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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 sta-
nisława szczotka w imieniu mieszkańców podziękowała za 
prowadzoną akcję informacyjną w zakresie gospodarki śmie-
ciowej 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 ja-
worze 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 wpro-
wadzenie 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:

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
Przewodniczący rady gminy jaworze andrzej Śliwka po-

informował, iż w związku ze śmiercią radnego romana Lorka 
konieczne jest przyjęcie takiej uchwały, by działać dalej zgod-
nie z prawem. rada gminy przegłosowała uchwałę: 14 – gło-
sów 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 Budże-
tu i Finansów oraz komisji gospodarki i infrastruktury i zgodnie 
z ustaleniami została złożona odpowiednia autopoprawka. 

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 osta-
tecznej 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 in-
westycji 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 zagospoda-
rowania 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. Pod-
jęcie uchwały będzie się wiązać z przekazaniem sprawy do Po-
wiatowego 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 inwe-
stycji 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 pozytyw-
nie (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).

skarbnik gminy jaworze krzysztof Śliwa poinformował 
poza tym o wprowadzeniu nowego zadania do wPF, będą-
cego 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.

c) zmian w budżecie gminy na rok 2013,
skarbnik gminy jaworze krzysztof Śliwa omówił szczegó-

łowo poszczególne pozycje zmian w budżecie zgodnie z uza-
sadnieniem. 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 ko-
nieczność 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 po-
wiedział, 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 przedsta-
wiony 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 prawdo-
podobnie 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 szacunko-
wym 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 uwa-
gę,  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 kultu-
ry. natomiast obiektem być może zainteresują się inwestorzy 
zaadoptują go np. na dom spokojnej starości. Błędem byłoby 

pozostawienie budynku „samemu sobie”. andrzej Śliwka zwrócił 
uwagę, iż trudno porównywać możliwość wykorzystania obiektu 
w centrum jaworza takiego, jak „goruszka” z obiektem znajdu-
jącym 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 sprze-
daży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. ciso-
wej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gmi-
ny Jaworze: 11– głosów za, 3 – głosy przeciwne.

e) wyrażenia zgody na nabycie w drodze pierwokupu 
przez Gminę Jaworze udziału 2/10 części w prawie użyt-
kowania 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 ga-
locz-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 przy-
rodnicze 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 przestrzenne-
go obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: wa-
pienicką, 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 Ja-
sionka,

Projektant Marek zalewski przedstawił procedurę postępo-
wania związanego z podjęciem uchwały oraz procedurę plani-
styczną. 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 prze-
kwalifikowane i zapytał- czy to około 34ha. Projektant Ma-
rek zalewski potwierdził, że zmiana dotyczy około 34-35 ha 
przeznaczonych w większości na zabudowę jednorodzinną. 
radny jerzy ryrych stwierdził, iż przedstawiony plan „obra-
zuje”, że jaworze stanie się osiedlem domków jednorodzin-
nych, 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 egzekwo-
wania zapisów planu przez starostwo Powiatowe.  

radna danuta Mynarska odniosła się do renty planistycz-
nej, która przewiduje trzy stawki, a z których jedna (na pozo-
stałych 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 omawia-
nym 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 staw-
ką, co jednak spowodowało zaskarżenia uchwał przez organy 
nadzorcze. 

Przewodniczący rady gminy jaworze andrzej Śliwka wyja-
śnił przyczyny przyjmowania planów na różnych sesjach. wy-
nika to z faktu, iż pozostałe plany budzą szereg kontrowersji 
i należy jeszcze je przeanalizować.

specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego w urzę-
dzie gminy Łucja Habdas wyjaśniła, że w każdej uchwale 
stawki renty planistycznej mogą być różne. Poinformowa-
ła, że radnym zaproponowane zostaną te same stawki we 
wszystkich trzech planach dla zabudowy jednorodzinnej Mn 
i usługowej u. w proponowanej uchwale nie ma przekształca-
nych 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 do-
tyczy.

wójt gminy jaworze zdzisław Bylok poinformował, iż żaden 
z właścicieli gruntów występujących o przekształcenie w pla-
nie c, nie wystąpił z wnioskiem o przekształcenie na grunty 
będące tematem dyskusji. stwierdził, że plan został opraco-
wany na podstawie złożonych wniosków mieszkańców i przy-
jętego w 2002 roku studium. wyjaśnił, iż przy zgodności wnio-
sków mieszkańców, ze studium należy przekształcić grunty 
zgodnie z powyższymi wnioskami. zwrócił uwagę na skutki 
zmiany planu, przekształcenia terenów pod zabudowę miesz-
kaniową, jednorodzinną – problemy z infrastrukturą, miejsca-
mi w przedszkolach, szkołach, służbie zdrowia.

Przewodniczący komisji gospodarki i infrastruktury krzysz-
tof kleszcz w imieniu przewodniczących komisji Mienia i go-
spodarki nieruchomościami oraz komisji rolnictwa i ochrony 

Środowiska poinformował, iż projekt został omówiony szcze-
gółowo i uzyskał pozytywną opinię.  

Przewodniczący rady gminy jaworze andrzej Śliwka po-
informował, że zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu prze-
strzennym, plan miejscowy uchwala rada gminy po stwier-
dzeniu, że nie narusza ustaleń studium, rozstrzygając rów-
nocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
o rozstrzygnięciu uwag można mówić po przedstawieniu me-
rytorycznego uzasadnienia przyjęcia lub odmowy uwzględnie-
nia, które uzupełnione jest aktem głosowania, w skutek które-
go uwagi będą, albo przyjęte, albo odrzucone. rozpatrzenie 
uwag stanowi czynność odrębną od uchwalenia planu. za-
niechanie rozpatrzenia uwag w tym trybie doprowadzić może 
do stwierdzenia nieważności planu przez wojewodę lub sąd 
administracyjny. 

zastępca wójta gminy jaworze gwoli wyjaśnienia poinfor-
mował, że wnioskodawcą uchwalenia planu jest rada gmi-
ny jaworze, która podjęła stosowną w tym zakresie uchwałę 
w latach ubiegłych. urząd zaś w toku całej procedury przyj-
mował 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 ostateczne-
go rozstrzygnięcia czy dana wykluczona uwaga przez wójta 
jest zasadna, czy nie. każdą uwagę z osobna należy najpierw 
przedstawić, przedyskutować, a następnie przegłosować. za-
stępca wójta wyjaśnił, iż przedkładając wojewodzie plan na-
leży 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 pro-
cedurę głosowania nad planem tzn. najpierw zostaną prze-
głosowane 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 gmi-
ny nie podzieli zdania wójta), wówczas plan zostanie zdjęty 
i rozpocznie się ponowna procedura opracowywania planu. 
wszystkie uwagi były omawiane na komisji gospodarki i in-
frastruktury. Przy głosowaniu, głos za oznacza podzielnie sta-
nowiska 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 za-
łącznika nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 3, doty-
czącej 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.” Projek-
tant 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 za-
łącznika nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 6, doty-
czącej 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 wniosko-
dawcę. 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 załącz-
nika 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 in-
westycji. 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 specja-
listę 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 bezzasad-
nością. 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 kie-
runków 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 kra-
jobrazowego. 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. Kal-
waria). Ponieważ budowa domu mieszkalnego jest możliwa. 
Przy obecnych ustaleniach planu budynek może mieć około 
180 m2 w parterze”. Projektant Marek zalewski podał, że 

uwaga dotyczyła nie zgodzenia się z nieprzekraczalną liną 
zabudowy, która tam została wytyczona. Ponieważ w całym 
ciągu ul. kalwarii wyznaczona jest nieprzekraczalna linia za-
budowy 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 parte-
rze, zachowując parametry powierzchni biologicznie czynnej, 
intensywność zabudowy i powierzchnię zabudowy. została 
poprowadzona równomiernie nieprzekraczalna linia zabudowy, 
żeby nie wchodzono w ul. kalwaria, której parametry powin-
ny 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 za-
łącznika nr 2 do projektu uchwały: „wniesionej pod Nr 12, do-
tyczącej 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, strumycz-
ków, w celu ich ochrony, dlatego też nie należy zabudowywać 
działek w całości. stąd część rzeczonej działki została zosta-
wiona, 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. Ponie-
waż tereny te tworzą enklawy istniejącej zwartej zieleni i za-
drzewień i są chronione ustaleniami studium i obowiązującego 
planu miejscowego”. Projektant Marek zalewski poinformował, 
że w tym przypadku jest podobnie, jak w poprzednio oma-
wianej 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 chronio-
ne. 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 nie-
uwzględnieniu uwagi: 13 – głosów za, 1 – głos wstrzymujący.

wiceprzewodnicząca rady gminy jaworze joanna Buzdere-
wicz 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, moderniza-
cja i przebudowa. w nowym planie nie są wyznaczane żadne 
nowe drogi publiczne, na których prowadzona jest infrastruk-
tura 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-ścieko-
wej, 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 poinfor-
mował, że w planie zagospodarowania przestrzennego można 
np. wytyczyć drogę publiczną. istnieje natomiast przepis, że 
samo wytyczenie drogi powoduje odpowiedzialność odszkodo-
wawczą, 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 bę-
dzie musiała płacić jednorazowe odszkodowanie właścicielom 
nieruchomości. w związku z powyższym wyjaśnił, iż uchwa-
lenie 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 miesz-
kańców. 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 Buzde-
rewicz odczytała projekt uchwały wraz z załącznikiem  nr 2 i 3.

Przewodniczący komisji gospodarki i infrastruktury krzysz-
tof kleszcz poinformował, że przedstawiony plan zagospo-
darowania przestrzennego został omówiony na połączonej 
komisji gospodarki i infrastruktury z komisją Mienia i gospo-
darki 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 społecz-
nej w Jaworzu,

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 pro-
gramu 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 stowa-
rzyszenia. wyjaśnił podstawowe założenia proponowanego 
stanowiska m.in. kwestię podziału środków pomiędzy po-
szczególne priorytety, sprawę związaną z budową i moderni-
zacją dróg lokalnych, transportu kolejowego, autobusowego, 
ochrony środowiska. interesy małych wspólnot w proponowa-
nym programie regionalnym nie zostały uwzględnione, ponie-
waż kładzie się nacisk na partnerstwo, projekty realizowane 
przez więcej niż jedną gminę, o charakterze regionalnym czy 
subregionalnym, a nie lokalnym i dlatego opracowano przed-
miotowe stanowisko. uchwała ta ma sprawić, by „głos” sa-
morządów był słyszalny na poziomie województwa. nie rodzi 
żadnych skutków finansowych dla gminy. 

rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14– głosów za.

i) współdziałania z jednostkami samorządu terytorial-
nego w celu realizacji projektu pn.: program rozwoju 
subregionu południowego województwa Śląskiego/plan 
zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmoc-
nienia współpracy między JsT koniecznych do realizacji 
wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach 
programu operacyjnego pomoc Techniczna współfinan-
sowanego z europejskiego Funduszu rozwoju regional-
nego,

zastępca wójta gminy jaworze omówił zmiany planowane 
w ramach pozyskiwania środków z programu subregionalne-
go. w związku ze zmianami w sposobie rozdziału środków 
unijnych, nastąpiła konieczność opracowania strategii rozwoju 
subregionalnego, co oznacza iż gminy muszą same opraco-
wać 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 Fau-
ny 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 ba-
senu, który to projekt przeszedł przez Lokalną grupę działania 
„ziemia Bielska”,

sprawy organizacyjne rG

Przewodniczący rady gminy jaworze andrzej Śliwka po-
informował, 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 wła-
ściciela 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 proto-
koły 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 dro-
gach  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 wa-
runkami 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 

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 ga-
locz-siwiecka poinformowała, że uruchomiona została proce-
dura 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 zobo-
wiązać 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 spo-
sobu 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 przeciw-
pożarowego. kierownik referatu gospodarki i infrastruktury 
Marcin Bednarek poinformował, że w związku z zaistniałą sy-
tuacją 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. sło-
necznej 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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rozMowa z wicewóJTeM - 
nowe zasady odBioru odPadów
- reFLeksyjne PodsuMowanie 
Pierwszego Miesiąca

właśnie mija pierwszy miesiąc obowiązywania nowej  usta-
wy 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.

zastępca wójta: na razie póki co trudno generalizować, 
mówiąc kolokwialnie wszyscy się docieramy- my jako urząd 
gminy, firma wywozowa operatus i mieszkańcy. jak  wspomi-
nałem 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 przygoto-
waniem 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 mie-

siąc, 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 niepra-
widłowości 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 zgod-
nie 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 pro-
simy, 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 wła-
ściciela. 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 Bielsku-
Białej. czy temat gPs jest aktualny?

zastępca wójta: oczywiście, że tak. urząd gminy ma prawo 
do kontroli nie tylko ruchu samych pojazdów, jak i odpowied-
niego wyposażenia samochodów- śmieciarek w  gPs, jednak 
tym zajmiemy się od września. Póki co, analizujemy potrzeby 
związane z częstotliwością  wywozu odpadów mokrych i su-
chych z poszczególnych dzielnic jaworza. Pragnę podkreślić, 
że my musimy skontrolować firmę operatus, gdyż jako gmina 
będziemy z tego tytułu kontrolowani przez instytucje rządowe.

redakcja

opracowano na podstawie protokołu

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 wszyst-
kich rodzajów koszy- znormalizowanych.

jeden z mieszkańców poinformował, że odebrano śmieci, któ-
re mimo ich posortowania przez właścicieli, zostały zmieszane 
w samochodzie. zastępca wójta gminy poprosił o informowa-
nie 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 mie-
siącem przejściowym, ale dotyczy to mieszkańców, natomiast 
przedsiębiorca powinien przestrzegać segregacji. 

	 została złożona- w formie pisemnej- interpelacja doty-
czącą 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. Po-
nadto 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 dofi-
nansowywane. 
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wyBory uzuPeŁniające do rady 
gMiny jaworze

i Początek ii kadencji 
MŁodzieŻowej rady gMiny

zgodnie z informacją uzyskaną od radosława g.ostałkiewicza- 
zastępcy 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 chcieli-
śmy przyśpieszać tego terminu ze względu na okres wakacyjny, co 
mogłoby wpłynąć również na frekwencję - wyjaśnił zastępca wójta. 

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 przypomina właścicie-
lom nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Jaworze o obowiązku umieszczenia na 
nieruchomości numeru porządkowego.

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciele nie-
ruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomo-
ściami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia o ustaleniu numeru porządkowego.

na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się 
również nazwę ulicy.

w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzo-
nej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu.

kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użyt-
kownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umiesz-
czenia 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 zwraca się z apelem 
do właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Jaworze o systematyczne ich 
wykaszanie.

Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głównie nieru-
chomości niezabudowanych. Po okresie kwitnienia traw oraz 
chwastów następuje rozsiewanie nasion, co stanowi szcze-
gólną 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 regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jaworze, 
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, 
porządku oraz należytego stanu sanitarno higienicznego na 
terenie nieruchomości.

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 sanitar-
no-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 popra-
wia bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów poruszających 
się po drogach.
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Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu społecznego

wójt gminy jaworze
serdecznie zaprasza Państwa, a w szczególności Państwa 

dzieci, do udziału w projekcie realizowanym przez gminę Jawo-
rze „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 moż-
liwość 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 Bajo-
rek 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

zaproszenie

od 1 września 2012 do 28 czerwca 2013 w szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Marii dąbrowskiej w jaworzu realizowany był projekt 
współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach euro-
pejskiego 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 za-
kresie indywidualizacji nauczania i wychowania wśród dzieci klas 
i-iii w szkole podstawowej w jaworzu.

głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyj-
nych 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 uwzględ-
nieniem 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 roz-
wiązywania prostych zadań tekstowych, ćwiczyli zadania z zakresu 
dodawania i odejmowania liczb, tabliczki mnożenia oraz zadania 
z wykorzystania wiedzy w praktyce. dzięki programom komputero-
wym , 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 wymo-
wy 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”, „Logo- 
gry” 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 pro-

jektu, wszyscy zakwalifikowani zostali do udziału w zajęciach na 
podstawie skierowań lekarskich. zajęcia miały na celu indywidu-
alne 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 płasko-
stopia. głównym celem było zaś kształtowanie nawyku prawidło-
wej 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 wy-
korzystania 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 sfinanso-
wane 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 peda-
gogicznej 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 doty-
czących równości szans edukacyjnych i równości płci na obszarach 
wiejskich i miejskich.

opracował koordynator projektu ewa cholewik

na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – ordyna-
cja 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 roma-
na 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 ka-

lendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 5. zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzien-
niku urzędowym województwa Śląskiego.

wojewoda Śląski
zygmunt Łukaszczyk

termin wykonania
czynności wyborczej1 treść czynności

do 31 lipca 2013 r. 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

do 10 sierpnia 2013 r. 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
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

do 12 sierpnia 2013 r. 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

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

załącznik do zarządzenia nr 171/13      
wojewody Śląskiego
z dnia 26 lipca 2013 r.

KaleNDarz wYBorczY
dla wyborów uzupełniających do rady Gminy Jaworze
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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 rodza-
ju lalek i masek wykorzystywanych w trakcie spektakli. aktorka 
przywiozła całą kolekcję rekwizytów i dokładnie omówiła sposób 
wykonania, zastosowanie i możliwości animacyjne każdej lalki. Po-
cząwszy 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, ani-
mowanej 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 porusze-
nia tychże lalek, osiągających rozmiar do trzech metrów potrzeba 

GMiNNa BiBlioTeKa pUBliczNa
z Życia BiBLioteki

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.

termin wykonania
czynności wyborczej1 treść czynności

do 30 sierpnia 2013 r.
do godz. 2400

zgłaszanie gminnej komisji wyborczej w jaworzu list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 14, 
w wyborach uzupełniających do rady gminy jaworze

do 6 września 2013 r. 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 zare-
jestrowały 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

do 14 września 2013 r. 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 ewentu-
alnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

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

zakończenie kampanii wyborczej

28 września 2013 r. przekazanie Przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w jaworzu spisu wyborców
29 września 2013 r.
godz. 800 - 2200

głosowanie
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trzech lub czterech osób, które uczą się tej sztuki kilkanaście lat. 
dzieci zapoznały się również z etapami przygotowania przedsta-
wienia 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 połą-
czeniu 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 jest rokiem poety Ju-
liana 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 codzien-
nego życia. (…) poezja Juliana Tu-
wima jest jedną z najważniejszych 
w XX wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i róż-
norodna 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, ponadcza-
sowych wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, okulary, 
słoń trąbalski, Bambo, kotek, abecadło, rzepka, i wielu innych

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.

rok 2013 - rokieM juLiana 
tuwiMa.

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 poszczegól-

nych kategoriach wiekowych.
• termin składania prac: do 30 września 2013 r. w siedzi-

bie GBp w Jaworzu, ul. szkolna 97
• ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 

w terminie wyznaczonym przez organizatora o którym uczest-
nicy zostaną powiadomieni.

• prace przechodzą na własność gBP
• oceny prac dokona jury powołane przez organizatora
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na podstawie informacji oPgj
Foto ze zbiorów oPgj

oŚroDeK proMocJi GMiNY
„doznania”

taki tytuł miała wystawa malar-
stwa 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 cen-
trum 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 krakow-
skiej 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.
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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. komi-
sariat Policji w jasienicy, 
z siedzibą w jaworzu, 
mieścił się w kilku cia-
snych 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 do-
łożyć codzienny stres wynikający ze specyfiki służby policyjnej, to 
sytuacja jaworzańskich mundurowych była nie do pozazdroszcze-
nia. 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 ja-
sienicy, jak i urzędu gminy.  
w u roczys tośc iach 
udział wzięli  między 
innymi zastępca ko-
mendanta głównego 
Policji nadinsp. wojciech 
olbryś, Śląski komen-

dant wojewódzki Policji nadinsp. krzysztof jarosz,  starosta 

Bielski andrzej Płonka,  
Przewodniczący rady 
Powiatu Bielskiego ro-
man Migdał  wójtowie 
-  gminy jasienica oraz 
gminy jaworze : janusz 
Pierzyna i  zdzisław By-
lok, a także Przewod-
niczący 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 ga-
raże. 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 przyj-
muje zgłoszenia  całą dobę. jak nas poinformował podinspektor 
w.kozłowski, w miejscu dawnego komisariat w jaworzu plano-
wane 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_komisaria-
tu_w_jasienicy.html

KoMisariaT policJi w JasieNicY
PoLicjanci w „nowyM doMu”

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 zaprezen-
towanych, a komisja konkursowa w składzie: stanisław Kuchar-
czyk, 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 wo-
jewódzkiej, 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 warsza-
wie, 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, 

PrzegLądaLi kroniki osP 

opracowanie Piotr F. 



sierPień16

z żYcia orGaNizacJi pozarząDowYch

liGa MorsKa i rzeczNa 
straŻnicy PoLskiej wody

tysiące ludzi zebrało się 06-07.07.2013 nad je-
ziorem Międzybrodzkim, by po raz 77 świętować fakt 
posiadania wolnego dostępu do rzek, jezior i morza. dzisiaj mo-
żemy 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 

skarbu narodowego strzec, utrzymać, a jeśli będzie taka potrzeba 
„na dnie z honorem lec”. geograficzne położenie Polski uświado-
miło 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 umieli-
śmy 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 

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. słu-
żąc tej sprawie przez 95, lat Liga Morska i rzeczna oraz Marynarka 
wojenna starają się podtrzymywać świadomość morską społeczeń-
stwa oraz gotowość do obrony polskiego morza i wybrzeża. temu 
celowi służy także organizowane przez gminę czernichów i Ligę 

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
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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 Mi-
chaela 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 pątni-
czego 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 zmierzali-
śmy 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 li-
stę dziedzictwa kulturowego unesco. to 
tam w październiku 1848 roku obradował 
sejm ustawodawczy cesarstwa austriac-
kiego, który 7 marca 1849 roku został roz-

wiązany. tam 
także doszło do 
spotkania cesa-
rza Franciszka 
józefa i i cara 
aleksandra iii 
w 1885 roku. Po 
wspólnym zwie-
dzeniu ogrodów 
k w i a t o w y c h , 

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 kilka-
naście. warto pospacerować wąskimi uliczkami starówki i zajrzeć 

coroczne „Święto Morza na Podbeskidziu”. ojcem suk-
cesu 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 popro-
wadził 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 tego-
roczne Święto Morza adam kos powitał Posłów rP – Małgorzatę 

Handzlik, Małgorzatę Pępek i stanisława szweda, delegację mia-
sta 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 króli-
kowskiego, 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
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do kilku pięknych 
kościołów – pięknie 
prezentuje się go-
tycka bryła świąty-
ni pod wezwaniem 
św. Maurycego, 
czy też powstały 
w latach 1737-1768 
u schyłku baroku, 
kościół św. jana 
chrzciciela, o pięk-
nej, wyrazistej fa-
sadzie. 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 

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

na podstawie informacji prasowej spółdzielni socjalnej „zakrętka”

spółdzielnia socjalna „zakrętka” - centrum edukacji 
i warsztatów niebanalnych - powstała pod patronatem 
Mobilnego inkubatora społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-
Białej (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 dzi-
siejszych 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 ogólnodo-
stępną pracownią. Można u nas nabyć półprodukty do rękodzieła, 
usiąść przy stoliku i na przykład zmontować sobie na poczekaniu 
bransoletkę, korzystając z szerokiego wyboru koralików, zawie-
szek, 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 przedziw-
nych 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 nu-
dzić, a dodatkowo 
każdy gość wychodzi 

z własnoręcznie wykonanym przedmiotem. scenariusz można so-
bie 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 systematyzo-
wać 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 Biofeed-
back, 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

spóŁDzielNia socJalNa 
„zaKręTKa”
zakrętka - centruM edukacji
i warsztatów nieBanaLnycH 
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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 któ-
rych mogli brać udział 
wszyscy mieszkań-
cy bez względu na 
wiek. każdy uczest-
nik warsztatów zna-
lazł coś dla siebie, 
co go zafascynowało 
i pchnęło ku temu, by 
spróbować swoich możliwości rękodzielniczych.

cała impreza rozpoczęła się w sobotnie popo-
łudnie, kiedy odbywały się pierwsze warsztaty. 
w promieniach słońca pod namiotami ustawiony-
mi wokół sceny mieszkańcy jaworza poznawali 
sztuki rękodzielnicze oraz brali aktywny udział 
w przygotowywaniu swoich 
dzieł. Podczas rozmów prowa-
dzonych z uczestnikami można 
było zauważyć radość, śmiech 
i dobrą zabawę. jedni poznawali 
tajniki różnych technik ręko-
dzielniczych, stawiając pierw-
sze 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 bar-
dzo 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 re-
cyklingu – czyli coś z niczego. dzieci mogły 
malować zwierzęta, wyklejać papierem ko-
lorowym, bibułą,  jak również mogły wycinać 
z plastikowych butelek, rolek po papierze 

toaletowym różne kwiatki i inne wzory, z któ-
rych następnie powstawały wspaniałe dzieła.  

Podczas całej imprezy nie zabrakło rów-
nież atrakcji na scenie. w pierwszym dniu 
odbył się koncert zespołu dziecięcego „Małe 
Movimento” z czechowicz-dziedzic. na sce-
nie mogliśmy zobaczyć grupę dzieci, które 
rozbawiały publiczność swoim urokiem i we-
sołym wykonywaniem znanych wszystkim 

utworów. dużym 
za in te resowa-
niem wśród pu-
bliczności cieszył 
się również pokaz 
grupy ludzi, którzy 
od marca 2012r. 
aktywnie uczest-
niczą w warsz-
tatach capoeira 
zorganizowanych 
przez stowarzy-
szenie Miłośników 
sztuki, a prowa-

dzonych 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 po-
goda nie dopisała to nie 
można było narzekać 
na brak atrakcji. w kro-
plach deszczu wytrwali 
uczestnicy wciąż ak-
tywnie bral i  udział 
w warsztatach, tworząc 
biżuterię artystyczną, 

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 Miło-

śników sztuki w wBk Bank zachodni i zostanie wykorzystana 
na organizację warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców 
gminy jaworze.

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki



sierPień20

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 tanecz-
ne, a to z chustą, kalambury i inne. w tych dniach 
każdy znalazł coś dla siebie.

Podczas całej imprezy towarzyszył nam jawo-
rzański zespół the artes, który zadbał o muzyczną 
część imprezy, jak również zachęcał do wspólnej 
zabawy tanecznej.

Mini Maraton sztuki był przy-
gotowany z myślą o wszyst-
kich mieszkańcach jaworza, 
którzy lubią aktywnie spędzać 
weekendowe popołudnia, jak 
również lubią rodzinne atrak-
cje, a takich na tej imprezę 
nie zabrakło. cała impreza 

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 sto-
warzyszenie Miłośników sztuki chciało bardzo 

serdecznie podziękować wszystkim 
osobom i instytucja za udzielone 
wsparcie i pomoc w organizacji 
Mini Maratonu sztuki, a szczegól-
nie to: ośrodkowi Promocji gminy 
jaworze, urzędowi gminy jawo-
rze, Firmie Berndorf, restauracji 
„zdrojowa” z jaworza, wszystkim 
trenerom prowadzącym warsz-
taty, tj. Beacie Żabińskiej, annie 
uniwersał, natalii sumina-Ficek, 
edycie słomińskiej, edycie Male-

cer, jadzwidze wieji, 
krzysztofowi czader, 
joannie Lorańczyk-
czader, Małgorzacie 
koniorczyk, Lucynie 
ciochoń, i Bogumile 
dębińskiej, jak rów-
nież osobom przy-
gotowującym posiłki, 
ratownikom medycz-
nym ze studium ra-
towniczo-medycznego 
„socrates” w Bielsku-
Białej, 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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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 integra-
cyjne 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 Ma-
jową 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 jawo-
rze, dały pokaz przygotowanego programu 
tanecznego. nie zabrakło również jaworzań-
skich 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 kul-
turą w euroregionie Beskidy” współfinan-
sowanego ze środków unii europejskiej, 
w ramach europejskiego Funduszu roz-
woju 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 stowarzy-

szenie „nasze jaworze” i kgw nr 1 

przygotowało poczęstunek 
regionalnymi specjałami, 
a dodatkowo stoisko z mate-
riałami promocyjnymi gminy 
jaworze spotkały się z za-
interesowaniem słowackich 
przyjaciół. Ponadto podczas 
dni gminy strećno z progra-
mem artystycznym wystąpiła 
orkiestra dęta glorieta dzia-
łająca przy oPg jaworze, 
która zaprezentowała bogaty 

i różnorodny repertuar muzyki rozrywkowej.
21 lipca udaliśmy się do zazrivy – także na słowacji. wyjazd 

sTowarzYszeNie Nasze Jaworze
Międzynarodowe kontakty 
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został przygotowany 
przez stowarzysze-
nie nasze jaworze 
i ośrodek Promocji 
gminy. również w tej 
gminie wystąpiła or-
kiestra dęta glorieta, 
zaś członkowie stowa-
rzyszenia i kgw nr 1 
zadbali o poczęstunek 
słowackich gości regio-
nalnymi jaworzańskimi 
specjałami, a przy okazji nasze stoisko z materiałami promo-
cyjnymi gminy zachęcało słowaków do odwiedzenia jaworza.

zaś w dniach 26-28 lipca członkowie stowarzyszenia nasze 
jaworze udali się na węgry, na obchody dni gminy jaszszen-
tandras. wyjazd został pokryty ze środków własnych stowa-
rzyszenia oraz przez samych uczestników wyjazdu. również 
i tym razem mieliśmy swoje stoisko z materiałami promocyjnymi 
gminy jaworze, serwowaliśmy nasze regionalne potrawy przy-
gotowane przez członkinie kgw nr 1 i członków koła emerytów, 
rencistów i inwalidów. ale i spotkała nas miła niespodzianka. 

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 dzie-
dzictwa”. węgierscy restauratorzy i organizacje ry-
walizowali w przyrządzaniu swoich dań regionalnych, 
a więc gulaszu i bogra-
czu. nam zaproponowano 
udział w tym wydarzeniu, 
i wyróżnienie uzyskał żur 
śląski, jaki przygotowali 
uczestnicy wycieczki z na-

szego stowarzyszenia. a trzeba do-
dać, 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 Bylo-
kiem na czele.

info stowarzyszenie nasze jaworze

doFinansowanie na reaLizację 
Projektu „w zdrowyM cieLe 
zdraVý ducH - integracja 
w sFerze rekreacji i sPortu”

Lokalna grupa rybacka Bielska kraina ma przyjemność poin-
formować, że otrzymała  dofinansowanie z Funduszu Mikropro-
jektów 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”

Projekt polega na utworzeniu siłowni zewnętrznych 
w 5 gminach powiatu bielskiego: Bestwinie, czechowicach-
dziedzicach, jaworzu, jasienicy oraz wilamowicach. zadanie 
to ma na celu organizację wspólnych zawodów sportowo-edu-
kacyjnych, a w rezultacie cyklicznych spotkań partnerów, któ-
rych efektem będzie integracja na nowej płaszczyźnie opartej 
na rywalizacji fair play, wśród dzieci i młodzieży.

lGr BielsKa KraiNa

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

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

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 cze-
chowicach-dziedzicach w dniu 18 sierpnia 2013 roku.

celem konkursu jest:
1. kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o trady-

cjach kuchni regionalnej – rybackiej – Polski i czech.

2. Prezentacja kuchni regionalnej, tradycyjnej Polski i czech 
związanej z rybactwem. 

3. wyłonienie najlepszej, najsmaczniejszej i najlepiej przygo-
towanej potrawy rybnej podczas „Pikniku rybnego”. 

4. Promocja zdrowej żywności, ochrona kulinarnego dzie-
dzictwa oraz wykazanie się znajomością w przygotowywaniu 
potraw rybnych, z odpowiednim wykorzystaniem i użyciem 
produktów regionalnych. 

informacji dotyczących konkursu udziela biuro stowarzysze-
nia Lokalna grupa rybacka Bielska kraina tel. 33 810 57 35.

konkurs kuLinarny „sMaki regionów Pogranicza PoLsko-czeskiego” 
Podczas „Pikniku ryBnego”
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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 ze-
społem? 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 sto-
sunkowo szybko wykluczyła mnie z dalszych rozgrywek poważna 
kontuzja. nie zniechęciło mnie to jednak i wciąż przychodziłem na 
wszystkie spotkania zespołu. to właśnie zaangażowanie zaowo-
cowało 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 obowiąz-
ków. 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 żad-
nego 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 pokry-
cie 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 wynagrodze-
nia za pracę bądź grę na rzecz klubu. nie wpływa to negatywnie 

na stosunki między zawodnikami na boisku?
artur Mazur: wręcz przeciwnie. zarówno zawod-

nicy, 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 wie-
rzyć, 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 czter-
dzieści. 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 zorganizowa-
niem 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 junio-
rzy powoli odnoszą sukcesy w sowich ligach, gdzie nabierają wciąż 
nowych doświadczeń, a przecież na tym najbardziej nam zależy.

info: Beskid dragon

BesKiD DraGoN
inForMacja

w sporToweJ rYwalizacJi

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 reprezen-
towali Bielsko-Białą.

sylwia szymala złoto oraz puchar naj-
lepsza 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.

Ks czarNi
10 Lat Pisane Pasją

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 

„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 kolej-
nych 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 Gość

1 11.08.2013
(niedziela) 11.00 groń Bujaków ks czarni jaworze

2 17.08.2013
(sobota) 17.00 Ks czarni Jaworze orzeł Kozy

3 25.08.2013
(niedziela) 17.00 Przełom kaniów ks czarni jaworze

4 31.08.2013
(sobota) 17.00 Ks czarni Jaworze Ks Międzyrzecze

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

terMinarz Meczów kLasa „a” 
seniorów – runda jesienna

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

8 28.09.2013
(sobota) 16.00 zapora wapienica ks czarni jaworze

9 5.10.2013
(sobota) 15.00 Ks czarni Jaworze MrKs ii czechowice-

Dziedzice

10 13.10.2013
(niedziela) 15.00 ks Bestwinka ks czarni jaworze

11 19.10.2013
(sobota) 15.00 Ks czarni Jaworze Beskid Godziszka

12 26.10.2013
(sobota) 15.00 sokół Buczkowice ks czarni jaworze

13 2.11.2013
(sobota) 14.30 Ks czarni Jaworze GlKs wilkowice

terMinarz Meczów Liga „c” 
juniorów i traMPkarzy
– runda jesienna

terMinarz Meczów jaworzańskiej 
Ligi Żaków – runda jesienna

o ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej 
ks czarni jaworze www.czarnijaworze.futbolowo.pl
Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym 
w Jaworzu

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 Gośćtramp-
karze juniorzy

1 24.08.2013
(sobota) 10.00 11.30 Lks Bestwina ks czarni jaworze

2 1.09.2013
(niedziela) 10.00 11.30 Ks czarni Jaworze sokół zabrzeg

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 Bielsko-

Biała

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 Ks czarni Jaworze sokół hecznarowice

11 2.11.2013
(sobota) 10.00 11.30 Lks Mazańcowice ks czarni jaworze

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

więcej informacji na oficjalnym

 serwisie internetowym klubu

www.czarnijaworze.futbolowo.pl



sierPień26

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

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

pioNowo:
1) Pieniądze wręczane w celu przekupstwa
2) szkoła pomaturalna w krajach anglo-
saskich
3) Poeta, autor “Promethidiona” i “Forte-
pianu szopena”
4) taniec ludowy zbliżony do poloneza
5) Miasto goethego, Liszta i schillera
6) Prognostyk, oznaka
7) uzbrojenie, narzędzie walki
8) uzbrojony dozorca, wartownik

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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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.

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

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

ZAPRASZAMY!!!

Zajęcia grupowe i lekcje
indywidualne z native 
speakers!

Efektywna nauka dzieci 

(od 4 lat), młodzieży 

i dorosłych w małych

4-8 os. grupach!

Atrakcyjne ceny i rabaty!

od 02.09.2013r. w godz. 15.00-18.00

Szkoła Języków Obcych
JawOrze

aleksandra Polak

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

Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

„ROB-SAT”

7 dni nad MORZEM BaŁTYCKiM

Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.

Koszt całkowity: 890zł/os.

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 zapraszam

ostatnie wolne miejsca

jastrzębia Góra 25.08-31.08.2013 r

Wyjazd ze Świętoszówki 24.08.2013 r. o godz. 21.00




