może trzeba ukierunkować działalność twórczą dziecka, wcią-
gnąć je w świat sztuki i sprawić, by rysowanie, malowanie, robienie 
czegoś z „niczego” było świetną zabawą oraz rozwijało wyobraźnię 
malucha, twórcze myślenie. Ale jak to zrobić, by nie było nudno?

1) Elżbieta Jurkowska Kiedy dać dziecku kredki? – o rozwoju 
zdolności plastycznych u dzieci [dostęp: 10.03.2013]. Dostępny: 
http://www.egodziecka.pl

galeria na zdrojowej proponuje warsztaty plastyczne dla 
dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami. Podczas cotygodniowych, 
nieodpłatnych zajęć maluchy poprzez twórczą zabawę będą 
miały możliwość poznawania fascynującego świata barw, form 
i materiałów. Rozwijania wrażliwości i uczenia się wykorzystywa-
nia najróżniejszych przedmiotów do tworzenia niezwykłych prac 
plastycznych, a także współpracy z rówieśnikami.

Najmłodsi oraz ich opiekunowie będą mogli nauczyć się czer-
pania radości z samego tworzenia bez względu na jego efekt. Dla 
dorosłych to okazja zobaczenia, jak w interesujący i pożyteczny 
sposób spędzać wolny czas z dziećmi. Jak ich pociechy rozwijają 
i zdobywają ważne umiejętności (np. manualne) w trakcie zabawy. 
Wspólne działanie zacieśni również więzy rodzinne, a wykonane 
prace ozdobią domową galerię i będą niezapomnianą pamiątką 
z dzieciństwa.

Warsztaty poprowadzi profesjonalna malarka- Alicja Wątor.
W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 2. do 5. lat- 

przede wszystkim te, które nie chodzą do przedszkola.
Termin zajęć – każda środa w godzinach 15.30 – 16.30.
sTarT: 8 maja!
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i konieczność wła-

ściwego przygotowania zajęć należy wcześniej zgłosić chęć 
uczestnictwa.

Więcej informacji i zapisy w „galerii na zdrojowej” przy ul. 
zdrojowej 111, zapisów można dokonać osobiście w od wtorku 
do niedzieli w godz. od 1100–1700 lub telefonicznie czy mailowo 
pod tel. 33 488–31–16 mail: biuro@opgj.pl

to po raz pierwszy. W sumie udało się zebrać 
9 litrów 450 ml życiodajnego płynu. 

Zarząd Klubu serdecznie dziękuje wszystkim 
honorowym krwiodawcom, którzy podzielili 

się tego dnia tym najcenniejszym lekiem, jakim 
jest krew.

             Na kolejną akcję zapraszamy 15 czerwca. 

W cO SIĘ BAWIĆ?

z żyCIa organIzaCjI PozarządoWyCh

POAK 

TRIDUUM PAScHALNE W KOścIELE 
KATOLIcKIM PW. OPATRZNOścI BOŻEJ
Wierni kościoła katolickiego w szczególny sposób przeżywają święta Zmartwychwstania 

Pańskiego. Dniami poprzedzającymi je jest Triddum Paschalne, a więc obrzędy liturgiczne 
Wielkiego czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Mszy Rezurekcyjnej. W Wielki 
Piątek, do wieczora Wielkiej Soboty, w świątyniach katolickich nie odprawia się mszy 
świętych, zaś wierni uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, zaś w Wielką Sobotę 
-oprócz święcenia pokarmów na śniadanie Wielkanocne- wierni adorują Groby Pańskie 
i złożoną w nich monstrancję z Najświętszym ciałem chrystusa. W tym roku Grób Pań-
ski przygotowali parafianie, przy współpracy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej. 
Tematem przewodnim wystroju Grobu Pańskiego była „Brama Wiary”, nawiązująca do 
hasła duszpasterskiego ustanowionego na ten rok jeszcze przez  papieża  Benedykta XVI.

W sobotę 16 marca 2013 r. odbyła się kolejna akcja krwiodaw-
stwa organizowana przez Klub hdK PCK przy osP jaworze. 
Do specjalistycznego ambulansu Regionalnego centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Oddział 
Terenowy w Bielsku-Białej, zaparkowanym na parkingu 
przy SUPERMARKEcIE JAWORZE zgłosiło się 27 osób 
chcących oddać krew. Jednak oddać mogło 21, w tym 4 zrobiły 

PODSUMOWANIE AKcJI
KRWIODAWSTWA Z 16 MARcA BR.

E. Gubała

świat Języków Obcych TIME w ramach projektu unijnego 
(Poddz. 8.1.1) prowadzić będzie bezpłatne kursy języka angiel-
skiego dla pracujących osób dorosłych (18–64 r. ż.) – miesz-
kańców Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. Kursy będą się 
odbywać na poziomach: A1 (początkujący), A2 (podstawowy) 
oraz B1 (średniozaawans.) i zakończą się międzynarodowym 
egzaminem TELc. W projekcie preferowane będą osoby pracu-

jące w wieku 50+. Termin i miejsce kursu językowego:
1.07.2013-31.01.2014 w siedzibie głównej śJO „Time” 
przy ul. cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej.

Informacje na temat Projektu:
www.time.edu.pl/projekt

projekt@time.edu.pl
tel. 33 496 02 38 (godz. 11.00-15.00)

bEzPŁaTnE KUrsy angIElsKIEgo W ŚWIaT jĘzyKóW obCyCh TImE
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Od wielu lat Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jawo-
rzu, wraz z parafią ewangelicko-augsburską i chórem ewangelickim 
działającym przy parafii, organizują Wieczory Pieśni Pasyjnej. 

Owa pieśń ma szczególny wymiar dziękczynny 
i przygotowuje wiernych do godnego przeży-
wania Wielkiego Tygodnia, a więc Męki,śmierci 
i Zmartwychwstania Jezusa chrystusa- powiedział 
Leopold Kłoda - członek zarządu PTEw/oddział 
w Jaworzu. W koncercie uczestniczył gościnnie 
14 osobowy zespół Skoczowskie Dzwonki- dzia-
łający od 11 lat przy ewangelickiej parafii św. 
Trójcy w Skoczowie. Ponadto młodzież parafialna 
zaprezentowała- w oparciu o główne postacie 
występujące w Ewangeliach – wydarzenia, ja-
kie zostały przekazane przez ewangelistów od 
Niedzieli Palmowej poprzez Wieczerzę Pańską, 
zdradę Judasza, pojmanie i osądzenie Jezusa, 
po Jego śmierć. całość była okraszona prezen-
tacją rycin oraz ilustracji przedstawiających Mękę 

chrystusa. Swój repertuar przedstawiły także miejscowe zespoły, 
zatem można było słuchać i oglądać występy: Zespołu Dziecięco-
Młodzieżowego, Zespołu cantate i chóru Ewangelickiego

Z PIEśNIą PASYJNą W WIELKI TYDZIEŃ

P. filipkowski

sudskim, a także uśmierzała ból podczas jego ciężkiej choroby. 
Miała swoją audycję w radio z Zofią Kossak-Szczucką, której 
uratowała brata. W czasie II wojny światowej została aresztowana 
za pomoc partyzantom i zginęła w ostatniej egzekucji w obozie 
koncentracyjnym w Ravensburgu. Bardzo ciekawą postacią 
była pochodząca z niedalekich Roztropic – Maria Wardas. Była 
ona jedyną kobietą jeżdżącą motocyklem, a także drugą kobietą 
posiadającą licencję pilota w Polsce. Niewiele osób wiedziało, że 

była ona twórcą i dyrektorem portu lotniczego w  Łodzi. Nie tylko 
założyła aeroklub, ale również pisała książki dla dzieci, a także sagę 
„Wyłom” opowiadającą o losach miejscowej ludności. Napisała 6 
tomów tej powieści na 10 planowanych. Pisała również pamiętniki,  
które mogą być wydane 50 lat po jej śmierci. Działała w Polskim 
Związku Narciarskim i Towarzystwie Tatrzańskim. 

Prowadząca prelekcję ubrana była w piękny strój cieszyński, na 
którego temat również powiedziała kilka słów.

Serdecznie zachęcamy się do zapoznania z cyklem „cieszyński 
Szlak  Kobiet”, dzięki któremu możemy poznać wiele kobiet których 
nie znamy, a kreowały nasz dzisiejszy świat.

ToWarzysTWo mIŁoŚnIKóW 
jaWorza
„ZASŁUŻONE KOBIETY śLąSKA
cIESZYŃSKIEGO” – TEMAT PRZEDSTA-
WIAŁA PANI WŁADYSŁAWA MAGIERA

W niedzielę o godzinie 15 spotkaliśmy się, aby 
wysłuchać opowieść o zasłużonych kobietach 
śląska cieszyńskiego. Przybyłych przywitali 
w imieniu Towarzystwa Miłośników Jaworza 
prezesi Irena Stekla i Ryszard Stanclik. Prowa-
dząca Pani Władysława Magiera przewrotnie, 
jako „rodzynka” przedstawiła osobę Józefa 
Kiedronia jako pochodną pracy nad pierwszym 

tomem „cieszyńskiego Szlaku Kobiet”, gdzie przedstawiona zo-
stała Zofia Grabska jego żona. Józef Kiedroń spotkał swoją przy-
szłą żonę w sanatorium w Bystrej. Następnie poznaliśmy osobę 
Doroty Kruszyńskiej – socjalistki która zorganizowała pierwsze 
obchody Dnia Kobiet w Polsce. Była ona jedną z kilku kobiet 
senatorów zasiadających w 111 osobowym gremium. ciekawą 
postacią była osoba kobiety fotografa, specjalistki od portretów 
Kubiszowej z cieszyna, a także kucharki Kołdrowej autorki Kuchni 
śląskiej. Następną przedstawianą osobą była Agnieszka Pilchowa 
z Wisły urodzona w Ostrawie. Leczyła ona ziołami oraz jak moż-
na współcześnie to określić była bioenergoterapeutką. W 1918 
r jej zdolności zostały badane przez córkę prezydenta czech 
Tomasza Masaryka, która była lekarzem. Następnie otrzymała 
propozycję pracy na Hradczanach w pałacu u boku prezydenta 
Masaryka. Zamieszkiwała i przyjmowała pacjentów w willi Sfinks 
na Jarzembatym, gdzie przyjmowała „pielgrzymki” z całej polski. 
choć ukończyła tylko szkołę podstawową pisała powieści, które 
zostały nagrodzone przez prezydenta Mościckiego. W roku 1935 
przewidziała, że w roku 2000 kobiety będą dysponować urządze-
niami wyręczającymi je w wielu uciążliwych pracach domowych, 
będą istniały technologie pozwalające na rozganianie chmur, 
przewidziała również datę zakończenia II wojny światowej. Istnieją 
przypuszczenia, że współpracowała z Marszałkiem Józefem Pił- Tomasz Wróbel



KWIEcIEŃ10

STATYSTYKA PIĘcIU LAT 
TOWARZYSTWA MIŁOśNIKóW 
JAWORZA 2008-2012

Z A P R O S Z E N I E
Towarzystwo Miłośników Jaworza zaprasza wszystkich  zainteresowanych 

na posiady, które odbędą się w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 15.00, w sali 
„Pod goruszką” w centrum jaworza.

Tym razem posiady będą poświęcone tematyce  morskiej. I tak swoje do-
konania jak i plany na najbliższą przyszłość zaprezentuje młodzież zrzeszona 
w szkolnym Kole ligi morskiej i rzecznej działającej przy gimnazjum nr 1.

Posiady poprowadzą wspólnie członkowie sKlmir, członkowie młodzie-
żowej rady gminy, wraz z  radnym rady gminy, zarazem kpt ż. w.  jerzym 
ryrychem , który zaprezentuje  zachodnie wybrzeża obu ameryk- prelekcja 
zostanie wzbogacona prezentacją multimedialną.

Młodzież, dorosłych, mieszkańców, jak i gości Jaworza- SERDEcZNIE 
ZAPRASZAMY!!!

Wstęp na posiady – tradycyjnie  bezpłatny! Zarząd TMJ

Nowo wybrany zarząd 

i członkowie Towarzystwa 

Miłośników Jaworza 

składają podziękowania 

ustępującemu zarządowi z prezesem

 dr Adamem Kwiecińskim
 za zaangażowanie i wkład 

pracy w działalność Towarzystwa 

Miłośników Jaworza 

w kadencji 2008-2013.

Udział w:
4 rajdach samochodowych Jaworza
5 korowodach dożynkowych w ramach Jaworzańskiego Września
4 razy Towarzystwo Miłośników Jaworza nominowało osoby do 
nagrody Lauru Srebrnej cieszynianki

Ponadto:
Udział członków TMJ w wycieczkach organizowanych przez inne 
stowarzyszenia działające na terenie Jaworza i powiatu Bielskiego 
i cieszyńskiego
Udział w szkoleniach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” 
oraz „Bielska Kraina”
Towarzystwo Miłośników Jaworza wydało w tym czasie 3 biuletyny 
informacyjne „Nasz głos” i 18 wzorów pocztówek ukazujących 
uroki Jaworza

członkowie Towarzystwa Miłośników Jaworza brali czynny udział 
w wydaniu:
„Dziejów Jaworza na przestrzeni wieków”,
„Sagi rodu Saint Genios”

Udostępnialiśmy materiały fotograficzne i tekstowe do publikacji 
wydawanych przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze i Gminę 
Jaworze, w tym do Echa Jaworza.
Działalność Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków również 
w aktywny sposób była związana i wspierana przez Towarzystwo 
Miłośników Jaworza.
Dane liczbowe ogółem:
Posiady: 46 spotkań
Wystawy i wernisaże: 30 wystaw
Wycieczki: 7 wyjazdów
Zarząd: 26 spotkań członków zarządu TMJ
Rajdy: 4 starty w Jaworzańskich rajdach
Dożynki: 5 udziałów w korowodach dożynkowych
Nagrody: 4 razy nominowano i gratulowano laureatom „Lauru 
Srebrnej cieszynianki”

zarząd Tmj zorganizował 12 posiad i 6 wystaw oraz brał 
udział w:

5 stycznia 2012-Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zebranie 
stowarzyszeń i organizacji w celu przedstawienia planów pracy – 
Ryszard Stanclik, Jerzy Ryrych

8 lutego 2012-Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej- Nowo-
roczne spotkanie twórców i animatorów kultury powiatu bielskiego 
– Ryszard Stanclik

12 lutego 2012-Walne zebranie Straży Pożarnej w Jaworzu – 
Ryszard Stanclik

14 lutego 2012- Składanie wiązanek pod pomnikiem żołnierzy 
radzieckich – Ryszard Stanclik, Jerzy Ryrych

26 lutego 2012-Posiady Gimnazjum nr 1 w Jaworzu „Zaślubiny 
Polski z morzem” prowadzący Iwona Kominek i Jerzy Ryrych

29 lutego 2012- złożenie dokumentów na konkurs w UG Jaworze
4 marca 2012- Posiady Jerzy Sikora „Korzystanie ze znajomości 

własnych biorytmów dla zdrowego życia”
15 marca 2012-zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośni-

ków Jaworza
1 kwietnia 2012-Posiady Danuta Szczypka „Emigracja zarobko-

wa mieszkańców z terenu śląska cieszyńskiego” wystawa: „Ubiory 
śląska cieszyńskiego w dawnej fotografii”

29 kwietnia 2012- Posiady Wiktor Pieczonka „filigrany śląska 
cieszyńskiego

3 maja 2012-składanie kwiatów pod Jaworzańskimi pomnikami 
–Kinga Sosulska, Ryszard Stanclik, Jerzy Ryrych, Tomasz Wróbel

13 maja 2012-wycieczka TMJ, zwiedzanie browaru w Żywcu 
oraz udział w obrzędzie mieszania owiec na Stecówce Istebna.

27 maja 2012- Posiady Jarosław Gryczka „Alpinizm to jedna 
z najpiękniejszych i najczystszych namiętności”

19 kwietnia do 03 lipca wystawa: „Ubiory śląska cieszyńskiego 
w starej fotografii”, „Ameryka południowa w fotogramach Jarosława 
Gryczki”, „Wernisaż Mieczysława Grenia”

17 czerwca 2012- Posiady Halina Szotek „Życie społeczno-kul-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOścI 
ZARZąDU TOWARZYSTWA 
MIŁOśNIKóW JAWORZA W JAWORZU 
ZA ROK 2012
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7 marca członkowie Towarzystwa Miłośników Jaworza spotkali 
się na dorocznym spotkaniu podsumowującym miniony 2012 
rok. Był to też czas podsumowania pięcioletniej kadencji tego 
stowarzyszenia i wyboru nowego zarządu na kolejne pięciolecie. 
Dotychczasowy prezes TMJ dr adam Kwieciński, sprawujący 
tę funkcje przez ostatnie dwie kadencje, z przyczyn zawodowych 
zrezygnował z kandydowania w wyborach. Tak więc dokonano wy-
boru nowego zarządu, którego prezesem został Ryszard Stanclik

ryszard stanclik jest osobą znaną chyba większości jawo-
rzan. Nie tylko z racji swej działalności społecznikowskiej w TMJ, 
Społecznej Radzie Ochrony i Odnowy Zabytków, Polskim Towa-
rzystwie Ewangelickim, Radzie Parafialnej miejscowego kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu. Teraz warto oddać głos 
samemu Prezesowi TMJ:

Ej: Stanowisko prezesa Towarzystwa Miłośników Jaworza jest 
zapewne zwieńczeniem wielu Pańskich zasług dla samej organi-
zacji, ale i Jaworza. Jak zaczęła się Pańska przygoda z TMJ i roz-
wijaniem historycznych pasji związanych z naszą miejscowością?

r.stanclik: Z Towarzystwem Miłośników Jaworza jestem związa-
ny od końca lat 90-tych XX wieku. A więc już jakiś czas….Wpierw 
oczywiście byłem szeregowym członkiem TMJ, potem członkiem 
zarządu, a od 2004 byłem wice-prezesem TMJ – do marca 2013. 
Od 2002 roku – czyli od momentu powstania Społecznej Rady 
Ochrony i Odnowy Zabytków (działającej przy TMJ) - byłem jej 
skarbnikiem, a od dwóch lat przewodniczącym. Potem przyszedł 
czas na wernisaże fotograficzne w Galerii pod Groniem i w Galerii 
na Zdrojowej. Tematyka moich fotografii to oczywiście Jaworze,  
góry- nasze Beskidy, ale i Tatry, Alpy, włoskie Dolomity itp. często 
te wystawy organizujemy wspólnie z Tomkiem Wróblem – także 
aktywnym działaczem TMJ. Moją pasja jest również zbieranie 
pocztówek i fotografii dawnego Jaworza, co zostało zwieńczone 
przed kilku laty wydaniem pierwszego w skali kraju albumu hi-
storycznych fotografii i pocztówek obrazujących polską wieś na 
przełomie XIX/XX wieku.

rozmoWa z ryszardEm 
sTanClIKIEm 
 - PREZESEM TOWARZYSTWA 
MIŁOśNIKóW JAWORZA

turalne na śląsku cieszyńskim”
3 lipca 2012-rekonesans trasy do oddziału 168 , zachowanej 

puszczy beskidzkiej z p.Gawłowskim – Ryszard Stanclik.
15 lipca 2012- LGD Ziemia Bielska Impreza pt.: „cud miód” na 

terenie dworku w Kobiernicach – Ryszard Stanclik
20 lipca 2012- 8 Powiatowy zjazd Towarzystw Regionalnych 

Szczyrk 2012r Irena Stekla, Jerzy Ryrych
22 lipca 2012-Posiady wyjazdowe na górze chełm połączone 

ze śpiewaniem i ogniskiem
12 sierpnia 2012- Posiady Józef Niesyt spotkanie z gawędzia-

rzem
25 sierpnia 2012- udział w jubileuszu XX-lecia Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Bestwińskiej w Bestwinie – Irmgarda Gryczka, 
Irena Stekla

31 sierpnia 2012- udział w okolicznościowej sesji „Jaworze jako 
uzdrowisko”

2 września 2012- strojenie wozu i udział w korowodzie dożyn-
kowym podczas Jaworzańskiego września

16 września 2012- Posiady z dr Józefem Szymeczkiem „Polacy 
w Republice czeskiej”

21 września 2012-wycieczka organizowana przez LGD Ziemia 
Bielska – „Szlakiem suszonej śliwki” - Jerzy Ryrych, Ryszard 
Stanclik

25 września 2012-złożenie w UG Jaworze wniosku o upamięt-
nienie osób Jana Łyska, franciszka Kuboka i Jana Starzyka na 
tablicy wmurowanej w budynek przedszkola w Jaworzu średnim.

Wrzesień 2012 wystawa: Krzysztof czader „Anioły”
1 października 2012-złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na 

przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy w dniu 01.11.2012r.
14 października 2012-Posiady Urszula Korzonek „Poezja i proza” 

i Krzysztof czader-wernisaż
20 października 2012-wycieczka TMJ i stowarzyszenia „Nasze 

Jaworze” do Republiki czeskiej – Muzeum Tatry w Koprzywnicy, 
zwiedzanie zamku Hukwaldy, zwiedzanie skansenu w Rożnowie 
pod Radhoszczem i zakończenie w gospodarstwie agroturystycz-
nym w Toszanowicach.

21 października 2012-wizyta grupy Polskiego Związku Kulturalno 
Oświatowego w Jaworzu – oprowadzanie po zabytkach i atrakcjach 
Jaworza z przedstawieniem krótkiej historii Jaworza zakończone 
krótkim spotkaniem w „Gościńcu szumnym” – Ryszard Stanclik, 
Tomasz Wróbel, Irena Stekla

1 listopada 2012- Przeprowadzenie kwesty cmentarnej zebrano 
kwotę 7393zł. 

4 listopada 2012-Posiady pokonkursowe konkursu ekologiczne-
go organizowanego przez TMJ

9 listopada 2012-powycieczkowe spotkanie w „Skansenie” u Zyg-
munta Podkówki – pieczenie placków ziemniaczanych.

11 listopada 2012-złożenie kwiatów pod Jaworzańskimi pomnika-
mi – Irena Stekla, Jerzy Ryrych, Tomasz Wróbel, Adam Kwieciński

11 listopada 2012- udział w uroczystej sesji rad gmin w cie-
szynie – wręczenie nagrody „Laur srebrnej cieszynianki” dla Pani 
Irmgardy Gryczki

14 listopada 2012-udział członków TMJ w prelekcji Mariusza 
Makowskiego pt.: „Wiedeńskie tradycje w cieszynie” – Małgorzata 
Kobiela-Gryczka, Irena Stekla, Ryszard Stanclik, Tomasz Wróbel

22 listopada 2012-rozliczenie publicznej zbiórki pieniędzy prze-
prowadzonej w dniu 1 listopada 2012r

Listopad 2012 – Ukazuje się kolejny „Nasz Głos 2012” tematem 
wiodącym jest 150 lecie uzdrowiska Jaworze. Kolegium redakcyj-
ne Małgorzata Kobiela-Gryczka, Irena Stekla, Ryszard Stanclik, 
Tomasz Wróbel

21 listopada 2012- Posiady z prof. Danielem Kadłubcem „O Janie 
Szczepańskim słów kilka”

9 listopada 2012- Posiady dr Jerzy Burzyk „Samarkanda i Tasz-
kient na Jedwabnym Szlaku”, wystawa tematyczna fotografii.

Grudzień 2012 wystawa prac Krzysztofa czadera
◊ W ciągu roku odbyły się również robocze spotkania 

z przedstawicielami Urzędu Gminy Jaworze oraz organizacji 
działających na terenie Gminy Jaworze.

◊ W ciągu całego roku aktywnie działała Społeczna Rada 
Ochrony i Odnowy Zabytków.

Towarzystwo Miłośników Jaworza liczy obecnie 89 członków.
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Rozmawiał P. filipkowski

Od tamtego czasu udało mi się pozyskać ponad 50 nowych zdjęć 
dawnego Jaworza, które mam nadzieję, że kiedyś znajdą się, jako 
istotny dodatek w nowym wydaniu albumu o Jaworzut. W 2006 
roku udało mi się przy współpracy z Jadzią Roik, Mariuszem Ma-
kowskim i Urzędem Gminy zorganizować w sali OSP wystawę do-
kumentów, pieczęci i archiwaliów pozyskanych od spadkobierców 
dawnych właścicieli Jaworza z rodu Saint Genois d’Anneacourt, 
mieszkających w Austrii. Dodatkowo opracowaliśmy wspólnie z J.
Knieżykiem plansze dotyczące Jaworza- historii, zabytków, geolo-
gii itp. Genealogię rodu dawnych właścicieli opracowała Jadwiga 
Roik. Plansze te pozostają w dyspozycji OPG. W ostatnim czasie 
współuczestniczyłem w opracowani książki Jadwigi Roik „Dzieje 
Jaworza na przestrzeni wieków”. Nie ukrywam, że wspólnie z Ja-
dwigą Roik i Mariuszem Makowskim cztery razy wyjeżdżaliśmy do 
Austrii właśnie w celu poszukiwania materiałów, informacji, aż do 
pozyskania rodowych dokumentów Saint Genois d’Anneacourt, 
które pozostają w depozycie w Muzeum śląska cieszyńskiego.

Ej: czy zmiana zarządu i prezesa będzie też miała wpływ na 
ewentualne zmiany w priorytetach działalności TMJ?

r. stanclik: Oczywiście, że nie. Naszym celem jest propago-
wanie i kultywowanie szeroko rozumianej kultury, tradycji, i historii 
Jaworza będącego częścią śląska cieszyńskiego. Nie możemy 
odcinać się od swych korzeni, od tego co wynieśliśmy z domów 
naszych ojców i starzyków. chcemy także pokazywać tę spuściznę 
historyczną nowym mieszkańcom Jaworza, pochodzącym nieraz 
z innych regionów Polski, chcemy podkreślać, że ta Ziemia ma 
także swoje bogate polskie tradycje kulturowe. Jednak nie może-
my i nie chcemy ograniczać się do ziemi cieszyńskiej, stąd wiele 
posiad czy wernisaży fotograficznych wykracza daleko poza śląsk, 
a nawet poza granice naszego kraju. Posiady mają być okazją do 
poznania także innych zakątków świata, poprzez spotkania np. 
z podróżnikami czy pracownikami naukowymi różnych uczelni czy 
instytucji kultury. Tak więc chcemy, aby każdy mógł tutaj znaleźć 
coś ciekawego dla siebie. 

Ej: Pewnym problemem nieomal każdej organizacji jest mówiąc 
kolokwialnie „średnia wieku” uczestników takich spotkań, czy macie 
jakąś receptę na odmłodzenie TMJ?

r. stanclik: Jak słusznie Pan zauważył, praktycznie w więk-
szości organizacji pozarządowych aktywni członkowie to osoby 
w wieku dojrzałym… Każda z organizacji w dzisiejszych czasach 
ma problem z dotarciem do młodzieży.

Nie chciałbym tutaj wyrokować i stawiać socjologicznych hipotez, 
ale panuje od wielu lat pogłębiająca się tendencja wśród młodych 
ludzi na spędzanie wolnego czasu na tzw. luzie, a więc w pubach, 
multikinach, przy grach komputerowych czy przed telewizorem, 
gdzie coraz rzadziej można zobaczyć ambitną rozrywkę, film czy 
spektakl. Posiady na pewno nie stanowią dla dzisiejszego mło-
dego człowieka super atrakcji, tym bardziej, gdy większość jego 
rówieśników w tym czasie zachwyca się programami rozrywkowymi 
oferowanymi w tej czy innej formie, ale o podobnej treści przez 
praktycznie wszystkie kanały telewizyjne. Taką próbą „wciągnięcia” 
młodzieży do pracy TMJ już przed kilku laty było Młodzieżowe Koło 
TMJ działające przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu średnim. Wów-
czas młodzi ludzi przeszkoleni, jako przewodnicy niejednokrotnie 
oprowadzali grupy wycieczkowe po Jaworzu, no i swoim Muzeum 
fauny i flory Morskiej. To było dla nich jakąś atrakcją- nie tylko 
mogli się wykazać wiedzą, ale i poznać przy okazji gości Jaworza.

Niestety, czas gimnazjalny trwa trzy lata, w pierwszym roku 
młody człowiek zaczyna wrastać w nową szkołę i środowisko, 
drugi rok nauki to też czas jakiejś działalności w szkolnych kołach 

zainteresowań, a trzeci to czas egzaminów i wyboru dalszej drogi 
edukacji. Młodzież wówczas odchodzi, by kontynuować naukę 
w różnych szkołach i… całą strukturę np. młodzieżowej sekcji TMJ 
trzeba by zacząć budować od podstaw. Jednakże pewną winę za 
ten stan ponosimy my dorośli, gdyż zbyt mało uwagi przywiązujemy 
w naszych domach rodzinnych do kultywowania tradycji swego 
regionu. Stąd młody człowiek wzrasta „duchowo”, wychowywany 
przez pewien nihilizm kulturowy, serwowany w mediach.

Teraz poprzez Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej 
i Rzecznej spróbujemy wciągnąć młodzież do większej aktywności, 
ale i dać jej możliwość zaproponowania w ramach TMJ swojej 
tematyki i formy posiad. czas pokaże na ile to się uda.

Na koniec chciałbym zaprosić na nasze otwarte, bezpłatne po-
siady wszystkich zainteresowanych. Zapewne każdy znajdzie coś 
ciekawego dla siebie. Tematyka posiad jest na tyle zróżnicowana, 
że powinna zinteresować więcej mieszkańców i to w większym 
przedziale wiekowym. Warto przyjść, zobaczyć i posłuchać. Jako 
TMJ staramy się współpracować ze wszystkimi organizacjami, 
stąd też uczestniczymy w imprezach organizowanych przez Sto-
warzyszenie Nasze Jaworze, Stowarzyszenie Miłośników Sztuki, 
no i oczywiście współpracujemy z Ośrodkiem Promocji Gminy. 
W tym miejscu chciałbym w imieniu całego zarządu TMJ serdecznie 
podziękować za życzliwość, wsparcie i pomoc Urzędowi Gminy 
Jaworze oraz Ośrodkowi Promocji Gminy.
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Kwiaty, słowa uznania, szacunek, życzenia- z tym najczęściej 
kojarzy się 8 marca czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jeśli do 
tego dołożyć rzetelność i gospodarność będziemy mieć obraz tego, 

co działo się 6 marca w Sali pod Goruszką. Spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet połączono z zebraniem sprawozdawczym, a wszystko to 
pod egidą Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu. Na początku 
Danuta Mynarska przewodnicząca koła złożyła sprawozdanie 
z działalności organizacji za rok 2012 oraz przedstawiła plan działa-
nia na 2013 r., została też wybrana, by jako delegat reprezentować 
naszą gminę podczas V Zjazdu Rejonowego Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych. Po części oficjalnej przyszedł czas 

na świętowanie. Rozmowy, żarty, poczęstunek oraz- a jakże- wspól-
ne śpiewanie, to niejako zapoczątkowali: Zuzanna Konig, której 
akompaniowali na akordeonie Janina czader i franciszek Sikora.

Oczywiście taki dzień nie może obyć się bez winszowania, 
wójt Zdzisław Bylok złożył wszystkim paniom życzenia, a na ręce 
Danuty Mynarskiej przekazał bukiet kwiatów. Ponieważ wśród 

zaproszonych gości byli: Andrzej śliwka Przewodniczący Rady 
Gminy Jaworze oraz Zygmunt Podkówka Przewodniczący Stowa-
rzyszenia Nasze Jaworze i przyłączyli się do owego uroczystego 
akcentu. W spotkaniu uczestniczyła Danuta Kożusznik – Prezes 
Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, co 
z pewnością także podniosło rangę marcowej imprezy.

KgW nr 1
KOBIEcO I GOSPODARNIE

Na podstawie inf. KGW
Agata Jędrysko
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Jak co roku w Gimnazjum Nr 1 została zorganizowana „Giełda 
Szkół Ponadgimnazjalnych”. Była to już czwarta edycja tejże giełdy. 
19 marca br. w spotkaniu wzięło udział 16 szkół, a każda z nich 
miała przygotowaną prezentację multimedialną oraz mnóstwo 

broszur informacyjnych dotyczących działalności szkoły. 
Nasi uczniowie z klas II i III biorący udział w spotkaniu z przedsta-

wicielami bielskich placówek ponadgimnazjalnych  mieli możliwość 
zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną szkół technicznych, 
licealnych oraz zawodowych. 

Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie, a uczniom klas 
trzecich życzymy świetnych wyników na egzaminie gimnazjalnym 
oraz trafnego wyboru wymarzonej szkoły!

PrzEdszKolE nr 2
PRZYGOTOWANIA śWIąTEcZNE

gImnazjUm nr 1
IV GIEŁDA SZKóŁ 
PONADGIMNAZJALNYcH

gImnazjUm nr 1
SPORT W GIMNAZJUM NR 1
W JAWORZU

naszE dzIECI, nasza mŁodzIEż

W świątecznym wielkanocnym nastroju 
odbywają się nasze przedszkolne zajęcia. 
Przy śpiewie ludowej piosenki „Wieziemy 
tu kogucika” barwimy pisanki, oklejamy 
je ryżem, stroimy kurki i świąteczne stoły. 
Wielkanocne lukrowe baranki spoglądają 
wesołym oczkiem siedząc w zielonej 
trawce, uśmiechając się do kolorowych 
zajączków. Oczekując na wiosenna aurę 
wyglądamy słoneczka przez ozdobione 
kurpiowskimi wycinankami okienka.

Pamiętając o najbliższych przygotowu-
jemy świąteczne kartki w których wszyst-
kim życzymy ciepłych i radosnych świąt 
Wielkanocnych.

Organizator Giełdy
Magdalena Gawenda – pedagog szkolny

Początkiem marca br. szkolna drużyna siatkarek w składzie: 
beata bisok, Patrycja stroka, Klaudia Pastuszka, Weronika 
Pastuszka, Wiktoria Kluzik, Iza gogler, Karolina Wizner, 
Karolina Wójcik, martyna steckel, angelika Tobias, Ewelina 
romik zdobyła 3 miejsce w powiecie. Walka o finał była niezwykle 
zażarta, gdyż wygranie turnieju promowało drużynę do rozgrywek 
wojewódzkich. Warto nadmienić, że zdobycie takiego miejsca jest 
niezłym wyczynem wśród 24 innych gimnazjów biorących udział 
w turnieju.

Kolejnym dużym osiągnięciem było zdobycie 4 miejsca w turnieju 
tenisa stołowego na szczeblu powiatu przez drużynę dziewcząt. 
Żeńska ekipa wystąpiła w następującym składzie: Wiktoria Klu-
zik, małgorzata Poręba, Klaudia Pastuszka, Patrycja stroka, 
beata bisok. 

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w zawodach 
i mamy nadzieję, że zdobyte laury zaprocentują w przyszłości 
jeszcze lepszymi osiągnięciami.
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gmina data nazwa imprezy
jaworze 5 maj 2013 „Święto Pstrąga górskiego”
Wilamowice 1 czerwiec 2013 „Wilamowskie śmiergusty”
Bestwina 15 czerwiec 2013 „święto Gminy Bestwina”
Brzeszcze 27-29 czerwiec 2013 cykl wydarzeń „Brzeszcze na Szlaku Karpia” – konferencja, wizyta studyjna 

obszaru
Brzeszcze 29 czerwiec 2013 „Brzeszcze na Szlaku Karpia” cykl wydarzeń (piknik rybacki)
jasienica 20-21 lipiec 2013 „lato w jasienicy”
bestwina 17 sierpień 2013 „Święto Karpia Polskiego” w Kaniowie
Czechowice-dziedzice 18 sierpień 2013 Piknik rybny
Porąbka 23-25 sierpień 2013 „Bądź zdrów jak ryba” Na Szlaku Karpia w Porąbce – impreza promocyjna
czechowice-Dziedzice 24-25 sierpień 2013 „Dni czechowic-Dziedzic”
jaworze 31.08-01.09.2013 „jaworzański Wrzesień”
jasienica wrzesień 2013 „dziecięce zawody wędkarskie”
Skoczów wrzesień 2013 „Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie” – impreza promocyjna
Paszkówka, gmina: Brzeźnica październik 2013 „święto Rybaka” – impreza promocyjna

lgr bIElsKa KraIna
KALENDARZ IMPREZ PLENEROWYcH NA ROK 2013,
W KTóRYcH LGR BIELSKA KRAINA BIERZE UDZIAŁ

Święto Pstrąga górskiego w Jaworzu
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na „Święto Pstrąga górskiego w jaworzu”, które odbędzie się 05 maja 

2013 r. (niedziela) od godz. 14:00 na Amfiteatrze w Jaworzu.
Będzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się ho-

dowlą pstrąga, podczas prestiżowej imprezy poświęconej tematyce rybackiej. W programie między innymi: występy taneczne dzieci 
i młodzieży, występ orkiestry dętej „Glorietta”, występ tańca dancehall w wykonaniu ekipy tanecznej „chore kotki”, występ kapeli 
„Reputacja” oraz występ zespołu Tomasza Madzi – uczestnika programu „Must be the music – tylko muzyka”. Ponadto, imprezie 
towarzyszyć będą: konkurs kulinarny restauracji w przygotowywaniu potraw z pstrąga, bezpłatna degustacja oraz liczne konkursy, 
zabawy i atrakcje dla najmłodszych. Gościem specjalnym wieczoru będzie zespół „EKT Gdynia”. Na zakończenie imprezy zagra 
zespół „Accord” z Jaworza.

Wszystkich mieszkańców z terenu powiatu bielskiego oraz województwa śląskiego zachęcamy do udziału w organizowanej 
imprezie plenerowej.

Szczegółowe informacje na temat imprezy oraz formularze zgłoszeniowe (dotyczy wystawców oraz wszystkich zainteresowanych 
zarezerwowaniem stoiska wystawowego) można znaleźć na stronie internetowej www.bielskakraina.pl, a także pod numerem 
telefonu 33 810 57 35, e-mail: biuro@bielskakraina.pl. 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

OBOWIąZEK PRZYŁącZENIA SIĘ 
DO KANALIZAcJI SANITARNEJ

W ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w gminie Jaworze” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W związku z realizowanym na terenie gminy projektem pn. „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” współfinansowanym 
przez Unię Europejską z funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko poinformowaliśmy 
Państwa w grudniowym numerze Echa Jaworza o planowanych 
i rozpoczętych kontrolach postępu prac dotyczących przyłączenia 
nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Kontrola będzie miała na celu dopilnowanie osią-
gnięcia do 2015 r. zadeklarowanego przez Gminę 
Jaworze tzw. efektu ekologicznego. Uzyskanie 
efektu ekologicznego, czyli zwiększenie liczby osób 
korzystających z podłączenia do nowo wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej o ok. 5000 RLM, (tj. liczby mieszkańców 
lub podmiotów gospodarczych) jest jednym z warunków dofinan-
sowania projektu zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim 
funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. W przypadku, gdy efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty 
Gmina Jaworze będzie zobowiązana do zwrotu całości bądź części 
pozyskanego dofinansowania.

Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 5 ust 1. pkt 2 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
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KICKboxIng

W dniach 8 do 10 marca 2013 odbyły się M.P kadetów w Mu-
szynie. 

Oto wyniki naszych zawodników 
mistrzowie Polski: Martin Konecki s-c 4 wygrane walki najlep-
szy zawodnik turnieju, Mateusz 
Rus kick-light, Julia Setla s-c.
Wicemistrzowie Polski: Sandra 
Paszek (dramatyczny finał po 3 
dogrywce przegrana 12 do 13 
z odwieczną rywalką przez trzy 
lata nie mogła odebrać jej tytułu 
na czwarty rok się udało naj-
lepsza walka turnieju), Natalia 
Lemańska s-c, Kacper Kufel 
przegrana w finale z aktualnym 
Mistrzem świata
  

brązowe medale: Mikołaj Pietrzyk l-c [ 17 zawodników w kate-
gorii], Mikołaj Maciaszek s-c, Jakub Kowalski s-c, Oliwia Szczyp-
ka s-c, Emilia Zajdel s-c, Sandra Paszek l-c, Kamil Płończyk s-c.

Info: Beskid Dragon

mgr inż. Edyta Wacławik
Jednostka Realizująca Projekt

czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budo-
wa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bez-
odpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone 
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniają-
cą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Wobec mieszkańców, którzy nie przystąpią do czynności skut-
kujących przyłączeniem nieruchomości do wybudowanej sieci 
sanitarnej, będzie wszczęte postępowanie administracyjne 

o nakazie wykonania tego obowiązku – wydana zostanie decyzja 
nakazująca podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 
(art.5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości porządku w gminach). Podkreślić należy również, że zgodnie 
z art. 9 powyższej ustawy 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.

Pod koniec listopada ubiegłego roku kalendarzowego Jednostka 
Realizująca Projekt 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” wszczęła 
postępowania administracyjne dla nieruchomości niepodłączonych 
do kanalizacji sanitarnej dla rejonu z etapu I realizowanej inwestycji. 
Z uzyskanych wstępnych danych od administratora sieci sanitarnej 
AQUA S.A. wynikało, że od zakończenia inwestycji I etapu, dla ok. 
350 budynków znajdujących się w zakresie powyższego etapu, 
tylko ok. 200 budynków zostało podłączonych do sieci sanitarnej. 

Z przeprowadzonego postępowania administracyjnego na dzień 
dzisiejszy wynika, że ok. 260 budynków jest podłączonych do 
kanalizacji sanitarnej, a ok. 20 budynków posiada przydomową 
oczyszczalnie ścieków, o czym potwierdzili mieszkańcy przynosząc 
do tut. urzędu stosowne dokumenty. Do podłączenia do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej pozostało ok. 60 budynków. Ilość nierucho-
mości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej zobrazowano na 
mapie graficznie. Mieszkańcy parceli niepodłączonych do kanali-
zacji sanitarnej po wezwaniu w sprawie przedstawienia postępu 

prac dotyczących przyłączenia do sieci sanitarnej zadeklarowali, że 
wykonają przyłącze do budynku w terminie nie późniejszym niż do 
końca tego roku, a następnie zobowiązani zostali do przedstawie-
nia w tut. urzędzie ostatecznej umowy o odprowadzenie ścieków 
podpisanej z AQUA S.A. 

Poza mieszkańcami, którzy zadeklarowali podłączenie do kana-
lizacji sanitarnej znajdują się również właściciele nieruchomości, 
którzy nie złożyli wyjaśnień dotyczących przyłączenia nierucho-
mości do sieci sanitarnej. W związku z brakiem reakcji ze strony 
takich mieszkańców, na dzień dzisiejszy zostało wydanych już 5 
decyzji nakazujących podłączenie do kanalizacji sanitarnej. W przy-
padku, gdy decyzja nakazująca nie zostanie przez właściciela 
danej nieruchomości wykonana, wówczas w drodze postępowania 
egzekucyjnego wydana będzie decyzja o wykonaniu zastępczym, 
a następnie kosztami wykonania obciążony będzie właściciel danej 
nieruchomości. 

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej dla 
II etapu, obecnie rozpoczęto procedurę wysyłania do wszystkich 
właścicieli nieruchomości warunki techniczne podłączenia do istnie-
jącej sieci sanitarnej. Prace związane z wykonaniem podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej winny być wykonane w okresie obowiązy-
wania warunków technicznych, czyli w okresie nie dłuższym 
niż 1 rok. Informujemy również, że opłata za odbiór techniczny 
przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z pismem administratora sieci 
kanalizacyjnej AQUA S.A. wyniesie 110 zł brutto.

Przypominamy także, że według przepisu art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123 
poz. 858 ze zm.) realizację budowy przyłącza kanalizacyjnego do 
sieci kanalizacyjnej pokrywa na własny koszt właściciel nierucho-
mości przyłączanej do sieci. 

Zawiadamiamy Państwa również, że Jednostka Realizująca 
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” 
w pierwszym kwartale roku 2014 r. zamierza wszcząć kolejną 
kontrolę dotyczącą podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej, 
tym razem dla nieruchomości znajdujących się w zakresie realizacji 
kontraktu z etapu II.

W sPorToWEj ryWalIzaCjI
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Bramkarze: 
1 dariusz Turek (28.04.1986) Zapora Wapienica, 12 mateusz 
Feruga (12.01.1987)Zapora Wapienica
Obrońcy: 
szymon duława (11.06.1981)Zapora Wapienica, rafał 
stronczyński (14.06.1982) Drzewiarz Jasienica (juniorzy),18 
michał jaroszewski (02.09.1983) Zapora Wapienica, 5 bartłomiej 
handzel (05.09.1983) Zamek Grodziec, 16 Wacław Kobza 
(Kpt) (06.10.1984) Drzewiarz Jasienica, 14 mariusz Wacławski 
(22.08.1987) Wilamowiczanka Wilamowice, Tomasz rybarski 
(M) (04.08.1992) Drzewiarz Jasienica (juniorzy), szymon nowak 
(M) (30.08.1993) Zapora II Wapienica, 2 mateusz grusiecki 
(M) (25.11.1993) Drzewiarz Jasienica, Tomasz lapczyk (M, J) 
(26.01.1995) wychowanek
Obrońcy/Pomocnicy:
adam Pałecki (04.12.1980) Gwiazda chudów, szymon Trybała 
(M) (05.03.1993) BKS Stal Bielsko-Biała (juniorzy)
Pomocnicy:
8 janusz gucwa (30.04.1973) Zamek Grodziec, 15 roman Urbaś 
(16.01.1976) wychowanek, 7 mirosław zdolski (03.01.1979)
Drzewiarz Jasienica, 11 marcin sztykiel (15.03.1989) Drzewiarz 
Jasienica, 17 andrzej Pawluk-jaszczuk (15.06.1991) wychowa-

nek, mateusz Pilorz (M) (03.04.1993) Drzewiarz Jasienica
Pomocnicy/Napastnicy:
13 artem miagkyj (03.04.1984) wychowanek
Napastnicy:
10 Tomasz gwóźdź (29.11.1977) wychowanek, Tomasz 
sosna (25.01.1986) Spójnia Landek (juniorzy), 9 Krzysztof 
Walasiński (04.04.1991) Sokół Buczkowice, 6 adam Waliczek 
(M)(21.11.1993) Drzewiarz Jasienica
(m) – młodzieżowiec, (j) – junior
Trener: daniel bąk (nr licencji: 000896)
Kierownik zespołu: artur mazur
Transfery Przybyli: 
adam Waliczek, mateusz grusiecki (obaj Drzewiarz Jasienica 
– transfer deninitywny), szymon duława (Zapora Wapienica – 
transfer definitywny), szymon nowak (Zapora Wapienica – wypo-
życzenie), mateusz Pilorz (Drzewiarz Jasienica – wypożycznie), 
Tomasz rybarski (wolny transfer), damian strzelczyk (Iskra 
Rybarzowice – powrót z wypożyczenia), szymon Trybała (powrót 
do treningów), rafał stronczyński (powrót po kontuzji), Tomasz 
lapczyk (zespół juniorów)
Transfery Odeszli: 
michał sztykiel (Wilamowiczanka Wilamowice – wypożyczenie), 
robert roik, damian strzelczyk (obaj przerwa w grze), adam 
Waliczek, mateusz grusiecki (obaj Drzewiarz Jasienica – powrót 
z wypożyczenia), Patryk Klimczak, Krzysztof Kujawa, Wojciech 
zagórski, dariusz janas, Kamil suchy, Paweł mołek, robert 
Pasterny, Przemysław szary (wszyscy nie wznowili treningów)

Ks CzarnI jaWorzE
KADRA SENIORóW NA RUNDĘ
WIOSENNą 2012/13

Bramkarze: maciej matejko (21.06.1998) wychowanek
Obrońcy: Tomasz lapczyk (26.01.1995) wychowanek, dariusz 
Kucia (14.02.1995) wychowanek, damian dymek (02.03.1995) 
wychowanek,Wojciech Tyrna (19.06.1995) Drzewiarz Jasienica, 
daniel garbas (01.11.1995) Drzewiarz Jasienica, jakub 
Panewka (27.02.1996) wychowanek, Patryk gacek (17.06.1996) 
wychowanek
Pomocnicy: Paweł ruff (01.08.1994) wychowanek, zojciech 
sikorski (18.01.1995) Drzewiarz Jasienica, Witold gliniany 

(07.02.1995) wychowanek, robert nowiński (04.08.1995) 
Drzewiarz Jasienica, jakub sztykiel (16.11.1995) wychowa-
nek, bartosz bula (06.04.1996) wychowanek, sebastian Kopij 
(23.04.1996) Olimpia Lewin Brzeski
Napastnicy: damian janos (10.02.1994) Drzewiarz Jasienica, 
dawid Cader (21.01.1995) wychowanek, roland Król (03.05.1996) 
czarni Rząśnia
Trener: Janusz Gucwa (nr licencji 001006)
Kierownik zespołu: Artur Mazur

KADRA JUNIORóW NA RUNDĘ WIOSENNą 2012/2013

Bramkarze: maciej matejko (21.06.1998)wychowanek, jan heller 
(17.11.2000)wychowanek, Kacper baklarz (16.05.2001) wycho-
wanek, michał Pietrzykowski (02.06.2001) wychowanek
Obrońcy: jakub Kulański (07.02.1998) wychowanek, Konrad 
Krzak (16.06.1999) wychowanek, Przemysław Fołta (01.02.2001) 

wychowanek, Kamil droździk (14.05.2001) wychowanek, 
michał Kruszyński (20.09.2001) wychowanek, Patryk linnert 
(15.10.2001) wychowanek
Pomocnicy: damian Kluz (29.05.1998) wychowanek, Kamil 
Łagowski (20.05.1999) wychowanek, mateusz Waszek 

KADRA TRAMPKARZY NA RUNDĘ WIOSENNą 2012/2013

ŁUcZNIcY GóRą
Łucznicy z UKS „Dziesiątka” rozpoczęli nowy sezon startem 

w Halowych Mistrzostwach Kadetów rozegranych 16-17 marca 
w Zgierzu. Mikst Mroszczyk Gabriela i Głuszek Przemysław zdo-
byli tytuł wicemistrzów Polski przegrywając w barażu złoto z mik-
stem z „Marymontu” Warszawa. Szczegóły na www.olzasport .pl

23 marca w Jasienicy rozegrano III Halowe Mistrzostwa 
Polski Młodzików. Bezkonkurencyjna w tej rywalizacji okazała 
się Gabriela Mroszczyk, która obroniła pierwsze miejsce jakie 
zajmowała po eliminacjach i została Halową Mistrzynią Polski 
Młodziczek na 2013 rok.  Szczegóły  na www.olzasport.pl
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VII mecz towarzyski – zima 2013
Pszczyna, dn. 3 marca 2013
Czarni jaworze – lKs bestwina 2:3 (1:2)
Bramki dla jaworzan zdobyli: marcin sztykiel, artem miagkyj

Skład I połowa: Feruga - handzel, strończyński, Kobza, 
zawodnik testowany I - gucwa, zdolski, Urbaś, sztykiel - 
miagkyj, Waliczek

II połowa:Feruga - gucwa (70’ Kobza), jaroszewski, zawodnik 
testowany II, Trybała - zdolski, zawodnik testowany III, Pawluk-
jaszczuk, zawodnik testowany IV - sztykiel (70’ miagkyj), 
Waliczek

VIII mecz towarzyski – zima 2013
Szczyrk, dn. 10 marca 2013
glKs Wilkowice - Czarni jaworze 2:1 (1:1)
Bramkę dla jaworzan zdobył: janusz gucwa

Skład I polowa: Turek - stronczyński, zawodnik testowany I, 

Trybała, Kobza - gucwa, zawodnik testowany II, Pawluk-
jaszczuk, Urbaś - gwóźdź, Waliczek (44’ Walasiński)

II połowa: Turek - gucwa, zawodnik testowany I, zawodnik 
testowany III, handzel - zawodnik testowany II, zawodnik te-
stowany IV, bula, Kobza - sztykiel, Walasiński

IX mecz towarzyski – zima 2013
Bielsko-Biała, dn. 17 marca 2013
Czarni jaworze – Wilamowiczanka Wilamowice 4:3 (1:1)
Bramki dla jaworzan zdobyli: Andrzej Pawluk-Jaszczuk – 2, Marcin 
Sztykiel, Artem Miagkyj

Skład I połowa: Feruga - Trybała, duława, jaroszewski, 
Kobza - zawodnik testowany I, Pilorz, rybarski, miagkyj - 
sztykiel, Walasiński

II połowa: Turek - nowak, duława, handzel, stronczyński 
- miagkyj (70’ sztykiel), gucwa, Urbaś - gwóźdź, Pawluk-
jaszcuk - Pilorz

Data Godzina Gospodarz Gość
1 2.04.2013 (wtorek) 1600 cWS Kozy KS czarni Jaworze
2 8.04.2013 (poniedziałek) 1600 Ks Czarni jaworze beskid skoczów
3 5.04.2013 (poniedziałek) 1600 GLKS Wilkowice KS czarni Jaworze
4 22.04.2013 (poniedziałek) 1600 BBTS Podbeskidzie II Bielsko-Biała KS czarni Jaworze
5 29.04.2013 (poniedziałek) 1600 KS czarni Jaworze Zapora Wapienica
6 6.05.2013 (poniedziałek) 1600 Rekord Bielsko-Biała KS czarni Jaworze
7 13.05.2013 (poniedziałek) 1600 KS czarni Jaworze Trójka czechowice-Dziedzice
8 20.05.2013 (poniedziałek) 1600 KS czarni Jaworze cWS Kozy
9 27.05.2013 (poniedziałek) 1600 Beskid Skoczów KS czarni Jaworze
10 3.06.2013 (poniedziałek) 1600 KS czarni Jaworze GLKS Wilkowice
11 10.06.2013 (poniedziałek) 1600 KS czarni Jaworze BBTS Podbeskidzie II Bielsko-Biała
12 17.06.2013 (poniedziałek) 1600 Zapora Wapienica KS czarni Jaworze
13 24.06.2013 (poniedziałek) 1600 KS czarni Jaworze Rekord Bielsko-Biała
14 1.07.2013 (poniedziałek) 1600 Trójka czechowice-Dziedzice KS czarni Jaworze

Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym w Jaworzu
o ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej Ks Czarni jaworze...

TERMINARZ MEcZóW KS cZARNI JAWORZE – LIGA ŻAKóW 2013

SPARINGI

KADRA ŻAKóW NA RUNDĘ WIOSENNą 2012/2013

Więcej informacji na oficjalnym serwisie internetowym klubu www.czarnijaworze.futbolowo.pl

bramkarz: Wojciech janecki (25.06.2002) wychowanek
obrońcy: Paweł Kubaczka (25.04.2003) wychowanek, 
jakub Wawryczek (28.10.2003) wychowanek,jakub Witek  
(05.06.2002) wychowanek, nikodem brzezowski (19.05.2002)
wychowanek, Filip mrzygód (16.09.2002) wychowanek, 
bartosz Piszczałka (18.02.2002) wychowanek, marek 
zmełty (08.04.2002) wychowanek, Przemysław Kowalczyk 
(11.01.2003) wychowanek
Pomocnicy: Kamil madejek (24.04.2002) wychowanek, marcin 
dawidowicz (17.03.2003) wychowanek, Krzysztof brychcy 
(18.05.2002) wychowanek, mateusz Kukla (19.04.2002) 

wychowanek, zichał donocik (18.06.2002) wychowanek, 
jakub Wcisło (24.03.2003) wychowanek, Fabian michalski 
(24.06.2003) wychowanek, Filip gawlak (15.04.2003) 
wychowanek
napastnicy: Kornel rajba (21.03.2003) wychowanek, 
dominik mieszczak (20.11.2002) wychowanek, dawid Kukuła 
(04.04.2002) wychowanek, Franciszek heller (23.06.2004) 
wychowanek, mateusz głodzik (12.07.2002) wychowanek
Trener: arkadiusz lanc
Kierownik zespołu: marcin mazur

(16.12.1999) wychowanek, Engelbert derkowski (12.09.2000) 
wychowanek, Krzysztof heinrich (18.08.2001) wychowanek, 
Wojciech jarosz (28.11.2001) wychowanek
Napastnicy: mateusz honkisz (02.01.1998) wychowanek,

wwPaweł Kręcichwost (15.07.1998) wychowanek, dawid Kukuła 
(04.04.2002) wychowanek, Trener: jacek Kruszyński, Kierownik 
zespołu: marcin mazur
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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

Zgłoszenia przyjmuje do 30.04.2013r.

Możliwość uiszczania kosztów pobytu w ratach

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM
 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.

Usługi Geodezyjne
geodeta uprawniony

tel. 501 531 486

Pro-Geo

            AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
   POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:

- kanalizacyjnych i wodociągowych
- gazowych i energetycznych

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

2012 ROKPAŹDZIERNIK ECHO JAWORZA STR. 31

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

FHU BOGMAR
Marcin Skrzydelski
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ODPADY KOMUNALNE
W GMINIE JAWORZE  
PO 1 LIPcA 2013

Wielkimi krokami zbliża się data 1 lipca 2013 r., a wraz z nią 
nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi nie tylko 
w naszej gminie, ale również w całym naszym kraju.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia 
dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, 
który zakłada, że samorząd powinien być również odpowiedzialny 
za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Głównym 
założeniem ustawy jest przejęcie przez gminy obowiązków właści-
cieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
w zamian za opłatę. Ponieważ wszelkie niezbędne uchwały okre-
ślające zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania 
odpadami na terenie naszej gminy zostały podjęte przez radnych 
poniżej przedstawiamy w skrócie zasady jego funkcjonowania na 
terenie gminy Jaworze.

KTO BĘDZIE OBJĘTY SYTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI?

Nowy system gospodarowania odpadami obejmuje wszystkie 
nieruchomości na terenie gminy Jaworze. Oznacza to, że objęci 
zostali nim zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych, 
niezamieszkałych jak również „mieszanych” czyli w części za-
mieszkałych oraz niezamieszkałych. Odpady komunalne odbierane 
będą nie tylko od rodzin zamieszkujących domy mieszkalne i bloki, 
ale również od prowadzących firmy, szkoły, szpitale, właścicieli 
domków letniskowych, czyli praktycznie wszystkich nieruchomości 
z terenu Jaworza.

ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADóW (SEGRE-
GAcJI)
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego 

gromadzenia/zbierania odpadów komunalnych, z podziałem na 
dwie frakcje, tj. „mokre”, „suche” oraz popiół (jeżeli powstaje 
na nieruchomości) oraz pozbywania się ich w następujący 
sposób:
1) odpady komunalne mokre gromadzą w odrębnym pojemni-

ku, który odbierze uprawniony przedsiębiorca,
2) odpady komunalne suche gromadzą w odrębnym pojemniku, 

który odbierze uprawniony przedsiębiorca,
3) w przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu, groma-

dzą popiół w metalowym pojemniku, który odbierze upraw-
niony przedsiębiorca, 

Na ostatniej stronie znajdą Państwo mini informator dotyczący 
rodzajów odpadów „mokrych” oraz  „suchych”. Będzie on 
również dostępny na stronie internetowej www.czystejaworze.pl 
w zakładce „materiały do pobrania”.
2. Gmina umożliwi pozbywanie się przeterminowanych leków, 

zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytych opon w wyznaczonych punktach. Ich lokalizacja oraz 
terminy zbiórki zostaną podane do wiadomości publicznej 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Na terenie Gminy Jaworze zostaną utworzone mini-punkty 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwo-
nów) do których będzie można dostarczać następujące rodzaje 
odpadów komunalnych:
1) tworzywa sztuczne,

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.

sprawdź, czy masz ważny
 dowód osobisty?

Wszystkie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem 
ważności, który wskazany jest w prawym dolnym rogu dokumentu. 

Osobom pełnoletnim dowody osobiste wydawane są na okres 10 
lat, a dla osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia 
na 5 lat od daty wydania. Jedynie osoby, które złożyły wniosek po 
ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste ważne na 
czas nieoznaczony.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego wraz z dwoma aktualnymi 
zdjęciami (lewy półprofil) należy złożyć w Urzędzie Gminy osobiście, 
nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dokumentu. 

Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane nieod-
płatnie.

Przypominamy, że dowody osobiste, którym upłynął termin 
ważności są nIEWażnE!!!

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie po-
twierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzę-

dem. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym ponieważ 
nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy - posługując się 
nim - żadnych spraw cywilno-prawnych wymagających weryfikacji 
tożsamości. Dla przykładu możemy mieć problem w załatwieniu 
spraw na poczcie, w banku, w sklepie dokonując zakupu na raty itp.

Nadmienić należy, że w naszej gminie są osoby, które od dwu lat 
mają nieważny dowód osobisty.

Tu jest data waż-
ności dowodu

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
A wspomnień nikt  nam nie odbierze,
Zawsze będą z nami.

Januszowi Kosowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

Wójt z Radą Gminy Jaworze
 oraz pracownicy Urzędu Gminy Jaworze
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2) szkło,
3) papier, metal, opakowania wielomateriałowe.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się 
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób 
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku 
na nieruchomości.

5. Zabrania się:
1) gromadzenia odpadów medycznych lub weterynaryjnych 

powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowa-
dzonej działalności w zakresie usług 
medycznych lub weterynaryjnych 
w pojemnikach na odpady komu-
nalne,

2) gromadzenia w pojemnikach na 
odpady komunalne śniegu, lodu, 
gorącego popiołu i żużla, gruzu 
budowlanego, szlamów, substancji 
żrących i niebezpiecznych, a także 
innych odpadów niebędących komu-
nalnymi, w szczególności odpadów 
przemysłowych,

3) spalania w pojemnikach na odpady 
komunalne jakichkolwiek odpadów 
komunalnych,

4) składowania lub magazynowania 
odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych,

5) umieszczania odpadów komu-
nalnych z lokali handlowych, ga-
stronomicznych, usługowych, 
mieszkalnych itp. w koszach ulicz-
nych,

6) podrzucania odpadów komunalnych na teren innej nieru-
chomości i do pojemników na odpady komunalne będących 
w posiadaniu innego właściciela.

POJEMNIKI NA ODPADY
za wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gro-

madzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomo-
ści oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest 
właściciel nieruchomości.

Na terenie gminy Jaworze zostały ustalone następujące rodzaje 
pojemników, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1. pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 

0,055 m3 (55 litrów),
2. pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 

0,06 m3 (60 litrów),
3. pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 

0,08 m3 (80 litrów),
4. pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 

0,11 m3 (110 litrów),
5. pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 

0,12 m3 (120 litrów),
6. pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 

0,24 m3 (240 litrów),

7. pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 
1,1 m3 (1100 litrów),

8. kontener o pojemności 1,5 m3,
9. kontener o pojemności 5,0 m3,
10. kontener o pojemności 7,0 m3,
11. kontener o pojemności 10,0 m3,
12. inne kontenery o pojemności od 11,0 m3 do 20,0 m3,
13. kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,07 m3 (od 10 do 

70 litrów).

ZASADY DOTYcZącE MINIMALNEJ POJEMNOścI POJEM-
NIKóW PRZEZNAcZONYcH DO ZBIERANIA NA TERENIE 
NIERUcHOMOścI NIEZAMIESZKAŁYcH

na nieruchomościach, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne wielkość pojemnika ustala 
właściciel nieruchomości. Podstawą obliczenia wielkości pojemnika 
są następujące założenia tygodniowego nagromadzenia odpadów:

• szkoły, żłobki i przedszkola - 2 litry na każdego przedszko-
laka, ucznia, studenta oraz pracownika,

• sklepy, hurtownie i inne lokale handlowe, w tym handel 
poza lokalem - 2 litry na każdy 1m2 powierzchni użytkowej, 
przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika:

 ○ w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy po-
jemnik o poj. 55 l,

• lokale gastronomiczne - 5 litrów na każde średniotygodnio-
we miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną 
pojemność pojemnika:

 ○ w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy po-
jemnik o poj. 55 l,

• biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady 
produkcyjne, urzędy – 10 litrów na każdą osobę wykonującą 
pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika:

 ○ w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy po-
jemnik o poj. 55 l, 

• szpitale, hospicja, domy opieki itp. - 20 litrów na 1 łóżko,
• hotele, pensjonaty, schroniska oraz inne placówki 

ZASADY DOTYCZĄCE MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH 
DO ZBIERANIA NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH 

 
 
 

GODZINY OTWARCIA KASY 
Dni tygodnia Godziny otwarcia Przerwa 

Poniedziałek 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30 

Worek 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30 

Środa 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30 

Czwartek 7.00 – 16.30 11.30 – 12.30 

Piątek 7.00 – 12.00  

 
Uwaga! Termin wpłaty pierwszej opłaty do dnia: 16 sierpnia 2013 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA WIELORODZINNA 

ODPADY „MOKRE” 

Nieruchomości zamieszkałe przez 1-4 osób Bloki zamieszkałe przez maksymalnie 20 osób  

jeden pojemnik o pojemności co najmniej  
0,11 m3 lub odpowiednia ilość mniejszych pojemników 
o łącznej pojemności min. 0,11 m3 

 jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 

Nieruchomości zamieszkałe przez 5-8 osób Bloki zamieszkałe przez 21-40 osób  

dwa pojemniki o pojemności co najmniej 0,11 m3 lub 
jeden pojemnik o pojemności min. 0,24 m3 

 dwa pojemniki o pojemności co najmniej 1,1 m3 

Nieruchomości zamieszkałe przez min. 9 osób  Bloki zamieszkałe przez powyżej 40 osób  

dwa pojemniki o pojemności min. 0,11 m3 lub jeden 
pojemnik o pojemności min. 0,24 m3  

oraz dodatkowo:  
jeden pojemnik o pojemności min. 0,11 m3  
na każde kolejne cztery osoby ponad 8 osób. 

 dwa pojemniki o pojemności min. 1,1 m3 

 oraz dodatkowo 
jeden pojemnik o pojemności min. 0,11 m3 
(lub odpowiednio pojemnik stanowiący ich 
wielokrotność) na każdą kolejną rodzinę. 

ODPADY „SUCHE” 

Domy w zabudowie jednorodzinnej Wszystkie rodzaje bloków 

co najmniej jeden pojemnik o pojemności  
co najmniej 0,11 m3 na jedną rodzinę 

pojemnik lub kontener o pojemności 
odpowiadającej w przeliczeniu wielokrotności min. 
0,11 m3 na każdą rodzinę 

ZASADY DOTYCZĄCE MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH 
DO ZBIERANIA NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH 

 
 
 

GODZINY OTWARCIA KASY 
Dni tygodnia Godziny otwarcia Przerwa 

Poniedziałek 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30 

Worek 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30 

Środa 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30 

Czwartek 7.00 – 16.30 11.30 – 12.30 

Piątek 7.00 – 12.00  

 
Uwaga! Termin wpłaty pierwszej opłaty do dnia: 16 sierpnia 2013 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA WIELORODZINNA 

ODPADY „MOKRE” 

Nieruchomości zamieszkałe przez 1-4 osób Bloki zamieszkałe przez maksymalnie 20 osób  

jeden pojemnik o pojemności co najmniej  
0,11 m3 lub odpowiednia ilość mniejszych pojemników 
o łącznej pojemności min. 0,11 m3 

 jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 

Nieruchomości zamieszkałe przez 5-8 osób Bloki zamieszkałe przez 21-40 osób  

dwa pojemniki o pojemności co najmniej 0,11 m3 lub 
jeden pojemnik o pojemności min. 0,24 m3 

 dwa pojemniki o pojemności co najmniej 1,1 m3 

Nieruchomości zamieszkałe przez min. 9 osób  Bloki zamieszkałe przez powyżej 40 osób  

dwa pojemniki o pojemności min. 0,11 m3 lub jeden 
pojemnik o pojemności min. 0,24 m3  

oraz dodatkowo:  
jeden pojemnik o pojemności min. 0,11 m3  
na każde kolejne cztery osoby ponad 8 osób. 

 dwa pojemniki o pojemności min. 1,1 m3 

 oraz dodatkowo 
jeden pojemnik o pojemności min. 0,11 m3 
(lub odpowiednio pojemnik stanowiący ich 
wielokrotność) na każdą kolejną rodzinę. 

ODPADY „SUCHE” 

Domy w zabudowie jednorodzinnej Wszystkie rodzaje bloków 

co najmniej jeden pojemnik o pojemności  
co najmniej 0,11 m3 na jedną rodzinę 

pojemnik lub kontener o pojemności 
odpowiadającej w przeliczeniu wielokrotności min. 
0,11 m3 na każdą rodzinę 
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noclegowe - 20 litrów na 1 łóżko,

• przychodnie i gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą osobę 
wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność 
pojemnika:

 ○ w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy 
pojemnik o pojemności 55 l,

• inne niż prowadzone przez placówki gastronomiczne 
ogródki gastronomiczne, o których mowa wyżej, punkty 
handlowe i gastronomiczne funkcjonujące poza lokalem, 
w szczególności targowiska, przyuliczne punkty szybkiej kon-
sumpcji, stanowiska gastronomiczne funkcjonujące doraźnie 
(np. w trakcie imprez plenerowych lub masowych) – 50 litrów 
na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się 
minimalną pojemność pojemnika:

 ○ w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy po-
jemnik o poj. 120 l,

• garaże (wolno stojące niezlokalizowane na działce zabudowa-
nej domem) - 10 l na każdy garaż,

• obiekty wykorzystywane na cele imprez masowych lub 
plenerowych (amfiteatr, stadiony, hale sportowe, korty teni-
sowe, boiska itp.) - 1 litr na 1 osobę korzystającą z obiektu 
w trakcie imprezy,

• nieruchomości zajmowane na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe (w tym zabudowane i niezabudowane domkami 
letniskowymi) 

 ○ w okresie od 1 marca do 31 października – 40 litrów na 
każdą nieruchomość, 

 ○ poza tym okresem – 5 litrów na każdą nieruchomość, przy 
czym w okresie od 1 marca do 31 października określa się 
minimalną pojemność pojemnika:

 ○ w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy 
pojemnik o poj. 55 l, 

• cmentarze - 2 litry na każde miejsce pochówku (grób),
• inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów 

stosować odpowiednio.

ZASADY DOTYcZącE MINIMALNEJ POJEMNOścI POJEM-
NIKóW PRZEZNAcZONYcH DO ZBIERANIA NA TERENIE 
NIERUcHOMOścI MIESZANYcH 

na „mieszanych” czyli w części stanowiącej nieruchomość, 
na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne ustala właściciel tej nieruchomości, odrębnie w zależ-
ności od ilości zamieszkujących osób oraz rodzaju prowadzonej 
działalności gospodarczej.

ZASADY DOTYcZącE LOKALIZAcJI POJEMNIKóW I IcH 
PRZYGOTOWANIA DO ODBIORU ODPADóW

1. Pojemniki właściciel nieruchomości rozmieszcza się na terenie 
nieruchomości, której służą.

2. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie 
rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, 
nie rzadziej niż 1 raz na rok.

3. Pojemniki z odpadami muszą być wystawione w dniu wywozu 
do godziny 7:00 przed posesję lub udostępnione w altance 
śmietnikowej z wejściem od strony ulicy albo w miejscu dostęp-

nym bez konieczności wchodzenia na posesję, nie powodując 
uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania 
w sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników 
(odśnieżenia).

5. Niewypełnienie ww. obowiązków, będzie skutkować brakiem 
wywozu odpadów bez możliwości reklamacji, a właściciel 
nieruchomości nie będzie mógł przekazać odpadów komu-
nalnych, na koszt gminy, innemu podmiotowi odbierającemu 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu 
do rejestru działalności regulowanej.

DEKLARAcJE

Właściciel nieruchomości w terminie do 20 maja 2013 r. 
będzie miał obowiązek  wypełnić, a następnie złożyć w Urzędzie 
Gminy Jaworze  pierwszą deklaracje DGO-1 o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji 
określony został w drodze uchwały przez Radę Gminy Jaworze 
i będzie zamieszczony w Echu Jaworza, na stronach internetowych 
Urzędu oraz dostarczony do skrzynek pocztowych. 

deklaracje składa się odrębnie dla każdej posiadanej nie-
ruchomości, na której powstają odpady komunalne (w tym 
sezonowo).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmie-
nionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. Oznacza to, że jeżeli dziecko urodziło się w styczniu, to 
opłatę wnosi się także za styczeń, a jeżeli któryś z członków rodziny 
zmarł w lutym, to opłaty za luty nie pobiera się.

do deklaracji dgo-1 należy dołączyć:
1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy lub która w części jest zamieszkała 
oraz niezamieszkała pisemne oświadczenie o zamiarze stałego 
pobytu w miejscu innym niż zameldowanie stałe oraz dokument 
potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym 
niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy (np. kopię 
umowy najmu lokalu mieszkalnego, w przypadku, gdy osoba 
zameldowana na nieruchomości zamieszkuje poza miejscem 
zameldowania, np. akademik, stancja, mieszkanie w miejscu 
pracy) lub poświadczenie zameldowania,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy lub która w części jest zamieszkała oraz 
niezamieszkała dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia 
działalności gospodarczej np. w związku z zawieszeniem lub 
likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej,

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy lub która w części jest zamieszkała 
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oraz niezamieszkała wykaz osób przebywających na terenie 
nieruchomości,

4) kopię umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz oświad-
czenie o pojemności zbiornika bezodpływowego, w przypadku 
nieruchomości na której powstają nieczystości ciekłe wyposa-
żonej w zbiornik bezodpływowy,

5) kopię pozwolenia wodno-prawnego w przypadku nieruchomości 
na której powstają nieczystości ciekłe wyposażonej w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków.

6) oświadczenie o posiadanej przydomowej oczyszczalni ścieków 
bez wymaganego przepisami prawa pozwolenia wodno-praw-
nego.

7) w przypadku korzystania ze zwolnień od opłaty – kopię 
odpowiedniej decyzji lub zaświadczenie właściwego ośrodka 
pomocy społecznej, o których mowa w uchwale nr XXII/211/13 
Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

deklarację dgo-1 można złożyć:
1). w formie papierowej - osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze 

lub za pośrednictwem poczty,
2) w formie elektronicznej (format pdf) - za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej umieszczonej w systemie ePUAP lub 
SEKAP oraz podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
zostanie określona w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją 
w wysokości niższej od należnej zostanie określona w drodze 
decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Uwaga!
1. Z uwagi na fakt, że zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach spowodowała konieczność zmiany Uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi nowe wzory deklaracji dgo-1 
dostępne będą w drugiej połowie kwietnia 2013 r. (14 dni 
od dnia ogłoszenia zmiany uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa śląskiego).

2. Deklaracje DGO-1 dostępne będą w Urzędzie Gminy Jaworze 
oraz stronie internetowej: www.czystejaworze.pl

3. W dniach od 6 maja 2013 r. do 17 maja 2013 r. (poniedziałek-
piątek) w pokojach 110 oraz 111 (I piętro) do godz. 17.00 
będzie można uzyskać dodatkowe informacje oraz pomoc przy 
wypełnianiu deklaracji dgo-1.

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE
Wyliczoną w deklaracji przez właścicieli nieruchomości opłatę 

za selektywne zbieranie odpadów komunalnych na danej nieru-
chomości należy wpłacić każdorazowo za okres 2 miesięcy bez 
wezwania w terminie do dnia: 
• 15 lutego za styczeń i luty,
• 15 kwietnia za marzec i kwiecień,
• 15 czerwca za maj i czerwiec,
• 16 sierpnia za lipiec i sierpień,
• 15 października za wrzesień i październik, 
• 15 grudnia za listopad i grudzień.

na rachunek bankowy Urzędu gminy jaworze, który zosta-
nie podany w terminie późniejszym lub w kasie Urzędu gminy 
jaworze (parter).

UWAGA!
SZcZEGóŁOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADóW 

KOMUNALNYcH ZOSTANIE PODANY DO WIADOMOścI 
PUBLIcZNEJ NIEZWŁOcZNIE PO JEGO USTALENIU.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gospodarowania 
odpadami komunalnymi zostały określone w uchwałach podjętych 
przez Radę Gminy Jaworze:

1) Uchwała Rady Gminy Jaworze nr XVIII/167/12 z dnia 8 listo-
pada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Uchwała Rady Gminy Jaworze nr XVIII/168/12 z dnia 8 listo-
pada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3) Uchwała Rady Gminy Jaworze nr XVIII/169/12 z dnia 8 listo-
pada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Uchwała Rady Gminy Jaworze nr XIX/183/12 z dnia 11 grud-
nia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 

5) Uchwała Rady Gminy Jaworze nr XIX/181/12 z dnia 11 
grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Jaworze.

6) Uchwała Rady Gminy Jaworze nr XIX/182/12 z dnia 11 grudnia 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY DOTYCZĄCE MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH 
DO ZBIERANIA NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH 
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Środa 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30 

Czwartek 7.00 – 16.30 11.30 – 12.30 

Piątek 7.00 – 12.00  
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ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA WIELORODZINNA 

ODPADY „MOKRE” 

Nieruchomości zamieszkałe przez 1-4 osób Bloki zamieszkałe przez maksymalnie 20 osób  

jeden pojemnik o pojemności co najmniej  
0,11 m3 lub odpowiednia ilość mniejszych pojemników 
o łącznej pojemności min. 0,11 m3 

 jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 

Nieruchomości zamieszkałe przez 5-8 osób Bloki zamieszkałe przez 21-40 osób  

dwa pojemniki o pojemności co najmniej 0,11 m3 lub 
jeden pojemnik o pojemności min. 0,24 m3 

 dwa pojemniki o pojemności co najmniej 1,1 m3 

Nieruchomości zamieszkałe przez min. 9 osób  Bloki zamieszkałe przez powyżej 40 osób  

dwa pojemniki o pojemności min. 0,11 m3 lub jeden 
pojemnik o pojemności min. 0,24 m3  

oraz dodatkowo:  
jeden pojemnik o pojemności min. 0,11 m3  
na każde kolejne cztery osoby ponad 8 osób. 

 dwa pojemniki o pojemności min. 1,1 m3 

 oraz dodatkowo 
jeden pojemnik o pojemności min. 0,11 m3 
(lub odpowiednio pojemnik stanowiący ich 
wielokrotność) na każdą kolejną rodzinę. 

ODPADY „SUCHE” 

Domy w zabudowie jednorodzinnej Wszystkie rodzaje bloków 

co najmniej jeden pojemnik o pojemności  
co najmniej 0,11 m3 na jedną rodzinę 

pojemnik lub kontener o pojemności 
odpowiadającej w przeliczeniu wielokrotności min. 
0,11 m3 na każdą rodzinę 
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USTAWA śMIEcIOWA
W PYTANIAcH I ODPOWIEDZIAcH
(cZ. 2)
Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inni 

przedsiębiorcy muszą złożyć do Urzędu gminy deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Tak. Na podstawie uchwały Nr XVIII/168/12 Rady Gminy 
Jaworze z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wszyscy 
przedsiębiorcy mający swoją siedzibę na terenie gminy Jaworze 
muszą złożyć w urzędzie stosowną deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc za podstawę 
właściwą pojemność pojemników na odpady obliczoną zgodnie 
z zasadami przyjętymi przez Radę Gminy. Dotyczy to także 
przypadków, w których działalność gospodarcza prowadzona 
jest w budynku mieszkalnym – wówczas wysokość wnoszonej na 
rzecz gminy odpadów stanowi sumę opłaty wyliczonej za firmę 
oraz poszczególnych mieszkańców (w kolejnym numerze Echa 
Jaworza znajdą Państwo przykładowo wypełnione deklaracje dla 
każdego z ww. przypadków).

jak wypełnić deklarację w sytuacji, gdy któryś z członków 
mojej rodziny studiuje w Krakowie, a inny pracuje w anglii?

Sprawa jest stosunkowo prosta – opłata za śmieci dotyczy osób 
faktycznie zamieszkałych, a nie zameldowanych. Jednakże by 
ograniczyć „exodus” mieszkańców z gminy w celu uniknięcia pła-
cenia za śmieci należy uprawdopodobnić za pomocą określonych 
dokumentów fakt pobytu poza gminą. Zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy należy przedłożyć w urzędzie: 

• pisemne oświadczenie osoby przebywającej czasowo poza 
Jaworzem (np. studenta czy osoby zarobkującej za granicą) 
o zamiarze stałego pobytu w miejscu innym niż Jaworze oraz 

• dokument potwierdzający zamieszkanie w innym miejscy – 
chodzi tu np. o:

 » kopię umowy najmu mieszkania, stancji itp.,
 » kopię decyzji o przydziale akademika, 
 » poświadczenie zameldowania czasowego w innej gminie,
 » kopię paszportu z wizą lub pieczęciami przekroczenia 
granicy,
 » potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustano-
wienia pełnomocnika do doręczeń itp.

W przypadku uczniów i studentów w wakacje lub po zakończeniu 
studiów należy niezwłocznie skorygować deklarację – w przeciwnym 
razie urząd może wydać decyzję w sprawie naliczenia opłaty 
w zmienionej wysokości.

Tak naprawdę jestem zameldowany w bielsku-białej, ale 
na co dzień mieszkam w jaworzu. Co mam zrobić w takim 
przypadku? gdzie będę płacić za śmieci?

Decydujące znaczenie ma miejsce zamieszkania, a nie mel-
dunku. chociaż spisy meldunkowe będą stanowić podstawę we-
ryfikacji złożonych deklaracji. Jeśli zajdzie podejrzenie, że czyjaś 
deklaracja została celowo „zaniżona” pod względem mieszkańców, 
właściciel takiej nieruchomości zostanie wezwany do złożenia wy-
jaśnień w sprawie, a w konsekwencji może zostać wydana decyzja 
w sprawie naliczenia opłaty w trybie administracyjnym w oparciu 
o zgromadzone dowody.

Jeżeli ktoś ma na przykład miejsce zameldowania w dwóch 
mieszkaniach na terenie Jaworza, to płaci tylko tam, gdzie 
faktycznie przebywa.

W obu powyższych przypadkach musi zostać złożone 
odpowiednie oświadczenie, a właściciel składający deklarację 

7) Uchwała Rady Gminy Jaworze nr 
XXII/211/13 z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie ustalenia wysokości 
stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

8) Uchwała Rady Gminy Jaworze 
nr XXII/212/13 z dnia 21 marca 
2013 w sprawie zmiany uchwały 
nr XIX/183/12 Rady Gminy Jaworze 
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonów:
33 828 66 45, 33 828 66 40.

Ponadto zapraszamy do korzystania 
ze strony internetowej
 www.czystejaworze.pl  

Marcin Bednarek
Kierownik Referatu

Gospodarki i Infrastruktury

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

 
ODBIÓR ODPADÓW „SUCHYCH” I „MOKRYCH”  

 

Nieruchomości zamieszkałe 
Nieruchomości 
niezamieszkałe 

Nieruchomości „mieszane”  
w części zamieszkałe  
oraz niezamieszkałe 

Zabudowa 
jednorodzinna 

Zabudowa 
wielorodzinna 

(bloki) 
ODPADY KOMUNALNE „MOKRE” 

minimum  
2 razy w miesiącu 
kalendarzowym 

minimum  
4 razy w miesiącu 
kalendarzowym 

minimum 
 2 razy w miesiącu 

kalendarzowym 

minimum  
2 razy w miesiącu 
kalendarzowym 

ODPADY KOMUNALNE „SUCHE” 

minimum  
1 raz w miesiącu 
kalendarzowym 

minimum 
 2 razy w miesiącu 

kalendarzowym 

minimum  
1 raz w miesiącu 
kalendarzowym 

minimum  
1 raz w miesiącu 
kalendarzowym 

 
ODBIÓR POPIOŁU  

Nieruchomości zamieszkałe 
Nieruchomości 
niezamieszkałe 

Nieruchomości „mieszane”  
w części zamieszkałe  
oraz niezamieszkałe 

Zabudowa 
jednorodzinna 

Zabudowa 
wielorodzinna 

(bloki) 
Identyczne terminy dla wszystkich rodzajów nieruchomości 

OKRES ZIMOWY 
od 15 października do 15 kwietnia 

OKRES LETNI 
od 16 kwietnia do 14 października 

minimum  
1 raz w miesiącu kalendarzowym 

nie rzadziej niż  
1 raz na kwartał 

 



KWIEcIEŃ 27
musi do niej dołączyć wykaz osób przebywających na terenie 
nieruchomości, który będzie służyć jako materiał porównawczy 
z rejestrem zameldowań.

Czy gmina będzie sponsorować mieszkańcom nowe 
pojemniki, a może to sprawa każdego z mieszkańców?

Obowiązek zaopatrzenia się w pojemniki leży po stronie miesz-
kańców. Gmina co prawda mogłaby przejąć ten obowiązek na 
siebie, ale wiązałoby się to z koniecznością podniesienia opłaty 
śmieciowej. część mieszkańców ma już własne pojemniki, część 
z kolei może je nabyć po atrakcyjnej cenie na rynku wtórnym. 
Stąd też w chwili obecnej nie rozważamy możliwości wyposaże-
nia mieszkańców w pojemniki na odpady. Nie chcemy dodatkowo 
generować kosztów po stronie gospodarstw domowych, a zgodnie 
z obowiązującym prawem, jeśli gmina zdecydowałby się na taki 
krok, musiałaby nie tylko pokryć koszty wyposażenia nieruchomo-
ści w pojemniki, ale zarazem koszty utrzymywania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, co 
w znaczny sposób podwyższyłoby miesięczną opłatę śmieciową.

Czy to prawda, że trzeba segregować śmieci? a może 
w zamian za wyższą opłatę będę mogła wrzucać wszystko 
do jednego kubła?

We wszystkich polskich gminach istnieje obowiązek selektyw-
nego zbierania  odpadów  komunalnych. Dotyczy to wszystkich 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w tym 
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumu-
latorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych. 

Zgodnie z interpretacją prawną wojewody śląskiego mieszkańcy 
nie mają możliwości zadeklarowania „niesegregowania” śmieci 
w zamian za 16 złotych miesięcznie od osoby. Każdy musi 
zadeklarować, że będzie śmieci zbierał selektywnie, a dopiero 
gdy tego nie uczyni, gmina będzie zmuszona wymierzyć wyższą 
opłatę w drodze decyzji administracyjnej plus dodatkowo koszty 
postępowania i odsetki. firma śmieciowa świadcząca usługi 
odbioru odpadów każdorazowo będzie stwierdzać, czy śmieci na 
danej posesji zostały w sposób prawidłowo segregowane, a jeśli 
nie – to powiadomi o tym w ciągu siedmiu dni urząd. 

jakie są podstawy prawne przymusu państwowego do 
rozwiązania korzystnej dla danego gospodarstwa domowego 
umowy na wywóz nieczystości?

Podstawą prawną całego „śmieciowego zamieszania” jest 
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, znowelizowana kolejno w 2011, 2012 
i 2013 r. W oparciu o ww. ustawę w zakresie gospodarki odpadami 
na gminę Jaworze nałożono takie obowiązki, jak:

• budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych 
z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych (ten obowiązek został spełniony po-
przez budowę wspólnie z miastem Bielskiem-Białą wysypiska 
i sortowni śmieci w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami 
przy ul. Krakowskiej),

• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

• zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

• nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym 
nad firmami śmieciowymi funkcjonującymi na terenie gminy,

• zapewnienie selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych, 
• stworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy,

• osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania;

• prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

• rozpisanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zawarcie stosownej umowy,

• zorganizowanie systemu poboru opłaty śmieciowej,
• ciągła analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
• prowadzenie rejestru firm śmieciowych, 
• osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r. następujących poziomów:

 » recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następują-
cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
 » recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 
70% wagowo,

• ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji przekazywanych do składowania:

 » do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji przekazywanych do składowania,
 » do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji przekazywanych do składowania
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r. (pod rygorem kar pieniężnych),

• uchwalenie pakietu uchwał śmieciowych i nadzór nad ich 
realizacją,

jakie pojemniki można stosować?
Gmina Jaworze nie wprowadziła, jak miało to miejsce 

w większości gmin w województwie, rygorystycznych wymogów 
i obostrzeń dotyczących pojemników na odpady. W naszej gminie 
mogą to być różnego rodzaju pojemniki od najmniejszych – 
koszów ulicznych, pojemników 55-, 60 i  80-litrowych, poprzez 
najpopularniejsze 110-, 120-, 240- i 1100-litrowe, aż po największe 
o pojemności 5, 7, 10 i więcej litrów. Mogą to być pojemniki tak 
plastikowe, jak i metalowe – z tym jednak, że pojemniki na popiół 
muszą być bezwzględnie metalowe. 

Co z popiołem w okresie letnim? Czy wówczas również 
będzie naliczana opłata? skąd będzie wiadomo od kiedy 
do kiedy będzie danego roku trwał  sezon grzewczy? Co 
z posesjami ogrzewanymi gazem, a w przypadku większych 
mrozów węglem?

Popiół w okresie zimowym będzie odbierany od mieszkańców 
bezpośrednio (pod warunkiem gromadzenia go w pojemniku 
metalowym). Należy podkreślić, że jeśli ktoś zmieszałby popiół 
z innymi odpadami, gmina takich odpadów po prostu nie odbierze! 

Odbiór popiołu, z nieruchomości zamieszkałych i niezamiesz-
kałych, będzie się odbywał:

• w okresie zimowym (od 15 X do 15 IV) co najmniej raz na 
miesiąc lub częściej – w zależności od potrzeb,

• w okresie letnim (od 16 IV do 14 X) – raz na kwartał. 
Poza tym zawsze mieszkańcy będą mogli dostarczyć popiół 

w wyznaczonych terminach do tzw. punktu selektywnego zbierania 
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Rada Gminy na ostatniej marcowej sesji uchwaliła stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami w wersji zaproponowanej przez 
Urząd Gminy (zob. Tabela 2 – stawki dla nieruchomości zamiesz-
kałych oraz Tabela 3 – stawki dla nieruchomości niezamieszka-
łych). Z całą pewnością nowe stawki nie tylko nie są najniższe, 
ale pewnie dla części czytelników nawet zadziwiające. Szczerze 
mówiąc, przygotowując projekt uchwały, byliśmy świadomi, że 
wywoła on nie tylko spore zamieszanie, ale nawet i wątpliwości ze 
strony mieszkańców. czy naprawdę nie można zrobić tego taniej? 
Tego nie wiemy – wiemy tylko, że nie można zrobić tego drożej! 
A  na chwilę obecną i tak, jak w całym kraju eksperymentujemy 
na żywym organizmie. 

Warszawa zaserwowała gminom niezły pasztet. Piszę to wprost, 
bez żadnych ogródek. Najkrócej mówiąc, na samorządy zrzucono 
pełną odpowiedzialność za wdrożenie systemu gospodarki odpada-
mi – finansową, polityczną oraz społeczną. co więcej, w imię tzw. 

decentralizacji uprawnień zadecydowano, że pasztet ten upichci 
sobie każda gmina z osobna, a ewentualne dolegliwości żołądko-
we z tym związane uleczone będą z typową polską tradycją, czyli 
na modłę NfZ – jakoś to będzie. Dla nas wszystkich ważne jest 
jednak to „jak”. Bo z jednej strony chodzi o budżet gminy i wydatki 
na najważniejsze z punktu widzenia nas wszystkich inwestycje 
oraz usługi publiczne, a z drugiej również o portfele mieszkańców. 
Niestety, skończy się na tym, że obywatele po raz kolejny zostaną 
doszczętnie wydrenowani z pieniędzy, a gminy i tak do całego 
„interesu” dopłacą kosztem innych zadań. czyli tak naprawdę za-
płacimy wszyscy. chociaż nie, władze centralne z Ministerstwem 
środowiska na czele zostaną zwolnione z odpowiedzialności za 
koszty rewolucji śmieciowej (w tym ewentualne kary za nieosią-
gnięcie założonych w traktacie akcesyjnych do UE poziomów 
odzysku odpadów) – chłopcem do bicia będzie samorząd i jego 
przedstawiciele: radni oraz urzędnicy. 

Każdy organ władzy publicznej działa w ramach prawa i na 
podstawie prawa. Wedle starej zasady: „pan każe – sługa musi”. 
Oto pojawiła się ustawa – nazwijmy ją „śmieciowa” –  i na prawie 
2,5 tys. gmin w Polsce spadł obowiązek uchwalenia szeregu 
uchwał regulujących kwestie odbioru odpadów od mieszkańców. 

odpadów, o czym poinformujemy 
Państwa nieco później.

Czy gmina wprowadzi zwol-
nienia dla niektórych miesz-
kańców od opłat, a jeśli tak, 
to jakie?

Rada Gminy na wniosek wójta 
celem ochrony rodzin najsłab-
szych ekonomicznie jako pierw-
sza w województwie wprowadziła 
zwolnienia i częściowe zwolnienia 
z tzw. opłaty śmieciowej. Przed-
miotowe ulgi dotyczyć będą osób 
objętych pomocą społeczną oraz 
korzystających ze świadczeń 
rodzinnych – chodzi tutaj przede 
wszystkim o osoby samotnie 
wychowujące dzieci, rodziny 
z dziećmi niepełnosprawnymi 
oraz o dochodzie nieprzekracza-
jącym kryterium uprawniającego 
do zasiłków z GOPS. Poniższa 
tabela przedstawia ustalone 
w uchwale zwolnienia.

Aby uzyskać zwolnienia, należy bezwzględnie przestrzegać 
obowiązku segregowania śmieci zgodnie z zasadami ustalonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Jaworze. 
Jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie ww. obowiązku, gmina 
naliczy opłatę 16 zł/os. miesięcznie.

Kto będzie płacić za śmieci w blokach?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowy-
mi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki 
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd 
nieruchomością wspólną. Oznacza to, że obowiązek obliczenia 
i uiszczenia opłaty spoczywa na zarządach spółdzielni lub wspól-
not. Tak samo odnosi się to do obowiązku segregowania śmieci. 

Oznacza to, że:
• pojedynczy mieszkańcy nie składają gminie deklaracji, ale 

w ich imieniu wspólną deklarację składa zarząd wspólnoty lub 
spółdzielni,

• mieszkańcy poszczególnych lokali wnosić będą opłatę nie 
do gminy, ale do kasy wspólnoty lub spółdzielni, a ta z kolei 
przekaże ją rzecz gminy,

• gmina za nieuiszczone opłaty lub niedotrzymywanie obowiązku 
segregacji śmieci w blokach dochodzić będzie odpowiedzial-
ności od wspólnoty, tj. od wszystkich mieszkańców wspólnie,

• jeżeli jeden mieszkaniec nie segreguje śmieci, to cała wspól-
nota ich nie segreguje – czyli wszyscy mieszkańcy zapłacą po 
16 zł/osobę miesięcznie.

Radosław G. Ostałkiewicz
Zastępca Wójta

śMIEcI,
cZYLI JAK SIĘ ZNALEŹĆ MIĘDZY 
MŁOTEM A KOWADŁEM
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Wywrócono do góry nogami cały dotychczasowy porządek 
i odgórnie podjęto decyzję, że gminy muszą uregulować te kwestie 
na własną rękę, na koszt swój i lokalnej społeczności. No bo w imię 
czego miałby płacić za to rząd centralny? To przecież niezgodne 
z tradycją, zgodnie z którą samorządom dodaje się zadań, a nie 
pieniędzy… Ale w tym krótkim felietonie nie chodzi o użalanie 
się samorządowca nad mizerią kondycji polskich gmin, tylko 
o przedstawienie Szanownym czytelnikom przesłanek i motywów, 
dla których podjęto uchwałę o stawkach opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Dość długo zresztą pracowaliśmy nad jej ostatecznym 
i kształtem i dopiero ostatnia nowelizacja pozwoliła nieco ją 
uczłowieczyć, a mianowicie ulżyć w pewnym stopniu ludziom 
o najniższych dochodach i trudnej sytuacji życiowej oraz rodzinom 

wielodzietnym i wielopokoleniowym – dla nas to bowiem naprawdę 
ważna kwestia. 

Uchwalony przez radę ostatecznie akt prawa miejscowego 
w przedmiocie stawki opłaty gospodarowania odpadami był próbą 
pogodzenia ognia z wodą. Z jednej strony jawiła się troska o budżet 
gminy, a z drugiej troska o kieszenie mieszkańców. choć osiągnięty 
tutaj kompromis jest tak naprawdę delikatnie mówiąc niedoskonały. 
Po pierwsze każdy z nas będzie i tak płacić więcej niż do tej pory, 
a z drugiej gmina dopłaci do całego „śmieciowego bałaganu” 
dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych rocznie. Ale do rzeczy! 

Kalkulując stawkę opłaty śmieciowej, musieliśmy wziąć pod 
uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwa-
rzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (która z roku 
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na rok rośnie), koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi,  czyli koszty odbioru śmieci (transportu), 
koszty składowania śmieci na wysypisku oraz recyklingu, koszty 
administracyjne i koszty utworzenia punktu selektywnej zbiórki 
odpadów, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości 
wytwarzają odpady nieregularnie. Przeglądową analizę kosztów 
gospodarki śmieciowej w Jaworzu przedstawia Tabela 1.

Do ogólnych kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
w Jaworzu należy doliczyć koszty wynikające ze spłaszczenia 
stawki (rozbicia stawki między 10 a 7,5 zł) oraz przyznanych ulg 
i zwolnień. Odejście od pierwotnie zakładanej jednolitej wysokości 
stawki opłaty śmieciowej kosztować będzie budżet gminy rocznie 
69,2 tys. złotych, a przyznanie zwolnień całkowitych i częściowych 
spowoduje ubytek dla budżetu w wysokości 47 tys. złotych. Tym 
samym roczny koszt systemu gospodarki odpadami kosztować 
może realnie ponad 970 000,00 zł. 

Szacowane wpływy do budżetu z tytułu stawki śmieciowej wyli-
czone zostały na poziomie ok. 760 000,00 złotych. To spowoduje 
konieczność rocznego dofinansowywania gospodarki odpadami 
na poziomie 210.000,00 złotych, tj. blisko czwartą część kosztów 
całego systemu. Brakujące środki będą musiały być sfinansowa-
ne z innych źródeł lub kosztem innych zadań. Poniższy wykres 
przedstawia strukturę kosztów i wydatków gospodarki śmieciowej 
w Jaworzu.

Należy podkreślić, że rozwiązanie w zakresie stawki opłaty, które 
zaproponowała Rada Gminy, może nie jest najlepsze i najbardziej 
korzystne, ale w daleko idący sposób łagodzi ono społeczne kon-
sekwencje nowego systemu gospodarki odpadami w odniesieniu 
do rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych oraz mieszkańców 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej. Dzięki ta-
kiemu solidaryzmowi społecznemu mamy nadzieję, że przynajmniej 

ci najbiedniejsi będą mogli w pierwszych latach uniknąć zderzenia 
z nowym, nietanim systemem gospodarowania śmieciami. Biorąc 
pod uwagę powyższe rozwiązania, można powiedzieć, że realna 
średnia stawka opłaty śmieciowej w naszej gminie wyniosła 
8,50 zł. 

Wciąż jednak pozostaje kilka pytań, na które odpowiedź 
przyniesie pewnie czas:

• Jaka będzie realna ściągalność opłaty śmieciowej w naszej 
gminie?

• Jak będzie kształtował się strumień płynących do nas odpadów 
(bo że będzie znacząco większy niż dzisiaj jest oczywiste)?

• czy wprowadzony system w rzeczywisty sposób przyczyni 
się do realizacji celów ustawy śmieciowej, a mianowicie czy 
dzięki temu znikną dzikie wysypiska, ograniczony zostanie 
proceder spalania śmieci w domowych piecach i czy poprawi 
się podejście ludzi do segregacji i recyklingu?

• czy koszt rewolucji śmieciowej, jaki poniosą gminy 
i poszczególne rodziny nie okaże się nazbyt wielki w stosunku 
do osiągniętych efektów?

Radosław G. Ostałkiewicz
Zastępca Wójta
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Rodzaj  
pojemnika 

Śmieci 
niesegrego-

wane 

Śmieci 
segregowane 

Rodzaj  
pojemnika 

Śmieci 
niesegrego-

wane 

Śmieci 
segregowane 

 
55 litrów 

9,00 zł* 5,50 zł* 

 
1.100 litrów 

165,00 zł* 110,00 zł* 

 
60 litrów 

10,00 zł* 6,00 zł* 

 

 
1.500 litrów 

215,00 zł* 135,00 zł* 

 
80 litrów 

13,00 zł* 8,00 zł* 

 
5.000 litrów 

720,00 zł* 450,00 zł* 

 
110 litrów 

18,00 zł* 11,00 zł* 

 

 
7.000 litrów 

1.000,00 zł* 630,00 zł* 

 
120 litrów 

19,50 zł* 12,00 zł* 

 
 

 
10.000 litrów** 

1.450,00 zł* 900,00 zł* 

 
240 litrów 

38,50 zł* 24,00 zł* 

 
kosze uliczne  

2,00 zł 
+1,60 zł 
za każdy 

rozpoczęty 
0,01 m3 

powyżej 0,01 
m3 

1,00 zł 
+1,00 zł 
za każdy 

rozpoczęty 
0,01 m3 

powyżej 
0,01 m3 

* stawka za zadeklarowaną pojemność kontenera 
**kontenery o innych pojemnościach od 11 m3 do 20 m3 stawka jak za kontener 10m3  

+ 150,00 zł za każdy rozpoczęty 1m3 dla śmieci niesegregowanych albo 100,00 zł w przypadku śmieci segregowanych 

Tabela 3. Stawki dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, warsztaty, firmy, letniaki itp.)




