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Z PRAC WóJTA, RADY GMINY I URZĘDU GMINY

RoZMoWA Z PRZEWoDNICZąCYM RG
JAWoRZE - MIECZYSłAWEM BRZEZICkIM

Mieczysław Brzezicki - w wyborach samorządowych  2014 
roku jeden z kandydatów na wójta Gminy Jaworze, założyciel 
Stowarzyszenia Nasz Dom Jaworze, inicjator wiosennego pikniku 
śmieciowego 2014.

1 grudnia 2014 roku wybrany na przewodniczącego Rady Gminy 
Jaworze VII kadencji.

EJ: Do 2014 roku nie był Pan osobą „rozpoznawalną” w naszym 
samorządzie. Jak doszło do  tego, że podjął Pan decyzję o włą-
czeniu się w życie samorządowe naszej gminy?

M.Brzezicki: Przez kilka lat, jak wspominałem podczas kampanii 
wyborczej, przebywałem poza granicami kraju. jednak po powrocie 
do rodzinnego jaworza  zacząłem interesować się życiem mojej 
gminy. w wyborach samorządowych przed czterema laty poparli-
śmy wójta zdzisława Byloka, jak i jego kandydata z mojego okręgu, 
Gustawa Bohuckiego. zacząłem na bieżąco obserwować zmiany 
zachodzące w naszej miejscowości, pracę wójta i radnych, a po 
pewnym czasie postanowiłem osobiście zaangażować się w pra-
cę społeczną i spróbować swoich sił w wyborach. jako oddolną 
inicjatywę mieszkańców powołałem stowarzyszenie nasz dom 
jaworze. moim pomysłem jest budowanie świadomości miesz-
kańców w kwestii ochrony i dbałości o środowisko – stąd piknik 
śmieciowy, który chciałbym kontynuować teraz już ze wsparciem 
wójta. mam na uwadze ożywienie życia kulturalnego i rekreacji 
w jaworzu – w tym celu zorganizowałem festiwal duszonek 
z biegiem górskim, który również będzie kontynuowany przez 
stowarzyszenie. czerwcowy dialog z mieszkańcami na temat 
możliwości i ograniczeń uzdrowiskowych i wypracowania modelu, 
w którym nawiążemy do szczytnych tradycji naszej miejscowości, 
również wymaga kontynuacji. i te właśnie aspekty zadecydowały, 
że włączyłem się w struktury samorządowe gminy.

EJ: Co Pana zdaniem kieruje mieszkańcami, którzy pomimo 
obowiązku wnoszenia opłaty śmieciowej  niezależnej od ilości 
produkowanych odpadów, wolą jednak podrzucać „reklamówki 
śmieciowe” do koszy na przystankach, w parkach czy do rowów?

M.Brzezicki: myślę, że problem nie dotyczy mieszkańców zamel-
dowanych w jaworzu, lecz tych „weekendowych” lub też z nowych 
budynków zasiedlonych, choć formalnie jeszcze nieoddanych do 
użytku, jednak taki stan rzeczy wymaga zweryfikowania przez 
władze gminy. nie sądzę, aby społeczeństwo działało świadomie 
na swoją szkodę. muszą być inne powody takich sytuacji.

EJ: Proszę powiedzieć, co wpłynęło na podjęcie decyzji o  
kandydowaniu na stanowisko wójta oraz do stworzenia własnego 
komitetu wyborczego i  własnego programu ? Czy wizja Jaworza 
Zdrój realizowana przez byłego wójta Zdzisława Byloka nie zyskała 
Waszej akceptacji?

M.Brzezicki: To nie tak. my mówimy: – zdrój – czemu nie?! choć 
mamy inne poglądy w kwestii wdrażania tej koncepcji w życie. 
wielokrotnie pisałem, że według mnie najpierw należy zainicjować 
rozwój infrastruktury, co w konsekwencji może dać naszej miejsco-
wości status zdroju. ważne jest to, abyśmy wszyscy w pełni świa-

domie podjęli decyzję co do 
przyszłego uzdrowiska,  bądź 
zmodyfikowali dotychczasowe 
zamierzenia. nie tylko gmina 
musi zarobić na tym „intere-
sie”, ale również  mieszkańcy 
powinni zyskać szansę włą-
czenia się w działalność oko-
łouzdrowiskową, przynoszącą 
im konkretne profity. To także 
kwestia generowania nowych 
miejsc pracy. natomiast póki co, program uzdrowiskowy to budo-
wanie głównie „pasywów”, np. tężnia - to supersprawa, korzystają 
z niej  rzesze mieszkańców jaworza oraz gości zarówno gminy jak 
i okolicznych  miejscowości. Tyle, że koszty ponoszą tylko jawo-
rzanie, a utrzymanie tężni  nie należy do tanich. jednym słowem, 
wypracujmy model uzdrowiska, na którym zarobimy!

kolejny „uzdrowiskowy aspekt” to kwestia zabudowań pałaco-
wych stanowiących serce dawnego uzdrowiska. w  budynkach za-
łożyciela Zdroju - hrabiego maurycego saint Genois d’anneacourt 
mieści się od lat młodzieżowy ośrodek wychowawczy. sam obiekt 
i teren wokół nie należy już do nas, więc trudno będzie nawiązać 
do historii, nie mając do dyspozycji tej kluczowej części dawnego 
parku uzdrowiskowego.

wracając do programu mojego komitetu wyborczego, to widzę 
wzajemną korelację z programem komitetu obecnego wójta Rado-
sława ostałkiewicza, z tą różnicą, że my bardziej kładziemy nacisk 
na ochronę interesów mieszkańców, wdrażanie programów proz-
drowotnych,  modernizację i poszerzenie usług naszego Gminnego 
ośrodka zdrowia (m.in. chodzi o nowy aparat UsG, przychodnię 
kardiologiczną, nawiązanie ściślejszej współpracy ze szpitalem 
opieki długoterminowej BzLR, realizację wieloletnich programów 
profilaktyki zdrowotnej), uaktualnienie programu melioracji gruntów, 
odprowadzania wód deszczowych po coraz częściej występują-
cych gwałtownych ulewach. Ponadto jako radni nie chcemy tracić 
kontaktu ze swymi wyborcami, lecz  nawet poprzez echo jaworza 
podać numery telefonów wszystkich rajców tak, aby  mieszkańcy 
mogli na bieżąco zgłaszać problemy radnemu ze swojego okręgu. 
cieszy mnie to, że również nowy wójt, Radosław ostałkiewicz  za-
mierza spotykać się z mieszkańcami w ciągu całej kadencji i tym 
samym być blisko społeczeństwa.  myślę, że  również reaktywa-
cja tzw. spotkań wiejskich, czyli spotkań mieszkańców z radnymi 
i pracownikami urzędu gminy jest dobrą formą nawiązania dialogu 
społecznego. To  jest następny krok w stronę owocnej współpracy.

kolejnym punktem działania jest pozyskanie na własność  bu-
dynków  Goruszki, czy Urzędu Gminy jaworze. To będzie trudne 
– ale nie można pozostawać biernym w tej kwestii. Brakuje nam też 
domu kultury w jaworzu, a jest on naszym mieszkańcom niezbęd-
ny. ważne jest również wypracowanie i wdrożenie ustawowego 
programu ochrony zabytków. 

EJ: Patrząc na wyniki  listopadowych wyborów, mamy w radzie 
układ 7:7 + 1 niezależny. Proszę powiedzieć kilka słów na temat 
perspektywy współpracy w takiej konfiguracji.
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M.Brzezicki: w swoim pierwszym wystąpieniu po wyborze na 
przewodniczącego nowej  rady powiedziałem, że nie interesuje 
mnie polaryzacja na zwolenników wójta i przeciwników, lecz har-
monijna współpraca nas wszystkich dla dobra jaworza.  każdy  
powinien głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, wiedzą 
i sumieniem, mając  zawsze na uwadze dobro, nie komitetu wy-
borczego, nie tylko mieszkańców swego okręgu, ale w pierwszej 
kolejności wszystkich mieszkańców gminy. w przeciwnym wypad-
ku, najbliższe cztery lata będą stracone. jestem  optymistą w tej 
kwestii, gdyż widzę  chęć współpracy z obu stron, a osobiście 
również deklaruję gotowość do konstruktywnej i merytorycznej 
współpracy. Radni z mojego komitetu wyborczego to nie żadna 
„opozycja”, lecz drużyna gotowa do kooperacji z radnymi komitetu 
wójta, tym bardziej, że w programach więcej nas łączy niż dzieli.

EJ: Jakie plany ma Pan jako przewodniczący Rady Gminy 
Jaworze na 2015 rok?

M.Brzezicki: Przez pierwsze dwa miesiące musimy się jako radni 
„dotrzeć”. Potem w komisjach zostanie stworzony plan pracy. Prio-
rytety na najbliższy czas? To pozyskanie funduszy na budowę hali 
sportowej w jaworzu,  nowa lokalizacja pod budowę domu socjal-
nego, zaakceptowana przez okolicznych mieszkańców, wsparcie 
sportu i kultury, a także temat melioracji i retencji, który pozostaje 
nadal aktualny, także w przypadku infrastruktury powiatowej…

EJ: jakie Pana zdaniem są szanse na współpracę z Powiatem 
Bielskim?

M.Brzezicki: jestem już po spotkaniu z radą powiatu i andrze-
jem Płonką - starostą bielskim. widzę duże szanse na   ściślejszą 
współpracę starostwa z naszą gminą. To również dotyczy dróg 
powiatowych oraz transportu publicznego. mimo oczekiwań 
mieszkańców, póki co temat przywrócenia komunikacji miejskiej 
w jaworzu  jest  bardzo odległy, ze względu na wysokie koszty, 
jakie gmina ponosiłaby z tego tytułu, a na dopłaty ze strony miasta 
Bielsko-Biała raczej nie ma szans. Pozostaje więc tylko sprawa 
dopasowania rozkładu jazdy Pks do oczekiwań mieszkańców ja-
worza, no i cen biletów, które nie są konkurencyjne w porównaniu 
z prywatnymi przewoźnikami. dziś stawiamy na współpracę z Pks 
oraz być może wypracowanie własnego rozwiązania i o tym również 
chcę rozmawiać z wójtem w najbliższym czasie.

Na koniec chciałbym na progu Nowego 2015 Roku
złożyć Wszystkim Mieszkańcom Jaworza

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, żeby 
ten rok był rokiem MOŻLIWOŚCI,  dla nas wszystkich, abyśmy 

wszyscy razem łączyli się w działaniu, dla nas, dla naszych  
dzieci… przyszłych pokoleń, w myśl zasady:  

ZGODA BUDUJE - NIEZGODA RUJNUJE

mieczysław Brzezicki
Przewodniczący Rady Gminy jaworze

SESJA  RADY GMINY JAWoRZE VII kADENCJI
PRZEPRoWADZoNA W DNIU 01.12.2014 R.

obrady nowo wybranej rady otworzył radny Paweł Lorek, 
najstarszy spośród nowo wybranych radnych.  

Przewodnicząca Gminnej komisji wyborczej Partycja jakubiec 
wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego gminy 
jaworze oraz wójta gminy jaworze.

 
Radny Paweł Lorek odczytał tekst ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.”

1. jan Bożek przysięgam – tak mi dopomóż Bóg,
2. janina holeksa ślubuję,
3. jerzy Ryrych ślubuję,
4. zbigniew Putek  ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg,
5. krzysztof kleszcz ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg,
6. Roman Urbaś ślubuję,
7. michał hanus ślubuję,
8. edward Podstawny ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg,
9. zygmunt Podkówka ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg,
10. krystyna szczypka ślubuję,
11. jan Bathelt ślubuję,
12. Roman kruczek  ślubuję,
13. Paweł Lorek ślubuję,
14. katarzyna dyaczyńska ślubuję,

Radca Prawny Urzędu Gminy jaworze katarzyna wysogląd 
zwróciła uwagę, iż radny jan Bożek niewłaściwie złożył 
ślubowanie, w związku z tym należy je powtórzyć. Radny Paweł 

Lorek poprosił o ponowne złożenie ślubowania przez radnego 
jana Bożka:

jan Bożek                      ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Paweł Lorek poprosił o złożenie ślubowania przez 

radnego mieczysława Brzezickiego:
mieczysław Brzezicki     ślubuję.
wójt Gminy jaworze Radosław ostałkiewicz podziękował 

za poparcie, jakie on oraz jego komitet wyborczy uzyskał od 
mieszkańców. Przedstawił program wyborczy na najbliższą 
kadencję. wystąpienie zakończył złożeniem ślubowania: 
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko 
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – Tak 
mi dopomóż Bóg.”  

Rada Gminy przegłosowała skład komisji skrutacyjnej 
w osobach: radny jan Bathelt, radny Roman kruczek, radny 
jerzy Ryrych: 15 – głosów za.

Radny Roman kruczek, przewodniczący komisji skrutacyjnej 
przedstawił pokrótce regulamin głosowania w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy jaworze stanowiący załącznik 
do uchwały nr i/1/2014 Rady Gminy jaworze z dnia 1 grudnia 
2014r.

a) zgłaszanie kandydatów
Radna krystyna szczypka zgłosił kandydaturę radnego 

zbigniewa Putka na przewodniczącego Rady Gminy jaworze  
i uzasadniła zgłoszoną kandydaturę.
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w sesji uczestniczyli wszyscy radni, tj 15 członków Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy jaworze mieczysław Brzezicki 
wnioskował, aby do wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy 
jaworze zaplanowanego na sesji, wykorzystać uchwałę podjętą 
na sesji poprzedniej, w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do 
przeprowadzenia głosowania tajnego do wyboru przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących. 

Rada Gminy jaworze przegłosowała wniosek przewodniczącego 
Rady Gminy jaworze mieczysława Brzezickiego.

  

a) zgłaszanie kandydatów
Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnego 

zygmunta Podkówki na wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
jaworze i uzasadniła zgłoszoną kandydaturę.

Radna krystyna szczypka zgłosiła kandydaturę radnego 
zbigniewa Putka na wiceprzewodniczącego Rady Gminy jaworze 
i poinformowała, iż uzasadnienie kandydatury przedstawiła na 
minionej sesji przy okazji zgłoszenia kandydatury radnego na 
przewodniczącego Rady Gminy.

b) przeprowadzenie głosowania
Radny zbigniew Putek złożył na ręce przewodniczącego Rady 

Gminy jaworze pismo o utworzeniu klubu Radnych „jaworze zdrój”.

Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnego 
mieczysława Brzezickiego na przewodniczącego Rady Gminy 
jaworze i uzasadniła zgłoszoną kandydaturę.

Radni zbigniew Putek i mieczysław Brzezicki wyrazili zgodę do 
kandydowanie na przewodniczącego Rady Gminy jaworze.

c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 
Rady Gminy jaworze,

Radny Roman kruczek przewodniczący komisji skrutacyjnej 
odczytał protokół z głosowania tajnego na przewodniczącego Rady 
Gminy jaworze Vii kadencji, w wyniku którego przewodniczącym 
Rady Gminy jaworze Vii kadencji został radny mieczysław Brzezicki. 
8 – głosów za, 7 – głosów przeciw.

Radny Paweł Lorek złożył w imieniu swoim i pozostałych 
radnych gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu Rady 
Gminy jaworze Vii kadencji, przekazując jednocześnie dalsze 
prowadzenie obrad. odczytał uchwałę w sprawie wyboru 
przewodniczącego Rady Gminy jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy jaworze mieczysław Brzezicki 
podziękował za wybór oraz kredyt zaufania, jakim został 
obdarzony przez radnych. Pokrótce przedstawił swój życiorys. 
zadeklarował, iż priorytetami w czasie pełnienia funkcji 
przewodniczącego Rady Gminy jaworze będzie partnerstwo, 
wspieranie i otwartość zarówno w stosunku do wójta gminy 
jaworze jak i wszystkich radnych. stwierdził, że będzie starał 
się reprezentować interesy całej Rady Gminy oraz jak najlepiej 
pracować, wypełniając ustawowe obowiązki. 

Przewodniczący Rady Gminy jaworze mieczysław Brzezicki 
poinformował, iż porządek i sesji podpisywał komisarz wyborczy, 
stąd punkt dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego nie znalazł 
się w porządku obrad. mając powyższe na uwadze wnioskował,  
by dzisiejszą uroczystą sesję zakończyć zgodnie z porządkiem 
obrad.

Radca prawny Urzędu Gminy jaworze katarzyna wysogląd 
potwierdziła, że porządek zaproponowany na dzisiejszą sesję 
został uzgodniony z komisarzem wyborczym, który zawarł w nim 
niezbędne punkty, jakie muszą zostać rozpatrzone na pierwszej 
sesji. stwierdziła, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 
ma obowiązku wybierania na i sesji wiceprzewodniczącego rady. 
stwierdziła, iż rozwiązanie dotyczące zakończenia sesji zgodnie 
z zaplanowanym porządkiem, czy też jej odroczenie jest decyzją 
Rady Gminy jaworze. wniosek radnego zbigniewa Putka jest 
zasadny i jest rozwiązaniem zaistniałej sytuacji, tzn. braku wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy jaworze na sesji.

Rada Gminy jaworze przegłosowała wniosek w sprawie zmian 
porządku obrad dotyczący wprowadzenia dodatkowej uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy jaworze:  
14 – głosów za, 1 – wstrzymujący.

Rada Gminy jaworze głosowała nad wnioskiem radnego 
zbigniewa Putka w sprawie odroczenia obrad dzisiejszej sesji 
i wyznaczenie nowego terminu jej dokończenia:

7 – głosów za, 8 – głosów przeciw.

Przewodniczący Rady Gminy jaworze mieczysław 
Brzezicki poinformował, że nie wpłynął wniosek o wybór 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy na sesji, dlatego wybór ten 
zostanie przeprowadzony podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

w dalszej kolejności RG zajęła się ustaleniem wynagrodzenia 
wójta.

Radny zbigniew Putek wyjaśnił, iż ustawa o pracownikach 
samorządowych określa przedział wynagrodzenia dla wójta 
gminy, stąd proponuje przyjąć wysokość wynagrodzenia, jako jego 
średnią arytmetyczną. w związku z powyższym zaproponował 
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5000 zł; dodatek funkcyjny 
na poziomie 1500 zł; dodatek specjalny w wysokości 20%, co daje 
kwotę 1300 zł. wyjaśnił, iż w takim przypadku kwota końcowa to 
7800 zł brutto.

Rada Gminy jaworze przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za.

SESJA  RADY GMINY JAWoRZE VII kADENCJI
PRZEPRoWADZoNA W DNIU 09.12.2014 R.
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Przewodniczący Rady Gminy jaworze mieczysław Brzezicki 
poinformował o założeniu klubu Radnych „nasze jaworze”.

c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Jaworze

Radny Roman kruczek przewodniczący komisji skrutacyjnej 
odczytał protokół z głosowania tajnego na wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy jaworze Vii kadencji, w wyniku którego 
wiceprzewodniczącymi Rady Gminy jaworze Vii kadencji zostali 
radni zygmunt Podkówka i zbigniew Putek.

ad. 7 Wybór Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze

a) zgłaszanie kandydatów,
Radna krystyna szczypka zgłosiła kandydaturę radnego Romana 

kruczka, edwarda Podstawnego i zbigniewa Putka do pracy 
w komisji.

Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji Budżetu i finansów.
Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnego 

michała hanusa i jerzego Ryrycha do pracy w komisji.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji Budżetu i finansów.

b) powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie powołania komisji 

Budżetu i finansów Rady Gminy jaworze: 15 – głosów za.

c) wybór przewodniczącego komisji Rady Gminy Jaworze,
wiceprzewodniczący Rady Gminy jaworze zbigniew Putek 

poinformował, iż członkowie komisji Budżetu i finansów na 
przewodniczącego komisji zaproponowali radnego Romana 
kruczka.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za.

ad. 8 Wybór Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy 
Jaworze:

a) zgłaszanie kandydatów,
Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnego 

michała hanusa i jerzego Ryrycha do pracy w komisji.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji Gospodarki i infrastruktury.
Radny Roman kruczek zgłosił kandydaturę radnego jana 

Bathelta, krzysztofa kleszcza i Pawła Lorka do pracy w komisji.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji Gospodarki i infrastruktury.

b) powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

c) wybór przewodniczącego komisji Rady Gminy Jaworze.
Radny jerzy Ryrych poinformował, iż członkowie komisji 

Gospodarki i infrastruktury na przewodniczącego komisji 
zaproponowali radnego krzysztofa kleszcza.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

ad. 9 Wybór Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady 
Gminy Jaworze:

a) zgłaszanie kandydatów,
Radny jan Bożek zgłosił swoją kandydaturę do pracy w komisji.
wiceprzewodniczący Rady Gminy jaworze zbigniew Putek zgłosił 

kandydaturę do pracy w komisji.
Radny krzysztof kleszcz wyraził zgodę na pracę w komisji mienia 

i Gospodarki nieruchomościami.

Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnego 
zygmunta Podkówki do pracy w komisji.

Radny wyraził zgodę na pracę w komisji mienia i Gospodarki 
nieruchomościami.

b) powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

c) wybór przewodniczącego komisji Rady Gminy Jaworze
Radny krzysztof kleszcz poinformował, iż członkowie komisji 

mienia i Gospodarki nieruchomościami na przewodniczącego 
komisji zaproponowali radnego jana Bożka.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

ad. 10 Wybór Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Gminy Jaworze:

a) zgłaszanie kandydatów,

Radny edward Podstawny zgłosił kandydaturę radnego jana 
Bathelta, Pawła Lorka i krzysztofa kleszcza do pracy w komisji.

Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji Rolnictwa i ochrony 
Środowiska.

Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnego 
zygmunta Podkówki i Romana Urbasia do pracy w komisji.

Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji Rolnictwa i ochrony 
Środowiska.

b) powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

c) wybór przewodniczącego komisji Rady Gminy Jaworze.
Radny zygmunt Podkówka poinformował, iż członkowie komisji 

Rolnictwa i ochrony Środowiska na przewodniczącego komisji 
zaproponowali radnego jana Bathelta.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

ad. 11 Wybór Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy 
Jaworze:

a) zgłaszanie kandydatów,
Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnej janiny 

holeksy oraz radnych michała hanusa i Romana Urbasia do pracy 
w komisji.

Radna janina holeksa oraz radni michał hanus i Roman Urbaś 
wyrazili zgodę na pracę w komisji samorządu i spraw Lokalnych.

Radny jan Bathelt zgłosił kandydaturę radnej krystyny szczypki 
oraz radnego Pawła Lorka do pracy w komisji.

Radna krystyna szczypka oraz radny Paweł Lorek wyrazili zgodę 
na pracę w komisji samorządu i spraw Lokalnych.

b) powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

c) wybór przewodniczącego komisji Rady Gminy Jaworze.
Radny michał hanus zgłosił kandydaturę radnej janiny holeksy 

na przewodniczącą komisji samorządu i spraw Lokalnych.
Radny Roman kruczek zgłosił kandydaturę radnej krystyny 

szczypki na przewodniczącą komisji samorządu i spraw Lokalnych.
Radca prawny Urzędu Gminy jaworze katarzyna wysogląd 

poinformowała, iż w zaistniałej sytuacji, głosując na przewodniczącego 
komisji, radni głosują za poszczególnymi radnymi, ewentualnie 
mogą wstrzymać się od głosowania.
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Rada Gminy jaworze głosowała kandydaturę radnej janiny 
holeksa na przewodniczącą komisji samorządu i spraw Lokalnych: 
8 – głosów za.

Rada Gminy jaworze głosowała kandydaturę radnej krystyny 
szczypki na przewodniczącą komisji samorządu i spraw Lokalnych: 
7 – głosów za.

ad. 12 Wybór Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy 
Jaworze:

a) zgłaszanie kandydatów,
Radny jan Bożek zgłosił swoją kandydaturę do pracy w komisji.
Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnej janiny 

holeksy oraz swoją kandydaturę do pracy w komisji.
Radna janina holeksa wyraziła zgodę na pracę w komisji zdrowia 

i spraw społecznych.
Radny Paweł Lorek zgłosił kandydaturę radnego zbigniewa Putka 

i edwarda Podstawnego do pracy w komisji.
wiceprzewodniczący Rady Gminy zbigniew Putek i radny edward 

Podstawny wyrazili zgodę na pracę w komisji.

b) powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

c) wybór przewodniczącego komisji Rady Gminy Jaworze.
Radna janina holeksa poinformowała, iż członkowie komisji 

zdrowia i spraw Lokalnych na przewodniczącą komisji zaproponowali 
radną katarzynę dyaczyńską.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

ad. 13 Wybór doraźnej Komisji Uzdrowiskowej Rady Gminy 
Jaworze:

a) zgłaszanie kandydatów
Radny krzysztof kleszcz zgłosił kandydaturę radnej krystyny 

szczypki oraz radnego jana Bathelta i zbigniewa Putka do pracy 
w komisji.

Radna krystyna szczypka, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
zbigniew Putek oraz radny jan Bathelt wyrazili zgodę na pracę 
w komisji.

Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnego 
zygmunta Podkówki oraz swoją kandydaturę do pracy w komisji.

wiceprzewodniczący Rady Gminy zygmunt Podkówka wyraził 
zgodę na pracę w komisji.

b) powołanie komisji stałych Rady Gminy Jaworze, ustalenie 
przedmiotu ich działania oraz określenie ich składu osobowego,

Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

c) wybór przewodniczącego komisji Rady Gminy Jaworze.
wiceprzewodniczący Rady Gminy zbigniew Putek poinformował, 

iż członkowie doraźnej komisji Uzdrowiskowej na przewodniczącą 
komisji zaproponowali radną krystynę szczypkę.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

ad. 14 Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze:

a) zgłaszanie kandydatów,
Radny jan Bożek zgłosił swoją kandydaturę do pracy w komisji.

Radna katarzyna dyaczyńska zgłosiła kandydaturę radnego 
jerzego Ryrycha oraz swoją kandydaturę do pracy w komisji.

Radny jerzy Ryrych wyraził zgodę na pracę w komisji Rewizyjnej.
Radny krzysztof kleszcz zgłosił kandydaturę radnej krystyny 

szczypki i radnego Romana kruczka do pracy w komisji.
Radna krystyna szczypka i radny Roman kruczek wyrazili zgodę 

na pracę w komisji.

b) powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze i ustalenie 
jej składu,

Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

c) wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Jaworze.

Radna katarzyna dyaczyńska poinformowała, iż członkowie 
komisji Rewizyjnej na przewodniczącego komisji zaproponowali 
radnego jerzego Ryrycha.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

ad. 15
Przewodniczący Rady Gminy jaworze mieczysław Brzezicki 

poinformował o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych – 
stan na dzień 1 grudnia 2014 r. Przedstawił procedurę wypełnienia 
oświadczenia majątkowego oraz termin, do którego należy je złożyć. 
wiceprzewodniczący Rady Gminy zbigniew Putek uszczegółowił 
informacje dotyczące sposobu wypełnienia oświadczenia, 
stwierdzając jednak, iż jest to oświadczenie indywidualne radnego 
i każdy odpowiada za treść w nim zawartą.

wiceprzewodniczący Rady Gminy zbigniew Putek złożył 
rezygnację z członkostwa w społecznej Radzie ochrony i odnowy 
zabytków. w związku z powyższym przewodniczący Rady Gminy 
jaworze mieczysław Brzezicki poprosił, aby kluby radnych 
porozumiały się w kwestii wyznaczenia nowego członka z ramienia 
Rady Gminy do społecznej Rady odnowy i ochrony zabytków.

wiceprzewodniczący Rady Gminy zbigniew Putek poinformował, 
iż w związku ze zmianą składu Rady Gminy jaworze nastąpiła 
konieczność uzupełnienia składu Rady społecznej samodzielnego 
Gminnego zakładu opieki zdrowotnej.  wyjaśnił, iż przedstawicielem 
Rady Gminy w Radzie społecznej była między innymi radna irena 
mikler, która nie została wybrana na radną obecnej kadencji. 
Przedstawił dotychczasowy skład Rady społecznej. stwierdził, iż 
radni, którzy zostali wybrani na obecną kadencję mogą pozostać 
członkami Rady społecznej, jeśli Rada Gminy wyrazi taką wolę.

ad. 16, 17
Radna janina holeksa zapytała, czy wójt gminy jaworze powołał 

swojego zastępcę, czy jest to funkcja społeczna. wójt gminy 
jaworze Radosław ostałkiewicz poinformował, iż na zastępcę wójta 
powołana została dotychczasowa sekretarz Gminy jaworze anna 
skotnicka-nędzka i uzasadnił wybór. wyjaśnił również, iż zastępca 
wójta Gminy jaworze nie jest funkcją społeczną, a zatrudnienie 
wynika z nawiązania stosunku pracy. Radna janina holeksa 
zapytała, czy w związku z wyborem na zastępcę wójta obecnej 
sekretarz gminy, to rada gminy nie powinna odwołać sekretarza. 
wójt gminy jaworze Radosław ostałkiewicz wyjaśnił, iż ustawa 
o pracownikach samorządowych oraz ustawa o samorządzie 
gminnym uległa zmianie i do obowiązków Rady Gminy jaworze już 
nie należy powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy. 
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•	 komisja Rewizyjna
•	 komisja Budżetu i finansów
•	 komisja Gospodarki i infrastruktury
•	 komisja samorządu i spraw Lokalnych
•	 komisja mienia i Gospodarki nieruchomościami
•	 komisja Rolnictwa i ochrony Środowiska
•	 komisja zdrowia i spraw społecznych

ndj - komitet nasz dom jaworze
jz- komitet jaworze zdrój

ciR- komitet człowiek i Rodzina

komisja Rewizyjna
Skład komisji:

•	 Jerzy Ryrych, NDJ - przewodniczący komisji
•	 Jan Bożek, CiR
•	 katarzyna Dyaczyńska, NDJ
•	 Roman kruczek, JZ
•	 krystyna Szczypka, JZ

komisja BUdŻeTU i finansów
Skład komisji:

•	 Roman kruczek, JZ - przewodniczący komisji
•	 Michał Hanus, NDJ
•	 Edward Podstawny, JZ
•	 Zbigniew Putek, JZ
•	 Jerzy Ryrych, NDJ

  
komisja GosPodaRki i infRasTRUkTURy

Skład komisji:
•	 krzysztof kleszcz, JZ - przewodniczący komisji
•	 Jan Bathelt, JZ
•	 Michał Hanus, NDJ
•	 Paweł Lorek, JZ
•	 Jerzy Ryrych, NDJ

komisja samoRządU i sPRaw LokaLnych
Skład komisji:

•	 Janina Holeksa, NDJ - przewodnicząca komisji 
•	 Michał Hanus, NDJ
•	 Paweł Lorek, JZ
•	 krystyna Szczypka, JZ
•	 Roman Urbaś, NDJ

 
komisja mienia i GosPodaRki nieRUchomoŚciami

Skład komisji:
•	 Jan Bożek, CiR - przewodniczący komisji
•	 krzysztof kleszcz, JZ
•	 Zygmunt Podkówka, NDJ

 
komisja RoLnicTwa i ochRony ŚRodowiska

Skład komisji:
•	 Jan Bathelt, JZ - przewodniczący komisji 
•	 krzysztof kleszcz, JZ
•	 Paweł Lorek, JZ
•	 Zygmunt Podkówka, NDJ
•	 Roman Urbaś, NDJ

 
komisja zdRowia i sPRaw sPołecznych

Skład komisji:
•	 katarzyna Dyaczyńska, NDJ - przewodnicząca   
 komisji 
•	 Jan Bożek, CiR
•	 Janina Holeksa, NDJ
•	 Edward Podstawny, JZ
•	 Zbigniew Putek, JZ

koMISJE STAłE RADY GMINY JAWoRZE

DANE LICZBoWE o MIGRACJI  MIESZkAŃ-
CóW GMINY JAWoRZE W RokU 2014

Zameldowania na pobyt stały
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Razem

1 2 3 4
Mieszkańcy przybyli z innej gminy 77 68 145
Urodzenia  (meldunek z urzędu) 37 27 64
Zameldowanie w drodze decyzji 
administracyjnej 0 0 0

Razem 114 95 209
Przemeldowania w obrębie gminy Jaworze na pobyt stały

Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Razem
1 2 3 4

Przemeldowania w obrębie gminy 
Jaworze 22 19 41

Zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Razem

1 2 3 4
Pobyt czasowy mieszkańców 
gminy  Jaworze 
poza obszarem gminy

67 48 115

Pobyt czasowy mieszkańców z 
innych gmin – obywateli  RP - na 
obszarze gminy Jaworze

57 129 186

Pobyt czasowy cudzoziemców  
na obszarze gminy Jaworze 5 7 12

Zameldowania na pobyt czasowy do  3 miesięcy
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Razem

1 2 3 4
Pobyt czasowy mieszkańców z 
innych gmin – obywateli  RP - na 
obszarze gminy Jaworze

6 2 8

Pobyt czasowy cudzoziemców  
na obszarze gminy Jaworze 2 3 5

Wymeldowania z pobytu stałego
Rodzaj meldunku Kobiety Mężczyźni Razem

1 2 3 4
Mieszkańcy opuszczający gminę 
Jaworze 69 51 120
Zgony (wymeldowanie z urzędu) 25 35 60
Wymeldowanie w drodze decyzji 
administracyjnej 2 0 2
Razem 96 86 182

sporządziła: Barbara Pieczara
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ZESTAWIENIE LICZBoWE MIESZkAŃCóW GMINY JAWoRZE WEDłUG WIEkU – Rok 2014

ogółem zameldowanych na pobyt stały:   6755, w tym:  kobiet –  3496,  mężczyzn – 3259, osób pełnoletnich - 5469          
Legenda : k- kobieta, m- mężczyzna

sporządziła: Barbara Pieczara

nUmeR 
okRĘGU imię  nazwisko nr telefonu

wójt  Gminy jaworze  
Radosław ostałkiewicz 33 828 66 11

1 jan Bożek 724871276
2 janina holeksa 33 8172030

3 jerzy Ryrych 663627989, 
33 8172817

4 mieczysław Brzezicki 518529494
5 zbigniew Putek 33 8172883
6 krzysztof kleszcz 33 8172203

7 Roman Urbaś 664019726  
po godz. 16.00

8 michał hanus 603580673
9 edward Podstawny 725766784

10 zygmunt Podkówka 33 8172118,  
792754200

11 krystyna szczypka 33 8172609
12 jan Bathelt 600540814
13 Roman kruczek 793300886
14 Paweł Lorek 33 8172529
15 katarzyna dyaczyńska 723070808

WYkAZ NR TELEfoNóW RADNYCH I WóJTA

same wymiary i format się nie zmienią – jak widać poniżej - na-
dal będzie to prostokątna, plastikowa karta.

dotychczasowe dokumenty będą oczywiście honorowane  
i aktualne, zgodnie z terminem utraty ich ważności ujawnionej na 
samym dokumencie /prawy dolny róg strony ze zdjęciem/.

msw nie będzie wymuszało na obywatelach zmiany dowodu, 
nawet jeśli ktoś takowy dokument wyrobił np. dopiero pod koniec 
2014 roku, czyli wg dotychczasowych reguł obowiązywania.

nowe dowody będą miały 10-letni termin ważności; z wyjątkiem 
dowodu osobistego wyda wanego dzieciom poniżej 5-go roku ży-
cia, który będzie ważny przez 5 lat.

dowody osobiste nie będą już zawierały informacji o adresie 
zameldowania, kolorze oczu czy wzroście oraz zeskanowanego 
podpisu posiadacza dowodu. 

w myśl nowych przepisów  - z dniem 1 marca 2015 r. - utwo-
rzony zostanie elektroniczny rejestr dowodów osobistych. dostęp 
do niego będą miały tylko urzędy gmin. 

dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie 
można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, nieza-

oD 1 MARCA 2015 R. BĘDą oBoWIąZYWAłY 
NoWE WZoRY DoWoDóW oSoBISTYCH
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URoCZYSTY „fINAł”  
LGD ZIEMIA BIELSkA
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyło się pod hasłem „finał” 

uroczyste podsumowanie działalności Lokalnej Grupy działania 
ziemia Bielska w latach 2008-2014. wśród zaproszonych gości 
znaleźli się między innymi: starosta bielski Andrzej Płonka, 
burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący i członkowie rad gmin, 
sołtysi, przedstawiciele Urzędu marszałkowskiego województwa 
Śląskiego, agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa, 
a także zaprzyjaźnione LGd z województwa śląskiego oraz inne 
instytucje, z którymi LGd współpracowała w mijającym okresie 
programowania. na tak wyjątkowym wydarzeniu nie zabrakło 
również zarządu, Rady i innych członków stowarzyszenia oraz  
beneficjentów, którzy pozyskali środki za pośrednictwem LGd.

Uczestników powitał  Marian Trela – burmistrz gminy wilamowice, 
a zarazem prezes stowarzyszenia. Głównym prowadzącym 
spotkanie był Witold Magryś, od kilkunastu lat zajmujący się 
działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, animator 
partnerstw lokalnych, koordynator sieci LGd w województwie 
śląskim.

czym jest podejście LeadeR, na którym opiera się działalność 
LGd? czy było warto? co się zmieniło w terenie? co przed 
nami? Te tematy zostały poruszone w pierwszej części spotkania. 
ważnym punktem programu była dynamiczna prezentacja 
podsumowująca całą działalność LGd (zarówno w zakresie 
projektów realizowanych przez beneficjentów, jak i działań 
własnych stowarzyszenia), ukazująca konkretne i widoczne efekty 
7 lat wspólnej pracy, podczas których rozdysponowano 15 mln zł. 
następnie przyznano kilka wyróżnień w wybranych kategoriach 

związanych z przeprowadzanymi naborami wniosków. w kategorii 
„Pierwszy wniosek złożony w biurze LGd” statuetkę otrzymała 
parafia rzymskokatolicka p.w. narodzenia nmP w Porąbce. 
statuetka w kategorii „Pierwszy i najszybciej zrealizowany projekt” 
przypadła janowi Batheltowi, a w kategorii „Projekt najwyżej 
oceniony przez Radę LGd” został wyróżniony projekt wiesława 
Gadochy. z kolei za organizację, która zrealizowała najwięcej 
projektów, uznano ochotniczą straż Pożarną międzyrzecze Górne, 
a najaktywniejszym ośrodkiem kultury okazał się Gok z jasienicy.

na zakończenie uczestnicy uroczystego spotkania otrzymali  
publikację pod tytułem „wspólny sukces” (która jest również 
dostępna bezpłatnie w biurze LGd) oraz kalendarz na 2015 rok 
podsumowujący działalność LGd.

/jj/ foto: z archiwum LGd
http://www.powiat.bielsko.pl/

RoZMoWA Z WIESłAWEM GADoCHą  
I JANEM BATHELTEM
Jan Bathelt - radny  RG Jaworze, rolnik, gospodaruje na 

ponad 75 ha ziemi (swojej i dzierżawionej), zajmuje się produk-
cją roślinną (zboża, rzepak i kukurydza) oraz hodowlą bydła 
i sprzedażą mleka.

EJ: Proszę  powiedzieć,  czego konkretnie dotyczy otrzymana 
statuetka i wyróżnienie LGD Ziemia Bielska?

Jan Bathelt: otrzymałem  wyróżnienie LGd ziemia Bielska w ka-
tegorii: „Pierwszy i najszybciej zrealizowany projekt”. wnioskowałem 
o pomoc na zakup maszyn rolniczych w celu świadczenia usług 
rolniczych dla ludności. cały projekt realizowany był w ramach pro-
gramu LeadeR (Leader jest   partnerskim podejściem do rozwoju 
obszarów wiejskich realizowanym przez Lokalne Grupy działania, 
polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej 
strategii Rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyj-

nych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, 
historyczne itp.), a wniosek skladałem w ramach projektu: „Róż-
nicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. celem projektu 
jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania 
lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, 
działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na 
tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia 
poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Taką działalność  prowa-
dzę od wielu lat, a teraz, skoro nadarzyła się okazja do odnowienia 
parku maszynowego, postanowiłem skorzystać  z możliwości i udało 
się. Tym bardziej, że w samym programie było założenie, że osoba 
starająca się o unijną dotację prowadzi już działalność o podobnych 
charakterze.

EJ: Czy to pierwsze unijne pieniądze, jakie udało się Panu 
pozyskać?

leżnie od miejsca zamiesz-
kania, a także drogą elek-
troniczną.

do wniosku o wydanie 
dowodu osobistego trze-
ba będzie dołączyć jedynie 
zdjęcie sprzed maksymal-
nie 6 miesięcy. fotografia 
będzie musiała spełniać ta-
kie wymagania jak w przypadku paszportów.

łatwiej też będzie otrzymać za świadczenie o zgubieniu do-
wodu; teraz będzie mógł je wystawić odpowiedni organ samo-
rządu gminnego, gdzie zgłosimy utratę swojego dokumentu, 
a nie jak dotychczas, wyłącznie wystawca do wodu.

nowy wzór dowodu osobistego nie będzie wymagał jego wy-

miany w przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania, ale 
załatwiając kredyt czy po-
życzkę, założenie konta czy 
w innej sprawie petent bę-
dzie zobowiązany do przed-
łożenia z urzędu gminy za-
świadczenia potwierdzają-
cego jego miejsce zamiesz-
kania /zameldowania/.

fot. msw.gov.pl
Źródło: msw, aleksandra zagórska

kierownik Usc w jaworzu
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Po SPoTkANIU Z MIkołAJEM

oŚRoDEk PRoMoCJI GMINY

6 grudnia 2014 roku ośrodek Promocji 
Gminy jaworze zorganizował spotkanie 
z mikołajem w sali osP jaworze. w imprezie 
wzięło udział piędziesięcioro dzieci. Podczas 
spotkania one miały możliwość kolorowania 
świątecznych i bajkowych kolorowanek oraz de-
korowania choinki. następnie aktorzy z teatru 
„maska“ z krakowa wystawili przedstawienie 

pt. „Świąteczna przygoda“. na zakończenie przedstawienia pojawił 
się św. mikołaj, który wręczył dzieciom prezenty przyniesione przez 
rodziców oraz upominki ufundowane przez firmę „wader-woźniak“. 
dzieci i dorośli delektowali się słodkim poczęstunkiem, który otrzyma-
liśmy od Pani Barbary łukosz z firmy Trumpf mauxion chocolates sP. 

Jan Bathelt: już wcześniej korzystałem z różnych programów 
unijnych, udało się pozyskać dotację na modernizację gospodarstwa 
rolnego oraz pieniądze z agencji Rolnej z częstochowy. wcześniej 
było to stosunkowo proste, gdyż mało rolników starało się o środki  
unijne, zatem pozyskanie dotacji było łatwiejsze. z natury nie należę 
do sceptyków, dlatego na początku sam pisałem wnioski o dotacje 
(Program operacyjny 2004-2006). z czasem  stawały się one coraz 
bardziej czasochłonne, w  końcu jestem rolnikiem, a nie urzędnikiem, 
więcej czasu zajmuje mi praca na roli, hodowla bydła i sprzedaż 

mleka. o pomoc w pisaniu wniosków zwróciłem się do  ośrodka 
doradztwa Rolniczego. Teraz rzeczywiście w tych programach 
okołorolniczych jest już spora konkurencja, trzeba napisać dobry 
projekt, aby przejść wszystkie etapy kwalifikacyjne  i coś uzyskać. 
wyróżnienie LGd ziemia Bielska  jest dla mnie miłym zaskoczeniem. 
mam nadzieję, że mój przykład zachęci innych rolników czy  mikro-
przedsiębiorców do  szukania programów pozwalających  nie tylko 
pozyskać środki finansowe, ale i poszerzyć, a także zmodernizować 
swoją działalność.

Wiesław Gadocha - prezes firmy mador Gadocha, działa w sekto-
rze motoryzacyjnym od prawie 30 lat. w 1986 roku powstał warsztat 
mechaniki samochodowej z autoryzacją  byłej fabryki samochodów 
małolitrażowych w Bielsku-Białej (posiadanie autoryzacji  fsm 
wówczas należało do rzadkości w przypadku prywatnych podmiotów  
gospodarczych), od 20 lat autoryzowany partner francuskiej marki 
Renault, potem Renault i dacia, natomiast obecnie  firma mador-
Gadocha prowadzi sprzedaż  samochodów nowych i używanych 
różnych marek, w dalszym ciągu w zakresie napraw i diagnostyki  
jest autoryzowanym partnerem Renault. firma prowadzi również   
zakład blacharsko-lakierniczy, naprawy powypadkowe oraz na ży-
czenia klientów remonty blacharskie różnych marek samochodów, 
a także stację kontroli pojazdów.

EJ:  Proszę powiedzieć, w jakiej kategorii uzyskał Pan wyróż-
nienie LGD Ziemia Bielska  i czego ono konkretnie dotyczyło?

Wiesław Gadocha: nagrodę otrzymałem w kategorii „Projekt 
najwyżej oceniony przez Radę LdG ziemia BieLska”. Pod uwagę 
brano projekt realizowany przez agencję Restrukturyzacji Rolnictwa 
z częstochowy na aktywizację terenów wiejskich. nasz projekt, który 
zyskał to zaszczytne wyróżnienie, dotyczył zakładu blacharsko-la-
kierniczego, znajdującego się za salonem sprzedaży samochodów 
przy ul. Bielskiej w jaworzu. Projekt udało się zrealizować w całości. 
Po trzech latach wdrażania został  pozytywnie zaopiniowany i rozli-
czony.  To dla nas naprawdę duży sukces  i poważne wyróżnienie.

EJ: Czy  łatwo było pozyskać  fundusze na taką inwestycję?

Wiesław Gadocha:  Powiem tak, jeżeli w ramach danego pro-
gramu są środki do pozyskania i jest określony cel, a nasze - jako 
firmy - działania i plany wpisują się w program unijny, to jest to  za-
danie w pewnym sensie uproszczone, ale nie łatwe.  nie jesteśmy 
przecież  sami  na rynku, mamy konkurencję, która również stara się 
pozyskać  środki z tego programu. nasz projekt okazał się najlepszy 
i to duży sukces. współpracuję z osobą, która potrafi pisać projekty, 
a ja określam, co chcemy zrealizować. Potem przychodzi  czas na 
porównanie naszych potrzeb i oczekiwań z tym, co jest zawarte 
w programie unijnym. Tak więc jedni muszą wiedzieć, co konkretnie 
chcą realizować w przyszłości, a inna osoba musi wiedzieć, w jaki 
program z  tym projektem „wejść”. Tak było i w tym przypadku, gdy 

okazało się że doskonale napisany projekt  w pełni współgra, z na-
szymi oczekiwaniami i planami rozwoju firmy.

 
EJ: Czy to są pierwsze środki unijne, jakie udało się pozyskać 
na  rozwój firmy?

Wiesław Gadocha: Tak, to są pierwsze unijne pieniądze  dla 
naszej firmy. jesteśmy na etapie składania wniosków w kolejnych 
programach, ale to już przyszłość i nie chciałbym teraz  rozliczać 
przysłowiowych „gruszek na wierzbie”. cieszę się niezmiernie 
z realizacji tego projektu  i jego efektów, to nie  tylko nagroda - gala 
w Teatrze Polskim - ale to wymierny sukces naszej firmy  i lokalnej 
społeczności…

EJ: Jakie konkretne wymierne efekty przyniósł przedsiębior-
stwu nagrodzony program?

Wiesław Gadocha: z jednej strony są to nowoczesne stanowiska 
pracy w zakładzie blacharsko-lakierniczym, z drugiej nowe etaty. 
zgodnie z unijnym programem mieliśmy stworzyć dwa nowe miej-
sca pracy, po trzech latach wdrażania programu - stworzyliśmy 10 
dodatkowych etatów, a to naprawdę dużo. nasz rynek pracy  nie jest 
zbyt dynamiczny, a nam udało się dzięki środkom unijnym zwiększyć 
zatrudnienie pięciokrotnie, mowa o zakładzie blacharsko-lakierni-
czym mador Gadocha w jaworzu. Pozyskane środki wpisują się nie 
tylko w nowe miejsca pracy, ale również w nowy sprzęt techniczny, 
nowe usługi dla ludności oraz w nieco mniejszym znaczeniu dla 
klienta: nowe oznakowanie i  logo firmy. Pozyskany sprzęt tech-
niczny pozwala poszerzyć spektrum działania firmy, jeśli chodzi o 
różnorodność marek pojazdów. Tym samym w swej działalności nie 
ograniczamy się do marki Renault i dacia, ale możemy świadczyć 
usługi w bardzo szerokim zakresie dla innych marek pojazdów. 
Planujemy skorzystać z innych środków w ramach Przestrzeni  
finansowej 2013-2020 i dalej  poszerzać działalność naszej firmy, 
ale co i na ile uda się zrealizować – czas pokaże. jestem jednak 
optymistą w tym zakresie, ponieważ przedsiębiorstwo posiada 
profesjonalny zespół pracowników, począwszy od  sprzedawców, 
diagnostów, mechaników, elektryków po blacharzy. z  taką drużyną 
można myśleć o przyszłości…

Pf
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PoWITANIE NoWEGo RokU  
W AMfITEATRZE

31 grudnia w godzinach wieczornych do amfiteatru przybyli 
mieszkańcy jaworza, którzy chcieli wspólnie powitać nowy Rok. 
Pogoda wyjątkowo sprzyjała plenerowej imprezie, a chętnych do 
udziału w darmowej zabawie sylwestrowej nie zabrakło. organi-
zatorem przedsięwzięcia był ośrodek Promocji Gminy jaworze. 
Życzenia do uczestników skierowali: Radosław G. ostałkiewicz - 
wójt gminy jaworze oraz przewodniczący jaworzańskich radnych 
mieczysław Brzezic-
ki.  w spotkaniu z ra-
mienia samorządu 
uczestniczyli również: 
wiceprzewodniczący 
Rady Gminy jaworze 
- zygmunt Podkówka 
i zbigniew Putek oraz 
anna skotnicka nędz-
ka - zastępca wójta 

Gminy jaworze, a także radni, przedstawiciele organizacji poza-
rządowych i mieszkańcy jaworza. Po toaście i pokazie sztucznych 
ogni nadszedł czas na wspólną zabawę.

foto: oPG

BETLEJEMSkIE ŚWIATEłko PokoJU 
W JAWoRZU
w kościele pw. św. józefa Robotnika w niedzielę 14 grudnia 

harcerki i harcerze związku harcerstwa Polskiego otrzymali od 
słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Tym pięknym 
gestem rozpoczęła się jego wędrówka, która trwała do 24 grudnia. 
spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia Betle-
jemskiego Światła Pokoju na ołtarz sviteckiego kościoła. niesio-
ne przez słowackich skautów przemierzyło drogę aż z wiednia. 
na słowację przybyły reprezentacje harcerskie z całej Polski. 

dzięki ich obecności świątynię wypełniła atmosfera radosnego 
oczekiwania i skautowego braterstwa. Płonący przy ołtarzu 
płomień rozgrzewał serca wszystkich wokół i sprawiał, że idea 
mu towarzysząca stała się bliska i obecna, jak nigdy dotąd. 
Po zakończonej liturgii nastąpiła najważniejsza część nabożeństwa 
– przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. do Polski trafiło 
ono przez ręce naczelnika związku harcerstwa Polskiego, hm. 
małgorzaty sinicy. następnie delegacje wszystkich 17 chorągwi 
rozpaliły płomień dla siebie, by jeszcze tego dnia przewieźć go 
do swoich chorągwi.

info na podstawie: http://www.swiatlo.zhp.pl/ 
*************

w jaworzu przekazanie światełka odbyło się 23 grudnia, zuchy 
i harcerzy reprezentowali: zuzanna czader, Patrycja Leś, zuzanna 
Buzderewicz, marta Buzderewicz, zosia czader i franek owcza-
rek. natomiast całością „akcji” dowodziła hm joanna Buzderewicz.  
Światełko Pokoju przyjął wójt Radosław ostałkiewicz. miejmy na-
dzieję, że w 2015 roku betlejemskie światełko przyniesie Pokój 
w naszych domach i gminie.

opracowanie : Redakcja ej

informacja oPG

z o.o. ze skoczowa; były też słodkości zakupione przez organizatora. 
Podczas imprezy zorganizowano kiermasz świąteczny, na którym 
uczestnicy mieli możliwość zakupu ozdób i kartek świątecznych 
wykonanych przez lokalnych twórców. impreza upłynęła w miłej 
i ciepłej mikołajkowej atmosferze.

dziękujemy firmie wader-woźniak - polskiemu producentowi 

zabawek, centrum zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara, Barbarze 
łukosz i firmie Trumpf mauxion chocolates sP. z o.o. za zaanga-
żowanie w mikołajową akcję organizowaną dla dzieci przez ośrodek 
Promocji Gminy jaworze. dziękujemy za Państwa udział i wsparcie 
tego wyjątkowego dla dzieci wydarzenia.
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DEBATA - RUCH I ZDRoWIE 

30 października 2014 roku w gimnazjum w jaworzu 
odbyła się debata na temat lekcji wychowania fizyczne-
go, w której uczestniczyli przedstawiciele klas i wuefiści.

 Podczas rozmów zastanawialiśmy się, co można 
zrobić, aby zajęcia stały się jeszcze ciekawsze oraz 
lepiej dostosowane do naszych potrzeb.

 w gąszczu pytań i odpowiedzi ustalono, że uczniowie 
powinni mieć większy wpływ na decyzje dotyczące 
wykonywanych ćwiczeń oraz rozgrywek. Bardzo 
chcieliśmy, aby przy naszej szkole powstała nowa hala 
sportowa, ale Pani dyrektor wytłumaczyła, że realizacja 
tego projektu zajmie trochę czasu.

 kolejnym tematem podjętym przez uczniów był 
obowiązek noszenia jednolitych strojów podczas zajęć 
wychowania fizycznego, który jednak pozostał niezmie-
niony.

 Podsumowując obrady, wyciągnięto następujące 
wnioski ogólne:
1. Lekcje wychowania fizycznego są dobrze prowa-

dzone, pozwalają na rozwijanie i doskonalenie 
umiejętności uczniów.

2. Uczniowie mają możliwość współdecydowania o re-
alizowanych treściach, ponadto poznają różne formy 
aktywności fizycznej.

3. należy zwrócić uwagę na modernizację bazy szkoły.

Tomasz Ryrych
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w minionym roku po raz kolejny został zorganizowany kiermasz 
ozdób świątecznych. swoistą atmosferę zbliżających się świąt 
można było odczuć już w holu przedszkola. wszystkie ozdoby 
zostały zaprezentowane na specjalnie przygotowanych stoiskach. 
Pomysłów nie zabrakło. wśród rozmaitości znalazły się choinki 
z szyszek, piórek i makaronu. kompozycje  stroików wypełniły 
świece, bombki i gwiazdy betlejemskie. aniołki ozdobiono koralika-
mi,  cekinami oraz  piórkami. wśród prezentowanych prac i ozdób 
znalazły się kartki świąteczne i witraże. dużym zainteresowaniem 

cieszyły się chatka z ciastek i pierniki misternie ozdabiane lukrem. 
wystawę wzbogaciły też prace samych dzieci. w pracach twór-
czych małym artystom pomagały nauczycielki. kiermasz wzbudził 
ogromne zainteresowanie zarówno rodziców, jak i dzieci. dzięku-
jemy rodzicom, którzy zaangażowali się  w wykonanie i sprzedaż 
ozdób świątecznych.  Podziękowania kierujemy też w stronę 
dziadków, którzy zaprezentowali swoje koronkowe ozdoby na 
choinkę.  fundusze zebrane podczas kiermaszu zasiliły konto 
Rady Rodziców i zostały wykorzystane na imprezę mikołajową 
dla przedszkolaków.

NASZE DZIECI, NASZA MłoDZIEż

ŚWIąTECZNY kIERMASZ  
W PRZEDSZkoLU NR 2

nauczycielka Lidia kubala

ŚW. MIkołAJ WŚRóD PRZEDSZkoLAkóW 
W PRZEDSZkoLU NR 2

Święty mikołaj żył dawno, dawno temu. Urodził się prawdopo-
dobnie w połowie ii wieku w pobożnej i bardzo bogatej rodzinie, 
w mieście Patera nad morzem Śródziemnym w Licji – krainie azji 
mniejszej – należącej do cesarstwa Rzymskiego. już we wcze-
snym dzieciństwie wyróżniał się pobożnością i dobrocią. Był nie-
zwykle czuły na ludzką biedę i niedole. z wielką radością rozdawał 
swe mienie wszystkim będącym w potrzebie mieszkańcom Patery. 
To, co wiemy o jego życiu, pochodzi z legend i ustnych przekazów. 
cieszył się ogromnym powodzeniem, bo bardzo pomagał ludziom. 
co ważne, nie robił tego na pokaz, ale po cichu, w przebraniu, 
nocą. dzień Świętego mikołaja to czas do obdarowywania dzieci 
prezentami – zresztą nie tylko dzieci. 

w grudniu dzieci w wielu krajach świata otrzymują prezen-
ty. może są to tylko słodycze, albo jeszcze coś innego, co sprawia 
radość, o czym dziecko marzyło lub nawet nie myślało, ale co 

zawsze wywołuje wiele wzruszeń i przeżyć długo pamiętanych. 
Uczucia towarzyszące zazwyczaj takim sytuacjom wpływają 
pozytywnie na osobowość dziecka. Podnoszą jego poczucie 
bezpieczeństwa, zadowolenia, sprzyjają rozwojowi pozytywnych 
emocji, postaw rodzinnych i społecznych. znaczenie takich sytuacji 
jest ogromne. Tym większe, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że 
nie wszystkie dzieci mają taką przyjemność w domu rodzinnym. 
Święty mikołaj zna marzenia, wie, za czym tęsknią dziś dzieci, te 
duże i te małe. 

Radosna atmosfera zapanowała 9 grudnia w Przedszkolu nr 
2 w jaworzu, do którego zawitał św. mikołaj. Ten niezwykły gość 
przyszedł do dzieci z workiem pełnym prezentów i radości, ze 
szczerym uśmiechem i niezwykłą magią, która wywoływała za-
chwyt wśród przedszkolaków. Przybycie św. mikołaja poprzedziło 
przedstawienie teatralne pt: „skąd się wzięła choinka?” w wyko-
naniu teatru „skrzat” z krakowa. spotkanie z teatrem jest jedną 
z ulubionych form aktywności twórczej naszych dzieci. wizyta św. 
mikołaja w naszym przedszkolu to jeden z  najbardziej oczekiwa-
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nych  przez dzieci dni  w roku. Przygotowują się do niego  sta-
rannie. każda grupa wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne, 
na których oczywiście króluje mikołaj. oprócz prac plastycznych, 
wszystkie grupy przygotowują piosenkę lub wiersz, które będą 

mogły zaprezentować przed tak wyjątkową osobą. dzieci uwielbiają 
te przygotowania i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią 
to z wielką przyjemnością. Po przywitaniu tego niecodziennego 
gościa, swoje występy  zaprezentowały dzieci z poszczególnych 
grup.  ku naszemu zaskoczeniu, maluszki w ogóle się nie bały. 
Św. mikołaj podziękował za ciepłe przyjęcie. Bardzo się ucieszył, 
że w tym roku również czekało na niego tak dużo milusińskich. 
Rozmawiał z dziećmi, zachęcał je, aby były grzeczne, słuchały 
rodziców oraz nauczycieli w przedszkolu, a w nagrodę zostawił 
dla każdego dziecka paczkę z prezentami, prosząc panie wy-
chowawczynie o rozdanie, gdy dzieci będą szły do domu. kiedy 
nadeszła w końcu chwila rozstania, św. mikołaj obiecał, że odwiedzi 
przedszkole za rok i na pamiątkę uwiecznił swoją osobę z każdą 
grupą przedszkolaków. dzieci długo wspominały ten dzień, dzieliły 
się wrażeniami, a zdjęcia zrobione z mikołajem będą wspaniała 
pamiątką tego spotkania. impreza mikołajkowa wraz z prezentami 
została sfinansowana z funduszu Rady Rodziców.

nauczycielka magdalena Ćmok

Z żYCIA SZkołY PoDSTAWoWEJ NR 1
Giełda TaLenTów

już po raz dwunasty scena szkoły Podstawowej nr 1 w jaworzu 
wypełniła się Talentami. 

4 grudnia 2014r. odbył się koncert Giełdy Talentów. zgłosiła 
się rekordowa liczba uczestników, których podziwiała i nagradzała 
brawami zgromadzona publiczność.

wśród występujących szczególnie liczną grupą byli 
instrumentaliści. dominowali pianiści, ale również sporą grupę 
stanowili gitarzyści, nie zabrakło też młodziutkiej skrzypaczki. 
a byli to: Igor Brzezicki, Michał ogrodnik, Witold Bożek, 
Aleksandra Guzik, Stefania Sowa, Michał Donocik, Jakub 

Witek, Marta ogrodnik, Julia Staszko, Jagoda Pytlowany, 
Przemek kowalczyk i Urszula krupa (dodatkowo śpiewająca 
i recytująca).

swoimi zdolnościami wokalnymi popisywali się: Paulina Niesyt, 
Marta Buzderewicz, Martyna Zaroda, 
klaudia Lorek, Daria Raczkowska, 
Wojciech Janecki, Masza Galocz, 
Julia łagowska, oliwia kopczyńska, 
Agnieszka Antonik i Martyna Pytlik.

zabawną inscenizację do wiersza 
„o Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” 
przedstawiło rodzeństwo kuba i Julia 
koc.

nie zabrakło również brawurowych 
i mrożących momentami krew w żyłach 
pokazów akrobatyki  sportowej 
w wykonaniu Aurelii Lachowskiej, 
oliwii kowalczyk i Jakuba Hulbója. 
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swoimi zdolnościami popisywał się 
również fabian Michalski prezentując 
układ choreograficzny capoeiry.

swoje hobby zaprezentowali: 
Angelika Czajko (talent plastyczny 
i kulinarny), filip Suchoń (miłośnik 
motocrossu) oraz kamil Rada 
(rozmiłowany w kosmicznych 
podróżach). całość koncertu 
poprowadzili w sposób niezwykle 
profesjonalny  Sara Pierściecka oraz 
Michał Donocik. 

na zakończenie każdy z uczestników 
koncertu otrzymał pamiątkowy dyplom. 
nie obyło się również bez sesji 
zdjęciowej do lokalnej gazety.

Przy okazji imprezy zorganizowano Kiermasz Świąteczny, 
podczas którego można było nabyć oryginalne rękodzielnicze 
cudeńka, ozdoby oraz upominki. dochód ze sprzedaży zasilił 
konto samorządu Uczniowskiego, a przeznaczony został na 
sfinansowanie paczek dla dzieci z najuboższych rodzin.

dziękujemy wszystkim 
miłośnikom dziecięcego 
talentu za tak liczne 
przybycie. już dzisiaj 
zapraszamy na przyszłoroczną Giełdę Talentów.

szLacheTna Paczka

w ubiegłym roku po raz pierwszy jako szkoła zaangażowaliśmy 
się w ogólnopolską akcję „szlachetna Paczka”. w porozumieniu 
z dyrekcją samorząd szkolny wybrał rodzinę z okolic Bielska-
Białej. To mama, tata, justyna, która ma 18 lat, Paulina - 17 lat, 
marcin - 1 0, jakub - 7. 

 w sobotę, 13 grudnia sfinalizowaliśmy trwającą dwa tygodnie 
akcję pomocy w ramach ogólnopolskiego projektu „szlachetna 
Paczka”. najpierw wraz z dyrekcją i przedstawicielami samorządu 
Uczniowskiego wybraliśmy rodzinę, której postanowiliśmy pomóc. 
Poznaliśmy listę potrzeb, skontaktowaliśmy się z opiekującym 
się nimi wolontariuszem. następnie rozesłaliśmy informacje do 
klas i rodziców. odzew był zaskakujący. zebraliśmy 1757 złotych! 
Ponadto rodzice zakupili nowe, zgodne z potrzebami rodziny 
ubrania, obuwie, kosmetyki, zabawki, słodycze. Pracownicy 
szkoły przekazali na potrzeby paczki produkty spożywcze i środki 
czystości za kwotę 800 złotych. za zebrane pieniądze kupiliśmy 
nową pralkę wartości 1100 złotych, kołdrę, pościel, brakującą 
garderobę, obuwie, artykuły papiernicze, zabawki i gry, żywność 
i środki czystości. zebrało się tego 9 wielkich pudeł. 13 grudnia 
zawieźliśmy całość do wyznaczonego magazynu, skąd paczki 
trafiły do „naszej” rodziny. otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający 
zaangażowanie w „szlachetną Paczkę” Był to nasz „pierwszy 
raz”, ale z pewnością nie ostatni. zaraziliśmy się pomaganiem 
na stałe. najpiękniej pragniemy podziękować wszystkim tym, 

którzy tak ochoczo włączyli się w pomaganie - wam, drodzy 
Rodzice! Bez was niewiele byśmy zdziałali. dziękujemy również 
drogerii „koliber” z jaworza, która przekazała kosmetyki i środki 
czystości, pracownikom szkoły i dzieciom za skuteczny i szybki 
przepływ informacji. To, co zdziałaliśmy, to nasz wspólny sukces. 
chcemy go powtórzyć w tym roku!!!

zespół Promocji szkoły
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mirosława hawełek

sPoTkanie z enTomoLoGiem

25 listopada 2014 roku klasy iV i Vi  uczestniczyły w wyjątkowej 
lekcji przyrody.

spotkały się z katarzyną Ryglicką, która przyjechała do nas 
z krakowa.                                                                     

Pani katarzyna jest entomologiem, czyli zajmuje się owadami, 
najliczniejszą grupą zwierząt 
na świecie. na spotkanie 
z naszymi uczniami przywiozła 
piękne, kolorowe okazy motyli 
z całego świata i bardzo ciekawie 
o nich opowiadała. szczególnie 
o procesie ich rozmnażania. 
Uczniowie mogli zobaczyć, jak 
wygląda żywa larwa motyla 
i kokon, w którym zachodzi jej  
przeobrażenie. Prelegentka 
prezentowała też okazy żuków 

i karaczanów. każdy uczeń mógł  obejrzeć żywe  
owady takie jak modliszka,  szarańcza. nasz gość 
zachęcał do bliższego poznania tych ciekawych 
zwierząt, wśród których ciągle odkrywane są nowe 
gatunki. może to właśnie będzie nowa, ciekawa 
pasja naszych uczniów? Przyszli entomolodzy, 
zapraszamy do pracy!!!

Z żYCIA oRGANIZACJI PoZARZąDoWYCH

SToWARZYSZENIE MIłoŚNIkóW SZTUkI

7 grudnia w sali sesyjnej w jaworzu 
odbył się jarmark Bożonarodzeniowy, 
organizowany przez stowarzyszenie 
miłośników sztuki. mieliśmy okazję 
obejrzeć i zakupić piękne prace zro-
bione przez rękodzielników ze stowa-

rzyszenia oraz panie z koła zainteresowań przy parafii 
ewangelickiej, a także wyroby świąteczne wykonane 
przez wychowanków młodzieżowego ośrodka wycho-
wawczego w jaworzu.

dzięki uprzejmości księdza stanisława filapka dzień 
wcześniej, 6 grudnia, udało nam się zorganizować w sal-
kach domu katechetycznego parafii rzymskokatolickiej 
warsztaty wykonywania ozdób bożonarodzeniowych dla 
dzieci. materiały do prowadzenia warsztatów zostały 
zakupione dzięki pomocy finansowej Lokalnej Grupy 
Rybackiej Bielska kraina.
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dzieci mogły nauczyć 
się ozdabiania piernicz-
ków świątecznych (edyta 
słonimska), wykonywa-
nia kartek świątecznych 
i ozdób z wełny (joanna 

czader), ozdób z bandaży gipsowych (małgorzata koniorczyk), 
aniołków z szyszek (małgorzata sikora), ozdób filcowych (dorota 
Gogler) oraz recyclingowych choinek (natalia mojeścik).

serdecznie dziękujemy za udostępnienie sal na w/w warsztaty.

 natalia mojeścik

PLAN IMPREZ NA Rok 2015
1. 18 styczeń
 koncert kolęd w kościele katolickim
2. 14 i 15 luty
 narciarski bieg jaworza (jeżeli zostaną pozyskane środki 

na wykonanie zadania publicznego)
3. 22 marzec
 jarmark wielkanocny (sala sesyjna w jaworzu)
4. 4 i 5 lipiec
 maraton sztuki (amfiteatr w jaworzu, zadanie publiczne)
5. 6 grudnia
 jarmark Bożonarodzeniowy (sala sesyjna w jaworzu)

zapraszamy również na: 
• warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych, 
• warsztaty tańca i śpiewu,
• koncerty, wystawy, plenery malarskie i fotograficzne, 
• wycieczki „szlakiem sztuki”.
• w/w zadania będą ogłaszane na stronie internetowej  
   stowarzyszenia www.sms-jaworze.pl,  
   w echu jaworza i na plakatach.

zarząd stowarzyszenia miłośników sztuki

    Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
    organizacją Pożytku Publicznego
    ul. wapienicka 317 43-384 jaworze       
    sms.jaworze@vp.pl  tel.:502329679
                   
chcemy twórczo kultywować tradycję i kulturę ludową 

we wszystkich dziedzinach i  rodzajach sztuki, popula-
ryzować najbardziej wartościowe i nie tylko przejawy 
twórczości artystycznej, roztaczać opiekę nad twórcami; 
rozwijać działalność na rzecz integracji i reintegracji za-
wodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a także działalność na rzecz osób niepeł-
nosprawnych; umożliwiać rozwój turystyki i krajoznaw-
stwa oraz zajmować się działaniami na rzecz ekologii 
i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ty również możesz pomóc w rozwijaniu tych celów 
ofiarowując 1% podatku

na  nr konta: 97 1090 1740 0000 0001 1592 6860
kRs   0000381767

INfoRMACJA PoLICJI –  
DoTYCZY DANYCH TELEADRESoWYCH DLA 

MIESZkAŃCóW JAWoRZA
Dzielnicowy Gminy Jaworze:
Sierż.szt. Zbigniew Bohucki
Tel. 33/ 825-05-36

KOMISARIAT POLICJI W JASIENICY
Jasienica, ul. Zdrowotna 1401
Tel. 33/ 825-05-10
       33/ 817-22-15
e-mail: 
jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl
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kLUB HoNoRoWYCH DAWCóW kRWI
PodsUmowanie 2014 RokU i PLan na 
2015 Rok

e. Gubała

klub honorowych dawców krwi aktywnie działa od wielu lat 
w jaworzu nieopodal remizy osP.

w 2014 roku zorganizowaliśmy cztery akcje krwiodawstwa 
w specjalnym ambulansie, który zawsze czeka na chętnych 
dawców na parkingu przy Lewiatanie w centrum jaworza. 
w minionym roku zgłosiło się 85 osób gotowych oddać krew, 
lecz mogły to uczynić ze względów zdrowotnych tylko 64 osoby, 
w tym 15 uczyniło w akcji po raz pierwszy. łącznie udało się 
pozyskać 28,8 litrów krwi.

wszystkim, którzy włączyli się w te akcje, 
bardzo dziękujemy za wasz dar serca, za 
cząstkę siebie, którą ofiarujecie - dla was 
drodzy krwiodawcy to satysfakcja z pomocy 
drugiemu człowiekowi, a dla potrzebujących 
waszej krwi - szansa na przeżycie. zachę-
camy do udziału w akcjach także w tym roku.

W 2015 roku mamy zaplanowane 4 akcje
zawsze w godzinach od 9.30 do 13.00

- 14 marca ( sobota) - dodatkowo będzie rejestracja
 dawców szpiku
- 21 czerwca ( niedziela)
- 5 września ( sobota)
- 5 grudnia ( sobota)

SPołECZNA RADA oCHRoNY  
I oDNoWY ZABYTkóW 
PodsUmowanie RokU 2014
zauważalnymi działaniami 

członków społecznej Rady 
ochrony i odnowy zabytków 
w jaworzu pod koniec 2014 
roku były: kwesta cmentarna 
1 listopada na obu cmenta-
rzach wyznaniowych w ja-
worzu ( wyniki publikowaliśmy  
w  grudniowym ej) oraz spo-
tkanie z mieszkańcami, którzy 
są właścicielami obiektów 
zabytkowych. Tzw. kwate-
ra hrabiowska w połowie  
2014 roku  została przejęta 
przez gminę jaworze, a re-
nowacja pozostałych nagrob-
ków zasłużonych  dawnych 
mieszkańców gminy została 
zakończona. do rozdysponowania pozostała kwota zebrana pod-
czas kwesty 1 listopada. informacje o działalności i planach rady 
na 2015 rok zamieszczamy w  poniższym tekście, wykorzystując 
fragmenty rozmowy z przewodniczącym sRoioz jerzym kuklą.

14 listopada sRoioz w jaworzu oraz przedstawiciele Urzędu 
Gminy i Rady Gminy jaworze spotkali się z właścicielami zabyt-
kowych nieruchomości, zgodnie z wcześniej wysłanymi zapro-
szeniami. Ponadto właściciele otrzymali do wypełnienia ankiety 
przygotowane we współpracy z UG jaworze, w których trzeba 
było podać  m.in.  datę powstania obiektu, określić lokalizację, 
podać dane obecnych właścicieli, przeznaczenie obiektu oraz daty 
ewentualnej przebudowy nieruchomości, a także wyszczególnić 
prace, jakie są wymagane w danym obiekcie, aby utrzymać jego 
przeznaczenie.

Po przywitaniu zebranych gości przez jerzego kuklę, zabrał głos 
marcin Bendarek - reprezentujący Urząd Gminy jaworze, który 
poinformował, iż celem spotkania  jest zapoznanie się z planami do-
tychczasowych  właścicieli nieruchomości  co do utrzymania, bądź 
zmiany „statusu zabytku” danego obiektu. w imieniu Urzędu Gminy 
złożył zapewnienie, iż  władze samorządowe chcą zintensyfikować 
opiekę nad zabytkami poprzez odpowiednie doradztwo prawne, 
zaś wójt Radosław G. ostałkiewicz potwierdził zainteresowanie 
zabytkami ze strony gminy, czego dowodem jest opracowywany 
„Rejestr zabytków jaworza”. nawiązał również do idei platformy 
porozumienia na linii Urząd Gminy i sRoioz. zebrani zostali po-

informowani, że samorząd może w miarę możliwości finansować 
remonty obiektów zabytkowych pozostających w posiadaniu gmi-
ny, zaś w przypadku obiektów prywatnych może wskazać źródła 
dofinansowania.

w dalszej części spotkania przemawiali właściciele zabytkowych 
nieruchomości. Generalnie wszyscy zainteresowani oczekują dal-
szych wspólnych obrad, wskazania możliwości uzyskania środków 
na ratowanie zabytków, porad prawnych, np. jakich remontów bądź 

Jerzy Kukla
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modernizacji mogą dokonywać bez zgody konserwatora zabytków. 
obecny na spotkaniu ks. władysław wantulok - proboszcz parafii 
ewangelickiej w jaworzu, jako przykład pozytywnej współpracy 
parafii z gminą wskazał odnowienie starej szkoły ewangelickiej 
w jasienicy, gdzie na mocy wzajemnego porozumienia z gminą 
jasienica, samorząd pokrył 49% kosztów remontu wspomnianego 
budynku.

„wysłaliśmy około 120 zaproszeń, gdyż wiele z obiektów - bli-
sko 40 - ma kilku właścicieli. w samym spotkaniu uczestniczyło 
ponad 50 osób”. Teraz czeka nas uzupełnienie składu sRoioz po 
wyborach samorządowych 2014 roku. może uda się zachęcić do 
działania kogoś z młodzieżowej Rady Gminy. dopiero wówczas 
przystąpimy wspólnie do działania. To nowa  Rada Gminy jaworze 
może (choć nie musi) przyznać nam środki  na działanie na rok 
2015. musimy pamiętać, że np. kwatera hrabiowska pozostaje 
już w gestii gminy jaworze. Tak więc samorząd może podjąć de-
cyzję o pomocy dla sRoioz, a chodzi o wsparcie finansowe oraz 
merytoryczne. „na miarę swoich możliwości,  również osobiście 
będę służył pomocą” - takie zapewnienia uzyskiwałem od więk-
szości kandydatów na wójta w wyborach 2014 roku, więc liczę na 
konkrety w działaniu, opierając się na zapewnieniach zarówno ze 
strony Radosława G. ostałkiewicza, jak i mieczysława Brzezickie-
go”- podkreślił przewodniczący sRoioz.

mimo że jest to „społeczna rada”, jednak koszty jej funkcjono-
wania są bardzo wymierne, np. pisanie i wysyłanie listów pocztą, 
gdyż wiele starszych osób ma problemy z korzystaniem z internetu. 
Poza tym przygotowywanie dokumentacji, w tym fotograficznej, 
wymaga poświęcenia czasu i pieniędzy. „chciałbym, choć sym-
bolicznie móc wynagradzać tych aktywnych członków drużyny 
sRoioz, którzy przygotują aktualne opisy obiektów zabytkowych” 
- stwierdził jerzy kukla.

„w najbliższych miesiącach 2015 roku planujemy spotkania 
z proboszczami  jaworzańskich parafii wyznaniowych z organi-
zacjami pozarządowymi – w tym z Towarzystwem miłośników 
jaworza oraz przedstawicielami nowego samorządu gminy. Póki co 
uważamy, że obiekty zabytkowe na naszych nekropoliach wyzna-
niowych zostały odpowiednio zabezpieczone. zaproponowaliśmy 
przeznaczenie zgromadzonych środków na potrzeby obiektów 
sakralnych w jaworzu. chodzi nie tylko o prywatne budowle, ale 
np. kościół katolicki w jaworzu i renowację zabytkowych witraży 
kościoła parafialnego.

Tak więc przed nami wiele zadań, jednak sporo zależy od nowej 
Rady Gminy. Bez wsparcia finansowego trudno będzie wiele zdzia-
łać. mam jednak nadzieję, że wkrótce będziemy mogli pochwalić 
się konkretnymi ustaleniami z nowymi władzami samorządowymi” 
- dodał jerzy kukla.

opracowanie na podstawie informacji sRoioz
P.filipkowski

EkUMENICZNE koLĘDoWANIE

w niedzielne popołudnie 28 grudnia w kościele ewangelickim w jaworzu 
odbył się wieczór kolęd. oprócz wspólnego śpiewu wiernych różnych wyznań, 
swój repertuar przedstawili: chór parafii ewangelickiej, zespół cantate, orkie-
stra diecezjalna diecezji cieszyńskiej, zaś na organach grała anna widajewicz. 
w programie znalazły się nie tylko kolędy zarówno te dobrze znane, jak i mniej, 
ale także inne utwory nawiązujące do Świąt narodzenia Pańskiego. wyjątkowym 
akcentem spotkania były życzenia oraz gwarowe przedstawienie dawnego ko-
lędowania w wykonaniu dzieci z chórku dziecięco-młodzieżowego przy udziale 
prowadzącego obrzęd kolędniczy edwarda Podstawnego oraz przedstawiciela 
zespołu cantate. całość inscenizacji wyreżyserowała eryka Binek-Pytlowany.

Rf

ADRESY INTERNEToWE JAWoRZAŃSkICH koŚCIołóW
do niedawna jedynym jaworzańskim kościołem mającym swoją 
stronę internetową była parafia ewangelicko-augsburska.   
obecnie swoje strony internetowe  mają wszystkie wspólnoty 
religijne posiadające swój kościół na terenie naszej gminy. 

i tak podajemy adresy mailowe dla wszystkich chętnych  
i zainteresowanych życiem każdego z kościołów w jaworzu.

Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu:
http://www.parafiajaworze.pl/

kościół Adwentystów Dnia Siódmego- zbór w Jaworzu:
http://www.adwentysci.jaworze.org  

Rzymskokatolicki kościół pw. opatrzności Bożej  
w Jaworzu: http://www.katolikjaworze.pl/

Redakcja ej
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koLĘDoWo W koŚCIELE  
PW. oPATRZNoŚCI BożEJ

Rf

ZMIANY W PoDZIAłACH DEkANATóW 
DIECEZJI BIELSko-żYWIECkIEJ
decyzją biskupa ordynariusza z dniem 1 stycznia 2015 roku 

zaczyna obowiązywać w diecezji nowy podział dekanatów. naj-
ważniejszą z wprowadzonych modyfikacji jest powstanie dwóch 
nowych dekanatów: jasienickiego i międzybrodzkiego. w skład 
dekanatu jasienickiego, który zastąpił dotychczasowy dekanat 
Bielsko-Biała iV, wchodzą obecnie parafie w Bielowicku, Bierach, 
Grodźcu, jasienicy, Jaworzu, mazańcowicach, międzyrzeczu i Ru-
dzicy. funkcję dziekana będzie tu pełnił ks. jan Gustyn, proboszcz 
parafii św. jana chrzciciela w Rudzicy (...)

na podstawie informacji: http://diecezja.bielsko.pl/
wiadomosci/5719, zmiany_w_podziaach_

dekanatw_diecezji_bielsko_ywieckiej

Życzenia noworoczne dla 
mieszkańców Jaworza

od kościoła adwentystów 
dnia siódmego

w myśl słów z Listu do hebrajczyków 10 r 24 w.: „i baczmy 
jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych 
uczynków”, życzymy, aby te słowa znalazły wyraz w na-
szym życiu w nadchodzących dniach nowego Roku. nasz 
uśmiech, nasze czyny mogą odmienić życie ludzi wokół nas.

 odpowiedzmy na miłość Bożą wobec nas naszą miłością 
wobec innych w oczekiwaniu na powtórne przyjście naszego 
Pana, jezusa chrystusa.

      kościół adwentystów dnia siódmego

6 stycznia w Święto objawienia Pańskiego (Trzech króli)  
w godzinach popołudniowych w parafialnym kościele katolickim 
w jaworzu z koncertem kolęd wystąpił Gang marcela. zespół 
powstał w 1978 roku w katowicach. obecny skład zespołu – Bar-
bara i marceli Trojanowie oraz jan „johny” maliński, który śpiewa, 

a także gra na gitarze i saksofonie. występ zespołu spotkał się  
z entuzjastycznym przyjęciem przez publiczność - wiernych chrze-
ścijan z jaworza przybyłych  na to kolędowanie bez względu na 
przynależność wyznaniową. wiernych i gości przywitał proboszcz 
parafii ks. stanisław filapek, który  podkreślił znaczenie kolęd 
i kolędowania w naszej kulturze. koncertowego kolędowania 
wysłuchali także przedstawiciele władz samorządowych z wójtem 
Radosławem G. ostałkiewiczem na czele.
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11 grudnia w sali pod Goruszką miało miejsce spotkanie przed-
świąteczne zorganizowane przez stowarzyszenie nasze jaworze. 
zebranie połączone było z  rozstrzygnięciem konkursu na najlepsze 
ciasteczko świąteczne. Przy  punktacji brano pod uwagę nie tylko 
walory smakowe i wizualne, ale również nawiązanie do regional-
nych tradycji oraz inwencję twórczą domowych cukierników. Była 
to już druga edycja konkursu zorganizowanego przez stowarzy-
szenie. do „słodkiej” rywalizacji zgłoszono 25 wypieków, 
zaś ciasteczka przygotowywało prawie 40 osób. jury 
nie miało łatwego zadania, ponieważ wszystkie wypieki 
były nie tylko  smaczne, ale również naturalne, czyli 
takie jak dawniej piekły nasze mamy i babcie w okresie 
adwentu, całe sorty ciasteczek, którymi delektowano 
się do Trzech króli. w komisji zasiedli przedstawiciele 

ośrodka Promocji Gminy (Leszek 
Baron i marek wieja) oraz Gabrie-
la Śliwka - bibliotekarz GBP. To 
trzyosobowe jury nie miało łatwe-
go zadania, ponieważ wszystkie 
wypieki zyskały uznanie zarówno 
sędziów jak i obecnych na wieczo-
rze kolędowym gości. 

wyróżniono 5 rodzajów ciaste-
czek: Aleksandra Mynarska-  
Suchy, Grażyna Matwiejczyk, 
Anna Zdolska, Helena i Zuzanna 
Śliwka. Główną nagrodę przy-
znano Ewie Urbaś za choinki 
piernikowe. Pozostali uczestni-
cy otrzymali drobne nagrody. 

integralną częścią wieczoru 
było wspólne kolędowanie.  na 

akordeonie przygrywał czesław Tomiczek z jasienicy. Ponadto 
zygmunt Podkówka - przewodniczący stowarzyszenia nasze 
jaworze, przybliżył zebranym działalność tej organizacji oraz 
najważniejsze wydarzenia mijającego roku. działalność stowa-
rzyszenia nasze jaworze nie ogranicza się jedynie do naszej 
gminy, ale również ma charakter międzynarodowy, czego dowodem 
są imprezy integracyjne w zaprzyjaźnionych gminach z czech, 
słowacji i węgier, połączone z promocją jaworza, przybliżeniem 
tradycji regionalnych, a także degustacją cieszyńskich frykasów.

Podczas spotkania zaprezentowano szopki bożonarodzeniowe, 
w większości wykonane przez zygmunta 
Podkówkę. ich twórca nawiązał również  
do  konkursu szopek, jaki został zorganizo-
wany z inicjatywy oPGj i stowarzyszenia 
nasze jaworze w Galerii na zdrojowej.

w zebraniu wzięli również udział przed-
stawiciele RG jaworze, wójt Radosław G. 
ostałkiewicz wraz ze swoją zastępczynią 
anną skotnicką–nędzką oraz mieczysła-
wem Brzezickim - przewodniczącym Rady 
Gminy jaworze.

ŚWIąTECZNIE ZE SToWARZYSZENIEM 
NASZE JAWoRZE

ZAPRoSZENIE NA BIESIADĘ LUDoWą
Biesiada ludowa połączona będzie  z „tłustym czwartkiem”, 

impreza zaplanowana jest na sobotę 7 lutego 2015 r. 
organizatorem będzie stowarzyszenie nasze jaworze, oraz 

oPGj i zespół jaworze.
szczegóły na afiszach i stronie oPG

Pf
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EJ: Proszę powiedzieć kilka słów na temat 
najważniejszych sukcesów klubu w minio-
nym roku.

Artur Mazur: zdecydowanie najważniejszym 
sukcesem mijającego roku jest awans czarnych 
jaworze na szczebel ligi okręgowej (według 
nomenklatury piłkarskiej – szósty poziom roz-
grywkowy). Trzeba to podkreślić, iż dokonali 

tego głównie piłkarze, którzy pochodzą z jaworza i okolic. Główna 
w tym zasługa ustępującego trenera sebastiana Gruszfelda. jego 
znakomity warsztat szkoleniowy sprawił, że ze zwykłego średniaka 
stworzył zespół mogący walczyć o najwyższe trofea.

EJ:Wiadomo, że obok sukcesów pojawiają się niestety poraż-
ki. Choć nie są przyjemne, dla sportowca są drogowskazem do 
dalszej pracy...a zatem kilka słów o istotnych porażkach.

Porażki jak i zwycięstwa są wpisane w ten sport. do takich muszę 
zaliczyć spotkania z zaporą wapienica i sokołem Buczkowice (jeszcze 
na poziomie bielskiej klasy a). spotkania te decydowały o mistrzostwie 
klasy a. Gdybyśmy wygrali choćby jedno z tych spotkań, zapewne do 
wilkowic nie jechalibyśmy z nożem na gardle. na szczęście w wilko-
wicach zwyciężyliśmy i mogliśmy się cieszyć z upragnionego awansu 
do ligi okręgowej. w samej lidze okręgowej nie szło nam tak, jak 
chcielibyśmy. jedno zwycięstwo, trzy remisy i aż jedenaście porażek 
to z całą  pewnością nie napawa optymizmem przed rundą wiosenną,  
ale jak powiadał klasyk „dopóki piłka w grze” - będziemy walczyć!

EJ:Proszę o podsumowanie mijającego roku w grupach mło-
dzieżowych.

może zacznę od najstarszej z grup młodzieżowych. nasi juniorzy 
po rundzie jesiennej zajmują wysokie, bo aż drugie miejsce. jest to 
ogromny sukces, gdyż zespół został stworzony przysłowiowo „za pięć 
dwunasta”. z ubiegłego sezonu zostało raptem 5-6 osób, pozostała 
część to zupełnie nowy narybek. Trener janusz Gucwa zrobił z tą 
grupą naprawdę kawał dobrej roboty. następna runda z pewnością 
zapowiada się bardzo ciekawie, w końcu są realne szanse na kolejny 
awans w historii jaworzańskiej piłki. drużyna trampkarzy w porównaniu 
do poprzedniego sezonu zrobiła niesamowity postęp. Poprzednie 
rozgrywki zakończyli z zerowym dorobkiem punktowym, a teraz po 
rundzie jesiennej mamy 13 punktów na koncie. zaangażowanie duetu 
mariusz wacławski – mariusz sznajdrowicz przyniosło bardzo dobry 
efekt w postaci siódmej lokaty. cel na najbliższy czas jest niezmien-
ny – podnoszenie umiejętności stricte piłkarskich wśród zawodników 
tej grupy, tak by mogli ponownie cieszyć się z kolejnych zwycięstw. 
na koniec zostawiłem grupy naborowe. Rok 2014 zaczynaliśmy 
z jedną grupą wiekową – żaki, kończymy go zaś z trzema. w związku 
z ogromnym zainteresowaniem młodych adeptów piłki nożnej zosta-
liśmy zmuszeni otworzyć dwie grupy o nazwie Żaczki i skrzaty. Tu 
również zauważyliśmy postęp, ponieważ  jeszcze kilkanaście miesięcy 
temu rywale wbijali nam dwucyfrową ilość bramek, a teraz walczymy 
z nimi jak równy z równym, zdarza się też, że z nimi wygrywamy. 

w następnym roku zmienią się tylko nazwy 
poszczególnych drużyn. zgodnie z przepi-
sami PzPn, Żaki będą nosić nazwę „orliki”, 
Żaczki zmienią się w „Żaków”, natomiast 
skrzaty pozostaną bez zmian.

EJ:które miejsce w tabeli zajmuje kS 
CZARNI?

jeżeli mówimy o zespole seniorów, to 
niestety na tę chwilę zajmujemy ostatnie 
miejsce. warto jednak pamiętać, iż jeste-
śmy beniaminkiem rozgrywek i jakby nie było, uczymy się tej ligi. 
wierzę, że uda nam się wygrzebać z dna tabeli, co jednak nie zależy 
tylko od nas.

EJ:Jak Pan krótko podsumuje 2014 rok?

Artur Mazur: Ten rok zdecydowanie można zapisać „na plus”. 
awans, wyraźny postęp w szkoleniu naszej młodzieży. wszyscy nasi 
rywale z szacunkiem wypowiadają się o naszym klubie. w głębi duszy 
wierzę, iż 2015 rok będzie jeszcze lepszy niż ten miniony.

EJ:Jakie są plany klubu na bieżący rok ?

co do zespołu seniorów – utrzymać się w lidze okręgowej. 
jeśli chodzi o naszą młodzież – podnosić ich umiejętności, tak by 
w przyszłości stanowili  o sile zespołu seniorów. natomiast w grupach 
młodzieżowych nie pozwolić, by na marne poszedł talent naszych 
perełek. To są nasze nadrzędne cele na ten rok.

korzystając z okazji, chciałbym wszystkich czytelników echa jawor-
za zaprosić na mecze naszych zespołów. na terenie jaworza w danym 
tygodniu rozwieszamy plakaty meczowe, z kolei z dokładnymi termi-
narzami można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.
czarnijaworze.futbolowo.pl, jak i w gablocie, umieszczonej przy 
sklepie „Lewiatan” w centrum jaworza. Liczymy na waszą obecność 
w rundzie rewanżowej oraz doping, który poniesie naszych piłkarzy 
podczas decydujących o losach zespołu spotkań.

W SPoRToWEJ RYWALIZACJI
INfoRMACJA BESkID DRAGoN
w dniu 14.12.2014 w wodzisławiu Śląskim od-

był się turniej bokserski zawodników ze Śląskiego 
okręgu bokserskiego. nasz zawodnik Paweł Szum-
las w drugiej rundzie znokautował utytułowanego 
zawodnika gospodarzy. jest to już trzecia wygrana 

walka tego młodego zawodnika, który pomino 
kontuzji kciuka wyszedł do ringu. zdaniem trenera 
kazimierza werchowicza z klubu Beskid-dragon 
Paweł ma duże szanse być czołowym zawodnikiem 
w naszym kraju, ma dopiero 15 lat i od 4 lat boksuje. 

sUkcesy i PoRaŻki RokU 2014, czyLi 
Rozmowa z aRTURem mazURem – 
kieRownikiem zesPołU  
ks czaRni jawoRze

Rozmawiał
dawid jędrysko

USŁUGI 
KOMINIARSKIE

Tomasz Maciejowski

Jaworze, ul. Myśliwska
tel. 604 870 352, 

33 817 36 79

czyszczenie, kontrole, odbiory, prześwietlanie,
opinie stanu technicznego, inwentaryzacje,

zaświadczenia dla gazowni, 
nadzoru budowlanego
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ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

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

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986 

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

t ł u m i k i

P.H.U. ARMOT

ul. Graniczna 297

Jaworze Średnie

Aleksander dziewoński

tel. 338 172 913

kom. 692 473 669

www.buzera.pl

IT B U Z E R A
usługi komputerowe

- sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego
- obsługa informatyczna firm
- naprawy u klienta

pon. - pt. 8:00 - 17:00

Jaworze, ul. Cieszyńska 194

tel. 33 44 54 264, 502 774 292

 sobota  10:00 - 13:00

L A B O R A T O R I U M 
A N A L I T Y C Z N E

PUNKT POBIERANIA MATERIAŁU DO ANALIZY

Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7 do 9

Centrum Medyczne DANEA
ul. Jaworzańska 40   tel. 33 8110050, 512 457 547



Drugi Wieczór Kolędowy i konkurs na najlepsze  

świąteczne ciastka – Stowarzyszenie Nasze Jaworze

Koncert kolęd – Gang Marcela w kościele pw. Opatrzności Bożej

Koncert w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu


