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Z PRAC WóJTA, RADY
GMINY I URZĘDU GMINY
Relacja z XXV sesji Rady Gminy
Jaworze
przeprowadzonej w dniu
04.07.2013 r
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Andrzej Śliwka, stwierdzając obecność 14 radnych, co czyniło
obrady prawomocnymi. Następnie mieszkanka Jaworza Stanisława Szczotka w imieniu mieszkańców podziękowała za
prowadzoną akcję informacyjną w zakresie gospodarki śmieciowej przez Urząd Gminy Jaworze. Komendant Komisariatu
Policji w Jasienicy, z siedzibą w Jaworzu Wojciech Kozłowski
zaprosił na święto Policji w dn. 14 lipca 2013 r., które zostało
połączone z otwarciem nowego komisariatu. Podziękował także
za udzielone wsparcie przy budowie i wyposażeniu komisariatu
policji w Jasienicy. Walter Wehsoly w imieniu rodziców żaczków
(młodych piłkarzy) podziękował Urzędowi Gminy za pomoc
w organizacji rozgrywek. Omówił pokrótce spotkanie klubu
z władzami urzędu i rodzicami żaczków.
W kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał proponowany porządek obrad,
a także poinformował, że przed sesją do biura Rady Gminy
wpłynął wniosek Wójta Gminy Jaworze, dotyczący wydania
decyzji w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Jaworze na 2013
rok zadania inwestycyjnego „Budowa mostu na ul. Kalinowej”.
Wyjaśnił, że przyjęcie (lub nie) tego wniosku wpłynie na wprowadzenie zmian do budżetu i WPF (autopoprawki), w związku
z tym radni otrzymali nowe projekty uchwał.
Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad
XXV sesji Rady Gminy Jaworze oraz zatwierdziła protokół
z XXIV sesji przeprowadzonej w dniu 29 maja 2013 r.: 14 –
głosów za.

Podejmowane uchwały:
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Radna Danuta Mynarska zapytała dlaczego dokonano zmiany
w projektach uchwał w stosunku do projektów przesłanych
radnym w terminie wcześniejszym. Krzysztof Śliwa wyjaśnił,
że zgodnie z ustaleniami Komisji Gospodarki i Infrastruktury,
z pierwotnego projektu uchwały została usunięta inwestycja
dotycząca budowy mostu na ul. Kalinowej i jednocześnie Wójt
Gminy wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy o wydanie ostatecznej opinii odnośnie tej inwestycji. Radny Krzysztof Kleszcz
zapytał, jakie są inne możliwość dojazdu do nieruchomości
poza mostem na ul. Kalinowej. Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze Zbigniew Putek wyjaśnił, iż istnieje możliwość
dojazdu od ul. Panoramicznej. Jeśli zaś chodzi o nieujęcie inwestycji w budżecie, to wówczas inwestycja prowadzona byłaby
na terenie prywatnym, co byłoby swego rodzaju ewenementem.
Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że droga nie spełnia wymogów
technicznych określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Radna Danuta Mynarska zapytała,
czy były prowadzone rozmowy z właścicielami nieruchomości
odnośnie przekazania na rzecz gminy gruntów niezbędnych pod
budowę mostu. Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok wyjaśnił,
że sprawa trwa już od dłuższego czasu i na chwilę obecną nie
można znaleźć rozwiązania, ponieważ właściciel dyskutowanej
nieruchomości nie jest zainteresowany jej przekazaniem. Podjęcie uchwały będzie się wiązać z przekazaniem sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zdecyduje
co dalej z mostem na ul. Kalinowej. Radny Jerzy Ryrych poparł
stanowisko, aby nie inwestować w grunty prywatne. Radna
Danuta Mynarska odnosząc się do wypowiedzi Wójta Gminy
zaproponowała, by grunt niezbędny do przeprowadzenia inwestycji na moście wykupili pozostali zainteresowani mieszkańcy
od obecnego właściciela, a następnie przekazali je gminie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, że jego komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie (2 głosy za przy 2 wstrzymujących), zaś przewodniczący
Komisji Gospodarki i Infrastruktury Krzysztof Kleszcz oznajmił,
że jego komisja negatywnie odniosła się do ww. inwestycji (2
głosy przeciwne, 2 wstrzymujące). Komisja Mienia i Gospodarki
Nieruchomościami wydała negatywny wniosek, o czym mówiła
jej przewodnicząca Irena Mikler. Wobec niejednoznacznego
stanowiska komisji, sprawa znalazła się na sesji Rady Gminy,
która przegłosowała wniosek o odrzucenie realizacji zadania
inwestycyjnego „Budowa mostu na ul. Kalinowej” (13 głosów
za i 1 głos wstrzymujący).

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, iż w związku ze śmiercią radnego Romana Lorka
konieczne jest przyjęcie takiej uchwały, by działać dalej zgodnie z prawem. Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za.

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował
poza tym o wprowadzeniu nowego zadania do WPF, będącego przedmiotem ostatniej z uchwał. Omówił to zadanie
szczegółowo, a następnie pozostałe zmiany w WPF zgodnie
z załączonym opisem.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za.

b) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze na lata 2013 – 2022,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że
zmiana w budżecie oraz WPF podyktowana jest inwestycją
będącą przedmiotem wniosku Wójta Gminy do dzisiejszej sesji.
Inwestycja ta została szczegółowo omówiona na Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Infrastruktury i zgodnie
z ustaleniami została złożona odpowiednia autopoprawka.

c) zmian w budżecie gminy na rok 2013,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił szczegółowo poszczególne pozycje zmian w budżecie zgodnie z uzasadnieniem. Podkreślił, że przedmiotowe zmiany nie powodują
zwiększenia zadłużenia gminy.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za.
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d) sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy
ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność
Gminy Jaworze,
Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara
Galocz-Siwiecka przedstawiła sposób zagospodarowania
sprzedawanych nieruchomości. Wyjaśniła, iż omawiane
nieruchomości stanowią własność Gminy Jaworze. Jednak
z powodu braku koncepcji i środków na ich wykorzystanie
i zagospodarowanie, jak również zły stan techniczny obiektu,
który wymaga sporych nakładów finansowych zaistniała konieczność sprzedaży rzeczonych nieruchomości. Zaś uzyskane
ze sprzedaży środki będą przeznaczone na budowę obiektu
socjalnego przy ul. Dębowej, na nabytej na tę okoliczność
w ubiegłych latach działce. Radny Zygmunt Podkówka powiedział, że należy się zastanowić nad innym rozwiązaniem
niż sprzedaż. Radna Danuta Mynarska podkreśliła, że nie
jest przekonana do przedmiotowej sprzedaży. Radny Jerzy
Ryrych powiedział, że radni mają mało informacji nt. stanu
technicznego budynku, operatu szacunkowego, by podejmować
przedmiotową uchwałę. Ponadto temat ten nie został przedstawiony na Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Radny Zbigniew
Putek nie zgodził się ze stwierdzeniem, że sprzedaż budynku
jest nagła. Przedstawił liczne działania gminy zmierzające
do zagospodarowania nieruchomości i pozyskania środków.
Poinformował o wykorzystywaniu obiektu przez ks. Ignacego
Czadera na rzecz Stowarzyszenia IGNIS do czasu zakazu
wydanego przez Sanepid i Straż Pożarną. Odnośnie wyceny
przez rzeczoznawcę stwierdził, jest ona sporządzona przez
osobę kompetentną, więc należy się z tym zgodzić. Stwierdził,
iż podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na rozpoczęcie
procedury przetargowej, co oznacza, że sprzedaży prawdopodobnie nie uda się sfinalizować w bieżącym roku. Inspektor
Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka
odnosząc się do wypowiedzi radnego Ryrycha przedstawiła
szczegółowo wymiary powierzchni użytkowej budynku (394
m2) oraz jego stan techniczny – zgodnie z operatem szacunkowym budynek wymaga kapitalnego remontu. Zastępca Wójta
Gminy poinformował, iż od 2005 r. urząd podejmuje działania
dotyczące możliwości zagospodarowania omawianego obiektu.
Zaprezentował 3 projekty unijne, do których gmina składała
wnioski, a które nie uzyskały jednak akceptacji. Zwrócił uwagę, że w ramach środków krajowych nie było stosownego
programu, by do niego aplikować. Podkreślił także fakt, że
lokal usytuowany jest na granicy gminy, co również stanowi
pewną przeszkodą w jego zagospodarowaniu. Przedstawił
kosztorys ewentualnego remontu, modernizacji obiektu oraz
zagospodarowania terenu (w sumie około 1,5-1,8 mln zł wg
kosztorysu z 2011 roku). Ponadto poinformował, iż w nowej
perspektywie unijnej nie ma zbyt wielu możliwości pozyskania
środków z funduszy europejskich na tego typu inwestycje, stąd
przy braku możliwości pozyskania środków i braku koncepcji
zagospodarowania obiektu podjęto decyzję o jego sprzedaży.
Ponadto przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka
przedstawił historię budynku do dnia dzisiejszego i jego proces
obecnego niszczenia. Sam, jako mieszkaniec Jaworza Nałęża
zainteresowany był utrzymaniem obiektu, ale w związku jego
lokalizacją nie było możliwe utworzenie w nim np. domu kultury. Natomiast obiektem być może zainteresują się inwestorzy
zaadoptują go np. na dom spokojnej starości. Błędem byłoby
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pozostawienie budynku „samemu sobie”. Andrzej Śliwka zwrócił
uwagę, iż trudno porównywać możliwość wykorzystania obiektu
w centrum Jaworza takiego, jak „Goruszka” z obiektem znajdującym się na peryferiach gminy. Zdecydowanie stwierdził, że
będzie głosował za sprzedażą i nie dlatego, by się „pozbyć”
obiektu, ale po to, aby nadal służył mieszkańcom.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomości
Irena Mikler poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony
na komisji i uzyskał pozytywną opinię. Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Roman Kruczek poinformował, iż projekt
uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gminy Jaworze: 11– głosów za, 3 – głosy przeciwne.
e) wyrażenia zgody na nabycie w drodze pierwokupu
przez Gminę Jaworze udziału 2/10 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 3791,
33, 34, 35, 50/1, 50/2, 60, 63, 64, 416, 422, 423/7, 50/4,
o łącznej pow. 11,4193 ha, wchodzących w skład wzgórza
Młyńska Kępa, stanowiących własność Skarbu Państwa,
Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka przedstawiła położenie nabywanych gruntów
oraz podstawę prawną umożliwiającą zakup gruntów (w formie
prawa pierwokupu). Zwróciła uwagę na walory przyrodnicze
oraz historyczne gruntów będących przedmiotem uchwały
– grunty wchodzące w skład wzgórza Młyńska Kępa. Kwota
zawarta w uchwale jest tą, która nie ulegnie zmianie. Zakup
tych działek pozwoli na współdecydowanie o ich dalszym
przeznaczeniu.
Radna Danuta Mynarska i Radny Jerzy Ryrych stwierdzili,
że przedmiotowa uchwała jest właściwym działaniem gminy
i zachęcili do zakupu działek. Zwrócili uwagę na walory przyrodnicze przedmiotowych gruntów oraz stwierdzili, że wieczyste
użytkowanie umożliwi wytyczenie ścieżek dydaktycznych na
wzgórzu Młyńska Kępa.
Wiceprzewodniczący RG Zbigniew Putek zapytał, kto jest
właścicielem działek za blokiem przy ul. Pod Młyńską Kępą
oraz jakie jest ich przeznaczenie. Zwrócił uwagę, że pozyskanie
rzeczonych grunty pozwoli na otwarcie drogi – Dawny Trakt.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za.
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz
granicami: z miastem Bielsko-Biała, gminami Jasienica
i Brenna z wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych
oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka,
Projektant Marek Zalewski przedstawił procedurę postępowania związanego z podjęciem uchwały oraz procedurę planistyczną. Wyjaśnił, że w okresie obowiązywania poprzedniego
planu wpłynęło kilkadziesiąt wniosków na podstawie, których
opracowano przedstawiony projekt. Dodatkowo, zgodnie
z procedurą złożono uwagi, które zostały uwzględnione, bądź
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nieuwzględnione przez Wójta Gminy, co stanowi załącznik do
uchwały. Stwierdził, iż złożone wnioski zostały uwzględnione
w 90%, z zachowaniem zgodności ze studium.
Radny Jerzy Ryrych zapytał, ile hektarów zostanie przekwalifikowane i zapytał- czy to około 34ha. Projektant Marek Zalewski potwierdził, że zmiana dotyczy około 34-35 ha
przeznaczonych w większości na zabudowę jednorodzinną.
Radny Jerzy Ryrych stwierdził, iż przedstawiony plan „obrazuje”, że Jaworze stanie się osiedlem domków jednorodzinnych, a to nie przystaje do zamiarów gminy, która dąży do
uzyskania statutu uzdrowiska. Ponadto zwrócił uwagę, że nie
realizuje się obecnie obowiązującego planu, o czym świadczą
samowole budowlane – powstają obiekty, które nie spełniają
założeń planu. W związku z powyższym stwierdził, że będzie
głosował przeciw, ponieważ podobnie, jak obecny tak i nowy
plan nie będzie realizowany. Zwrócił uwagę na brak egzekwowania zapisów planu przez Starostwo Powiatowe.
Radna Danuta Mynarska odniosła się do renty planistycznej, która przewiduje trzy stawki, a z których jedna (na pozostałych wydzielonych terenach np. pod usługi turystyczne) jest
bardzo niska (0,1%). Stwierdziła, że takie zróżnicowanie jest
nie do przyjęcia. Ustalenie takich stawek dla planu C, będzie
jednoznaczne z przyjęciem tych stawek w pozostałych dwóch
planach. Projektant Marek Zalewski wyjaśnił, iż w omawianym planie nie występują nowe tereny, o których mówi radna
Mynarska, a które po przekształceniu objęte zostałyby stawką
0,1%. wyjaśnił, że kiedyś te tereny były objęte zerową stawką, co jednak spowodowało zaskarżenia uchwał przez organy
nadzorcze.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka wyjaśnił przyczyny przyjmowania planów na różnych sesjach. Wynika to z faktu, iż pozostałe plany budzą szereg kontrowersji
i należy jeszcze je przeanalizować.
Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Łucja Habdas wyjaśniła, że w każdej uchwale
stawki renty planistycznej mogą być różne. Poinformowała, że radnym zaproponowane zostaną te same stawki we
wszystkich trzech planach dla zabudowy jednorodzinnej MN
i usługowej U. W proponowanej uchwale nie ma przekształcanych terenów, o których mówi radna tj. na usługi oświatowe,
turystyczne czy kultu religijnego, które miałyby zostać objęte
stawką 0,1%. Tego typu tereny zostały określone już w planie
obowiązującym, co oznacza że renta planistyczna ich nie dotyczy.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, iż żaden
z właścicieli gruntów występujących o przekształcenie w planie C, nie wystąpił z wnioskiem o przekształcenie na grunty
będące tematem dyskusji. Stwierdził, że plan został opracowany na podstawie złożonych wniosków mieszkańców i przyjętego w 2002 roku Studium. Wyjaśnił, iż przy zgodności wniosków mieszkańców, ze studium należy przekształcić grunty
zgodnie z powyższymi wnioskami. Zwrócił uwagę na skutki
zmiany planu, przekształcenia terenów pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną – problemy z infrastrukturą, miejscami w przedszkolach, szkołach, służbie zdrowia.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Krzysztof Kleszcz w imieniu przewodniczących Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
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Środowiska poinformował, iż projekt został omówiony szczegółowo i uzyskał pozytywną opinię.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, że zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń studium, rozstrzygając równocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
O rozstrzygnięciu uwag można mówić po przedstawieniu merytorycznego uzasadnienia przyjęcia lub odmowy uwzględnienia, które uzupełnione jest aktem głosowania, w skutek którego uwagi będą, albo przyjęte, albo odrzucone. Rozpatrzenie
uwag stanowi czynność odrębną od uchwalenia planu. Zaniechanie rozpatrzenia uwag w tym trybie doprowadzić może
do stwierdzenia nieważności planu przez Wojewodę lub sąd
administracyjny.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze gwoli wyjaśnienia poinformował, że wnioskodawcą uchwalenia planu jest Rada Gminy Jaworze, która podjęła stosowną w tym zakresie uchwałę
w latach ubiegłych. Urząd zaś w toku całej procedury przyjmował najpierw wnioski, następnie wykładał plan i akceptował
składane uwagi. Te które zostały zaakceptowane przedłożył
w planie. Niemniej jednak istnieje kilka uwag, których wójt,
albo w całości albo, w części nie przyjął. W  związku z tym
Rada Gminy jest niejako organem odwoławczym od decyzji
wójta. Stąd konieczność działania Rady Gminy i ostatecznego rozstrzygnięcia czy dana wykluczona uwaga przez wójta
jest zasadna, czy nie. Każdą uwagę z osobna należy najpierw
przedstawić, przedyskutować, a następnie przegłosować. Zastępca wójta Wyjaśnił, iż przedkładając wojewodzie plan należy zamieścić również wypis z protokołu w zakresie sposobu
rozpatrzenia uwag przez Radę Gminy ponieważ tym osobom,
których uwaga nie zostanie uwzględniona przysługuje skarga
do sądu za naruszenie interesu prawnego. Przedstawił procedurę głosowania nad planem tzn. najpierw zostaną przegłosowane wszystkie uwagi z osobna, a następnie jeśli Rada
Gminy przychyli się do zdania wójta w sprawie uwag, będzie
mogła głosować nad planem w całości. W przeciwnym razie
tzn. jeśli któraś z uwag zostanie uwzględniona (Rada Gminy nie podzieli zdania wójta), wówczas plan zostanie zdjęty
i rozpocznie się ponowna procedura opracowywania planu.
Wszystkie uwagi były omawiane na Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Przy głosowaniu, głos za oznacza podzielnie stanowiska wójta w sprawie uwagi, zaś głos przeciw zgodzenie
się z uwagą.
•
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna
Buzderewicz odczytała uwagę zawartą w § 1 ust. 1 pkt 1 załącznika Nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 3, dotyczącej wytyczenia nowej drogi gminnej. Ponieważ teren może
zostać skomunikowany drogą wewnętrzną, plan nie zabrania
wytyczania dróg dojazdowych, gmina na dzień dzisiejszy nie
przewiduje wytyczenia w tym rejonie drogi gminnej.” Projektant Marek Zalewski wyjaśnił, że sprawa dotyczy wytyczenia
równoległej drogi między ul. Myśliwską, a ul. Cisową ponieważ
część tamtych terenów została dopuszczona pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Stwierdził, że gminy nie stać na
wybudowanie drogi, jednak zauważył wydzielone tam drogi
wewnętrzne, które można połączyć, jedynie właściciele muszą
dojść do porozumienia. Mieszkańcy mają możliwość podzie-
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lenia tych działek i ich zabudowy, stąd takie stanowisko wójta.
Rada Gminy Jaworze przychyliła się do stanowiska Wójta
o nieuwzględnieniu uwagi: 14 – głosów za.
•
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna
Buzderewicz odczytała uwagę zawartą w § 1 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 6, dotyczącej wytyczenia nowej drogi gminnej. Ponieważ teren może
zostać skomunikowany drogą wewnętrzną, plan nie zabrania
wytyczania dróg dojazdowych, gmina na dzień dzisiejszy nie
przewiduje wytyczenia w tym rejonie drogi gminnej.” Projektant
Marek Zalewski wyjaśnił, że uwaga dotyczy tej samej sprawy,
co poprzednia tyle, że została złożona przez innego wnioskodawcę. Rada Gminy Jaworze przychyliła się do stanowiska
Wójta o nieuwzględnieniu uwagi: 14 – głosów za.
•
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna
Buzderewicz odczytała uwagę zawartą w § 1 ust. 1 pkt 3 załącznika Nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 10, dotyczącej
wytyczenia 50,0 m strefy ochronnej od inwestycji. Ponieważ
plan nie wyznacza stref ochronnych dla poszczególnych inwestycji. To poszczególne inwestycje muszą spełniać wymogi
ochrony środowiska i ich oddziaływanie musi zamykać się na
granicy działki lub terenu do którego inwestor posiada tytuł
prawny”. Projektant Marek Zalewski poinformował, że sprawa
jest dobrze znana radnym i poprosił o zabranie głosu Specjalistę ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy
Łucję Habdas. Poinformowała ona, że sprawa strefy ochrony
sanitarnej, czy jak wnioskodawca pisze strefy ochronnej, wraca
jak bumerang od 1991 roku. Rada Gminy obecnej kadencji
podobnie, jak poprzednie, rozpatrywała skargi w tej sprawie,
które były wyjaśniane na poziomie sądów administracyjnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
powiedział, że na Klubie Jaworze Górą był dyskutowany plan
oraz ta uwaga i radni klubu opowiedzieli się za jej bezzasadnością. Uznali, że nieprzyjęcie jej przez Wójta jest prawidłowe.
Radna Danuta Mynarska również przychyliła się do odrzucenia
uwagi. Rada Gminy Jaworze przychyliła się do stanowiska
Wójta o nieuwzględnieniu uwagi: 14 – głosów za.
•
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna
Buzderewicz odczytała uwagę zawartą w § 1 ust. 1 pkt 3
załącznika Nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 18,
dotyczącej przekwalifikowanie dz. 1861/1 o pow. 0,2386 ha przy
ul. Cisowej na działkę budowlaną. Ponieważ rozwiązanie takie
byłoby sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jaworze.” Projektant Marek
Zalewski poinformował, że działka położona jest po wschodniej
stronie ul. Cisowej, gdzie studium nie przewiduje terenu pod
zabudowę, ponadto biegnie tam granica Natura 2000 parku krajobrazowego. Przekształcenie byłoby sprzeczne z ustaleniami
ze studium. Radni określili lokalizację działki utwierdzając się
w przekonaniu, iż jest to w rejonie Cisów. Rada Gminy Jaworze
przychyliła się do stanowiska Wójta o nieuwzględnieniu uwagi:
14 – głosów za.
•
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna
Buzderewicz odczytała uwagę zawartą w § 1 ust. 1 pkt 5
załącznika Nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 21,
dotyczącej korekty linii zabudowy od drogi C18KDD (ul. Kalwaria). Ponieważ budowa domu mieszkalnego jest możliwa.
Przy obecnych ustaleniach planu budynek może mieć około
180 m2 w parterze”. Projektant Marek Zalewski podał, że
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uwaga dotyczyła nie zgodzenia się z nieprzekraczalną liną
zabudowy, która tam została wytyczona. Ponieważ w całym
ciągu ul. Kalwarii wyznaczona jest nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 metrów. De facto na tym odcinku tej
działki, użytek drogowy, który jest na ul. Kalwaria odsunięty
jest od 0,5 – 1m do wewnątrz. (6-7 metrów, które teraz jest
tą linią od granicy, zgodnie z prawem budowlanym musi być
6 metrów od drogi gminnej czyli od krawędzi jezdni – to jest
różnica 0,5-1 metra). Po przeliczeniu całej działki i możliwości
zainwestowania, ta nadaje się pod zabudowę, nie jest duża,
ale powierzchnia możliwa do zabudowy- to 180 m2 w parterze, zachowując parametry powierzchni biologicznie czynnej,
intensywność zabudowy i powierzchnię zabudowy. Została
poprowadzona równomiernie nieprzekraczalna linia zabudowy,
żeby nie wchodzono w ul. Kalwaria, której parametry powinny być podniesione. Rada Gminy Jaworze przychyliła się do
stanowiska Wójta o nieuwzględnieniu uwagi: 14 – głosów za.
•
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna
Buzderewicz odczytała uwagę zawartą w § 1 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 12, dotyczącej włączenia całej działki 2150/48 do terenów zabudowy.
Ponieważ wschodnią częścią działki przebiega potok ze strefą
biologiczną.” Projektant Marek Zalewski podkreślił, że uwaga
dotyczyła różnych działek, ta konkretna zaś działki w okolicach
ul. Żurawinowej. Sprawdzone zostało na mapach geodezyjnych
oraz na ortofotomapach- bowiem wnioskodawcy twierdzą, że
nie przebiega tam potok- że na zdjęciu można dostrzec potok,
płynący okresowo. Przybiera po nawałnicach, jakie miały
miejsce choćby w ostatnim czasie. W  tym przypadku część
działki została zostawiona, jako teren zieleni wzdłuż potoku.
Ponadto dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
utrzymuje stanowisko, że należy zachowywać 5 metrową
strefę biologiczną od wszystkich cieków, potoków, strumyczków, w celu ich ochrony, dlatego też nie należy zabudowywać
działek w całości. Stąd część rzeczonej działki została zostawiona, z przeznaczeniem na tereny łąk, zieleni przy potokach,
ciekach. Rada Gminy Jaworze przychyliła się do stanowiska
Wójta o nieuwzględnieniu uwagi: 14 – głosów za.
•
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna
Buzderewicz odczytała uwagę zawartą w § 1 ust. 2 pkt 2
załącznika Nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 17,
dotyczącej likwidacji terenów łąk i zieleni na rzecz terenów
mieszkaniowych, usługowych i zabudowy zagrodowej. Ponieważ tereny te tworzą enklawy istniejącej zwartej zieleni i zadrzewień i są chronione ustaleniami studium i obowiązującego
planu miejscowego”. Projektant Marek Zalewski poinformował,
że w tym przypadku jest podobnie, jak w poprzednio omawianej kwestii, jednak tym razem rzecz do tyczy większego
problemu. Wnioskodawcy chcieli wszystko przeznaczyć pod
zabudowę, natomiast zgodnie ze stanem istniejącym, co
widać na ortofotomapie, są tam bardzo duże, zwarte tereny
wysokiej zieleni- drzew. Tereny te nie są sklasyfikowane, jako
zieleń leśna – las, bo wówczas z mocy prawa byłyby chronione. W obowiązującym planie, jak i studium należy utrzymać
ochronę wszystkich terenów w dolinach rzek i strumyków oraz
zwartych terenów zieleni wysokiej. Wnioskodawcy mają różne
możliwości zagospodarowania innych części ich nieruchomości,
pod prowadzenie swojej działalności. Dlatego przeznaczanie
tych terenów zielonych pod zabudowę, jest bezpodstawne.
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Rada Gminy Jaworze przychyliła się do stanowiska wójta o nieuwzględnieniu uwagi: 13 – głosów za, 1 – głos wstrzymujący.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna Buzderewicz odczytała załącznik Nr 3 do projektu uchwały. Projektant
Marek Zalewski wyjaśnił, że zgodnie z tym zapisem w związku
z uchwaleniem planu, gmina nie poniesie wydatków, co nie
oznacza, że gmina nie poniesie kosztów na infrastrukturę
techniczną, gdzie zaplanowana jest rozbudowa, modernizacja i przebudowa. W nowym planie nie są wyznaczane żadne
nowe drogi publiczne, na których prowadzona jest infrastruktura techniczna. Nowo przekształcone tereny pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną mają możliwość podłączenia się
do istniejącej infrastruktury technicznej, jak i wodociągowej oraz
w przyszłości do budowanej kanalizacji sanitarnej. Oznacza to,
że gmina w zakresie tejże uchwały nie poniesie dodatkowych
wydatków ponieważ ma program gospodarki wodno-ściekowej, który realizuje na podstawie innej uchwały i będzie go
realizowała bez względu na to, czy plan zostanie uchwalony,
czy nie. Uchwalenie planu nie powoduje więc bezpośredniego
wpływu na wydatki. Zastępca Wójta Gminy Jaworze poinformował, że w planie zagospodarowania przestrzennego można
np. wytyczyć drogę publiczną. Istnieje natomiast przepis, że
samo wytyczenie drogi powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą, roszczenie właścicieli. Poruszył temat tzw. korytarzy
przesyłowych, które gmina, jeśli tylko wejdą projektowane
przepisy w życie, będzie zobowiązana wyznaczać w planach
zagospodarowania przestrzennego dla tzw. liniowych inwestycji
(typu energetyka, gaz, woda, kanalizacja) i z tego tytułu też będzie musiała płacić jednorazowe odszkodowanie właścicielom
nieruchomości. W związku z powyższym wyjaśnił, iż uchwalenie planu oraz tego załącznika nie powoduje na przyszłość
konieczności ponoszenia wydatków. Radna Danuta Mynarska
wyraziła wątpliwości odnośnie braku nakładów np. na budowę
kanalizacji sanitarnej w rejonach, w których kanalizacja jeszcze
nie istnieje m.in. z powodu braku odpowiedniej ilości mieszkańców. Konieczne będą środki na kanalizację, gdy zaczną
powstawać nowe budynki, co będzie stanowiło duży problem.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze poinformował, iż na chwilę
obecną na perspektywę 2014-2020 nie są przewidziane żadne
środki na budowę kanalizacji. Walczymy o te środki, a jeśli się
nie uda to pozostaną jedynie środki własne dodał zastępca
wójta. Rada Gminy Jaworze przegłosowała załącznik Nr 3 do
projektu uchwały: 12 – głosów za, 2 – głos wstrzymujący.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna Buzderewicz odczytała projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 2 i 3.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Krzysztof Kleszcz poinformował, że przedstawiony plan zagospodarowania przestrzennego został omówiony na połączonej
komisji Gospodarki i Infrastruktury z Komisją Mienia i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 12 – głosów za, 2 –
głosy wstrzymujące.
g) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu,
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Radca Prawny Urzędu Gminy Jaworze mec. Katarzyna
Wysogląd poinformowała, że przedmiotowa uchwała jest
wynikiem zapisu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.
Dokonanie zmian w przyjętych aktach prawa miejscowego,
na przestrzeni 12 miesięcy, nakłada obowiązek uchwalania
tekstów jednolitych dla tych aktów. Jest to pierwsza tego typu
procedura i jeśli zostanie pomyślnie zaopiniowana, to zostaną
opracowane pozostałe teksty jednolite. Jest to tylko uchwała
techniczna.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za.
h) poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (z kwietnia 2013 r.),
Zastępca Wójta Gminy Jaworze poinformował, że Gmina
Jaworze jest członkiem Stowarzyszenia Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów, stąd prośba o poparcie stanowiska stowarzyszenia. Wyjaśnił podstawowe założenia proponowanego
stanowiska m.in. kwestię podziału środków pomiędzy poszczególne priorytety, sprawę związaną z budową i modernizacją dróg lokalnych, transportu kolejowego, autobusowego,
ochrony środowiska. Interesy małych wspólnot w proponowanym programie regionalnym nie zostały uwzględnione, ponieważ kładzie się nacisk na partnerstwo, projekty realizowane
przez więcej niż jedną gminę, o charakterze regionalnym czy
subregionalnym, a nie lokalnym i dlatego opracowano przedmiotowe stanowisko. Uchwała ta ma sprawić, by „głos” samorządów był słyszalny na poziomie województwa. Nie rodzi
żadnych skutków finansowych dla gminy.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14– głosów za.
i) współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji Projektu pn.: Program Rozwoju
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji
wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Zastępca Wójta Gminy Jaworze omówił zmiany planowane
w ramach pozyskiwania środków z programu subregionalnego. W  związku ze zmianami w sposobie rozdziału środków
unijnych, nastąpiła konieczność opracowania strategii rozwoju
subregionalnego, co oznacza iż gminy muszą same opracować założenia tego, co chcą zrealizować na swoim obszarze.
W  związku z powyższym gminy muszą współuczestniczyć,
również finansowo, przy opracowywaniu tego projektu. Liderem
projektu jest miasto Bielsko-Biała.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 – głosów za, 1 nieobecny.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze w ramach sprawozdania
z okresu międzysesyjnego poinformował, iż:
•
odbył się konwent wójtów, na którym omawiany był
wspólny zakup energii. Tego typu rozwiązanie pozwoli gminie
uzyskać pewne oszczędności,
•
opracowywany jest wniosek (około 2 mln zł) do fundu-
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szy norweskich, na termomodernizację Szkoły Podstawowej,
•
rozstrzygnięty został przetarg na budowę Muzeum Fauny i Flory Morskiej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. Zastępca
wójta przedstawił złożone oferty oraz fakt, iż najniższa z nich
została odrzucona na podstawie rażąco niskiej ceny. Mimo
wezwania do przedstawienia stosownych dokumentów, firma
tego nie uczyniła,
•
przygotowywane jest podpisanie umowy na budowę
I etapu parku rekreacyjno-sportowego na terenie starego basenu, który to projekt przeszedł przez Lokalną Grupę Działania
„Ziemia Bielska”,

Sprawy organizacyjne RG
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, że przesłane zostały oświadczenia majątkowe do
Urzędu Skarbowego.
Radna Danuta Mynarska ponownie poruszyła temat braku
przedstawienia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok
na posiedzeniu, o czym była mowa na ostatniej sesji, a co jest
obowiązkiem komisji zgodnie ze statutem gminy.
Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły:

Podziękowania za naprawę przepustu na ul. Sielskiej
i na Bielskiej oraz za remont ul. Niecałej. Także informacji, że
ul. Łubinowa jest niszczona przez ciężki sprzęt jeżdżący do
nowo budowanych domów w tamtym rejonie. Ulica ta powinna
zostać naprawiona/poprawiona w związku z tym, że pojedzie
nią korowód dożynkowy. Padło także pytanie na jakim etapie
jest przejęcie ul. Lipowej (radny Zygmunt Podkówka).
Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara
Galocz-Siwiecka poinformowała, że udało się przekonać właściciela nieruchomości, który blokował możliwość przejęcia
przedmiotowej ulicy. Teraz konieczne jest sprawdzenie, czy
zrobiony operat szacunkowy jest obowiązujący, a następnie
podpisanie umowy notarialnej.

Kolejna kwestia dotyczyła tego, na jakim etapie jest
sprawa wykupu nieruchomości gruntowej przeznaczonej na
parking naprzeciw budynku przy ul. Zdrojowej 111. (Z. Putek).
Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara
Galocz-Siwiecka poinformowała, iż wysłane zostały protokoły uzgodnień zakupu nieruchomości do podpisania przez
właścicieli. Otrzymanie podpisanych protokołów pozwoli, na
podpisanie umowy notarialnej.

Padły także pytania- czy remonty cząstkowe zostały
zakończone i jakie znaczenie mają oznaczenia dziur na drogach oraz o termin realizacji inwestycji związanej z kanalizacją
sanitarną na ul. Azaliowej, (wiceprzewodniczący RG Jaworze
Zbigniew Putek)

Kierownik JRP Daniel Godziszka poinformował, że remont
cząstkowy nie został zakończony w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. Odnośnie kanalizacji deszczowej ul.
Zdrojowej poinformował, iż zadanie zostanie wykonane metodą
odkrywkową. Obecnie zostanie rozesłane zapytanie o cenę na
wykonanie przedmiotowej inwestycji, która powinna zmieścić
się w kwocie zaplanowanej w budżecie na ten cel. Zaś odnośnie
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kanalizacji na ul. Azaliowej poinformował, że została ona ujęta
w robotach dodatkowych, które również z uwagi na niekorzystne
warunku atmosferyczne zostały wstrzymane.

Następnym tematem była możliwość przejęcia ul. Pod
Lasem (radny Gustaw Bohucki).
Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka poinformowała, że uruchomiona została procedura dotyczącą komunalizacji przedmiotowej nieruchomości,
jako że podlega ona zarządowi nadleśnictwa.

Pojawiło się kolejne podziękowanie za wystosowanie
pisma do AQUA S.A. w sprawie wodociągu, a także pytanie
dotyczące kubłów na śmieci- dlaczego inne gminy mogły zobowiązać firmę do wyposażenia mieszkańców w kubły, czy można
oddawać śmieci w workach, czy można oddawać popiół tylko
w koszach metalowych. Padło stwierdzenie, że mieszkańcy
mają pretensje do radnych o wysokość cen za śmieci, przy
braku kubłów oraz dość zwartej zabudowie, która powinna mieć
wpływ na cenę odbioru śmieci (radna D. Mynarska).

Zastępca Wójta Gminy Jaworze wyjaśnił, że Urząd zwrócił się
pismem do firmy Operatus odnośnie zaproponowanego sposobu dzierżawy, co skutkowało tym, iż firma zmieniła warunki
dzierżawy na formę ratalną tzn. kwota raty pozostała taka sama,
z tym że po 1,5 roku kubeł staje się własnością mieszkańca.
Odnośnie popiołu poinformował, iż firma Operatus proponuje
zakup worków na popiół w kwocie 1zł dla tych mieszkańców,
którzy nie wytwarzają dużo popiołu i szkoda im kupować
dodatkowy kubeł na śmieci. Co do wywozu popiołu z kubłów
z tworzywa wyjaśnił, iż popiół taki zostanie odebrany, ale urząd
zaleca kubły metalowe ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury
Marcin Bednarek poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją odnośnie dostępności kubłów, przynajmniej w miesiącu
lipcu była możliwość oddawania śmieci w workach. Odpady
zmieszane za czerwiec były odbierane od mieszkańców na
koszt gminy. Przedstawił harmonogram wywozu śmieci na dwa
pierwsze miesiące, który jak stwierdził będzie dopasowywany
do potrzeb mieszkańców. Poprosił o zgłaszanie wszelkich uwag
odnośnie nowej gospodarki śmieciowej, tak by na bieżąco
rozwiązywać wszystkie problemy.
Tym razem podziękowania dotyczyły naprawy ul. Słonecznej i umieszczenia lamp na ul. Liliowej. (radny J. Ryrych)

Pojawiło się przypomnienie o naprawie poboczy na
ul. Kalwaria.


Zastępca Wójta Gminy Jaworze powiedział, iż faktycznie
planowany jest remont. Stwierdził, jednak że urząd zastanawia
się czy planowanych na obecny rok środków nie przenieść na
lata przyszłe i wówczas położyć nowy dywanik asfaltowy na tej
ulicy. W tym roku planowane jest umocnienie pobocza.

Poruszono też kwestię składowanie różnego rodzaju
śmieci przy tzw. dzwonach.

Zastępca Wójta Gminy Jaworze poinformował, iż śmieci
problemowe należy oddawać w punkcie selektywnej zbiórki
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śmieci. Wyjaśnił, że gmina nie ma miejsca na stworzenie
takiego punktu, stąd rozmowy z prezydentem Bielska-Białej
w tej sprawie. Na chwilę obecną miasto Bielsko-Biała również
buduje taki punkt, więc dodatkowo urząd zwrócił się z pismem
do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Zastępca
wójta przedstawił dodatkowo sprawę związaną z usytuowaniem
dzwonów przeznaczonych na odbiór śmieci segregowanych
i obowiązkiem firmy odbierającej odpady.

Radni przedstawili swoje spostrzeżenia z pierwszych
dni pracy firmy Operatus odpowiedzialnej za odbiór odpadów
z terenu gminy Jaworze. Stwierdzili, iż śmieci są odbierane,
choć zauważyli brak odbioru odpadów z dużych kontenerów.
Poruszyli temat kosztów kubłów oraz kosztów dzierżawy.

Zastępca Wójta Gminy poinformował, iż w przetargu firma
Operatus została zobowiązana do odbierania śmieci ze wszystkich rodzajów koszy- znormalizowanych.
Jeden z mieszkańców poinformował, że odebrano śmieci, które mimo ich posortowania przez właścicieli, zostały zmieszane
w samochodzie. Zastępca Wójta Gminy poprosił o informowanie o takich sytuacjach, gdyż jest to naruszenie przepisów i jest
to powód do nałożenia kary, a następnie do zerwania umowy
z przedsiębiorcą. Zwrócił uwagę, że miesiąc lipiec jest miesiącem przejściowym, ale dotyczy to mieszkańców, natomiast
przedsiębiorca powinien przestrzegać segregacji.

Została złożona- w formie pisemnej- interpelacja dotyczącą budowy hali sportowej przy gimnazjum (interpelację
zarejestrowano w Rejestrze wniosków i interpelacji radnych ASO.0003.25.2013) – radny J. Ryrych. Zastępca Wójta Gminy
poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację zostanie
udzielona pisemnie, zgodnie z przewidzianym terminem. Ponadto poinformował, że został złożony wniosek do Ministerstwa
Sportu i Rekreacji na budowę hali. Przedstawił „przeliczony”
kosztorys budowy hali oraz możliwe dofinansowanie w ramach
powyższych środków. Zwrócił uwagę, że ze środków unijnych
w nowej perspektywie tego rodzaju inwestycje nie będą dofinansowywane.
Opracowano na podstawie protokołu

ROZMOWA Z WICEWÓJTEM Nowe zasady odbioru odpadów
- refleksyjne podsumowanie
pierwszego miesiąca
Właśnie mija pierwszy miesiąc obowiązywania nowej ustawy śmieciowej. Dotyczy ona zarówno samego Urzędu Gminy
Jaworze, jak i nas mieszkańców, a także firmy która wygrała
przetarg w Jaworzu.
O kilka słów refleksji poprosiliśmy zastępcę wójta Gminy
Jaworze.

sierpień
Zastępca Wójta: Na razie póki co trudno generalizować,
mówiąc kolokwialnie wszyscy się docieramy- my jako Urząd
Gminy, firma wywozowa Operatus i mieszkańcy. Jak wspominałem w poprzednim Echu Jaworza – pierwsze dwa miesiące
na pewno będą dla nas wszystkich uczeniem się nowych zasad
i wprowadzania zmian zgodnie z potrzebami mieszkańców
itd. Na pewno od września będziemy musieli zmodyfikować
harmonogram wywozu śmieci suchych- jest ich znacznie więcej
aniżeli zakładaliśmy, z kolei odpadów mokrych jest mniej. Zatem
będziemy wspólnie z firmą Operatus pracować nad przygotowaniem jak najlepszego harmonogramu wywozu śmieci, który
musi być maksymalnie dostosowany do potrzeb mieszkańców.
EJ: Jak sprawdził się system segregacji u źródła?
Zastępca Wójta: Gdybym miał oceniać ten pierwszy miesiąc, który jeszcze się nie zakończył (wywiad z dnia 24 lipca
- przyp. red.) to sytuacja wygląda niezbyt różowo. Prawie 90%
odebranych dotąd śmieci przyjęte zostały na wysypisku, jako
śmieci niesegregowane. Jednak pocieszamy się tym, że odpady
odbierane z naszych posesji w pierwszych dniach lipca mogły
jeszcze być wytworzone w czerwcu, kiedy nowe zasady nie
obowiązywały. To wtedy wbrew prawu niektóre firmy śmieciowe
zaprzestały odbierać śmieci od mieszkańców, zaś właściciele
nieruchomości w tym okresie gromadzili je w workach, czasami
licząc, że ktoś je odbierze jeszcze w czerwcu… Mam nadzieję,
że od sierpnia będzie już tylko lepiej. Przy tej okazji apelujemy
też do mieszkańców, aby zwracali uwagę czy śmieci mokre są
odbierane innym samochodem aniżeli suche. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy
Jaworze. Tak więc lipiec traktujemy jako miesiąc przejściowy.
EJ: 16 sierpnia mija pierwszy okres do kiedy musimy zgodnie ze złożonymi deklaracjami dokonać płatności za wywóz
śmieci. Póki co nie wszyscy otrzymali indywidualne rachunki
w BS Jasienica, na które mają wpłacać pieniądze za wywóz
śmieci. Czy w tej sytuacji mamy dokonywać wpłat na rachunek
ogólny UG Jaworze?
Zastępca Wójta: Oczywiście, jeśli ktoś nie otrzyma na adres
domowy indywidualnego rachunku na wpłaty za śmieci prosimy, aby dokonywać wpłat na konto ogólne Urzędu Gminy
Jaworze. Wpłacamy kwotę wyliczoną w deklaracji śmieciowej,
którą mnożymy razy dwa (płacimy co dwa miesiące), w tytule
wpłaty wpisujemy: śmieci i adres posesji z nazwiskiem właściciela. Oczywiście do czasu, gdy otrzymamy wspomniany
indywidualny rachunek za śmieci. Przypominam, że wpłaty
w kasie Urzędu Gminy Jaworze, jak i te za pośrednictwem
placówek Banku Spółdzielczego Jasienica, są przyjmowane
bez dodatkowych opłat.
EJ: Nadal wątpliwości wzbudza kwestia ruchu śmieciarek
z Jaworza do… Zakładu Gospodarki Odpadami w BielskuBiałej. Czy temat GPS jest aktualny?
Zastępca Wójta: Oczywiście, że tak. Urząd Gminy ma prawo
do kontroli nie tylko ruchu samych pojazdów, jak i odpowiedniego wyposażenia samochodów- śmieciarek w GPS, jednak
tym zajmiemy się od września. Póki co, analizujemy potrzeby
związane z częstotliwością wywozu odpadów mokrych i suchych z poszczególnych dzielnic Jaworza. Pragnę podkreślić,
że my musimy skontrolować firmę Operatus, gdyż jako gmina
będziemy z tego tytułu kontrolowani przez instytucje rządowe.
Redakcja
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flesz wydarzeń Samorządowych
Wybory uzupełniające do Rady
Gminy Jaworze
Zgodnie z informacją uzyskaną od Radosława G.Ostałkiewiczazastępcy wójta, wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaworze
powinny odbyć się końcem września br., a rzecz dotyczy okręgu
wyborczego śp. Romana Lorka. Według Komisarza Wyborczego
takie wybory powinny odbyć się najpóźniej 29 września. Nie chcieliśmy przyśpieszać tego terminu ze względu na okres wakacyjny, co
mogłoby wpłynąć również na frekwencję - wyjaśnił zastępca wójta.

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Jaworze przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie
Gminy Jaworze o obowiązku umieszczenia na
nieruchomości numeru porządkowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem
porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.
Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.

I początek II kadencji
Młodzieżowej Rady Gminy

Jak poinformował zastępca wójta odbyły się wybory 15 radnych
Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze II kadencji. Tym razem skład
rady będzie nieco „starszy”, a mianowicie młodymi rajcami zostali
uczniowie gimnazjum klas 1-3. Ostatnia sesja „starej” rady, jak
i inauguracja nowej będzie miała miejsca we wrześniu. Wówczas
spróbujemy dokonać podsumowania I kadencji i zaprezentować
plany radnych II kadencji - dodał Radosław G. Ostałkiewicz

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem
do właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Jaworze o systematyczne ich
wykaszanie.
Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głównie nieruchomości niezabudowanych. Po okresie kwitnienia traw oraz
chwastów następuje rozsiewanie nasion, co stanowi szczególną uciążliwość dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej
oraz okolicznych gruntów. Zarośnięte nieruchomości stanowią
również siedliska dla gryzoni.
Ponadto zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/181/12 Rady
Gminy Jaworze z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze,
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości,
porządku oraz należytego stanu sanitarno higienicznego na
terenie nieruchomości.

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo utrzymania w należytym
stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości,
nazwą ulicy lub placu, albo miejscowości, podlega karze
grzywny do 250 złotych, albo karze nagany.
Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze informuje, że woda ze
źródełka „Szalinowe”
nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej ze źródełka
„Szalinowe” wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej wykazało obecność
w wodzie bakterii z grupy coli, w tym Escherichia coli.
W drugiej połowie sierpnia na zlecenie Urzędu
Gminy Jaworze zostanie wykonane ponowne
badanie laboratoryjne. Informacja o wynikach
badania wody zostanie podana do wiadomości
publicznej.

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem
do właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Jaworze przy chodnikach lub
drogach o przycinanie gałęzi drzew i krzewów od strony
chodników oraz dróg.
Systematyczne przycinanie gałęzi drzew i krzewów poprawia bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów poruszających
się po drogach.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie
Wójt Gminy Jaworze
serdecznie zaprasza Państwa, a w szczególności Państwa
dzieci, do udziału w projekcie realizowanym przez gminę Jaworze „Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna
w Jaworzu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie
realizowany od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie
Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 2 w Jaworzu. W projekcie
ujęto szereg ciekawych i kształcących zajęć oraz wiele spotkań
z ciekawymi ludźmi. Jednakże podstawą jest poznawanie świata
przez zabawę oraz integracja z rówieśnikami. Mają Państwo możliwość wyboru zajęć, z jakich miałyby Państwa dzieci korzystać:
• ogólnodydaktyczne
• j. angielski
• rytmika
• gimnastyka korekcyjna
• logopedia
• nauka pływania
• artystyczne

•
•
•
•
•
•
•
•

teatralne
taneczne
wycieczki
spotkania z …
aktywne soboty
jaworzańska jesień
aktywna zima
aktywne lato

Zgłoszeniami udziału w projekcie zajmują się: Jolanta Bajorek Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1
w Jaworzu tel. (33) 8 172 156 oraz Czesława Cybułka Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu tel.
(33) 8 172 168.
Zgłoszenia przyjmujemy od 26 sierpnia 2013 r. Formularze
zgłoszeniowe oraz deklaracje do pobrania w przedszkolach.
Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 września 2012 do 28 czerwca 2013 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu realizowany był projekt
współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Indywidualizacja nauczania
sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkoły podstawowej Gminy Jaworze w ramach Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”. Działania 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt był odpowiedzią na realne i zdiagnozowane potrzeby
uczniów i uczennic wynikłe z wdrożenia Standardów I, II, III w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania wśród dzieci klas
I-III w szkole podstawowej w Jaworzu.
Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrożenie programów indywidualizacji procesu
kształcenia i wychowania uczniów klas I-III w szkole w Jaworzu.
W ramach projektu w okresie całego roku szkolnego 2012/2013
od września do czerwca odbywały się następujące zajęcia:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją. Podczas 175 godzin
zajęć swoje umiejętności kształciło 37 uczniów. Podczas zajęć
uczniowie pracowali nad poprawą umiejętności pisania z uwzględnieniem poznanych zasad pisowni oraz staranności pisma.
Kształcili umiejętność głośnego czytania oraz czytania ze zrozu-

mieniem, rozpoznawania części mowy i pisania krótkich tekstów.
Na zakończenie zajęć został przeprowadzony test sprawdzający
dla wszystkich uczestników zajęć, z którego wynika że prawie
u wszystkich uczestników zauważa się poprawę umiejętności,
a przede wszystkim można zaobserwować rozwój koncentracji
uwagi i wzrost chęci do przezwyciężania trudności w nauce.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych. www 175 h zajęć uczestniczyło 36 uczniów,
którzy pracowali przede wszystkim nad poprawą umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych, ćwiczyli zadania z zakresu
dodawania i odejmowania liczb, tabliczki mnożenia oraz zadania
z wykorzystania wiedzy w praktyce. Dzięki programom komputerowym , układankom, łamigłówkom, rebusom i krzyżówkom zajęcia
dla dzieci były atrakcyjne, chętnie w nich uczestniczyli nabywając
nie tylko nowe umiejętności, ale ćwicząc koncentrację i podnosząc
wiarę w własne możliwości i poczucie własnej wartości.
Zajęcia logopedyczne
Zajęciami objęto w ciągu roku 40 uczniów, u których podczas
badania przesiewowego zdiagnozowano różne zaburzenia wymowy takie jak: seplenienie, nieprawidłowa wymowa głoski „r”. Każdy
uczeń miał opracowany indywidualny program terapii kończący
się ewaluacją efektu terapii na podstawie końcowego badania
i otrzymał zestaw ćwiczeń do pracy w domu. Dzięki indywidualnej
pracy, pracy z programami komputerowymi „Logopedia”, „Logogry” i „Logo- zabawy” udało się w większości przypadków osiągnąć
wyraźną poprawę i niwelację zaburzenia wymowy. Od września
do czerwca odbyło się 240 h zajęć.
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Zajęcia gimnastyki korekcyjnej objęły 77 uczestników projektu, wszyscy zakwalifikowani zostali do udziału w zajęciach na
podstawie skierowań lekarskich. Zajęcia miały na celu indywidualne podejście do ucznia, wynikało to z zaleceń lekarskich oraz
kontrolnej oceny postawy ciała podczas zajęć. Głównym celem
zajęć było wzmocnienie mięśni osłabionych, rozciąganie mięśni
przykurczonych, niwelowanie wad kończyn dolnych w tym płaskostopia. Głównym celem było zaś kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała u dzieci od najmłodszych lat. Dobór ćwiczeń,
metod i form do indywidualnych potrzeb dziecka i określonej wady
postawy pozwolił na poprawę sprawności ruchowej u wszystkich
uczestników. Dzieci zostały przyuczone do wykonywania ćwiczeń
korekcyjnych w domu, poznały i nabyły umiejętności celem wykorzystania ich w życiu codziennym. W ramach zajęć odbyło się
180 h spotkań.
Zajęcia rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze
W czasie 90 h zajęć uczestniczyło 38 uczniów, mieli oni okazję
rozwijać swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,
rozbudzać ciekawość, rozwijać wyobraźnię oraz przeprowadzać
proste doświadczenia, eksperymenty oraz obserwacje. Uczestnicy
spotkań brali również udział w zajęciach warsztatowo-wykładowych

„Czego nie widać gołym okiem”. Wyjątkową atrakcją dla uczniów
był wyjazd na zajęcia warsztatowe, które odbywały się na ATH
podczas Festiwalu Nauki organizowanego przez uczelnię.
Wszystkie zajęcia były bezpłatne, ponieważ zostały sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa. Gmina Jaworze pozyskała
na nie kwotę 99 012,00 zł. W ramach projektu został zakupiono
zestawy drobnych pomocy naukowych i gier do realizacji zajęć,
trzy laptopy i dwa magnetofony, rzutnik multimedialny, tablicę
interaktywną i programy do zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej z matematyki na łączną wartość 62359,46 zł. Część
zajęć była realizowana bezpłatnie przez nauczycieli w ramach
art.42 Karty Nauczyciela.
Projekt zrealizowany miał wpływ nie tylko na bezpośrednich
uczestników projektu, ale również na inne podmioty: rodziców
w zakresie ich aktywizacji do współpracy ze szkołą i udzielania
im pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dzieci;
gminę Jaworze w zakresie podnoszenia standardów edukacyjnych;
środowisko lokalne w zakresie przełamywania stereotypów dotyczących równości szans edukacyjnych i równości płci na obszarach
wiejskich i miejskich.
Opracował koordynator projektu Ewa Cholewik

ZARZĄDZENIE NR 171/13
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Jaworze w okręgu wyborczym nr 14
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172)
i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz
z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XXV/223/13 Rady
Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Romana Lorka przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady
Gminy Jaworze w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 14.
§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.
§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 29 września
2013 r.
§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wojewoda Śląski
Zygmunt Łukaszczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 171/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 26 lipca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze

Termin wykonania
czynności wyborczej1
do 31 lipca 2013 r.
do 10 sierpnia 2013 r.

Treść czynności
podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody
Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Jaworze, informacji o okręgu wyborczym nr 14,
jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Jaworzu dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze

do 12 sierpnia 2013 r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania
kandydata na radnego do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu

do 15 sierpnia 2013 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu
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Treść czynności

do 30 sierpnia 2013 r.
do godz. 2400
do 6 września 2013 r.

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 14,
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jaworze
zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu

do 8 września 2013 r.

przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 14
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Jaworze, informacji o numerze i granicach obwodu
głosowania nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego,
zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 14 września 2013 r.

do 15 września 2013 r.

powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Jaworze

do 19 września 2013 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

27 września 2013 r.
o godz. 2400
28 września 2013 r.

zakończenie kampanii wyborczej

29 września 2013 r.
godz. 800 - 2200

głosowanie

przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu spisu wyborców

1)
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.
1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

gminna biblioteka publiczna
Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Okres wakacyjny w naszej jaworzańskiej Bibliotece, to czas
wzmożonej pracy. Wbrew pozorom, właśnie w czasie urlopów
ludzie częściej sięgają po książki, dla niektórych jest to jedyna
okazja, by w spokoju oddać się lekturze. Również młodzi czytelnicy
częściej szukają rozrywki w ciekawych i zabawnych książkach i w końcu nie są to lektury obowiązkowe!

W lipcu przygotowaliśmy dla dzieci bardzo ciekawe warsztaty
lalkarskie pt. „Ożywić materię” . Zajęcia prowadziła pani Karina
Abrahamczyk- Zator, aktor - lalkarz z będzińskiego teatru lalek.
Największą atrakcją spotkania był pokaz animacji różnego rodzaju lalek i masek wykorzystywanych w trakcie spektakli. Aktorka
przywiozła całą kolekcję rekwizytów i dokładnie omówiła sposób
wykonania, zastosowanie i możliwości animacyjne każdej lalki. Począwszy od najmniejszych typu pacynka, poruszanych wyłącznie
za pomocą dłoni, które są dosyć proste w „ożywieniu” i właściwie

każdy potrafi je animować, przez kukiełki oraz te
bardziej skomplikowane typu marionetka czy jawajka.
Marionetka jest lalką poruszaną od góry za pomocą
nitek lub drucików zawieszonych na tzw. krzyżaku.
Każda linka jest przymocowana do innej, oddzielnej części ciała
marionetki i przy ruchu krzyżaka są one poruszane. Praca z taką
lalką wymaga ogromnej ostrożności i wprawy, ponieważ liczba
sznurków na krzyżaku może sięgać nawet trzydziestu. Natomiast
jawajka to rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej nad parawanem; z ruchomymi rączkami prowadzonymi
za pomocą czempurytów (drutów). Te lalki mogą być dosyć duże
i ciężkie, czasem animują je dwie osoby. Pochodzi z azjatyckiego
teatru lalkowego, zwłaszcza jawajskiego wayang. Najtrudniejsze
w animacji są lalki bunraku wywodzące sie z Japonii, do poruszenia tychże lalek, osiągających rozmiar do trzech metrów potrzeba
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trzech lub czterech osób, które uczą się tej sztuki kilkanaście lat.
Dzieci zapoznały się również z etapami przygotowania przedstawienia na które składa się: napisanie scenariusza, przygotowanie
scenografii i lalek, przez reżyserię i pracę animacyjną aktorów nad
poszczególnymi postaciami.
W drugiej części warsztatów uczestnicy pod fachowym okiem
tworzyli swoje własne lalki kukiełki. Zwykła łyżka drewniana w połączeniu z materiałem, filcem, koralikami, piórkami, cekinami i własną
wizją artystyczną wykonawcy potrafiła „ożyć” w jego dłoni. Efekty
pracy naszych dzieci pozytywnie nas zaskoczyły i po raz kolejny
utwierdziły w przekonaniu, że warto inwestować w ich rozwój.

Rok 2013 - rokiem Juliana
Tuwima.
Rok 2013 jest rokiem poety Juliana Tuwima. W tym roku przypada
sześćdziesiąta rocznica śmierci poety
oraz mija sto lat od jego poetyckiego
debiutu.
“Obie rocznice stanowią okazję do
oddania hołdu temu wielkiemu poecie,
który kształtował język, wyobraźnię
i społeczną wrażliwość wielu pokoleń
Polaków, ucząc ich zarazem poczucia
humoru i ukazując optymizm codziennego życia. (…) Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych
w XX wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i różnorodna twórczość autora “Kwiatów polskich” stanowi żywotną
i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu
dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 2013
Rokiem Juliana Tuwima” – głosi tekst przyjętej w grudniu 2012
uchwały.
Nam znany przede wszystkim jako autor znakomitych, ponadczasowych wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, Okulary,
Słoń Trąbalski, Bambo, Kotek, Abecadło, Rzepka, i wielu innych

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu ogłasza
konkurs plastyczny
pt. „Tuwimowe ABECADŁO”
na współczesną wersję ilustracji do najbardziej znanych
wierszy Juliana Tuwima.
Regulamin konkursu:
• konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym;
Kategoria I - dzieci w wieku 7 - 9 lat
Kategoria II - dzieci w wieku 10 -13 lat
• zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnej pracy
plastycznej, będącej ilustracją
treści dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima
• technika wykonania jest dowolna
• konkurs jest jednoetapowy
• prace powinny być opisane
- imię i nazwisko, wiek, adres, telefon
Prace, które nie będą zawierały wyżej wymienionego opisu
nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
• nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych.
• termin składania prac: do 30 września 2013 r. w siedzibie GBP w Jaworzu, ul. Szkolna 97
• ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się
w terminie wyznaczonym przez organizatora o którym uczestnicy zostaną powiadomieni.
• prace przechodzą na własność GBP
• oceny prac dokona jury powołane przez organizatora

OGŁOSZENIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu organizuje

ZBIÓRKĘ MAKULATURY
W dniu 05. 09. 2013r /czwartek/, w godzinach 7.00 -18.00 będzie ustawiony specjalny kontener w centrum Jaworza,
na parkingu obok wejścia do Biblioteki, ul. Szkolna 97. Uprzejmie prosimy o oddawanie segregowanej makulatury - gazety,
książki i tektury bez folii i innych tworzyw sztucznych.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce i z góry dziękujemy wszystkim , którzy zechcą przyłączyć się do tej akcji.
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OŚRODEK PROMOCJI GMINY
„Doznania”

Taki tytuł miała wystawa malarstwa młodej artystki Alicji Wątor.
Piękne akwarele można było
oglądać w lipcu br, w Galerii na
Zdrojowej. Alicja Wątor urodziła
się w Częstochowie, jako dziecko
swoje zdolności rozwijała w Centrum Wychowania Estetycznego
im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Następnie niezbędną wiedzę zdobywała w Państwowym
Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Po ukończeniu szkoły, przez rok uczyła się witrażu
w „Opus-Art.” w Sosnowcu, zaś w latach 2003-2009 studiowała na Wydziale malarstwa krakowskiej ASP. Obecnie artystka mieszka w Jaworzu, gdzie nie brakuje jej natchnienia, by malować.
Na swoim koncie ma już kilka ekspozycji, natomiast w jaworzańskiej galerii mogliśmy podziwiać,
a właściwie przeżywać obrazy, na których malarka uchwyciła istotę Jaworza - urok natury, swego
rodzaju sekretne piękno tego zakątka. Również za sprawą Alicji Wątor mogliśmy przenieść się
do Norwegii i choć na kilka chwil chłonąć atmosferę tego kraju.

Na podstawie informacji OPGJ
Foto ze zbiorów OPGJ
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Komisariat Policji w Jasienicy
Policjanci w „nowym domu”
Tytuł może nieco mylący, jednak wytłumaczenie jest stosukowo
proste i znane od dawna. Wszakże nie bez powodu mówi się, że
praca jest naszym drugim domem, zaś na dom- w tym przypadku
miejsce pracy - składa
się tak atmosfera, jak
i warunki lokalowe. Do
połowy lipca b.r. Komisariat Policji w Jasienicy,
z siedzibą w Jaworzu,
mieścił się w kilku ciasnych pomieszczeniach
na parterze budynku
Gminy Jaworze przy
ulicy Zdrojowej. Każdy kto miał okazję odwiedzić ten lokal, widział
w jak trudnych warunkach pracowali policjanci. Gdy do tego dołożyć codzienny stres wynikający ze specyfiki służby policyjnej, to
sytuacja jaworzańskich mundurowych była nie do pozazdroszczenia. Na szczęście udało się ją zmienić radykalnie.
W  ramach wojewódzkich obchodów Święta Policji, 14 lipca
w godzinach porannych, uroczyście otwarto nowy komisariat
policji, który wybudowano w Jasienicy - w sąsiedztwie drogi
ekspresowej S-1 oraz
Ośrodka Zdrowia w Jasienicy, jak i Urzędu Gminy.
W  u r o c z y s t o ś c i a c h
udział wzięli między
innymi Zastępca Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Wojciech
Olbryś, Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz, Starosta

Bielski Andrzej Płonka,
Przewodniczący Rady
Powiatu Bielskiego Roman Migdał wójtowie
- Gminy Jasienica oraz
Gminy Jaworze : Janusz
Pierzyna i Zdzisław Bylok, a także Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze Andrzej Śliwka.
Nowo oddany do użytku komisariat policji ma prawie 600 metrów
kwadratowych powierzchni, znajduje się tutaj 10 biur, dyżurka,
archiwum, magazyn dowodów rzeczowych, sala odpraw, szatnie damska i męska oraz garaże. Budowa trwała 1,5
roku, kosztowała ponad
3 mln złotych. Działkę,
na której stoi komisariat
przekazała jasienicka
gmina. Powiat bielski
dołożył 300 tys. złotych.
Swój wkład mają także
samorządy Jaworza i Jasienicy. Komendantem Policji w Jasienicy
jest podinspektor Wojciech Kozłowski. Telefony do komisariatu nie
uległy zmianie, ale na wszelki wypadek przypominamy numery:
33 817-22-15
Komendant interesantów przyjmuje w każdy w poniedziałek
w godzinach 15.00-18.00. W sprawach pilnych komisariat przyjmuje zgłoszenia całą dobę. Jak nas poinformował podinspektor
W.Kozłowski, w miejscu dawnego komisariat w Jaworzu planowane jest uruchomienie w najbliższej przyszłości posterunku dla
dzielnicowego.
W tekście wykorzystano zdjęcia i informacje ze strony: http://
www.policja.pl/portal/pol/1/88513/Otwarcie_nowego_komisariatu_w_Jasienicy.html
Opracowanie Piotr F.

Przeglądali kroniki OSP
Nie dawno w Bystrej, w powiecie bielskim odbył się III Powiatowy,
a I Wojewódzki Przegląd Kronik OSP.
Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzenia kronik jednostek
OSP naszego powiatu oraz doskonałej organizacji poprzednich
przeglądów organizatorom udało się uzyskać status przeglądu
wojewódzkiego. 31 kronik w ponad 80 tomach zostało zaprezentowanych, a komisja konkursowa w składzie: Stanisław Kucharczyk, Kazimierz Chrapek oraz Jan Kasprzyk oceniało kroniki pod
względem odpowiedniego ujęcia faktów, doboru zdjęć i wycinków
z gazet, pomysłowości i wkładu pracy, a także pod kątem walorów
estetycznych. Podczas podsumowania kronikarze wzięli udział
w warsztatach podczas których poruszano kwestię sposobów
prowadzenia kronik, odpowiedniego opisu wydarzeń, a także
rzetelności z jaką należy to robić. Swoje krótkie wystąpienia mieli
dr Rafał Dmowski – członek komisji historycznej przy Zarządzie
Głównym ZOSP RP, a także mgr Maciej Bujakowski – pracownik
naukowy ATH w Bielsku-Białej. Po części warsztatowej odbyła się
prezentacja połączona z promocją książki „Pożarnictwo Ochotnicze

Powiatu Bielskiego na starej fotografii” „Album ten powstał dzięki
ogromnemu zaangażowanie wszystkich jednostek OSP z naszego
powiatu, a także bezinteresownej pomocy kronikarzy i historyków,
którzy udostępnili nam pomocne materiały. Piękne stare zdjęcia
,krótkie informacje historyczne oraz liczne ciekawostki pokazują
nie raz ponad stuletnie tradycje strażackie naszego regionu” - mówi
Grzegorz Gabor radny powiatowy, prezes OSP Bystra.
Kolejnym punktem było podsumowanie przeglądu. „Bardzo
cieszymy, że udało się nam zorganizować przegląd o randze wojewódzkiej, a ciekawe prelekcję pomogą kronikarzom w dalszym,
wzorowym prowadzeniu kronik” – podkreśla Jan Cholewa prezes
Powiatowego ZOSP RP. Na uroczyste podsumowanie przeglądu
przybyli między innymi: Stanisław Pięta – członek zarządu powiatu
bielskiego, Marek Trombski – vice prezes ZGZOSP RP w Warszawie, Mirosław Szemla – wice prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także
kronikarze, strażacy oraz zaproszeni goście. Komisja konkursowa
po długich obradach uznało 5 kronik za wzorowe, wśród których aż
3 pochodzą z powiatu bielskiego (OSP Bestwina, której autorem
jest Jan Ozimina, z OSP Czechowice – Zbigniew Waloszczyk,
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Leszek Zięba, OSP Rybarzowice -Władysław Górny) kroniki te
zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego. Ponadto na
tym szczeblu województwo śląskie reprezentować będzie kronika
OSP Stary Koniecpol, której autorem jest Stefan Balcerek oraz
kronika OSP Świętoszowice prowadzona przez Jerzego Grzelkę.
Jury wyróżniło również kilkanaście kronik, wśród których znalazły
kroniki OSP Bystra, OSP Jaworze oraz OSP Bronów.
Informacja ze strony http://www.powiat.bielsko.pl/
tekst: Artur Grabski
foto: Natalia Górna-Gawron, Paweł Gawron

z życia organizacji pozarządowych
liga morska i rzeczna
Strażnicy polskiej wody
Tysiące ludzi zebrało się 06-07.07.2013 nad Jeziorem Międzybrodzkim, by po raz 77 świętować fakt
posiadania wolnego dostępu do rzek, jezior i morza. Dzisiaj możemy się bawić i plażować, pływać i żeglować, przewozić towary
wzdłuż i wszerz Polski, a przez porty, wodami Bałtyku eksportować
i importować. Nie zawsze, jednak, tak było i nie zawsze tak musi
być – stwierdził Prezes Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej w Bielsku
– Białej Edward Szpoczek. Dlatego tak ważną rzeczą jest, by tego

w miarę sił naszych posiąść i z nich korzystać. Nie wolno
nam dopuścić, by cudzoziemcy nas w tym uprzedzili, gdyż
to lenistwo mogłoby się na nas srodze zemścić. Każdy
statek polski to nowa ziemia polska, to nowy warsztat
pracy, to nowy skarb Narodu. Każdy statek po banderą
polską – to słuszna duma Narodu, to chwała i rozgłos

imienia polskiego”. Cytowana Odezwa Ligi Żeglugi Polskiej z 1921
roku, poprzedniczki obecnej Ligi Morskiej i Rzecznej, winna być dla
każdego politycznego i gospodarczego realisty aktualna i dziś. Służąc tej sprawie przez 95, lat Liga Morska i Rzeczna oraz Marynarka
Wojenna starają się podtrzymywać świadomość morską społeczeństwa oraz gotowość do obrony polskiego morza i wybrzeża. Temu
celowi służy także organizowane przez Gminę Czernichów i Ligę

skarbu narodowego strzec, utrzymać, a jeśli będzie taka potrzeba
„na dnie z honorem lec”. Geograficzne położenie Polski uświadomiło Polakom w 1918 roku, że aby nie być zależnym gospodarczo
i transportowo od niedawnych zaborców czy kaprysów i złośliwości
będącego de facto w rękach niemieckich Wolnego Miasta Gdańsk
trzeba maksymalnie wykorzystać drogi wodne odrodzonej Ojczyzny
oraz zagospodarować i bronić uzyskanego skrawka wybrzeża.
„Odzyskawszy własny brzeg morski, z którego dawniej nie umieliśmy należycie korzystać, dziś winniśmy ze wszech miar dążyć do
wyjścia przez ten brzeg na ten szeroki świat mórz i oceanów – po
bogactwa w nich zawarte winniśmy rękę wyciągać, bogactwa te
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coroczne „Święto Morza na Podbeskidziu”. Ojcem sukcesu całego przedsięwzięcia są od lat Wójt Adam Kos
i Przewodniczący Rady Adam Badan, którzy rozpoczęli
tegoroczne świętowanie od uroczystego wbicia łopaty
pod budowę nowej siedziby Urzędu Gminy. Swój wkład
wniósł także ks. proboszcz Jan Wodniak, który poprowadził modlitwę w intencji tej inwestycji, a w niedzielę
celebrował Mszę św. za Ludzi Morza. Niewątpliwą
zaś matką, gospodynią jest Wioletta Kadłubicka, która
czuwała nad przygotowaniem i realizacją bogatego
i atrakcyjnego programu. „Orkiestra Dęta OSP” pod
dyr. Tomasza Drewniaka, kabaret „Truteń”, „Damian
Holecki z Zespołem”, „Xeno Cover Band”, „Ballady,
Blues, Poezja” w wykonaniu Janusza Swoszowskiego,
Sebastiana Adamczewskiego, Ryszarda Strońskiego,
Zespół Pieśni „Międzybrodzianka” pod dyr. Krystyny Bander,
„Zespół RZD Jaworzyna” i „Kapela Isepnica” Tomasza Przybyły
porywały do tańca i śpiewu oraz prowokowały do zadumy. Były
regaty żeglarskie i zawody wędkarskie, pokazy klubu Karate Seido
i dziecięcego tańca nowoczesnego, sztuczne ognie (Firma Surex),
było spotkanie z Wikingami i wiele zabaw dla dzieci. Kulminacyjnym
wydarzeniem był Konkurs Wianków oraz ich rzucanie do Jeziora,
jako symbol trwałych więzi Beskidów z Bałtykiem. Otwierając tegoroczne Święto Morza Adam Kos powitał Posłów RP – Małgorzatę

Handzlik, Małgorzatę Pępek i Stanisława Szweda, Delegację miasta partnerskiego Neunkirchen – Seelschejd, Szkolne Koło LMiR
w Jaworzu (opiekun Grzegorz Olejnik, Andrzej Stąsiek) i Hnojniku
(Czechy – opiekun Jarosław Molin), ks. Stanisława Budziaka i ks.
Stanisława Cadra. Prezes Okręgu odczytał zaś Okolicznościowy
List do uczestników od Prezesa LMiR kpt. żw. dr Andrzeja Królikowskiego, który sprawował Honorowy Patronat nad Świętem oraz
od naukowców Uniwersytetu Pedagogicznego – Instytut Biologii
z Krakowa współpracujących już 15 lat z Okręgiem.
Edward Szpoczek

Polskie towarzystwo
ewangelickie
Wycieczka na Morawy Śladami
wspólnej historii
PTEw. Oddział w Jaworzu swe „wakacje” rozpoczął wycieczką na
Morawy. Głównym celem był Kromerzyż. Zanim jednak uczestnicy
wycieczki dojechali do tego miasta, nie mogli się nie zatrzymać
w „mekce” meblarstwa giętego - w Bystrzycy pod Hostyniem. To
tam znajdowały się największe zakłady mebli giętych firmy Thonet
w czasach austriackich, założonych przez samego wynalazcę Michaela Thoneta w 1861 roku. Dziś także tamtejsze zakłady mebli
giętych rozwijają się i dobrze prosperują, przeciwnie niż nasze.
Wycieczkowicze mieli okazję obejrzeć dwie ekspozycje mebli
giętych: W dawnej willi Thonetów – meble dziś produkowane, a na
zamku meble produkowane przed stu laty.
Miasto jest znane także z miejsca pątniczego na górze Hostyń. Kolejne miejsce,
które zostało odwiedzone to odległa o 4
km Rusava, gdzie znajduje się kościół
ewangelicki zbudowany z kamiennych
ciosanych bloków. Teraz już zmierzaliśmy do Kromerzyża, który znany jest ze
słynnych ogrodów kwiatowych, zamku
arcybiskupów i produkcji win mszalnych.
Tutaj każdy mógł realizować swój program
wg uznania, gdyż propozycji jest bez liku.
Kromerzyż został wpisany na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To
tam w październiku 1848 roku obradował
Sejm Ustawodawczy Cesarstwa Austriackiego, który 7 marca 1849 roku został roz-

wiązany. Tam
także doszło do
spotkania cesarza Franciszka
Józefa I  i cara
Aleksandra III
w 1885 roku. Po
wspólnym zwiedzeniu ogrodów
kwiatowych,
przemieściliśmy się w stronę rynku, by skorzystać z wielu ofert,
czy to zwiedzania jednej z kilku tras na zamku, czy spacerów
w ogrodach zamkowych, lub posiedzieć w przytulnych knajpkach,
czy kawiarniach. Atrakcji Kromierzyż ma jeszcze co najmniej kilkanaście. Warto pospacerować wąskimi uliczkami starówki i zajrzeć
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do kilku pięknych
kościołów – pięknie
prezentuje się gotycka bryła świątyni pod wezwaniem
ś w. M a u r y c e g o ,
czy też powstały
w latach 1737-1768
u schyłku baroku,
kościół św. Jana
Chrzciciela, o pięknej, wyrazistej fasadzie. Inna barokowa świątynia to kościół Wniebowzięcia NMP,
zachowała się też jedna z dawnych bram miejskich i stojąca w jej
pobliżu mennica – biskupi ołomunieccy jako jedyni feudałowie na
ziemiach czeskich mogli bić własną monetę. Tutejsze zbiory to
ponoć druga taka kolekcja po watykańskiej. Pięknie prezentuje się
miejski ratusz (na parterze świetnie zaopatrzony punkt informacji
turystycznej) i kolumna maryjna na środku rynku. Syci wrażeń
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wracaliśmy w promieniach słońca w swe rodzinne strony, wiedząc
że u nas w Jaworzu cały dzień padał deszcz. Kolejna wycieczka
we wrześniu na Ziemię Pszczyńską!!!
Jan Kliber

Spółdzielnia Socjalna
„Zakrętka”
ZAKRĘTKA - Centrum Edukacji
i Warsztatów Niebanalnych
Spółdzielnia Socjalna „Zakrętka” - Centrum Edukacji
i Warsztatów Niebanalnych - powstała pod patronatem
Mobilnego Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w BielskuBiałej (prowadzonego przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
„Teatr Grodzki”).
„Zakrętka” zajmować się będzie nade wszystko organizowaniem
dla dzieci dobrej zabawy tak, by młodzi i bardzo młodzi ludzie
rozwijali kreatywne i twórcze myślenie, które jest potrzebne w dzisiejszych czasach. Można u nas stać się np. artystą. Nie trzeba
być malarzem, aby stworzyć obraz - można spróbować inaczej,
wykorzystując technikę decoupage; nie tylko jubilerzy mogą
tworzyć biżuterię; a już na pewno nie trzeba być chemikiem, aby
wyprodukować własne mydło.
Proponowane zajęcia to świetny sposób na spędzanie wolnego
czasu dla każdego, w domowej, przyjaznej atmosferze. „Zakrętka”
proponuje warsztaty, które pomogą znaleźć uczestnikom zajęć
nowe hobby.
Ciekawym pomysłem jest także połączenie sklepu z ogólnodostępną pracownią. Można u nas nabyć półprodukty do rękodzieła,
usiąść przy stoliku i na przykład zmontować sobie na poczekaniu
bransoletkę, korzystając z szerokiego wyboru koralików, zawieszek, rzemyków itp.
Natomiast dla tych, którzy jednak twierdzą z uporem, że nie są
w stanie sami nic stworzyć istnieje sklep z gotowymi artystycznymi
wyrobami. Przedmioty użytkowe, zdobione techniką decoupage,
filcowe kwiaty i zwierzaki, ręcznie szyte torby, mydełka o przedziwnych kształtach i zapachach, pachnące pasieką świece woskowe
i oczywiście nietypowa biżuteria.
Arty-Party czyli niebanalne urodziny- kolejna z atrakcji „Za-

krętki”. Przewidziane
dla dzieci i dorosłych,
podczas których nikt
nie ma prawa się nudzić, a dodatkowo
każdy gość wychodzi
z własnoręcznie wykonanym przedmiotem. Scenariusz można sobie stworzyć samemu, korzystając z wielu dostępnych warsztatów.
Wakacje dopiero się zaczęły, ale „Zakrętka” już się szykuje do
nowego roku szkolnego. Jesteśmy jedynym przedstawicielem na
region Bielska-Białej, ogólnopolskiej marki edukacyjnej Future,
pomagającej dzieciakom rozwijać swoje zdolności intelektualne.
Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku 2-12, wykorzystują
pomoce interaktywne i co najważniejsze, uczą jak systematyzować wiedzę, jak tworzyć mapy myśli i jak się szybciej i wydajniej
uczyć. To bardzo pomocne techniki, przy obecnym nawale pracy,
jaką dzieci mają w szkołach.
Od końca sierpnia zostanie także uruchomiony system Biofeedback, czyli trening mózgu stworzony przez NASA, zwiększający
zdolności percepcyjne, kojarzenie, możliwości intelektualne,
a także relaksujący i wyciszający. Treningi te są zalecane przy
zmęczeniu, przepracowaniu, przed egzaminami.
Jednym słowem „Zakrętka” to miejsce, gdzie można się świetnie
bawić, a także rozwijać. To miejsce zostało stworzone przez pięć
kobiet, które postanowiły działać w sferze ekonomii społecznej
i obecnie starają się propagować ideę spółdzielczości socjalnej,
jako sposobu na realizację swoich marzeń.

Spółdzielnia Socjalna „Zakrętka”
ul. Wapienicka 10
43-384 Jaworze
Zajęcia odbywają się w Bielsku-Białej przy ulicy Brodzińskiego 2
Na podstawie informacji prasowej Spółdzielni Socjalnej „Zakrętka”
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stowarzyszenie miłośników
sztuki
„Mini Maraton Sztuki” w Jaworzu czyli weekend pełen atrakcji dla
mieszkańców Gminy Jaworze.
W dniach od 29-30 czerwca 2013 r. Stowarzyszenie Miłośników
Sztuki zorganizowało imprezę pn. „Mini Maraton Sztuki”. Impreza
ta była kontynuacją zeszłorocznego przedsięwzięcia pn. „Maraton
Sztuki” organizowanego i finansowanego przez Lokalna Grupę
Działania „Ziemia Bielska”.
Podobnie, jak w zeszłym roku podczas imprezy zorganizowano
szereg warsztatów takich, jak, druciarstwo artystyczne,
ceramikę, sutasz,
filcowanie, beading,
scrapbooking, haft
beskidzki, decoupag,
frywolitka, rzeźbienia
w kamieniu, w których mogli brać udział
wszyscy mieszkańcy bez względu na
wiek. Każdy uczestnik warsztatów znalazł coś dla siebie,
co go zafascynowało
i pchnęło ku temu, by
spróbować swoich możliwości rękodzielniczych.
Cała impreza rozpoczęła się w sobotnie popołudnie, kiedy odbywały się pierwsze warsztaty.
W promieniach słońca pod namiotami ustawionymi wokół sceny mieszkańcy Jaworza poznawali
sztuki rękodzielnicze oraz brali aktywny udział
w przygotowywaniu swoich
dzieł. Podczas rozmów prowadzonych z uczestnikami można
było zauważyć radość, śmiech
i dobrą zabawę. Jedni poznawali
tajniki różnych technik rękodzielniczych, stawiając pierwsze kroki w wykonywaniu prac
ceramicznych, druciarskich
czy tworzeniu kartek. Drudzy
przyszli, by podszlifować to co
już potrafią, inny zaś przyszli
by dobrze się bawić, rozerwać,
a przy okazji czegoś nauczyć.
Generalnie rzecz biorąc wszyscy byli bardzo zadowoleni z warsztatów podkreślając
niejednokrotnie, że takie imprezy powinny
odbywać się częściej.
Nie zapomniano także o najmłodszej
grupie osób, dla których przygotowano
warsztaty plastyczne, a także warsztaty recyklingu – czyli coś z niczego. Dzieci mogły
malować zwierzęta, wyklejać papierem kolorowym, bibułą, jak również mogły wycinać
z plastikowych butelek, rolek po papierze

Stowarzyszenie Miłośników	Jaworze, dnia 26 lipca 2013 r.
Sztuki w Jaworzu

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
W dniach od 29 do 30 czerwca 2013r. na mocy decyzji nr ASO
5311.2.2013, z dnia 28.06.2013 Stowarzyszenie Miłośników
Sztuki przeprowadziło zbiórkę publiczną pieniędzy.
W trakcie zbiórki publicznej zebrano 200 zł.(dwieście złotych)
Kwota ta została wpłacona na konto Stowarzyszenia Miłośników Sztuki w WBK Bank Zachodni i zostanie wykorzystana
na organizację warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców
Gminy Jaworze.
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
toaletowym różne kwiatki i inne wzory, z których następnie powstawały wspaniałe dzieła.
Podczas całej imprezy nie zabrakło również atrakcji na scenie. W  pierwszym dniu
odbył się koncert zespołu dziecięcego „Małe
Movimento” z Czechowicz-Dziedzic. Na scenie mogliśmy zobaczyć grupę dzieci, które
rozbawiały publiczność swoim urokiem i wesołym wykonywaniem znanych wszystkim
utworów. Dużym
zainteresowaniem wśród publiczności cieszył
się również pokaz
grupy ludzi, którzy
od marca 2012r.
aktywnie uczestniczą w warsztatach capoeira
zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Miłośników
Sztuki, a prowadzonych przez Michała Kozaczko.
Występ ten miał na celu pokazanie
wszystkim, że capoeira to nic
trudnego dla chcącego, bowiem
uczestnicy pokazu zaczynali od
zera, a na pokazie udowodnili jak
wiele można nauczyć się przez rok.
Po zakończonych występach
trwała zabawa taneczna, w której
uczestniczyli przybyli
goście z sanatorium,
jak również wszyscy
uczestnicy imprezy.
W niedzielę choć pogoda nie dopisała to nie
można było narzekać
na brak atrakcji. W kroplach deszczu wytrwali
uczestnicy wciąż aktywnie brali udział
w warsztatach, tworząc
biżuterię artystyczną,

20

kartki, haftując i szydełkując. Nie straszny był
dla nich deszcz, który w żaden sposób nie zakłócił
tworzenia prac rękodzielniczych.
Na scenie trwały zabawy dla dzieci, a to taneczne, a to z chustą, kalambury i inne. W tych dniach
każdy znalazł coś dla siebie.
Podczas całej imprezy towarzyszył nam jaworzański zespół The Artes, który zadbał o muzyczną
część imprezy, jak również zachęcał do wspólnej
zabawy tanecznej.
Mini Maraton Sztuki był przygotowany z myślą o wszystkich mieszkańcach Jaworza,
którzy lubią aktywnie spędzać
weekendowe popołudnia, jak
również lubią rodzinne atrakcje, a takich na tej imprezę
nie zabrakło. Cała impreza
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była bardzo udana, mieszkańcy zadowoleni
i już chętni do udziału w kolejnych edycjach.
Nam pozostały miłe wspomnienia, radosne
chwile i siły na organizację kolejnych takich
imprez, w których każdy mieszkaniec będzie
mógł znaleźć cos dla siebie.
Nie mniej jednak gdyby nie pomoc wielu
osób i instytucji to ta impreza nigdy nie miała
by miejsca, dlatego korzystając z okazji Stowarzyszenie Miłośników Sztuki chciało bardzo
serdecznie podziękować wszystkim
osobom i instytucja za udzielone
wsparcie i pomoc w organizacji
Mini Maratonu Sztuki, a szczególnie to: Ośrodkowi Promocji Gminy
Jaworze, Urzędowi Gminy Jaworze, Firmie Berndorf, Restauracji
„Zdrojowa” z Jaworza, wszystkim
trenerom prowadzącym warsztaty, tj. Beacie Żabińskiej, Annie
Uniwersał, Natalii Sumina-Ficek,
Edycie Słomińskiej, Edycie Malecer, Jadzwidze Wieji,
Krzysztofowi Czader,
Joannie LorańczykCzader, Małgorzacie
Koniorczyk, Lucynie
Ciochoń, i Bogumile
Dębińskiej, jak również osobom przygotowującym posiłki,
ratownikom medycznym ze Studium Ratowniczo-medycznego
„Socrates” w BielskuBiałej, zespołowi Małe
Mivimento, zespołowi The Artes oraz wszystkim którzy aktywnie
uczestniczyli i pomagali w przygotowaniu imprezy, a których nie
sposób tu wszystkich wymienić.
Szczególne podziękowania również należą się dla Kroniki
Beskidzkiej oraz portalu Beskidzka 24, którzy wspierali naszą
imprezę medialnie.

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
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Stowarzyszenie Nasze Jaworze
Międzynarodowe kontakty
Jak co roku w okresie letnim Stowarzyszenie Nasze Jaworze
zorganizowało dla swoich członków i mieszkańców szereg
spotkań z mieszkańcami zaprzyjaźnionych z naszą gminą
miejscowości Czech, Słowacji i Węgier. Takie spotkania integracyjne to nie tylko okazja ciekawego spędzenia wolnego czasu,
poznania naszych bliższych i dalszych sąsiadów w Czechach,
Słowacji i Węgrzech, ale i okazja do zaprezentowania naszej
kultury regionalnej i dziedzictwa kulinarnego.
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” i Ośrodek Promocji Gminy
Jaworze wspólnie zorganizowało w dniu 20 maja wyjazd na Majową Veselice do Reki, zaś członkowie stowarzyszenia i KGW
nr 1 przygotowali poczęstunek złożony z dań regionalnych.
Z kolei dzieci należące do grupy tanecznej

HIPhopNOZA działającej przy OPG Jaworze, dały pokaz przygotowanego programu
tanecznego. Nie zabrakło również jaworzańskich ekip Strong Drwali, którzy wzięli udział
w tamtejszych zawodach pod nazwą Forest
Man. Gminę Jaworze reprezentowały dwie
drużyny z OSP Jaworze, oraz drużyna
Państwa Maciejowskich także z Jaworza.
W ramach projektu pn. „Dzielmy się kulturą w Euroregionie Beskidy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem
Euroregionu Beskidy. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze wraz
ze Stowarzyszeniem „Nasze Jaworze” zorganizowali wspólny
wyjazd do uczestnika projektu ze strony słowackiej -Gminy
Strečno na dni gminy tzw. Strečnianske Hody. Święto miało
miejsce 21 maja br. Również podczas tej imprezy Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” i KGW nr 1

przygotowało poczęstunek
regionalnymi specjałami,
a dodatkowo stoisko z materiałami promocyjnymi Gminy
Jaworze spotkały się z zainteresowaniem słowackich
przyjaciół. Ponadto podczas
dni gminy Strećno z programem artystycznym wystąpiła
Orkiestra Dęta Glorieta działająca przy OPG Jaworze,
która zaprezentowała bogaty
i różnorodny repertuar muzyki rozrywkowej.
21 lipca udaliśmy się do Zazrivy – także na Słowacji. Wyjazd
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został przygotowany
przez Stowarzyszenie Nasze Jaworze
i Ośrodek Promocji
Gminy. Również w tej
gminie wystąpiła Orkiestra Dęta Glorieta,
zaś członkowie stowarzyszenia i KGW nr 1
zadbali o poczęstunek
słowackich gości regionalnymi jaworzańskimi
specjałami, a przy okazji nasze stoisko z materiałami promocyjnymi gminy zachęcało Słowaków do odwiedzenia Jaworza.
Zaś w dniach 26-28 lipca członkowie Stowarzyszenia Nasze
Jaworze udali się na Węgry, na obchody Dni Gminy Jaszszentandras. Wyjazd został pokryty ze środków własnych stowarzyszenia oraz przez samych uczestników wyjazdu. Również
i tym razem mieliśmy swoje stoisko z materiałami promocyjnymi
Gminy Jaworze, serwowaliśmy nasze regionalne potrawy przygotowane przez członkinie KGW nr 1 i członków Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Ale i spotkała nas miła niespodzianka.

sierpień

Mimo, że nie znaliśmy dokładnie programu Dni
Jaszszentandras, po raz pierwszy Węgrzy w swojej
gminie zorganizowali konkurs kulinarny podobnych
do znanego w naszym powiecie „Kulinarnego Dziedzictwa”. Węgierscy restauratorzy i organizacje rywalizowali w przyrządzaniu swoich dań regionalnych,
a więc gulaszu i bograczu. Nam zaproponowano
udział w tym wydarzeniu,
i wyróżnienie uzyskał żur
śląski, jaki przygotowali
uczestnicy wycieczki z naszego stowarzyszenia. A trzeba dodać, że ranga konkursu była wysoka,
gdyż w węgierskim jury zasiadał
szef kuchni francuskiej restauracji.
Nasze stoisko w Jaszszentandras
odwiedziła delegacja Urzędu Gminy
Jaworze z wójtem Zdzisławem Bylokiem na czele.

Info Stowarzyszenie Nasze Jaworze

lgr bielska kraina
Dofinansowanie na realizację
projektu „W zdrowym ciele
zdravý duch - integracja
w sferze rekreacji i sportu”

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ma przyjemność poinformować, że otrzymała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita
Polska 2007-2013 na realizację projektu pn. „W zdrowym ciele
zdravý duch - integracja w sferze rekreacji i sportu”

POMOC DOMOWA
Podejmę pracę jako pomoc domowa w Jaworzu lub okolicy.

tel.: 660 580 204
Oferuję:
- mycie okien i podłóg
- odkurzanie
- pranie, prasowanie itp.

Projekt polega na utworzeniu siłowni zewnętrznych
w 5 gminach powiatu bielskiego: Bestwinie, CzechowicachDziedzicach, Jaworzu, Jasienicy oraz Wilamowicach. Zadanie
to ma na celu organizację wspólnych zawodów sportowo-edukacyjnych, a w rezultacie cyklicznych spotkań partnerów, których efektem będzie integracja na nowej płaszczyźnie opartej
na rywalizacji fair play, wśród dzieci i młodzieży.

sierpień
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Konkurs kulinarny „Smaki regionów pogranicza polsko-czeskiego”
podczas „Pikniku rybnego”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane restauracje
oraz KGW do udziału w konkursie kulinarnym „Smaki regionów
pogranicza polsko-czeskiego”, na przygotowywanie potraw
rybnych, podczas Pikniku rybnego w Parku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 18 sierpnia 2013 roku.
Celem konkursu jest:
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej – rybackiej – Polski i Czech.

2. Prezentacja kuchni regionalnej, tradycyjnej Polski i Czech
związanej z rybactwem.
3. Wyłonienie najlepszej, najsmaczniejszej i najlepiej przygotowanej potrawy rybnej podczas „Pikniku rybnego”.
4. Promocja zdrowej żywności, ochrona kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się znajomością w przygotowywaniu
potraw rybnych, z odpowiednim wykorzystaniem i użyciem
produktów regionalnych.
Informacji dotyczących konkursu udziela biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina tel. 33 810 57 35.

PIKNIK RYBNY – 18.08.2013 r. (niedziela)
PARK MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

PROGRAM
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane
restauracje oraz KGW do udziału w konkursie kulinarnym „Smaki regionów pogranicza polsko-czeskiego”
na przygotowywanie potraw rybnych, podczas Pikniku rybnego w Parku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 18 sierpnia 2013 roku.
14.00 – oficjalne otwarcie imprezy
14.00 – promocja polsko-czeskiego Atlasu Ryb (na stoisku rybackim)
14.15 – występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
15.00 – występ zespołu „The Fishbones” 15.45 – pokaz tańca dancehall w wykonaniu ekipy tanecznej
„Chore kotki” z udziałem Mistrza Polski w dancehallu
16.00 – występ zespołu czeskiego „BG NOVA”
17.00 – pokaz tańca dancehall w wykonaniu ekipy tanecznej „Chore kotki” z udziałem Mistrza Polski
w dancehallu
17.15 – rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Smaki Regionów pogranicza polsko-czeskiego” oraz
wręczenie nagród
17.30 - występ kapeli „Reputacja”
18.30 – występ zespołu „Mechanicy Szanty”
19.30 – zabawa taneczna z zespołem „Nega”
Atrakcje towarzyszące:
– blok zabaw i konkursów dla najmłodszych, połączony z malowaniem twarzy
– konkurs kulinarny „Smaki Regionów pogranicza polsko-czeskiego”
– pokaz kulinarny połączony z bezpłatną degustacją ryb
Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
Partnerzy: Miasto Orlova (Czechy), Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Urząd Miejski
w Czechowicach-Dziedzicach
Projekt „Gospodarka rybacka elementem łączącym pogranicze polsko-czeskie” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Beskid Dragon
Informacja
W dniach 28-30 czerwca 2013 odbyły się Mistrzostwa Polski
służb mundurowych w Rzeszowie
Marta Waliczek została Mistrzynią Polski w semi oraz w light
contactv zdobyła puchar najlepsza zawodniczka turnieju oraz
puchar najładniejsza zawodniczka mistrzostw.t
W tym samym czasie w Ożarowie Mazowieckim odbył się Puchar
Polski w kick-light młodsze zawodniczki Marty godnie reprezentowali Bielsko-Białą.

Ks czarni
10 lat pisane pasją
Klub Sportowy Czarni Jaworze świętuje w tym roku
dziesięciolecie swej działalności. O pasji, zadaniach,
blaskach i cieniach rozmawialiśmy z Arturem Mazurem
kierownikiem drużyny KS Czarni Jaworze, redaktorem
naczelnym klubowej strony internetowej i niedawno
mianowanym sekretarzem zespołu.
Bartłomiej Harkawik: Jak zaczęła się pańska przygoda z zespołem? Zaczynał pan, jako piłkarz czy od początku celował pan
w szczebel zarządzający klubem?
Artur Mazur: Ta sportowa przygoda rozpoczęła się dziesięć lat
temu, kiedy ojciec zabrał mnie na pierwszy mecz. Od tego momentu
zakochałem się zarówno w piłce nożnej, jak i w samym zespole.
Niedługo po tym zacząłem rozgrywać mecze w juniorach lecz stosunkowo szybko wykluczyła mnie z dalszych rozgrywek poważna
kontuzja. Nie zniechęciło mnie to jednak i wciąż przychodziłem na
wszystkie spotkania zespołu. To właśnie zaangażowanie zaowocowało propozycją, którą otrzymałem w 2011 roku czyli z objęciem
posady kierownika zespołu.
B.H: Co jest najtrudniejsze w pełnieniu tej funkcji?
Artur Mazur: Na pewno zorganizowanie odpowiedniej ilości
czasu wymaganego do wywiązywania się z wszystkich obowiązków. W  sprawach klubowych jestem dyspozycyjny siedem dni
w tygodniu, oczywiście pomijając godziny pracy, gdyż działalność
na rzecz organizacji traktuję, jako pasję i nie pobieram za to żadnego wynagrodzenia.
B.H: Jak wygląda pozyskiwanie funduszy na utrzymanie klubu
sportowego? Taka działalność wiąże się ze sporymi kosztami
utrzymania chociażby samego boiska.
Artur Mazur: Pozyskiwanie funduszy to głównie zasługa zarządu
klubu sportowego, który osobiście poszukuje sponsorów na pokrycie części kosztów działalności. Dużą rolę odgrywa również wójt
gminy Jaworze, który pomaga w pozyskiwania coraz to nowych
darczyńców.
B.H: Zarówno pan, jak i zawodnicy nie otrzymujecie wynagrodzenia za pracę bądź grę na rzecz klubu. Nie wpływa to negatywnie

Sylwia Szymala złoto oraz puchar najlepsza zawodniczka turnieju tytuł najlepszy
technik Pucharu
Sandra Paszek złoto
Patryk Orawczak złoto
Emilia Sender srebro
Martyna Flaka srebro
Adrianna Kubaszek brąz
Weronika Pytlarz brąz
drużynowo 2 miejsce
były to ostatnie zawody w sezonie wiosna lato 2013.
Klub Beskid-Dragon utrzymuje się po raz 4 z rzędu na pierwszym
miejscu w Polsce w klasyfikacji medalowej.
Info: Beskid Dragon

na stosunki między zawodnikami na boisku?
Artur Mazur: Wręcz przeciwnie. Zarówno zawodnicy, jak i pracownicy klubu sportowego KS Czarni
Jaworze wykonują swoje obowiązki z czystej pasji. Nikt
nikogo nie zmusza, nie oferujemy pieniędzy za grę –
fakt, jest to rzadkość w obecnych czasach – ale dzięki
temu unikamy nieporozumień oraz zbędnych konfliktów
. Nasi zawodnicy grają z czystej pasji. Proszę mi wierzyć, że wrócić do domu po ośmiu godzinach pracy,
spakować rzeczy i wybrać się od razu na trening lub mecz to nie
lada wyczyn. To jest właśnie piękne w naszym zespole, atmosfera
rodząca się z pasji, a nie potrzeby zarobku.
B.H: Zostając dalej w temacie zawodników. Jak klasyfikuje się
przedział graczy z grupy wyjazdowej? Czy jest jakieś kryterium
wiekowe ściśle określające wymogi dotyczące tego, kto może brać
udział w rozgrywkach?
Artur Mazur: Nie mamy takiego kryterium. Jest to połączenie
młodości z doświadczeniem, gdyż najmłodszy zawodnik grający
na meczach ma siedemnaście lat, natomiast najstarszy czterdzieści. Nie oceniamy zawodników przez pryzmat wieku. Jeśli
zawodnik wyraża chęci oraz jest dobry bez większego problemu
umożliwiamy mu grę.
B.H: Czy z okazji przypadającego dziesięciolecia działalności
zespołu planujecie imprezę w celu uczczenia tej okrągłej rocznicy?
Artur Mazur: Oczywiście są plany związane z zorganizowaniem większego wydarzenia dla mieszkańców Jaworza. Jednak
wszystkie te zamysły trzeba do końca uzgodnić z Urzędem Gminy,
Starostwem Powiatowym oraz z Zarządem Klubu Sportowego KS
Czarni Jaworze.
B.H: Jakie są obecne priorytety klubu po dziesięciu latach
funkcjonowania?
Artur Mazur: Oczywiście po cichu liczymy na awans do Bielskiej
Ligii Okręgowej lecz głównym priorytetem, na którym się skupiamy
jest trenowanie młodzieży z klubu. Zarówno trampkarze, jak i juniorzy powoli odnoszą sukcesy w sowich ligach, gdzie nabierają wciąż
nowych doświadczeń, a przecież na tym najbardziej nam zależy.

Bartłomiej Harkawik
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Ks czarni
Nowy trener Czarnych Jaworze!
W  dniu 30 czerwca z funkcji pierwszego trenera KS Czarni
Jaworze zrezygnował Daniel Bąk, który wybrał ofertę lokalnego
rywala jaworzańskiego zespołu – Zapory Wapienica. Jednak tylko
cztery dni jaworzański zespół pozostawał w bezkrólewiu. Nowym
szkoleniowcem jaworzan został Sebastian Gruszfeld. Nowa

Terminarz meczów KLASA „A”
SENIORÓW – runda jesienna

„miotła” Czarnych to 34-letni specjalista od awansów. W  2006
roku wprowadził Słowiana Łodygowice do Klasy A Żywiec. W 2008
roku awansował z Halnym Kalna do Klasa A Bielsko, by po kolejnych dwóch latach osiągnąć z tą samą drużyną promocję do Ligi
Okręgowej. Trenerowi Bąkowi życzymy powodzenia w nowym
otoczeniu, z kolei szkoleniowca Gruszfelda serdecznie witamy
w naszym klubie oraz życzymy samych zwycięstw w każdym
spotkaniu ligowym.

LP

Data

Godzina

Gospodarz

8

28.09.2013
(sobota)

Gość

16.00

Zapora Wapienica

KS Czarni Jaworze

15.00

KS Czarni Jaworze

MRKS II CzechowiceDziedzice

LP

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

9

5.10.2013
(sobota)

1

11.08.2013
(niedziela)

11.00

Groń Bujaków

KS Czarni Jaworze

10

13.10.2013
(niedziela)

15.00

KS Bestwinka

KS Czarni Jaworze

2

17.08.2013
(sobota)

17.00

KS Czarni Jaworze

Orzeł Kozy

11

19.10.2013
(sobota)

15.00

KS Czarni Jaworze

Beskid Godziszka

3

25.08.2013
(niedziela)

12

26.10.2013
(sobota)

15.00

Sokół Buczkowice

KS Czarni Jaworze

4

31.08.2013
(sobota)

17.00

KS Czarni Jaworze

KS Międzyrzecze

13

2.11.2013
(sobota)

14.30

KS Czarni Jaworze

GLKS Wilkowice

5

8.09.2013
(niedziela)

16.00

LKS Mazańcowice

KS Czarni Jaworze

6

14.09.2013
(sobota)

16.00

Sokół Zabrzeg

KS Czarni Jaworze

7

21.09.2013
(sobota)

16.00

KS Czarni Jaworze

Pionier Pisarzowice

17.00

Przełom Kaniów

KS Czarni Jaworze

Terminarz meczów LIGA „C”
JUNIORÓW I TRAMPKARZY
– runda jesienna

Terminarz meczów JAWORZAŃSKIEJ
LIGI ŻAKÓW – runda jesienna

Godzina
LP

Data

1

24.08.2013
(sobota)

tramp- juniorzy
karze
10.00

11.30

Gospodarz

Gość

LKS Bestwina

KS Czarni Jaworze

1.09.2013
(niedziela)

10.00

3

7.09.2013
(sobota)

10.00

11.30

KS Czarni Jaworze

pauza

4

14.09.2013
(sobota)

10.00

11.30

KS Czarni Jaworze

BKS Stal BielskoBiała

5

21.09.2013
(środa)

10.00

11.30

KS Bestwinka

KS Czarni Jaworze

6

28.09.2013
(niedziela)

10.00

11.30

KS Czarni Jaworze

Groń Bujaków

7

5.10.2013
(sobota)

10.00

11.30

Przełom Kaniów

KS Czarni Jaworze

8

12.10.2013
(sobota)

10.00

11.30

KS Czarni Jaworze

Sokół Buczkowice

9

20.10.2013
(niedziela)

13.30

1500

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

10

29.10.2013
(sobota)

10.00

11.30

11

2.11.2013
(sobota)

10.00

11.30

2

11.30

KS Czarni Jaworze

Sokół Zabrzeg

KS Czarni Jaworze Sokół Hecznarowice
LKS Mazańcowice

O ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej
KS Czarni Jaworze www.czarnijaworze.futbolowo.pl
Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym
w Jaworzu

KS Czarni Jaworze

O ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej
KS Czarni Jaworze www.czarnijaworze.futbolowo.pl
Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym
w Jaworzu

LP

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

1

6.09.2013
(piątek)

17.00

KS Czarni Jaworze

KS Międzyrzecze

2

13.09.2013
(piątek)

17.00

LKS Mazańcowice

KS Czarni Jaworze

3

20.08.2013
(piątek)

17.00

KS Czarni Jaworze

Zamek Grodziec

4

27.08.2013
(piątek)

17.00

Rotuz Bronów

KS Czarni Jaworze

5

4.10.2013
(piątek)

16.30

KS Czarni Jaworze

Spójnia Landek

6

11.10.2013
(piątek)

16.30

LKS Ligota

KS Czarni Jaworze

7

18.10.2013
(piątek)

16.30

KS Czarni Jaworze

Drzewiarz Jasienica

O ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej
KS Czarni Jaworze www.czarnijaworze.futbolowo.pl
Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym
w Jaworzu

Więcej informacji na oficjalnym
serwisie internetowym klubu
www.czarnijaworze.futbolowo.pl
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28

16
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44
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25

8

11

46
15

3

18

47

22

48
49
20

26

50

51

38) Ozdoba dziewczynki z kokardą
42) Lód na rzece
44) Kościół prawosławnych
45) Potocznie zgaga
46) Srebrzysty metal
47) Zanik pamięci
48) Niebieskie kwiaty krzewiaste na
klombach
49) Pięcioksiąg Starego Testamentu
50) Przemysłowe lub bukmacherskie
51) Starożytni członkowie plemion arabskich
z Półwyspu Synaj

Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1) Dyscyplina sportowa propagowana
przez nasze Gimnazjum
8) Coś bardzo cennego
11) Księstwo arabskie
12) Kwiaty zdobiące nasze balkony
13) Skrzyżowanie z wysepką
14) Liczba w mnożeniu
16) Słynna kopalnia soli
17) Z płótna na statku
18) Wydzielony obszar
20) Odezwa, wezwanie
22) Artretyzm, podagra
24) Nagroda dla osobowości telewizyjnej
27) Twórca baletu “Harnasie”
30) Ślad, odcisk
32) Grecki bóg srogiej wojny
33) Blaga, manewr
34) Bursztyn
35) Pejsy
37) Rozkład zajęć

1

2

16

17

3

4

18

5

19

6

20

Pionowo:
1) Pieniądze wręczane w celu przekupstwa
2) Szkoła pomaturalna w krajach anglosaskich
3) Poeta, autor “Promethidiona” i “Fortepianu Szopena”
4) Taniec ludowy zbliżony do poloneza
5) Miasto Goethego, Liszta i Schillera
6) Prognostyk, oznaka
7) Uzbrojenie, narzędzie walki
8) Uzbrojony dozorca, wartownik
7

21

8

22

23

9

10

24

11
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9) Nie dba o wygląd i otoczenie
10) Radiestezyjny przyrząd pomiarowy
15) Dźwięk, odzew
19) Dyrygent WOŚP
21) Warzywo spokrewnione z cebulą
22) Duże naczynie z uchem
23) Nie jest zawodowcem
25) Fan sportu
26) Stopnie w szkole
28) Gatunek papugi
29) Żyłka w blaszce liściowej
30) Człowiek zuchwały, pewny siebie
31) Chroni ranę przed zabrudzeniem
35) Siedziba instytucji Unii Europejskiej
36) Surowiec mineralny wydobywany
z ziemi
39) Region z czeskim Cieszynem
40) Niewielkie stragany
41) Strumień światła lub pęk kwiatów
42) Cieszą barwą i zapachem
43) Niewielkie państwo w Pirenejach
Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak.
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Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

„ROB-SAT”
świadczy usługi instalacyjne:
• antenowe: satelitarne i naziemne
• elektryczne
• domofonowe
• zbiorcze i indywidualne
dodatkowo oferuję:
• materiały instalacyjne wysokiej klasy
• fachową obsługę z wieloletnim doświadczeniem
• profesjonalną ekspertyzę
• konkurencyjne ceny

tel. 602 669 804

43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323
e-mail: robsat@op.pl

Szkoła Języków Obcych
JawOrze
aleksandra Polak

eci
nauka dzi
Efektywt)n,amłodzieży
la
(od 4 ych w małych
i dorosł rupach!
4-8 os. g
Zajęcia grupowe i lekcje
indywidualne z native
speakers!
Atrakcyjne ceny

i rabaty!

LOKALIZACJA:

Szkoła Języków Obcych WORLD
ul. Pałacowa 3, 43-384 Jaworze
(nowy budynek obok Supermarketu
Jaworze I piętro)

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy i informacje: od 02.09.2013r. w godz. 15.00-18.00
tel. 33 488 39 03 lub 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
www.jezykijaworze.pl

7 dni nad MORZEM BAŁTYCKIM
Jastrzębia Góra 25.08-31.08.2013 r
o s tat n i e w o l n e m i e j s c a
Wyjazd ze Świętoszówki 24.08.2013 r. o godz. 21.00
Koszt całkowity: 890zł/os.
Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.

Cena zawiera: koszt przejazdu autokarem, wyżywienie /3 posiłki dziennie/,
6 noclegów, ognisko, uroczystą kolację, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie
NNW, 1 wycieczkę do Gdyni /bilety wstępu we własnym zakresie/.

Zapisy przyjmuje: Lidia Sztwiorok Świętoszówka 54/3

tel. 33/8152916 lub 692 405 825 z a p r a s z a m

AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:

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.

