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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Na zdjęciu: Barbara Szermańska, Anna Skotnicka-Nędzka, Ewelina
Domagała, Radosław Ostałkiewicz, Dorota Kochman, Mariola Ostałkiewicz,
Krzysztof Śliwa.

Dnia 16 stycznia 2016 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
odbyła się już dwudziesty czwarty raz uroczysta Gala Laurów
Umiejętności i Kompetencji przyznawanych rokrocznie przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Laury Umiejętności i Kompetencji to najważniejsze
w województwie śląskim wyróżnienie przyznawane ludziom
nieprzeciętnym, którzy odcisnęli swój ślad w działalności
publicznej, społecznej, naukowej, kulturalnej i gospodarczej
naszego regionu, a także firmom, organizacjom i instytucjom,
które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia
innowacyjnej gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz
ciągłego dostosowania do standardów europejskich.
Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji pod
przewodnictwem prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach Tadeusza Donocika postanowiła w 2015 roku
przyznać po raz pierwszy swoje wyróżnienie w kategorii Złoty
Laur „Udany Debiut”. Jednym z jego czterech laureatów został
wójt gminy Jaworze dr Radosław G. Ostałkiewicz. Ostałkiewicz
odebrał Laur w tej kategorii w towarzystwie prezydenta Katowic
– dr. Marcina Krupy, prezydenta Sosnowca – Arkadiusza
Chęcińskiego oraz wójta Pawłowic – Franciszka Dziendziela.
Wójt Radosław Ostałkiewicz otrzymał Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji w kategorii „Udany Debiut” za:
• podejmowanie licznych inicjatyw społecznych, których celem
jest integracja i solidarność wielopokoleniowa, stwarzająca
nowe formy aktywności dla młodszego i starszego pokolenia,
• stałe wspieranie działań mających na celu zwiększenie
środków na dotacje dla lokalnych stowarzyszeń i organizacji
społecznych,
• realizację projektów edukacyjnych, których celem było
wyrównanie szans dla uczniów i przedszkolaków na terenach
wiejskich,
• kontynuację i zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej,
zabezpieczającej potrzeby 96% mieszkańców gminy.

Dla mnie osobiście Złoty Laur 2015 to nie tylko wielki zaszczyt,
ale chyba jeszcze większe zaskoczenie. Nie spodziewałem
się, że moja praca zostanie dostrzeżona w Katowicach. Od lat
staram się pracować, jak tylko najlepiej umiem dla położonego na
południowym krańcu województwa Jaworza, a nie dla odznaczeń
czy honorów, bo nie o to przecież chodzi. Niemniej serdecznie
dziękuję Kapitule za to wyróżnienie, które jednak poczytuję jako
uznanie zasług dla wszystkich mieszkańców Jaworza, dzięki
którym ten „udany debiut” się udał… To wyróżnienie dedykuję
mieszkańcom Jaworza właśnie. Przede mną jednak jeszcze
wiele roboty i na laurach z całą pewnością nie spocznę. Tutaj
motywacją i wzorem jest dla mnie bez wątpienia Janusz Pierzyna
– wójt sąsiedniej Jasienicy, który odebrał wcześniej ode mnie
Złoty Laur „w wadze ciężkiej”, czyli w kategorii samorządu
terytorialnego. Gratuluję mu tego zaszczytu z całego serca,
gdyż to nagroda w pełni zasłużona wieloletnią pracą i służbą dla
dobra gminy i mieszkańców, a której mottem mógłby być biblijny
cytat: „Po owocach ich poznacie…”. Mam nadzieję, że za parę
lat podobne wyróżnienie będzie i moim udziałem – mówi wójt
gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz pytany o swoje odczucia
związane z otrzymanym laurem.
Wcześniej Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii
„Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” odebrał wójt
gminy Jasienica Janusz Pierzyna za swoje dokonania i osiągnięcia
na polu działalności samorządowej na przestrzeni minionych
kadencji, a przede wszystkim za stworzenie niskoemisyjnej
strefy ekonomicznej w Jasienicy. Wójtowi Jasienicy serdecznie
gratulujemy!
W sobotę 16 stycznia 2016 r. grono Laureatów,
parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego,
rządu, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorców – łącznie
ponad 2000 znamienitych gości – zgromadziło się w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu podczas Gali Laurów Umiejętności
i Kompetencji.
Diamentowe, Kryształowe, Platynowe oraz Złote Laury
Umiejętności i Kompetencji przyznawane są w ramach
podziękowań już niemal od dwudziestu pięciu lat. Wręczane
są nieprzeciętnym osobowościom, firmom, instytucjom
i organizacjom, które wyróżniają się niezwykłą aktywnością.
Idea laurów jest ponadczasowa, ma łączyć ludzi oraz
wskazywać wartości, na których warto budować ład społeczny.
To niestrudzone poszukiwanie dobra, którego nie brakuje
w naszym regionie. Uroczystość Laurów stwarza okazję do jego
pokazywania– podkreśla Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Kapituły
Laurów.
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Wśród dotychczasowych Laureatów znalazły się takie
osobistości jak: Lech Wałęsa, Ojciec Święty Jan Paweł II, José
Manuel Durão Barroso, Javier Solana, Jan Nowak Jeziorański,
Aleksander Kwaśniewski, Bogdan Borusewicz, czy Krzysztof
Penderecki. W tym roku na podstawie decyzji Kapituły
najważniejszy Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji
został wręczony Hannie Suchockiej, która obejmowała urząd
premiera RP w latach 1992-1993 r.
W części artystycznej XXIV edycji Laurów Umiejętności
i Kompetencji odbył się specjalny koncert dedykowany Laureatom
pt. „Ray Wilson – Genesis Classic”, podczas którego można było
usłyszeć największe przeboje grupy Genesis oraz utwory solowe
Raya Wilsona w wykonaniu samego artysty.
Więcej informacji na stronie: www.laury.rig.katowice.pl.
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W 1992 roku działacze samorządu gospodarczego
skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
wystąpili z inicjatywą nagradzania ludzi nieprzeciętnych,
wyróniające się firmy, organizacje i instytucje, które
aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia
gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania
do standardów europejskich.
Laury Umiejętności i Kompetencji na trwale wpisały
się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich
zasięg w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Historyczne
przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają
nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym,
politykom, dyplomatom, ludzom nauki i kultury. Samorządowi
gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania
podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju.

LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
DLA JANUSZA PIERZYNY
Janusz Pierzyna - wójt Gminy Jasienica otrzymał Złoty Laur
Umiejętności i Kompetencji.
Wójta nagrodą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
kapituła uhonorowała przede wszystkim za inicjację budowy
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, także za
starania w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
oraz za nawiązywanie porozumienia z samorządem gospodarczym
i biznesem.
Foto: www.jasienica.pl

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE
W dniu 28 stycznia w sali sesyjnej budynku „Pod Goruszką”
dwanaście par obchodzących swoje Złote Gody otrzymało
medale Prezydenta RP nadawane za 50 lat pożycia małżeńskiego
(w jednym związku). Nie wszystkim to się udaje, z racji śmierci
czy rozwodów. Tak więc jest czego gratulować kolejnym parom
małżeńskim. Pozostaje Im życzyć zdrowia i wielu kolejnych
wspólnych lat życia przepełnionych radością i spokojem. Jak
m.in. powiedział wójt R.Ostałkiewicz: pięć dekad wspólnego życia

musi być żywym świadectwem bezgranicznej miłości, szacunku
i zrozumienia. To dzisiejsi jubilaci są najlepszym wyrazem tego,
że miłość pokonuje czas. Tudzież dokonuje się w nim…
Złote Gody w 2015 roku obchodziły następujące pary (wg
kolejności zawierania związków małżeńskich):
• Irena i Emil Strzelczykowie,
• Ewa i Wiktor Glądysowie,
• Lidia i Franciszek Zamarscy,
• Krystyna i Jan Wykrętowie,
• Wanda i Jan Penkałowie,
• Irena i Józef Miklerowie,
• Janina i Jan Kuklowie,
• Małgorzata i †Walenty Ogroccy,
• Barbara i Tadeusz Grzybkowie,
• Barbara i Eugeniusz Boguszowie,
• Krystyna i Zbigniew Kaliszewscy,
• Małgorzata i Erwin Mendrochowie.
Ponadto 60-lecie pożycia małżeńskiego w 2015 roku
obchodzili Państwo: Edeltrauda i Leszek Górscy. A także
Państwo Genowefa i Jan Zoń.
Na podstawie informacji UG i USC Jaworze: Redakcja EJ
Foto: UG Jaworze
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USC DANE STATYSTYCZNE
Dane liczbowe o migracji mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2015
Zameldowania na pobyt stały
Rodzaj meldunku
1

Mieszkańcy przybyli z innej gminy
Urodzenia (meldunek z urzędu)
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Kobiety
2
82
37
0

Przemeldowania w obrębie gminy Jaworze na pobyt stały
Rodzaj meldunku
1
Przemeldowania w obrębie Gminy Jaworze

Mężczyźni
3
70
37
0
Razem

Razem
4
152
74
0
226

Kobiety
2
18

Mężczyźni
3
22
Razem

Razem
4
40
40

Kobiety
2
43
73
7

Mężczyźni
3
39
113
11

Razem
4
82
186
18

Kobiety
2
3
1

Mężczyźni
3
0
1

Razem
4
3
2

Kobiety
2
54
26
5

Mężczyźni
3
53
28
3
Razem

Razem
4
107
54
8
169

Zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
Rodzaj meldunku
1
Pobyt czasowy mieszkańców Gminy Jaworze poza obszarem gminy
Pobyt czasowy mieszkańców z innych gmin – obywateli RP - na obszarze Gminy Jaworze
Pobyt czasowy cudzoziemców na obszarze Gminy Jaworze
Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Rodzaj meldunku
1
Pobyt czasowy mieszkańców z innych gmin – obywateli RP - na obszarze Gminy Jaworze
Pobyt czasowy cudzoziemców na obszarze Gminy Jaworze
Wymeldowania z pobytu stałego
Rodzaj meldunku
1
Mieszkańcy opuszczający Gminę Jaworze
Zgony (wymeldowanie z urzędu)
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

46
68
67
83
95
109
88
83
110
99
102
88
116
88
85
80
83
69
97
99
103
88
98
85
87
90
87

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

54
57
58
68
60
62
56
46
46
43
49
56
40
53
44
51
38
47
53
56
46
39
40
31
42
49
32

45
53
44
49
56
61
46
46
54
45
44
57
45
46
38
38
47
45
45
43
54
36
36
58
48
33
36

99
110
102
117
116
123
102
92
100
88
93
113
85
99
82
89
85
92
98
99
100
75
76
89
90
82
68

Razem

Razem

22
28
28
33
41
55
40
37
49
38
54
51
55
37
35
42
43
32
47
48
47
45
49
40
41
47
37

Mężczyźni

Mężczyźni

24
40
39
50
54
54
48
46
61
61
48
37
61
51
50
38
40
37
50
51
56
43
49
45
46
43
50

Kobiety

Kobiety

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Rok urodzenia

Rok urodzenia

3
2
5
4
4
4
8
7
9
9
20
23
25
22
28
32
31
33
41
44
48
58
49
66
53
48

Razem

Razem

0
0
1
1
1
0
2
3
2
5
5
8
7
5
9
9
22
14
17
23
19
22
21
29
26
28

Mężczyźni

Mężczyźni

3
2
4
3
3
4
6
4
7
4
15
15
18
17
19
23
9
19
24
21
29
36
28
37
27
20

Kobiety

Kobiety

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

Rok urodzenia

Rok urodzenia

Zestawienie liczbowe mieszkańców gminy Jaworze według wieku –2015

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

25
45
28
33
36
15
28
24
33
37
34
35
31
38
25
39
28

40
35
31
30
43
32
38
32
52
40
39
39
53
30
36
31
44

65
80
59
63
79
47
66
56
85
77
73
74
84
68
61
70
72

Ogółem zameldowanych na pobyt stały: 6.812 w tym: K- 3.519 M- 3.293 Osoby pełnoletnie : 5.519
Ogółem zameldowanych na pobyt czasowy : 296
Legenda: K- Kobieta

M- Mężczyzna

Sporządziła: Barbara Pieczara
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GOPS DANE STATYSTYCZNE
W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworzu realizował zadania z zakresu działów budżetowych:
Pomoc społeczna, Ochrona zdrowia oraz Edukacyjna opieka
wychowawcza.
Pomoc społeczna
W 2015 roku w gminie Jaworze pomocą określoną w ustawie
o pomocy społecznej objęte było 201 rodzin. Pomoc materialną
(zasiłki, dożywanie, usługi opiekuńcze, składki zdrowotne
i społeczne, pobyt w domu pomocy społecznej) świadczono dla
174 osób ze 122 rodzin.
Głównym powodem zgłoszenia się po pomoc do GOPS była
trudna sytuacja materialna klientów spowodowana ubóstwem,
długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością, bezrobociem,
bezradnością w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Z pomocy skorzystało
69 rodzin mających na utrzymaniu małoletnie dzieci, w tym 22
rodziny niepełne i 11 wielodzietnych. Objęto pomocą 36 rodzin
rencistów i emerytów.
Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej w 2015
roku dla 10 rodzin wydatkowano 15435zł na specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i 4200
zł na wypłatę wynagrodzenia 1 opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznanego przez sąd. Łączny koszt zadań zleconych
19698 zł.
Na realizację świadczeń pieniężnych, usługowych i rzeczowych z pomocy społecznej w 2015r. z zadań własnych dla
169 rodzin wydatkowano kwotę 315 146,17zł, w tym z dotacji
z budżetu państwa 62 476,97zł.
Wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne oraz opłacono
śniadania dla 106 rodzin w łącznej kwocie 70 242,95zł.
Za pobyt w domu pomocy społecznej 8 osób zapłacono
144 110,25zł.
Zasiłki okresowe wypłacono dla 47 rodzin w łącznej kwocie
34 393,55zł.
Usługi opiekuńcze były świadczone dla 8 osób, a ich koszt
wyniósł 28 316 zł.
Zasiłki stałe wypłacono dla 14 osób w łącznej kwocie 34 764,55zł.
Składki zdrowotne opłacono dla 1 dziecka i 9 osób pobierających
zasiłek stały w łącznej wysokości 3318,87zł.
GOPS zorganizował spotkanie dla seniorów z terenu Jaworza
oraz paczki wigilijne dla 22 osób.
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
regulowany jest Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 221 z dnia
10.12.2013r. i uchwałami Rady Gminy uszczegóławiającymi
sposób realizacji oraz podnoszącymi kryterium dochodowe do
150% kwoty określonej w art.8 ustawy o pomocy społecznej.
Formy dożywiania: posiłki, żywność, zasiłki celowe na zakup
posiłku lub żywności. W 2015 r. z pomocy skorzystało 146 osób,
w tym 61 z posiłków. Trzynaścioro dzieci było objęte dożywianiem
w placówkach oświatowych bez spełniania kryterium
dochodowego - na wniosek dyrektora placówki. Koszt Programu
wyniósł 56 746,78zł, z czego 32 746,78zł pochodziło z dotacji
z budżetu państwa.
POKL
W 2015 roku zakończono realizację projektu „Program
aktywnej integracji w gminie Jaworze”, w którym w ostatnim
roku wzięło udział 15 klientów ośrodka pomocy społecznej.
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Zrealizowano trening kompetencji i umiejętności społecznych,
trening opiekuńczo-wychowawczy, porady psychologiczne i prawne, doradztwo i kursy zawodowe, sfinansowano zatrudnienie
1 pracownika socjalnego. Projekt był realizowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej. Łączny koszt programu wyniósł 67 592,03zł.
Dodatki mieszkaniowe i ryczałt energetyczny
W 2015 roku w gminie Jaworze pomocą w formie dodatków
mieszkaniowych objęto 16 rodzin, a koszt dodatków wyniósł
23 599,32zł. W 2015 roku w formie zryczałtowanego dodatku
energetycznego pomocą objęto 7 rodzin. Wypłacono dodatki na
łączną kwotę 1080,49zł.
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
W zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków
dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego wydatkowano
1 051 874,42zł z dotacji z budżetu państwa.
Wypłacono:
• świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 722 181,30zł, w tym
wypłacono: 3518 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1088
zasiłków pielęgnacyjnych, 85 świadczeń pielęgnacyjnych,
36 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 47 jednorazowych
zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 224 000zł
– 544 świadczenia,
• obsługa świadczeń rodzinnych w kwocie 22 248,18zł,
• obsługa funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 720zł,
• składki na ubezpieczenie emerytalne w kwocie 27 492,81zł,
• zasiłki dla opiekunów 47 476 zł – 93 świadczenia
• obsługa zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 756,13zł.
Sfinansowano składki zdrowotne dla osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny
zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 3 650,40zł.
Zwroty od dłużników alimentacyjnych wyniosły 31 359,63zł,
prowadzono postepowania wobec 34 dłużników alimentacyjnych.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa i żywność
z Embargo.
We współpracy z PKPS Odział w Bielsku-Białej gmina wzięła
udział w realizacji POPŻ w 2015 roku. 146 osób otrzymało cukier
1053kg, klopsy 599,25kg, ser podpuszczkowy 416kg, ser topiony
227kg, sok jabłkowy 1135kg, płatki kukurydziane 120kg, kawę
zbożową 120kg, mielonkę 319,60 kg, mleko 226 kg, ryż 226kg,
kaszę jęczmienną 400kg, makaron 462,5kg, dżem truskawkowy
134,55kg, olej rzepakowy 115kg, groszek z marchewką 88,80kg.
Łączna wartość żywności 20 791,57zł.
We współpracy z PKPS Odział w Bielsku-Białej gmina wzięła
udział w realizacji programu dystrybucji owoców z embargo, 121
osób otrzymało 1008kg jabłek.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jaworzu realizuje
działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Jaworzu na lata 2012-2017.
W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi
12 osób. W 2015r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu i 41 spotkań
grup roboczych. Wpłynęło 9 nowych Niebieskich Kart – A,
sporządzonych w rodzinach, gdzie istnieje podejrzenie, że
są dotknięte przemocą w rodzinie. Kontynuowano pracę
z 4 rodzinami, w których rozpoczęto procedurę Niebieskiej
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Karty w poprzednich latach. Zakończono 9 procedur Niebieskiej
Karty. Skierowano 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa do Komisariatu Policji w Jasienicy.
Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej
W 2015r. współfinansowano pobyt 1 dziecka w rodzinie
zastępczej w wysokości 11558,73zł, współfinansowano pobyt
1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 8101,94zł.
Pomocą asystenta rodziny objęto 11 rodzin wychowujących
dzieci - koszt 11 020 zł. W rodzinach tych wystąpiły trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez
rodziców spowodowane bezradnością, przewlekłymi chorobami,
problemem alkoholowym lub zagrożeniem demoralizacją.
Karta Dużej Rodziny
W 2015 roku kontynuowano program Karty Dużej Rodzin,
wydano 83 karty rodzinom wielodzietnym z naszej gminy.

ZE STATYSTYKI GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2015
Początek roku w jaworzańskiej Bibliotece, jak zwykle, upływa
pod znakiem sprawozdań i statystyk dla Głównego Urzędu
Statystycznego. Zestawienie wszystkich danych pokazuje, jak
z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie naszą działalnością.
Cieszymy się ogromnie, że nasza praca przynosi zadowolenie
czytelnikom, a nam satysfakcję. W 2015 roku zarejestrowano
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu 1300 czytelników.
Przypomnimy, że z każdym nowym rokiem rejestrujemy
czytelników „na nowo”, nadając im numerację począwszy od
jedynki – taki sposób ewidencji pozwala na ustalenie każdego
roku aktywnej liczby czytelników. Łącznie wypożyczyli oni
w ciągu minionego roku 19024 książek i 1165 czasopism.
W Bibliotece zanotowano ogółem 19665 odwiedzin.
Udzielono 1141 informacji bibliograficznych. Najwięcej informacji
udzielono z zakresu tematyki regionalnej (etnografia i historia),
a także z zakresu historii literatury. Największą grupę odbiorców
działalności informacyjnej stanowią uczniowie, studenci oraz
goście odwiedzający Jaworze.
Obecnie księgozbiór liczy 15 036 woluminów. W ciągu roku
przybyło 1107 pozycji książkowych, z czego 788 zakupiono ze
środków samorządowych a 239 pozycji z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskaliśmy również
kilkadziesiąt książek w postaci darów od czytelników i mieszkańców, za które szczególnie pięknie dziękujemy! Książki
bardzo szybko ulegają zaczytaniu i musimy je wymieniać, co
generuje spore koszty, tak więc każdy dar w postaci książki jest

INFORMACJA POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, że w 2016
roku realizuje następujące programy:
• Projekt systemowy „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w mieście Bielsko-Biała i powiecie(1)” w ramach PO
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Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza tut.
Ośrodek wydatkował 28 732,31zł na stypendia socjalne dla 34
uczniów i 4 300zł na zasiłki szkolne dla 8 uczniów. Całkowity
koszt programu wyniósł 33 032,31zł, w tym środki własne gminy
6 638,72 zł oraz dotacja z budżetu państwa 26 393,59zł.
Profilaktyka uzależnień
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w 2015r. w ramach realizacji GPRPA wydatkowano 57 843,06zł
na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy
środowiskowej oraz na wycieczki dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacji dla dzieci, na realizację innych zadań GPPiRPA 15 969zł. Z zajęć świetlicowych korzystało 43 dzieci, w tym 16
dzieci z pomocy logopedy.
Materiał opracowany przez GOPS
dla nas cenny. Warto zaznaczyć, że w ofercie posiadamy także
filmy dla dzieci i dorosłych w liczbie 228, z czego w 2015 roku
przybyło nam 87 filmów oraz audiobooki 152 płyty, gdzie w 2015
roku wzbogaciliśmy się o 50 pozycji.
Usunięto z księgozbioru ogółem 816 pozycji książkowych.
W roku 2015 Biblioteka prowadziła prenumeratę 19 tytułów
czasopism bieżących, natomiast 9 tytułów pozyskiwała regularnie
w formie darowizny od czytelników. Na miejscu w czytelni
udostępniono łącznie 853 czasopisma, natomiast na zewnątrz
wypożyczono 1165 egzemplarzy. Warto zaznaczyć, iż księgozbiór
naszej Biblioteki jest ciągle odświeżany i w miarę możliwości
finansowych zaopatrywany na bieżąco w nowości wydawnicze.
Możemy się pochwalić posiadaniem w naszych zbiorach
wszystkich najpoczytniejszych tytułów zarówno minionego
roku jak i lat wcześniejszych. Polityka gromadzenia zbiorów
podporządkowana była wzorem lat poprzednich potrzebom
czytelniczym i możliwościom finansowym biblioteki. Notujemy
zapytania czytelników o poszczególne tytuły i wybieramy te
powtarzające się najczęściej, by umieścić je w zamówieniach.
Śledzimy na bieżąco zapowiedzi, rankingi rynku wydawniczego
oraz oferty wydawnictw, by dostarczyć czytelnikom najciekawsze
pozycje ukazujące się na rynku.
Biblioteka prowadziła szereg spotkań i zajęć z dziećmi, głównie
lekcje biblioteczne z uczniami szkoły podstawowej, spotkania
z lekturą, jak i również warsztaty wakacyjne, ferie w bibliotece,
czytanie przedszkolakom. Oprócz tego przeprowadzono konkurs
plastyczny na wielkanocne kartki świąteczne. Udało się również
zorganizować spektakle teatralne dla dzieci oraz spotkanie
autorskie z Ewą Chotomską. Mamy nadzieje, że bieżący rok
będzie również obfitował w nowości wydawnicze jak i nowych
czytelników. Dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom,
władzom samorządowym, placówkom oświatowym, organizacjom
społecznym, z którymi współpracowaliśmy w ubiegłym roku,
a przede wszystkim Naszym Czytelnikom.

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.1,
Poddziałanie 1.1.1 /PO WER/
Skierowany bezpośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat
bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne
(dla których został ustalony I i II profil pomocy), które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.
Z priorytetowym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
• Projekt systemowy „Poprawa zdolności do zatrudnienia
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osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”
w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2/RPO
Skierowany bezpośrednio do osób powyżej 29 roku życia (tj. dla
osób, które osiągnęły 30 r.ż), bezrobotnych, zakwalifikowanych
do I i II profilu pomocy należących co najmniej do jednej z grup:
osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne,
osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez
pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby
o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające co najwyżej średnie
wykształcenie).
Tabela 1

Struktura bezrobotnych według płci

Płeć

Stan na 31.12.2015

Kobiety

86

Męźczyźni

89

RAZEM

175

Ogółem

Więcej informacji na stronie www.pup-bielsko.pl w zakładce
PLIKI do POBRANIA.
Poniżej prezentujemy dane statystyczne dotyczące
bezrobocia w Gminie Jaworze za 2015 rok.
Opracowanie P.Filipkowski
Tabela 3 Liczba bezrobotnych wg. Wykształcenia
Wiek

Ogółem

Kobiety

stan na 31.12.2015

Tabela 2 Struktura wiekowa bezrobotnych
Wiek

• Pogram Regionalny oraz
• Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane ze
środków Funduszu Pracy będących w posiadaniu Urzędu.

Kobiety

stan na 31.12.2015

Wyższe
Policealne i średnie.
zawodowe
Średnie
ogólnokształcące
Zasadnicze
zawodowe
Gimnazjalne i poniżej

37

19

46

30

13

9

51

19

28

9

RAZEM

175

86

18-24

17

11

25-34

45

24

35-44

41

24

Tabela 4

Bezrobotni z prawem do zasiłku

45-54

43

20

Prawo do zasiłku

Stan na 31.12.2015

55-59

14

5

Kobiety

12

60 i więcej

15

2

Mężczyźni

16

RAZEM

175

86

RAZEM

28

DORADZTWO
ZAWODOWE
Aby sobie nie zaszkodzić
W artykule pt.: „Satysfakcjonujące rozmowy kwalifikacyjne”
zamieszczonym w styczniowym wydaniu Echa Jaworza, zawarte
zostało siedem ważnych kroków, które należy uwzględnić
podczas przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeden
z nich dotyczył profesjonalnego kreowania swojego wizerunku
w sieci. Od kilku lat rekruterzy poprzez media społecznościowe
docierają do ciekawych kandydatów do pracy, jak i weryfikują
to, co jest zawarte w CV. Profile osób ubiegających się
o zatrudnienie zawierają wiele cennych informacji dotyczących
nie tylko doświadczenia zawodowego, ale także wskazują, jakie
kto ma zainteresowania, aspiracje czy pomysły. Jak wynika
z badań, głównie wykorzystujemy media społecznościowe do
kontaktu ze swoimi znajomymi (ponad 49%) oraz do kreowania
własnej kariery (ponad 39%)1. Te narzędzia mogą przynieść sporo
korzyści, ale też poważnie zaszkodzić. Publikujemy zdjęcia swoje
oraz najbliższych, komentujemy różne wydarzenia, należymy do
1 Badania przeprowadzone przez HRK S.A : „Kandydat i Firma w sieci- czy w pełni wykorzystujemy potencjał Internetu w budowaniu wizerunku pracodawcy”

określonych grup dyskusyjnych, a czasami blogujemy i to wszystko
jest najczęściej dostępne bezpośrednio na naszych stronach
lub udostępniane przez naszych znajomych. W zamieszczaniu
fotografii z pozoru nie ma nic złego, jednak należy dokonywać
daleko idącej selekcji. Zdjęcia z imprez, wspólnych wypadów
z przyjaciółmi czy też za bardzo „wyluzowane” jeśli chodzi
o strój i treści mogą skłonić przyszłego pracodawcę do wniosku,
że najbardziej lubimy rozrywki często zakrapiane alkoholem,
nie jesteśmy nazbyt poważni i nie potrafimy zachowywać się,
ani wyglądać profesjonalnie. Wielokrotnie zdarzało się, że
nie pomagały: bogate portfolio czy znakomicie przygotowane
dokumenty aplikacyjne, ponieważ wizerunek kandydata w sieci
był delikatnie rzecz ujmując dwuznaczny. Warto pamiętać, że
blisko 43% pracodawców weryfikuje przyszłego pracownika
właśnie w sieci. Dlatego musimy podejść poważnie do naszego
internetowego wizerunku i dokładnie rozważać zamieszczane
zdjęcia, wpisy na forach czy publikacje. Należy na początku
sprawdzić, poprzez wpisanie w wyszukiwarkę imienia i nazwiska
oraz prześledzenie naszych dotychczasowych działań np. na
portalach społecznościowych, jakie informacje wyświetlają się
na nasz temat. W ten sposób dowiemy się, jak wyglądamy i co
koniecznie trzeba poprawić, a z tym nie warto zwlekać.
Przygotowała Agata Jędrysko
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PORADY PRAWNE
- OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY
MIĘDZY RODZICAMI I DZIEĆMI
Do powstania obowiązków alimentacyjnych dochodzi
między osobami powiązanymi więzami rodzinnymi lub innymi
więzami prawnymi, z którymi przepisy wiążą taki obowiązek
(pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo).
Dzieci są uprawnione do świadczeń
alimentacyjnych od rodziców, jeśli nie są w stanie
utrzymać się samodzielnie. Jeżeli są już dorosłe,
wówczas istnienie ich uprawnienia do alimentów
zależy od sytuacji ekonomicznej rodziców i od
tego, czy dziecko czyni starania, by ekonomicznie
się usamodzielnić. Rodzice mogą uchylić się od
alimentowania dorosłego dziecka twierdząc, że jest
to dla nich połączone z nadmiernym uszczerbkiem,
a także mogą kwestionować roszczenie swego
dorosłego dziecka, wskazując, że jest sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego.
Obowiązek alimentacyjny spoczywa na
obojgu rodzicach, chyba że któreś z nich nie
ma możliwości wypełniania tego obowiązku.
Nie ma znaczenia wniosek rodzica złożony
w postępowaniu rozwodowym, aby dziecko
zostało mu powierzone na „jego wyłączny koszt”.
Przepisy regulujące obowiązek alimentacyjny są
bezwzględnie obowiązujące, więc nie można ich
zmieniać wolą stron. Zgodnie z orzecznictwem
Sądu Najwyższego„żadne (...) z rodziców (...)
nie może ważnie zrzec się z góry w jego imieniu roszczeń
alimentacyjnych, jakie służą dziecku w stosunku do obojga
rodziców.
Prawo rodzinne przewiduje sytuacje, w których obowiązki
alimentacyjne względem dziecka spoczywają na ojcach,
którzy nigdy nie sprawowali władzy rodzicielskiej (jeżeli sąd
ustalił ojcostwo, lecz władzy rodzicielskiej ojcu nie przyznał),
lub na rodzicach, których jej pozbawiono.
W rozumieniu przepisów prawa rodzinnego istotną cechą
dziecka, które jest uprawnione do alimentacji względem
swych rodziców, jest to, iż nie jest w ono w stanie utrzymać
się samodzielnie. W przepisach dotyczących obowiązków
alimentacyjnych fakt osiągnięcia pełnoletniości nie
przesądza sam przez się o wygaśnięciu spoczywającego na

SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW
RP W KRAKOWIE
14 stycznia na zaproszenie Kazimierza Barczyka przewodniczącego Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP nasza redakcja gościła na spotkaniu opłatkowym wraz
z przedstawicielami gmin i powiatów praktycznie z wszystkich
zakątków Polski, korpusu dyplomatycznego, organizacji
kombatanckich oraz kościołów chrześcijańskich i innych religii.
Spotkanie miało miejsce w Sali Obrad Rady Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa. Witając przybyłych nawiązano
do „srebrnego” jubileuszu 25 lecia nowej ustawy samorządowej
wprowadzonej w naszym kraju, co dało podwaliny pod
obowiązującą do dziś organizację jednostek samorządowych
w Polsce (z późniejszymi zmianami związanymi z reorganizacją
województw i przywróceniem powiatów). W pierwszej części
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rodzicach obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie
dziecka. Odnoszą się one do dziecka rozumianego jako dziecko
swoich rodziców (do relacji dziecko – rodzic), a nie jako dziecko
podlegające władzy rodzicielskiej, czyli jako osoba niepełnoletnia.
Obowiązek rodziców może nigdy nie wygasnąć, jeżeli ich dziecko
– w szczególności wskutek niepełnosprawności – nie osiągnie
ekonomicznej samodzielności.
Rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku dostarczania
dziecku środków utrzymania i wychowania w przypadku
posiadania przez dziecko wystarczających dochodów ze swego
majątku. Możliwość ta jest niezależna od wieku
dziecka i można się na nią powołać w stosunku do
każdego dziecka, które ma takie dochody. Trzeba
zaznaczyć, iż chodzi tu wyłącznie o dochody
z majątku (odsetki, czynsze), a nie o majątek,
który powinien zostać nienaruszony np. działka
grunt, mieszkanie.
Przekroczenie
przez
dziecko
progu
pełnoletniości
nie
powoduje
wygaśnięcia
obowiązku alimentacyjnego jego rodziców.
Zdolność dziecka do samodzielnego utrzymywania
się może nastąpić zarówno przed, jak i po
osiągnięciu pełnoletniości i to owa zdolność,
a nie wiek dziecka, jest kryterium decydującym
o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego
rodziców.
Możliwości zarobkowe dziecka a także
uzyskania rozmaitych stypendiów mogą dać
dziecku samodzielność ekonomiczną. Z upływem
lat często maleją natomiast – z powodu utraty
zdrowia, czy też np. utraty pracy – możliwości
ekonomiczne rodziców. Wówczas relacja może
się odwrócić i to dzieci będą zobowiązane do alimentowania
rodziców.
Wysokość alimentów zależy do uzasadnionych potrzeb
uprawnionego i od zdolności zarobkowej i majątkowej
zobowiązanego. Sądy w zakresie orzekania co do alimentów
słusznie dążą do wyrównania stopy życiowej obu stron. A zatem
majętny ojciec/ matka może zostać zobowiązany/a do wyższych
alimentów, przekraczających zaspokojenie elementarnych
potrzeb dziecka związanych z utrzymaniem i wychowaniem
dziecka.
c.d.n.
Adwokat
Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508
patrycja.jakubiec@adwokatura.pl

2016

9

LUTY

spotkania z ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem w Kurii
Metropolitarnej przy ul. Franciszkańskiej uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów z Polski. Podczas spotkania
opłatkowego w Urzędzie Miasta Krakowa Kurię Metropolitarna
reprezentował Wikariusz Generalny ks. Infułat Bronisław

ĆWIERĆWIECZNIK
JAWORZAŃSKI
Szanowni Państwo,
Gmina Jaworze w 2016 roku obchodzi swoje
25-lecie. To czas świętowania jubileuszu, ale również
dobra okazja do podsumowań. Cenię sobie państwa
codzienną działalność. Bez tego wsparcia płynącego
z serca zaangażowanych jaworzan, nie moglibyśmy
kreślić dziś słów o jaworzańskiej samorządnej
i samodzielnej gminie.
Jestem dumny, że na co dzień mogę korzystać nie tylko
z Państwa dobrych rad, ale również z ogromnego
potencjału społecznego. To wielka siła naszego Jaworza,
z której możemy być dumni i którą możemy się chwalić
25 lat to dobry moment, aby sięgnąć do historii,
podsumować to, co wspólnie osiągnęliśmy. To czas
wspomnień, ale również dobra chwila na refleksję nad
teraźniejszością i przyszłością. Dlatego zapraszam
Państwa do współpracy.
W ramach wielu wydarzeń zaplanowanych na 2016 rok
wyznaczyliśmy sobie zadanie przygotowania pierwszego
wydania „Ćwierćwiecznika Jaworzańskiego”, wzorem
almanachów, które są tradycją Śląska Cieszyńskiego.
”Ćwierćwiecznik Jaworzański”. To pierwsza próba
wydania spójnego wydawnictwa traktującego o Jaworzu w
25. rocznicę jego powstania jako samorządnej i samodzielne
gminy. Ma on na celu dostarczenie zainteresowanym osobom
– mieszkańcom, turystom, jak i sympatykom – nieco historii
i kultury.
Kolegium Redakcyjne „Ćwierćwiecznika Jaworzańskiego” będzie odpowiadać za opracowanie struktury publikacji
– w szczególności poszczególnych jej ksiąg, a w ich ramach
– artykułów. Stąd też zwracamy się do wszystkich, którym
leży na sercu Jaworze i zapraszamy do współpracy.
Poniżej przedstawiam zarys publikacji. Jestem otwarty
również na szereg innych ciekawych tematów, które będą
ubogacały strony tegoż wydawnictwa. Liczę na owocną
współpracę i pozdrawiam.
dr Radosław G. Ostałkiewicz
Wójt Gminy Jaworze
JAWORZE WCZORAJ
• Jaworze czy Ernsdorf? – o samych początkach…
• Jaworze na Śląsku Cieszyńskim
• Dawne uzdrowisko Jaworze
• Kilka słów o dawnych właścicielach Jaworza
• Związani z Jaworzem – (nie)znani, którzy pisali historię
• Dwie wielkie wojny w Jaworzu
• Jaworze w PRL – śmieszno czy straszno?

Fidelus. Natomiast o oprawę muzyczną i wspólne kolędowanie
zadbał Zespół „Bukowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej. Tym
razem królewski Kraków powitał nas piękną „wiosenną” pogodą,
a bożonarodzeniowy nastrój oprócz wspomnianego spotkania,
wzmacniał świąteczny wystrój krakowskiego Rynku Głównego.
PF

JAWORZE DZISIAJ
• 25 lat temu, czyli o tym, jak Jaworze Jaworzem się
stało. Od sołectwa do gminy…
• Nasza samorządność – nasze doświadczenia
• Jaworze w województwie śląskim i w powiecie bielskim
• Nasi sąsiedzi
• Jaworze w Europie
JAWORZE JUTRO
• Moja wizja Jaworza
• Jaworze-Zdrój – za i przeciw
• Za kolejnych 25 lat, czyli Jaworze na 50-lecie.
Spróbujmy to sobie wyobrazić
JAWORZE W WIERSZU, PIOSENCE LUB W OBRAZIE
• Poezja z Jaworzem w tle (wiersz lub piosenka)
• Jaworze w obrazie (obraz, rysunek, fotografia, plakat)
Wszelkie materiały do ”Ćwierćwiecznika Jaworzańskiego”
przyjmowane są w następujących terminach:
1 kwietnia 2016 r. - ostateczny termin nadsyłania
artykułów
20 maja 2016 r. - recenzja artykułów wraz z propozycjami
zmian
15 czerwca 2016 r. - poprawka artykułów
lipiec 2016 r. - druk monografii
wrzesień 2016 r. - konferencja „Ćwierćwiecznik Jaworzański”. prezentacja monografii pod tym samym tytułem
1.Artykuły należy dostarczyć w ww. terminach w wersji
elektronicznej na adres: XXV@jaworze.pl
2.Prosimy autorów o załączenie do przesyłanego
artykułu oświadczenia, że autor wyraża zgodę
na publikację pracy oraz posiada do niej prawa
autorskie, a także oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb publikacji mojej pracy zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku.”
3.Zdjęcia, rysunki i plakaty należy opatrzyć stosownym
podpisem.
4.Tekst nie może być wcześniej publikowany ani
zgłoszony do publikacji.
5.Urząd Gminy Jaworze jako wydawca „Ćwierćwiecznika
Jaworzańskiego” nie wypłaca honorariów autorskich.
Autorzy otrzymają egzemplarze „Ćwierćwiecznika
Jaworzańskiego”.
6.Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian w treści artykułów, ich skracania,
jak również niepublikowania bez podania przyczyn.
Artykuły nie mogą mieć więcej niż 20 tys. znaków.
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STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄ
GMINĘ W DZIEDZINIE KULTURY
W 2016 roku Gmina Jaworze dofinansuje takie działania jak:
 wsparcie dla Zespołu Regionalnego „Jaworze” – 18 tysięcy
złotych (OSP Jaworze),
 Posiady poświęcone problemom gminy, powiatu bielskiego
i Śląska Cieszyńskiego – 12 tysięcy złotych (Towarzystwo
Miłośników Jaworza),
 wydanie publikacji pt. „Z kart przeszłości luterańskiego zboru
w Jaworzu” – 10 tysięcy złotych (Polskie Towarzystwo
Ewangelickie Oddział w Jaworzu),
 Razem bliżej do kultury i tradycji. Cykl otwartych imprez,
biesiad itp. – 9,9 tys. złotych (Stowarzyszenie Nasze
Jaworze),

XII SESJA RADY GMINY 10.12.2015.
Od Redakcji:
Drodzy Czytelnicy. Niniejszym publikujemy skrót relacji
z grudniowych sesji Rady Gminy na podstawie roboczych
protokołów z sesji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez
radnych (stan na 5 lutego 2016 roku).
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Wystąpienia Gości
Radny S. Masny przedstawił bieżące sprawy powiatu
dotyczące m.in. dofinansowania oświaty powiatowych szkół
w Czechowicach-Dziedzicach oraz wysokości dopłat do
funkcjonowania PKSu. W budżecie powiatu na koniec roku udało
się wygospodarować środki na wykonanie projektu przebudowy
skrzyżowania ul. Zdrojowej i Cieszyńskiej, dlatego też opracowane
zostaną przynajmniej dwie koncepcje, które następnie zostaną
przedstawione gminie do konsultacji. Masny odniósł się do
zapytania radnego Podkówki o możliwość wybudowania ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Cieszyńskiej, stwierdzając, że co prawda
jest wystarczająco miejsca, by taką ścieżkę wybudować, ale
obecnie brakuje środków na tę inwestycję.
Zapytanie radnych (Janiny Holeksy, Mieczysława
Brzezickiego, Jerzego Ryrycha, Zygmunta Podkówki, Michała
Hanusa) dotyczyły m.in.:
• dlaczego, mimo skierowanego zapytania ustnego do Zastępcy
Wójta Gminy nie ma odpowiedzi (pytanie dotyczyło, kto był
koordynatorem projektu szkolnego „Rozwój przez nowoczesną
edukację w szkołach Gminy Jaworze”) oraz dlaczego
koordynatorem projektu przedszkolnego „Efektywna Skuteczna
Edukacja Przedszkolna w Jaworzu” była ówczesna Sekretarz
Gminy pobierając przy tym dodatkowe wynagrodzenie oraz czy
nie koliduje to z prawem,
• zwrócenia uwagi na nieaktualne i nieaktualizowane informacje
na gminnym BIPie,
• zwrócenia uwagi, iż mieszkańcy gminy skarżą się na jakość
roznoszenia gazety Echo Jaworza,
• problemu z nierównomiernym dofinansowaniem szkół w gminie
Jaworze,
• czy w przyszłorocznym budżecie uwzględniono podwyżkę
płac dla pracowników administracyjno-obsługowych placówek
oświatowych,
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 Maraton Sztuki – 10 tysięcy złotych (Stowarzyszenie
Miłośników Sztuki w Jaworzu),

 Koncert Noworoczny w Kościele Ewangelickim (Kolędujemy







z Fundacją Braci Golec) – 7 tysięcy złotych (Parafia
Ewangelicka w Jaworzu),
XII Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi
Cieszyńskiej – 7 tysięcy złotych (Parafia Ewangelicka w
Jaworzu),
Inicjowanie działań kulturalnych, oświatowych i artystycznych
oraz teatralnych – 7 tysięcy złotych (Stowarzyszenie
Jaworze-Zdrój),
Kościelne Koncerty Polifoniczne w Kościele Katolickim –
6 tysięcy złotych (Parafia Katolicka w Jaworzu),
warsztaty kulturalno-edukacyjne – 2,6 tys. złotych
(Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu),
krajoznawczo-edukacyjny wyjazd jaworzanek w Dolinę
Pałaców i Ogrodów – 2,5 tysiąca złotych (KGW Nr 1),
Letnie Warsztaty Florystyczne „Kwiat pięknem i tradycją” – 1
tysiąc złotych (KGW Nr 1).

• przyszłości budynku dawnej szkoły w Jaworzu Nałężu,
• kryteriów wyboru firm odpowiedzialnych za zimowe odśnieżanie
gminnych dróg,
• stanu dróg: Pod Brzegiem oraz Schowanej, i ewentualnej
konieczności ich remontu,
• na jakim etapie jest sprawa projektu budowy hali sportowej
przy Gimnazjum i prośba o jej wizualizację
• ponaglenie Tauronu o wycięcie drzewa na skrzyżowaniu
Sielskiej i Pagórkowej,
• wykonania przeglądu gwarancyjnego wszystkich inwestycji
w gminie.
Dyrektor Gimnazjum w Jaworzu Barbara Szermańska
odczytała pismo dotyczące destabilizacji pracy placówki
w związku z licznymi kontrolami. Dyrektor Szermańska stwierdziła,
iż w wyniku ostatniej kontroli ucierpiały pracownice administracji
i obsługi, a także społeczność szkolna.
W dyskusji dotyczącej odczytanego pisma Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki stwierdził, że pismo
zostanie przyjęte do protokołu. Poprosił o rozpatrzenie sprawy na
poszczególnych komisjach, a także wyraził nadzieję, iż wszyscy
działają dla dobra społeczeństwa jaworzańskiego. Radny Paweł
Lorek przedstawił różnice w prowadzeniu prac komisji Samorządu
i Spraw Lokalnych przez obecną i poprzednią przewodniczącą
komisji. Zwrócił uwagę na częste zarzuty stawiane wobec
gimnazjum. Radny Jerzy Ryrych przychylił się do wypowiedzi
przewodniczącego i poprosił, aby przedmiotowy temat rozpatrzyć
na posiedzeniach komisji Samorządu i Spraw Lokalnych oraz
komisji Rewizyjnej. Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz
odpowiedział, że jako organ prowadzący ma pełne zaufanie do
dyrektorów placówek oświatowych oraz kierownika Gminnego
Zespołu Oświaty, popiera ich działania i służy im wsparciem.
Prezes OSP Jaworze Czesław Malchar zwrócił uwagę na:
• zdarzenia drogowe na parkingu koło fontanny. Zmiana
organizacji ruchy (zamiana wyjazdu z wjazdem) mogłaby
poprawić sytuacje. Wójt R.Ostałkiewicz poinformował, że jest
już taka zgoda.
• niebezpieczeństwo zjazdu z ul. Zdrojowej w ul. Pałacową –
rozwiązaniem byłoby zamontowanie lustra,
• konieczność usunięcia suchych Topoli na ul. Zacisznej na
wysokości Czerwonego Dworu.
Uchwały w sprawie:
a) opłaty targowej,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował,
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iż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w 2015r. została
zmieniona wielokrotnie, w związku z powyższym nastąpiła
konieczność zmian technicznych w poszczególnych uchwałach
podatkowych obowiązujących na terenie gminy Jaworze.
Przychód z tytułu opłaty targowej to około 10 tys. zł rocznie.
Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
b) ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę
miejscową,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż kolejne
trzy uchwały dotyczą spraw związanych z poborem opłaty
miejscowej i również są uchwałami technicznymi. Podjęcie
ich wynika z konieczności dostosowania do nowej ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Radni również i tę uchwałę
przyjęli jednogłośnie.
c) opłaty miejscowej,
Radni przyjęli uchwałę 15 głosami.
d) określenia inkasentów opłaty miejscowej,
Uchwała również została przyjęta przez Radę Gminy.
e) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,
Skarbnik Gminy Jaworze wyjaśnił, że uchwała jest uchwałą
techniczną. Wszystkie zaproponowane stawki podatku zostały
na poziomie obecnie obowiązujących. Wprowadzone zmiany do
uchwały są konsekwencją zmiany ustawy i nie mają one wpływu
na dochody gminy, czy obciążenie mieszkańców ponieważ
dotyczą one gruntów, których w gminie Jaworze jest niewiele.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
f) określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
Krzysztof Śliwa wyjaśnił, że jest to uchwała techniczna
i określa stawki podatku w zależności od rodzaju pojazdu.
Wszystkie zaproponowane stawki zostały na poziomie obecnie
obowiązujących, jedyna zmiana dotyczy podziału podatku od
autobusów w zależności od ilości miejsc, a zaproponowane
stawki są minimalne.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
g) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości,
Skarbnik Gminy Jaworze poinformował, iż w obowiązującej
uchwale w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości uchyla
się § 1 pkt 1. Zmiana ta wynika z tego, że grunty i budynki gminne,
które były zwolnione przedmiotową uchwałą obecnie zwolnione
są na podstawie ustawy.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
h) określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,
Skarbnik Gminy Jaworze wyjaśnił, iż mieszkańcy, którym
nie zmienił się status posiadanych nieruchomości, nie będą
zobowiązani do składania nowych deklaracji podatkowych.
Krzysztof Śliwa przedstawił wprowadzone zmiany w deklaracjach
w stosunku do obowiązujących (m.in. nowe nazewnictwo,
rozszerzono część oświadczenia podatnika).
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
i) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze,
Skarbnik Gminy Jaworze omówił poszczególne zmiany
zgodnie z objaśnieniami do WPFu. Najważniejsza z nich dotyczy
nieotrzymania środków z dotacji na kanalizację, dlatego konieczne
było zaciągniecie kredytu, który zostanie spłacony w przyszłym
roku po otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
j) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił poszczególne zmiany w budżecie zgodnie ze szczegółowym uzasadnieniem, które zostało przedstawione w materiale na sesję. Zmniejszenie dochodów o 3 mln zostało omówione i zostanie pokryte kredytem bankowym, który będzie spłacony w roku 2016.
W związku z powyższym nastąpi zwiększenie deficytu.
Radny Jerzy Ryrych zwrócił uwagę na rosnące zadłużenie
gminy. Stwierdził, że zostało w międzyczasie zrealizowanych
wiele inwestycji, ale wzrost zadłużenia jest niepokojący.
Krzysztof Śliwa odpowiedział, że w roku bieżącym faktycznie
wzrośnie zadłużenie o 3 mln zł, o których była mowa, natomiast
w przyszłym planuje się spłatę zadłużenia o 4,5 mln zł.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych
przedszkoli
i
niepublicznych
form
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania,
Skarbnik Gminy Jaworze poinformował, że przedmiotowy projekt
określa wzór wniosków o dotację, wzór wykazu wychowanków
uczęszczających do przedszkola niepublicznego i wzór
rozliczenia dotacji. Przedmiotowa uchwała w gminie funkcjonuje
od 2012, ale w związku ze zmianą przepisów konieczne było
podjęcie nowej uchwały, w przedstawionej formie.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
h) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze,
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Jerzy
Ryrych
poinformował, iż przedmiotowa skarga została omówiona
i rozpatrzona na komisji Rewizyjnej, a dotyczyła dwóch elementów
tj. skargi na działalność firmy Operatus w zakresie braku
odbioru śmieci oraz skargi na działalność wójta w kwestii braku
odpowiedzi na złożone pytanie. Jerzy Ryrych omówił pokrótce
obie sprawy informując, iż śmieci kilkakrotnie faktycznie nie
zostały odebrane w terminie wskazanym w harmonogramie, lecz
po interwencji mieszkańca odpady odebrano zgodnie z zapisami
umowy. Odnośnie drugiej części skargi poinformował, że pismo
skarżącego wpłynęło elektronicznie 4 października, a odpowiedź,
mimo że datowana na 3 listopada do skarżącego została wysłana
10 listopada. Komisja Rewizyjna w dniu 8 grudnia 2015r. uznała
skargę za bezzasadną (3 głosy za skargą bezzasadną, 1 głos
wstrzymujący, 1 głos za skargą zasadną).
Radca Prawny Urzędu Gminy Jaworze Katarzyna Wysogląd
odniosła się do zarzutu dotyczącego nieterminowej odpowiedzi
na złożone pismo. Wyjaśniła, iż pismo zostało złożone przez
skarżącego poprzez pocztę elektroniczną, bez wymaganego
podpisu kwalifikowanego zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego. W związku z powyższym nie może być mowy
o postępowaniu administracyjnym, a tym samym niedotrzymaniu
terminu, o którym mowa w skardze.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze : 13 – głosów za, 2 –
głosy wstrzymujące.
Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:
Radny Jerzy Ryrych omówił wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej
w zakresie kontroli podatków od nieruchomości, w których
prowadzona jest działalność gospodarcza, zgodnie z protokołem
zespołu kontrolnego z dnia 16.11.2015r. (dokumentacja
komisji Rewizyjnej). Stwierdził, iż w ramach kontroli nie było
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możliwe dokonanie szczegółowej analizy danych, w związku
z ograniczeniami wynikającymi z ordynacji podatkowej.
Radna Katarzyna Dyaczyńska omówiła wyniki kontroli
Komisji Rewizyjnej w zakresie wykorzystania środków unijnych
w przedszkolach i szkołach gminnych, zgodnie z protokołem
zespołu kontrolnego z dnia 10.11.2015r. (dokumentacja komisji
Rewizyjnej).
Radna Janina Holeksa zapytała o procentowy wkład własny
gminy w realizowane projekty. Radna Katarzyna Dyaczyńska
poinformowała, że łączna wartość 13 projektów to 5 mln złotych
przy wkładzie własnym gminy 350 tys. zł. Środki z wkładu
własnego wydatkowane zostały na zakupy rzeczowe.
Zarządzenia i sprawy organizacyjne:
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
poinformował, iż sprawozdanie wójta z okresu międzysesyjnego
i podejmowane zarządzenia zostały radnym przesłane
z materiałami na sesję.
Odpowiedzi na zapytania:
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz odpowiadając
na zadane pytania stwierdził:
• odnośnie zatrudnienia ówczesnej pani sekretarz jako
koordynatora projektu, że jest ekspertem w tej dziedzinie,
pracowała przy poprzednim tego typu projekcie. Dodatkowo ma
nadzór nad placówkami oświatowymi oraz cieszy się zaufaniem.
Odnośnie otrzymywanego wynagrodzenia powiedział, że
należało się ono za pracę eksperta wykonywaną po godzinach.
Wynagrodzenie pochodziło ze środków zewnętrznych. Wójt
przedstawił zakres prac, przerobionej dokumentacji w ramach
projektu. Podziękował obecnej zastępczyni wójta, a byłej
sekretarz za wzorowe prowadzenie projektów,
• odnośnie starej szkoły w Jaworzu Nałężu, iż nadal jest plan
jej sprzedaży. W związku z tym nawiązywana jest współpraca
z agentem sprzedaży nieruchomości, co może ułatwi
znalezienie właściwego klienta. Środki uzyskane ze sprzedaży
przedmiotowej nieruchomości stanowiłyby wkład własny
w planowaną inwestycję związaną z budową domu socjalnego,
• odnośnie oświetlenia ul. Smrekowej, iż Rada Gminy
poprzedniej kadencji stworzyła i zaakceptowała listę kolejkową
wniosków dotyczących oświetlenia na terenie gminy Jaworze,
na podstawie której określony został plan ich realizacji do 2017
roku. Stąd każdy kolejny wniosek realizowany będzie po 2017
roku. Wójt omówił obecny stan oświetlenia na terenie gminy
stwierdzając, iż jest ona dobrze oświetlona. Przedstawił koszty
oświetlenia, a także przeszkody w realizacji inwestycji na
terenie gminy.
• odnośnie wyboru ofert na zimowe odśnieżanie dróg gminnych,
iż firmy odpowiedzialne za odśnieżanie w 2015/2016 roku
zostały wybrane na podstawie złożonych dokumentów w ramach zapytania o cenę. Oferty, które nie zostały wzięte pod
uwagę w czasie wyboru nie zawierały wykazu sprzętu, jakim
dana firma dysponuje. Udzielono zamówienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami) tym firmom, które dawały rękojmię
dobrego odśnieżania,
• odnośnie
zaplanowania
podwyżki
dla
pracowników
administracyjnych w oświacie, iż została zaplanowana w
przyszłorocznym budżecie. Dyrektorzy otrzymają pulę środków
do podziału, ponieważ to oni znają najlepiej realia w danej
placówce. Wójt zapewnił, że co roku będzie starał się planować
podwyżki dla tych pracowników.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Anna Skotnica-Nędzka
odpowiadając na zadane pytania stwierdziła:
• odnośnie braku udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
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zapewniła, że odpowiedziała na wszystkie zadane pytania, na
które można było udzielić odpowiedzi,
• odnośnie informacji zamieszczanych w BIPie, iż są
umieszczane i uzupełniane informacje o charakterze
publicznym w miarę możliwości na bieżąco. Trwają prace nad
nową stroną internetową Urzędu Gminy Jaworze, na której
będzie można np. zamieszczać interpelacje radnych. Przy
okazji poinformowała radną Janinę Holeksę, iż odpowiedź na
złożoną interpelację w sprawie zarobków dyrektorów placówek
oświatowych publicznych i niepublicznych będzie niepełna,
ponieważ nie ma podstaw do udzielenie informacji o zarobkach
osób kierujących przedszkolem niepublicznym,
• odnośnie roznoszenia Echa Jaworza, iż firma zajmująca
się dystrybucją miesięcznika przez ostatnie 2 miesiące
zrezygnowała i koniecznym będzie poszukanie nowego
„dystrybutora”. Zapewniła, iż jeśli ktoś z mieszkańców nie
otrzyma Echa Jaworza, to zawsze można taki egzemplarz
otrzymać w urzędzie.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa, odpowiadając na
zadane pytania, stwierdził:
• odnośnie budżetu na budowę hali sportowej przy gimnazjum,
iż w bieżącym budżecie zaplanowano wykonanie projektu hali
sportowej, zaś sama realizacja ujęta jest w przyszłorocznym
budżecie. Szczegóły budżetu zostaną omówione na najbliższej
komisji,
• odnośnie wypowiedzi radnej Janiny Holeksy, iż „pieniądze
wydaje się nie wiadomo na co”, odpowiedział, że gmina
zgodnie z obowiązującymi przepisami przedkłada wymagane
sprawozdania finansowe, ponadto żadna kontrola zewnętrzna
nie stwierdziła nieprawidłowości w wydawaniu środków
publicznych, zaś radni otrzymują nie bieżąco wszystkie
informacje. Wyraził swoje zdziwienie słowami radnej.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Daniel Godziszka,
odpowiadając na zadane pytania, stwierdził:
• odnośnie hali sportowej, iż jej projekt i wizualizacja była
omawiana na komisji Budownictwa i Infrastruktury i została
zatwierdzona przez radnych. Na podstawie tego projektu,
została zlecona i wykonana dokumentacja. Naniesiono drobne
poprawki techniczne,
• odnośnie wykonania przeglądów gwarancyjnych inwestycji,
iż wykonawcom zostało wskazane to, co trzeba poprawić
i uzupełnić.
• odnośnie ul. Schowanej, iż jest położony nowy asfalt, a jeśli
chodzi o dosypanie i utwardzenie pobocza to wydaje się, że
dzięki zachowaniu pasa zieleni możliwa jest retencja wody,
która pojawia się na drodze,
• odnośnie ul. Pod brzegiem, iż jest ulicą asfaltową o zniszczonej
nawierzchni. Została sporządzona wycena i kosztorys natomiast
realizacja uzależniona jest od możliwości finansowych gminy,
• odnośnie oświetlenia, iż wnioski na oświetlenie ulic zgłaszane
w ostatnim czasie ujęte są do realizacji najwcześniej na rok
2018. Oświetlenie zaplanowane na rok bieżący udało się
zrealizować, czekamy tylko na „włączenie”, na co gmina nie
ma wpływu, ponieważ to leży po stronie TAURONu,
• odnośnie ul. Jaśminowej, iż położenie asfaltu zostało
wycenione. Na chwilę obecną droga została utwardzona i ubita
w całości.
Wolne wnioski i interpelacje:
Radny Jerzy Ryrych poprosił członków Komisji Rewizyjnej
o spotkanie w dniu 14 grudnia w celu ustalenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej. Ewentualne propozycje tematów z innych
komisji należałoby zgłosić, aby zostały ujęte w planie pracy
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Komisji Rewizyjnej.
Radni w dyskusji poruszyli temat publikacji w „Echu Jaworza”
sprawozdań z obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Mieczysław Brzezicki stwierdził, iż nie ma możliwości publikacji
obszernych sprawozdań z obrad Rady Gminy. Wójt Gminy
Jaworze Radosław Ostałkiewicz potwierdził, iż nigdy w „Echu
Jaworza” nie pojawiło się pełne sprawozdanie. Zwrócił uwagę,
że gazeta powinna zawierać informacje o planowanych akcjach,
imprezach. Ponadto mieszkańcy lubią „czytać o sobie”, stąd
artykuły stowarzyszeń i innych organizacji. Radny Jerzy Ryrych
zgodził się z powyższymi wypowiedziami i powiedział, że trudno
znaleźć tzw. „złoty środek”.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
odczytał pismo mieszkańców ul. Zacisznej skierowane do rady
w sprawie przekształcenia terenu przylegającego do budynków
mieszkalnych na budownictwo mieszkaniowe oraz usługi o małej
uciążliwości (korespondencja Rady Gminy Jaworze).
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zygmunt
Podkówka odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące
uchylenia uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej (korespondencja Rady Gminy
Jaworze).
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
odnośnie rozstrzygnięcia nadzorczego i powołania Rady Muzeum
FiFMiŚ poinformował, że wszystkie strony zadeklarowały chęć
osiągnięcia porozumienia, które doprowadzi do powołania rady.
Wyjaśnił, iż uchylona została tylko uchwała o powołaniu rady,
natomiast uchwała o wyznaczeniu radnego Jerzego Rycha na

XIII SESJA RADY GMINY 23.12.2015.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Mieczysław Brzezicki, stwierdzając obecność 13 radnych, co
czyniło obrady prawomocnymi (nieobecni radny Zbigniew Putek
i Roman Urbaś).
Zapytania radnych:
Radny Edward Podstawny zwrócił się z prośbą w imieniu
mieszkańców, aby na terenie gminy postawić kosze z przeznaczeniem na odchody psów.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że
kosze zostały już zamówione, natomiast w Jaworzu zostaną
rozstawione na wiosnę 2016 r. Ponadto zorganizowana
zostanie kampania informacyjna dotycząca tego tematu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zygmunt
Podkówka podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania spotkania wigilijnego dla osób samotnych
i starszych. Tego typu spotkanie zostało zorganizowane po raz
pierwszy przez Stowarzyszenie Nasze Jaworze we współpracy
z UG Jaworze i GOPS.
Podejmowane uchwały w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze,
− przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jaworze,
− odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował,
iż projekt uchwały został szeroko omówiony na posiedzeniu
wspólnych komisji 10 i 14 grudnia. Przedstawił najważniejsze
dane tj. zaplanowane przedsięwzięcia na lata 2016-2019
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. Odnośnie załącznika
pierwszego tj. wieloletniej prognozy finansowej powiedział, że
wykonana została na lata 2016-2029 na podstawie danych makro

kandydata do rady muzeum nie została zaskarżona. Radny Jerzy
Ryrych stwierdził, iż uzasadnienie nadzoru prawnego do wyżej
cytowanego rozstrzygnięcia mówiące o interesie prawnym „jest
śmieszne”. Zwrócił uwagę, iż przynależność do rady wiązać będzie
się jedynie z dodatkowymi obowiązkami bez uzyskania profitów.
Przedstawił inne tego typu głosowania, niekwestionowane przez
nadzór prawny, a w których interes prawny głosującego miał
miejsce.
Radny Roman Kruczek przeprosił w imieniu Rady Gminy
Jaworze radczynię prawną, która wskazywała, iż tego typu
głosowanie może doprowadzić do nieważności uchwały,
a niektórzy radni to zignorowali.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zygmunt
Podkówka podziękował za rozwiązanie problemu ul. Lipowej
przez wójta, poprzez zorganizowanie spotkania z mieszkańcami
tego rejonu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew
Putek poprosił, aby przewodniczący poszczególnych komisji
problemowych Rady Gminy Jaworze opracowali plany pracy, co
pozwoli następnie na opracowanie planu pracy na 2016 rok.
Radna Janina Holeksa zapytała, czy interpelację można
składać również w okresie międzysesyjnym. Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek odczytał zapis statutu
mówiący, iż interpelację składa się pisemnie do wójta, i nie jest
określony termin oraz miejsce. Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze Mieczysław Brzezicki wyjaśnił, iż składanie interpelacji
na sesji daje możliwość przedstawienia, odczytania ich na forum
Rady Gminy.
Opracowanie Red. EJ na podstawie roboczej wersji protokołu.
i mikroekonomicznych (planowany wzrost PKB, poziom inflacji,
bezrobocie). Pokrótce omówił dochody, wydatki, przychody
i rozchody gminy. Wyjaśnił, iż w każdym roku planowana jest
nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę
kredytów.
Radna Janina Holeksa zapytała, czy zarezerwowane
środki w WPF na budowę hali sportowej przy gimnazjum nie
będą kolidować z ewentualnym planem budowy hali sportowej
np. w centrum Jaworza.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz odpowiedział,
że hala sportowa może powstać tylko przy gimnazjum, ponieważ
tylko tam jest odpowiedni teren (działka). Gmina nie posiada innej
lokalizacji, gdzie byłaby możliwa budowa hali sportowej, poza
tym gminy nie stać na budowę dwóch takich obiektów. Skarbnik
Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa odnosząc się do budowy hali
sportowej wyjaśnił, że w związku z tym, że gmina nie posiada
pełnowymiarowej hali, to może ubiegać się o dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości blisko 70%.
Rada Gminy głosowała uchwałę w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jaworze; 13 – głosów za,
a) uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2016,
− przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Jaworze na rok 2016,
− odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaworze na rok 2016 oraz
możliwości sfinansowania deficytu.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż
projekt uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym
posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Jaworze w dniu
14 grudnia 2015r. Omawiając budżet, przedstawił wysokość
dochodów oraz ich składowe, a także wydatki budżetu
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Budżet na
2016 rok zakłada nadwyżkę budżetową, która przeznaczona
zostanie na spłatę rat kredytów.
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Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa odczytał
pozytywną opinię:
− uchwałę Nr 42/I/162/2015 z dnia 30 listopada 2015r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały budżetowej
Gminy Jaworze na 2016 rok. Ponadto odczytał uzasadnienie
wydanej opinii przez RIO.
− uchwałę Nr 42/I/164/2015 z dnia 30 listopada 2015r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2016 rok. Ponadto
odczytał uzasadnienie wydanej opinii przez RIO.
Radna Janina Holeksa zapytała, jaki procent subwencji
oświatowej przeznacza się na szkołę podstawową, a jaki
na gimnazjum oraz czy subwencja w pełni pokrywa koszty
związane z funkcjonowaniem oświaty.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił, że
subwencja jest sprawdzana przez urząd, ale to nie urząd
dokonuje jej podziału tylko Gminny Zespół Oświaty, na
podstawie złożonego zapotrzebowania (wyliczanego z kolei na
podstawie stosownego algorytmu). Przy planowaniu budżetu
istotnym jest zabezpieczenie potrzeb (a nie analizowanie
sposobu podziału subwencji), subwencja jest dużo większa niż
w roku obecnym, ale nie pokrywa wszystkich kosztów (dopłata
ze środków własnych poniżej 1,8 mln. złotych)
Radny Jerzy Ryrych poinformował, iż na komisji Gospodarki
i Infrastruktury złożył wniosek dotyczący pielęgnacji drzew na
terenie gminy, który nie został ujęty w budżecie na 2016 rok.
Z uzyskanych informacji wynika, iż pielęgnacja wnioskowanych
drzew dotyczyć miałaby rozlin w pasie dróg powiatowych.
Poprosił o ponowne przeanalizowanie sprawy, zwracając
uwagę na powagę tematu.
Odnosząc się do budżetu powiedział, że jest budżetem
„odważnym”, który zakłada wysokie wpływy z udziału w podatku
dochodowym oraz duże wydatki związane z inwestycjami:
budowy hali sportowej, czy budynku socjalnego. Mimo to
stwierdził, iż budżet jest do zrealizowania ale wiąże się z ryzykiem.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa odnośnie środków na
pielęgnację drzew wyjaśnił, że w budżecie bezpośrednio nie są
one wyszczególnione, ale jeśli rada uzna, że są takie potrzeby,
a koszty zostaną oszacowane, to środki będzie można
wykorzystać m.in. z tych przeznaczonych na park, drogi,
gospodarkę mieszkaniową. Wyraził nadzieję, iż planowane
dochody uda się zrealizować. Odnosząc się zaś do planowanych
inwestycji zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy żadne środki
unijne nie przewidują dofinansowania budowy hali sportowej,
stąd koniecznym jest wykorzystanie środków pochodzących
z ministerstwa. Gmina nie posiada hali sportowej
pełnowymiarowej, dzięki czemu może ubiegać się od
dofinansowanie w wysokości ok. 70%, a nie 30%.
Rada Gminy głosowała uchwałę w sprawie: uchwalenia
budżetu Gminy Jaworze na rok 2016 : 11 – głosów za, 1 –
głos wstrzymujący, 3 – nieobecnych.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz potwierdził,
iż przedstawiony budżet jest ambitny i odważny, a zarazem
oszczędny i realistyczny, nastawiony na inwestycje. Wyraził
zadowolenie, że przyjęty budżet udało się zaplanować bez
wzrostu podatków lokalnych. Poinformował o większym
wzroście subwencji na zadania oświatowe, niż średnia krajowa.
Przedstawił główne wyzwania na przyszły rok:
• kontynuacja wysiłków zmierzających do odzyskania praw
uzdrowiskowych,
• wzmocnienie roli organizacji pozarządowych, tj. stowarzyszeń, towarzystw, klubów sportowych (zwiększanie
środków na dotacje w tym zakresie),
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• restrukturyzacja zadłużenia poprzez wypracowywanie
nadwyżki,
• kontynuacja budżetu obywatelskiego,
• zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej poprzez
osiągnięcie efektu ekologicznego,
• sięgnięcie po dodatkowe środki z funduszy zewnętrznych –
krajowych i unijnych,
• szukanie nowych źródeł dochodów – np. poprzez rozpoczęcie
odzyskiwania podatku VAT od zrealizowanych w przeszłości
gminnych inwestycji,
• pomoc społeczna i związane z nią nowe obowiązki nałożone
na GOPS.
Wójt Ostałkiewicz przedstawił również problemy, z którymi gmina w przyszłym roku będzie musiała się zmierzyć
tj. niepewność związana z gospodarką śmieciową, koszty
transportu publicznego PKS czy planowanymi przez nowy rząd
reformami w finansach (zwiększenie kwoty wolnej od podatku
PIT bardzo dotkliwie obniży dochody Jaworza, co może
odbić się w rezultacie na dalszych inwestycjach). Ważnym
problemem do rozwiązania będzie również sprawa siedziby
budynku urzędu gminy. Ponadto system oświaty i rezygnacja
z dwóch dodatkowych godzin pracy nauczycieli w ramach tzw.
godzin karcianych, co będzie wiązać się albo z utworzeniem
min. dwóch etatów w każdej ze szkół albo rezygnacją z zajęć
dodatkowych lub świetlicy, a także zapowiadaną likwidacją
gimnazjum.
Dopiero tegoroczny budżet jest wspólnym budżetem wójta
i obecnej Rady Gminy Jaworze. Wójt podkreślił, że realizacja
budżetu nie jest zadaniem tylko wójta i urzędu gminy, ale
wymaga zgodnej współpracy i wsparcia ze strony rady gminy.
Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowała,
iż środki przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
pochodzą w całości z wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Omówiła założenia programu
oraz środki w nim zagwarantowane. W ramach programu
realizowane będą zadania wynikające z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości zgodnie z załącznikiem do omawianej uchwały.
Program będzie składał się z części pomocowej skierowanej
dla ludzi borykających się z problemami uzależnień i przemocą
w rodzinie oraz części profilaktycznej.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że
oba programy tj. Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program Narkomani znajdują
swoje odwzorowanie w przyjętym budżecie na 2016 rok.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował,
iż w ramach omawianych programów przewidziano środki na
współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Rada Gminy głosowała uchwałę w sprawie: Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016: 12 – głosów za,
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016,
b) zGminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016,
Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowała, iż
źródłem finansowania omawianego programu są środki uzyskane
z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których była mowa powyżej. Program stanowi kontynuację działań
z lat poprzednich, ukierunkowany jest na młodzież i przewiduje
do realizacji następujące zadania: profilaktyka szkolna, dzień
sportu, dofinansowanie działalności Ośrodka Promocji Gminy
Jaworze oraz Biblioteki Gminnej, a także dofinansowanie
harcerzy.
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c) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Zaspokojenie
potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców
Powiatu Bielskiego”,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował,
iż środki zostały zabezpieczone w przyjętym budżecie.
Temat szeroko został omówiony na wspólnej komisji, w której
uczestniczył starosta bielski. Krzysztof Śliwa przedstawił
wysokość dofinansowania dla działalności PKS-u na 2016 rok.
d) Rada Gminy głosowała uchwałę w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi
Bielskiemu na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb
z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu
Bielskiego” 12 – głosów za,
e) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku–Białej,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował,
iż podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na kontynuację
współpracy z ośrodkiem w roku 2016. Wysokość dotacji
wyliczana jest na podstawie ilości pacjentów przyjmowanych
z terenu gminy Jaworze i kosztów utrzymania ośrodka.
Rada Gminy głosowała uchwałę w tej sprawie: 12 – głosów
za,

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Jaworze
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Ryrych
poinformował, iż przedstawiony plan pracy Komisji Rewizyjnej
stanowiący załącznik do uchwały, został wypracowany przez
członków komisji i pozytywnie zaopiniowany. Plan pracy składa
się z 10 tematów planowanych do kontroli na rok 2016.
Radny Krzysztof Kleszcz zapytał, czy radni spoza Komisji
Rewizyjnej mogą brać udział w kontroli prowadzonej przez
Komisję Rewizyjną. Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Mieczysław Brzezicki wyjaśnił, że radni mogą brać udział
w kontroli bez prawa głosu, natomiast Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Jerzy Ryrych wyjaśnił, iż udział radnych jest na
zasadzie dobrowolności.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz zadeklarował
współpracę w zakresie kontroli, a jednocześnie poprosił, aby
wspólnie ustalić ramowy plan (termin) poszczególnych kontroli.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Ryrych podziękował
wójtowi i całemu urzędowi za współpracę podczas
prowadzonych kontroli w mijającym roku, natomiast członkom
komisji rewizyjnej za zaangażowanie i pracę.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
podziękował radnym za całoroczną pracę, która pozwala na
rozwój gminy. Podziękowania złożył również urzędowi gminy
za stworzone warunki do pracy oraz współpracę w mijającym
roku.
Opracowanie Red. EJ na podstawie roboczej wersji protokołu.

BUDŻET OBYWATELSKI DLA
JAWORZA - DRUGIE PODEJŚCIE
W zeszłym roku po raz pierwszy mieszkańcy mogli wydać
sto tysięcy złotych według swojego uznania. Cała akcja okazała
się niezwykłym sukcesem, szczególnie że przyczyniła się do
realizacji potrzeb, o których wiedzieli tylko oni. W mojej opinii idea
budżetu partycypacyjnego sprawdziła się. Wystarczy spojrzeć na
zgłoszone propozycje zadań do realizacji w ramach skromnej
moim zdaniem kwoty stu tysięcy złotych. Chociaż frekwencja
w głosowaniu na te zadania nie była zatrważająca, jednak dzięki
tej inicjatywie jaworzanie mogli zyskać realny wpływ na to, co
dzieje się wokół nich. Ja w pamięci do końca swoich dni będę
miał te szczęśliwe buzie dzieci z bloków dawnej Fabryki Mebli
Giętych, które dzięki zaledwie 15 tysiącom złotych wzbogaciły się
o mały plac zabaw. Już sama ta sytuacja przekonuje mnie w stu
procentach, że warto było ten pomysł wdrożyć w naszej gminie –
mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami wnioski do budżetu
obywatelskiego mogą składać:
• grupy co najmniej 25 mieszkańców gminy Jaworze, którzy w
2015 r. ukończyli 16 lat,
• instytucje kultury,
• organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje,
kluby sportowe),
• rady rodziców z jaworzańskich szkół i przedszkoli,
• Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze.
Łączny koszt jednego projektu w 2016 roku nie może przekroczyć
50 000,00 zł brutto.
Procedura zgłaszania i wyboru wniosków trwa od 1 lutego 2016
roku do 18 marca 2016 roku.
Co musi zawierać wniosek? Przede wszystkim powinien zostać
sporządzony na formularzu dostępnym na stronie internetowej
gminy www.jaworze.pl. Zebranie podpisów niezbędne jest tylko w
przypadku nieformalnych grup mieszkańców, zaś wniosek innych
organizacji podpisują osoby uprawnione do ich reprezentacji

(ewentualnie dołączają uchwałę). We wniosku muszą znaleźć się
następujące informacje:
• tytuł projektu,
• lokalizacja zadania (działka, własność działki, możliwość
nieodpłatnego użyczenia gminie na okres co najmniej 10 lat),
• krótki opis, czyli co ma zostać wykonane i jakie są główne
działania i etapy,
• uzasadnienie wskazujące na cel projektu, problemy, rezultaty,
jego powiązaniach z zadaniami gminnymi oraz wpływ na
poziom życia mieszkańców,
• czas trwania zadania (nie dłuższy niż do końca 2016 roku),
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grupy docelowe objęte projektem – czyli komu będzie on
służył,
• budżet projektu – tutaj należy wskazać na koszty: (1)
inwestycyjne, (2) organizacyjne, (3) utrzymania w przyszłości,
• inne istotne zdaniem wnioskodawcy informacje.
Jakie zatem mogą to być projekty? Jak najbardziej
inwestycyjne, remontowe zlokalizowane na terenach gminnych,
chyba że wnioskodawca użyczy gminie prawa do dysponowania
daną nieruchomością na co najmniej 10 lat. Wszystkie projekty
muszą być zrealizowane w 2016 roku, a także być w pełni
dostępne dla wszystkich jaworzan.
Koszty projektu muszą być oszacowane według jak najlepszej
wiedzy. Wójt Gminy Jaworze zastrzega sobie odrzucenie projektu
w przypadku niedoszacowania zadania, a także ograniczenia jego
budżetu w przypadku jego przeszacowania. Opinia Skarbnika
Gminy ma tutaj charakter wiążący.
Wnioski do realizacji wybiorą mieszkańcy gminy Jaworze
•
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w drodze głosowania. Głosowanie na projekty odbędzie się
w okresie od 4 kwietnia do 20 maja 2016 roku w formie określonej
przez wójta.
Mam nadzieję, że „drugi sezon” Budżetu Obywatelskiego
dla Jaworza będzie równie obfitować w ciekawe projekty, co
w ubiegłym roku. Osobiście liczę na to bardzo i trzymam za Was
i Waszą wyobraźnię kciuki – mówi wójt Ostałkiewicz.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku projektami wybranymi do
realizacji w ramach BO#2015 były:
1) budowa placu zabaw przy ul. Cieszyńskiej (mieszkańcy),
2) regulacja i oczyszczenie rowu wzdłuż ulicy Południowej
(mieszkańcy),
3) renowacja i uruchomienie ręcznej sikawki konnej (OSP
Jaworze),
4) organizacja cyklu spotkań prozdrowotnych (Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego).

PRZYKŁADOWE KOSZTY PROJEKTÓW OBYWATELSKICH
POZYCJA

CENA (zł)

POZYCJA

CENA (zł)

Plac zabaw (zestaw)

od 15 000

Nasadzenie brzozy (szt.)

ok. 60

Huśtawka (szt.)

od 3 000

Nasadzenie klonu (szt.)

ok. 700

Zjeżdżalnia (szt.)

od 3 500

Nasadzenie tui (szt.)

ok. 100

Karuzela (szt.)

od 4 000

Renowacja zieleni (m2)

od 70

Piaskownica (szt.)

od 4 000

Siłownia zewn. (urządzenie)

od 3 000

Ogrodzenie placu zabaw (mb)

od 120

Latarnia parkowa (szt.)*

od 3 000

Ławka parkowa (szt.)

od 1 000

Latarnia uliczna (szt.) *

od 5 000

Kosz na śmieci (szt.)

od 400

Latarnia solarna (szt.) *

do 20 000

Stół do gier towarzyskich (szt.)

od 3 000

Stojak rowerowy (szt.)

od 2 500

Spotkania autorskie

od 1 000

Budowa chodnika (m2)

od 120

Gimnastyka dla seniorów (h)

200

Próg zwalniający (szt.) *

od 12 500

Załatanie dziury (m2)

70

Chodnik brukowany (100 m)

od 30 000

Wiata przystankowa (szt.)

ok. 5 000

Wymiana chodnika (m2)

250

Kosz na psie odchody

do 1 000

Montaż lustra drogowego (szt.)

od 800

Alejka parkowa (m2)

300

Patrol Policji (h)

od 150

Żywopłot (10 mb)

ok. 1 000

Kwietnik z roślinami (m2)

190

Kurs komputerowy (h)

od 40

Kurs językowy (h)

od 50

Sala „Pod Goruszką” (h)

40

Galeria „Na Zdrojowej” (h)

25

* bez dokumentacji (konieczna uprzednia konsultacja z Wydziałem Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze)

rolkowisko

edukacja

ławki

szalet

ścieżki rowerowe

znaki turystyczne

każdy
pomysł
koncerty muzyczne
zestaw naprawczy
jest najlepszy! dla rowerów
kort tenisowy

wiaty ogniskowe

place zabaw

skwer

kosze na śmieci

chodnik
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GALERIA NA ZDROJOWEJ
Ferie zimowe w Galerii na Zdrojowej
Zapraszamy!!!
„Galeria na Zdrojowej” zaprasza dzieci od lat 6 na „ferie
zimowe bez nudy”! Od 15.02. do 26.02. organizujemy warsztaty:
artystyczne, wokalne i szachowe.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swojego
udziału do 7.02.2016.
Kontakt: bezpośrednio w Galerii, telefonicznie
33 488 36 36 bądź mailowo; galeria@opgj.pl
„Galeria na Zdrojowej” zaprasza na wystawę malarstwa
Gabriela Oleszka
pt. „Morze, żagle, łodzie…” od 25.01. do 14.02
Gabriel Oleszek; urodzony w roku 1948 w Wałbrzychu.
Absolwent Szkoły Morskiej w Gdyni 1968 oraz Uniwersytetu
Gdańskiego 1976. Przeszedł wszystkie szczeble morskiej
kariery, w tym 28 lat na stanowisku kapitana statków. Opublikował
liczne artykuły i opowiadania w prasie wybrzeża i ogólnopolskiej.
Szereg publikacji fachowych w prasie specjalistycznej. Jest
także członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów „MARE
NOSTRUM”. Zachęcony przez kolegów, a w szczególności przez
czołową malarkę stowarzyszenia Barbarę Wojtanowską, zajął się
też poważniej malowaniem obrazów i wykonał już ponad 160 prac.
Są to w większości obrazy marynistyczne. Jest zafascynowany
marynistyką Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka i Henryka
Baranowskiego oraz innych marynistów. Napisał 32 książki
marynistyczne lub marynistyczne z wątkiem sensacyjnym takie
jak: SOS „Bright Star”, Dotknięcie piekła, Kosynierzy z „Daru

Pomorza”, Smak winy, Zdążyć na czas, I nie ma na takiej siły,
Ostatni Rejs, Rejs do White Blue, Kiedy byłem małym chłopcem,
Długa wiosna, Powrót na żądanie i innych. Obecnie pracuje jako
wykładowca w Szkole Morskiej w Gdyni.
„Galeria na Zdrojowej” zaprasza na wystawę biżuterii
Ewy Ficoń od 25.01. do 14.02.
Spotkanie autorskie odbędzie się 27.02. o godzinie 17.00.
Ewa Ficoń: ,,Produkty rękodzielnicze i orientalne zawsze mnie
fascynowały. Swoją przygodę z tworzeniem biżuterii sutasz
rozpoczęłam w 2011 roku. Biżuteria wykonana techniką haftu
sutasz jest zjawiskowa i gdy tylko się z nią spotkałam, od razu
ją pokochałam. Sutasz dał mi możliwość wyrażenia tej miłości
w drobnych przedmiotach, które każda z nas uwielbia i dzięki
którym możemy poczuć się wyjątkowe. Tworzenie oryginalnej
biżuterii stało się moją pasją i wyzwaniem. Sutasz jest dla mnie
sposobem na wyrażenie swoich myśli, emocji i fascynacji.’’
Galeria na Zdrojowej zaprasza
na WARSZTATY WALENTYNKOWE
5.02.2016r. o godzinie 15:00.
Kontakt: bezpośrednio w Galerii,
telefonicznie-33 488 36 36 bądź mailowo; galeria@opgj.pl
Galeria na Zdrojowej organizuje z w dniach
od 7.03- 26.03.2016r.
KIERMASZ WIELKANOCNY.
Zgłoszenia pragnących wystawić swoje dzieła przyjmujemy
do dnia 03.03.2016. Zapraszamy!
Kontakt: bezpośrednio w Galerii, telefonicznie- 334883636
bądź mailowo: galeria@opgj.pl

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY ZAGRAŁA W JAWORZU
Podobnie jak w ubiegłym roku na scenie jaworzańskiego
amfiteatru 10 stycznia podczas 24 Finału WOŚP zagrali zespół
DEMOW z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Jaworzu, Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza oraz Tomasz
Madzia, Przemek Kowalczyk i Radek Stojda.
Oczywiście nie zabrakło wolontariuszy zbierających datki
do puszek. Zaś tradycyjnie o 20:00 – pojawiło się Światełko do
nieba - pokaz sztucznych ogni. W sumie na rzecz Orkiestry Jurka
Owsiaka zebrano w Jaworzu kwotę 13.080,30 zł. Tym razem
pieniądze zbierano na zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów.
W sposób szczególny dziękujemy Sztabowi WOŚP,
Grupie Ratownictwa PCK Bielsko-Biała, a przede wszystkim
wolontariuszkom i wolontariuszom 11 Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa” z Jaworza za pracę
przy zbiórce w Jaworzu. Nad całością czuwała jak zawsze
drużynowa hm Joanna Buzderewicz. Dziękujemy zarazem
wszystkim zespołom i artystom, którzy przyczynili się do
„udźwiękowienia” tegorocznego Światełka. Dziękujemy firmom
i osobom, które wsparły w tym roku tę ideę, a w szczególności
Panu Jackowi Chmiale – właścicielowi firmy Instalpunkt
z Bielska-Białej za użyczenie nagrzewnic.

Opracowanie PF na podstawie materiałów UG i OPG
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NASZE DZIECI NASZA MŁODZIEŻ
NIEZWYKŁE DNI W PUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
NR 1 W JAWORZU
„Babci i dziadka, przyznać to trzeba,
każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana.
Przez wszystkie dzieci jest szanowana.
No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło.
Babcia i dziadek wciąż o nas dbają.
Tak jak rodzice bardzo kochają.
Dają nam w życiu wiele radości.
Nigdy nie szczędzą dla nas czułości.”

Przedszkolaki śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki.
Goście byli poruszeni występami swoich wnucząt. W oczach
niektórych można było dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Obchodzone przez
nasze przedszkole święto - Dzień Babci oraz Dzień Dziadka ma
na celu wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie
uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. A na pamiątkę tej
uroczystości dzieci obdarowały gości zrobionymi przez siebie
laurkami z życzeniami ozdobionymi kolorowymi obrazkami lub
zdjęciami wnuków oraz zaprosiły swoich dziadków do zabawy
tanecznej.
Na koniec wszyscy rozkoszowali się smacznymi ciastami.
Dziękujemy wszystkim mamom za pyszne wypieki.
Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych
dni, są takie dwa dni, jedyne dni w roku, kiedy każdemu robi się
cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych
babć i dziadków. Z tej właśnie okazji nasze przedszkolaki wraz
z całym gronem pedagogicznym zaprosiły do strażnicy OSP
w Jaworzu wyjątkowych gości. Świętowaliśmy bowiem Dzień
Babci i Dziadka. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na
uroczystość.
Do grona zaproszonych gości dołączyli również: Wójt Gminy
Jaworze Pan Radosław Ostałkiewicz, Wicewójt Gminy Jaworze
- Pani Anna Skotnicka-Nędzka, Sekretarz Gminy Jaworze Pani Ewelina Domagała oraz Pani Maria Łepecka - Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu. Dziękujemy wszystkim
gościom za przybycie.

TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA
W PRZEDSZKOLU NR 1
Zwyczaje i tradycje świąteczne są jednym z podstawowych
elementów kultury ojczystej. Stanowią syntezę wartości
moralnych, w duchu których jesteśmy wychowani, z którymi
żyjemy na co dzień. Przeżywanie świąt Bożego Narodzenie
w duchu miłości, życzliwości, tolerancji, w gronie najbliższych
kochających osób jest dla dziecka ważnym doznaniem nie
tylko estetycznym czy moralnym, ale także głębokim aspektem
dydaktyczno – wychowawczym. Dziecko intuicyjnie wyczuwa
i odbiera nastroje innych, wczuwa się w nie i głębiej doświadcza,
a tym samym przyjmuje wartości rodzinne jako własne.
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Przygotowania do tych niezwykłych świąt ruszyły pełną parą
już na początku grudnia.
Podczas przygotowań dzieci i nauczyciele twórczo
współpracowały ze sobą, aktywnie uczestnicząc w cyklu zajęć
poświęconych tradycjom bożonarodzeniowym.
Ubieranie choinki, wykonywanie ozdób choinkowych, kartek
świątecznych, dekorowanie sal to nieodzowne elementy tych
zajęć. Święta w przedszkolu to jednak nie tylko prace plastyczne.
Dzieci uczą się śpiewać tradycyjne kolędy jak również piosenki
o tematyce zimowo – świątecznej. Nauczyciele opowiadają
dzieciom o świątecznych zwyczajach i tradycjach. Wyjaśniają,
dlaczego przy wigilijnym stole powinno pojawić się miejsce dla
wędrowca lub skąd się wziął zwyczaj serwowania 12 potraw.
Świąteczny stół i mała wigilia to także zajęcia realizowane
w najmłodszej grupie Złotych Rybek.
Wspólne świętowanie, spotkania z rodzicami na stałe
wpisały się w harmonogram uroczystości przedszkolnych i są
kontynuowane od wielu lat. W naszym przedszkolu spotkania
z rodzicami odbyły się w każdej grupie wiekowej. Dzieci młodsze
- „Misie” zaprezentowały się w przedstawieniu zatytułowanym
„Witamy Jezusa w Betlejem”. Grupa Kaczuszek przygotowała
spektakl pod tytułem „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, a grupy
najstarsze wystawiły tradycyjne „Jasełka”. Frekwencja jak co
roku dopisała. Szanowni goście mogli podziwiać swoje dzieci
w różnych formach artystycznych. Występy słowno – muzyczne,

PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2
W JAWORZU
Cała Polska czyta dzieciom. Jaworze nie może być gorsze.
Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie mającym na celu
codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli przez co najmniej
20 minut dziennie, najlepiej o stałej porze. Jednym z jego punktów
jest zapraszanie do czytania gości, np. rodziców, dziadków,
harcerzy, seniorów, przedstawicieli ciekawych zawodów, aby
czytali dzieciom, opowiadali o swoich pasjach i pracy. Ma to na
celu m.in. podniesienie rangi czytania, wprowadzenie elementu
dodatkowej atrakcji, poszerzenie wiedzy dzieci i ich otwartości
na innych ludzi, jak również zachęcenie rodziców do czytania
w domach i przekazanie jasnego sygnału społeczeństwu, że
czytanie dzieciom jest ważne.
Tym razem czytającym przedszkolakom był nasz wójt
Radosław Ostałkiewicz.
Dzisiaj przyjęły mnie dzieci z grup maluszków, średniaków
i starszaków Przedszkola Nr 2 w Jaworzu. Było głośno, śmiesznie
i pouczająco. A przede wszystkim już wiem, że za oknem to nie
wata cukrowa, ale śnieg, na którym nie można się opalać, bo
można się przeziębić. Poza tym drodzy rodzice, jeśli zapytacie
wasze pociechy, czy posprzątały, a one potwierdzą, to i tak
możecie poczuć się rozczarowani. A jutro na przedszkolnym
podwórku powstanie bałwan o imieniu „Radek”. Było cudownie.
Dla takich chwil warto było zostać wójtem…
Info: UG Jaworze
MIŁY GOŚĆ W PRZEDSZKOLU NR 2
W czwartek 21 stycznia br. do naszego przedszkola zawitał
miły, sympatyczny i lubiany przez wszystkich gość - Wójt Gminy
Jaworze Pan Radosław Ostałkiewicz. Ta noworoczna wizyta
nawiązywała do realizacji naszego rocznego planu pracy, którego
jednym z głównych celów jest codzienne czytanie dzieciom
utworów literatury dziecięcej.

pokazy taneczne aniołków, górali, pasterzy, wspólne kolędowanie
to ważne elementy tych spotkań. Naszym małym aktorom należą
się pochwały za pokonanie tremy przed zaproszonymi gośćmi,
wczucie się w role, a przede wszystkim za umiejętność działania
w zespole, dzięki czemu wspólnie stworzyły bardzo efektowne
widowiska. Wszystkie przedszkolaki wręczyły również bliskim
własnoręcznie przygotowane upominki: świąteczne aniołki
i kolorowe choinki. Emocje i wzruszenie można było oglądać na
twarzach rodziców, kiedy dzieci występowały w świątecznych
przedstawieniach a później podczas składania sobie życzeń.
Pod koniec grudnia w naszym przedszkolu została także
zakończona akcja „Góra grosza”. Udało się zebrać prawie 80zł
na cele charytatywne dla dzieci z domów dziecka.
Kontynuujemy także w naszym przedszkolu akcję „Szlachetna
paczka”. Jak zwykle nie zabrakło szczodrych ofiarodawców
i przed świętami dwoje podopiecznych z naszego przedszkola
otrzymało świąteczne prezenty. Zachęcając wychowanków
do uczestnictwa w świątecznych tradycjach, staraliśmy się
także zacieśnić więzi pomiędzy środowiskiem lokalnym
a przedszkolem. Dlatego też złożyliśmy świąteczne życzenia
wszystkim pracownikom Gminy oraz Biblioteki Gminnej
w Jaworzu. Wszystkie te działania pozwoliły nam wczuć się
w atmosferę zbliżających się Świąt pełną ciepła, radości
i bliskości.
Nauczycielka: Krystyna Ejtel

Pan Wójt w znakomitej interpretacji przeczytał dzieciom
wiersze poetów polskich: „Lokomotywa”, „Zosia Samosia”,
„Katar”. Przedszkolaki były zachwycone tym radosnym spotkaniem. W podziękowaniu przedstawiły Panu Wójtowi krótki
występ noworoczny. Pożegnaniom nie było końca. Dzieciaki nie
chciały się rozstać z naszym Gościem i już czekają na następną
obiecaną wizytę - mamy nadzieję że wkrótce.
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za miłą wizytę oraz za
przekazane dla przedszkola książki z wierszami i łakocie dla
dzieci.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W PRZEDSZKOLU NR 2
„Jeśli chcesz, by dziecko pamiętało o Tobie JUTRO,
musisz być obecny w jego życiu DZISIAJ.”
Homer
Choć na dworze zimno i nieprzyjemnie, serduszka dzieci
z Przedszkola nr 2 w Jaworzu były gorące. To wszystko za
sprawą uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła
się w placówce 26.01 2016 w grupie najsłodszych maluszków.
Dzieci zaprezentowały swoje zdolności artystyczne. Na
scenie znalazła się wielopokoleniowa rodzina (dziadkowie,
rodzice, córeczka), kolędnicy oraz aniołki. Dzieci w przepięknych
strojach (śląskim, góralskim) nawiązywały do polskiej tradycji
kolędowania. Przedszkolaki recytowały wierszyki, pięknie
śpiewały kolędy i prezentowały swoje umiejętności taneczne
pod niezawodnym kierownictwem pani Tereni. Taniec aniołków,
kręcenie czekolady dla dziadków i walczyk to tańce, które
maluszki wykonały perfekcyjnie. Dzieci dziękowały też babciom
i dziadkom za dobro, ciepło i miłość, jaką ich obdarzają i wręczyli
własnoręcznie wykonane prezenty.
Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich
wnucząt. Podczas poczęstunku dziadkowie wraz z wnukami
mogli miło spędzić czas.

Po tych wspólnych, radosnych chwilach możemy z przekonaniem powtórzyć słowa Kazimierza Przerwy-Tetmajera, że
„Nic nie rozwesela świata lepiej niż dzieci”. A my dziadkowie
i babcie chcemy „dać im ciepło wielkiej miłości, aby mogli być
ludźmi”.
Przy tej okazji chcemy serdecznie podziękować p. Dyrektor
Przedszkola nr 2 w Jaworzu, wszystkim wychowawczyniom
i pracownikom za miłą i serdeczną atmosferę w tej placówce.
Z całą pewnością możemy stwierdzić, że jest to przedszkole
przyjazne dzieciom.
Dziadkowie Aleksandra

TAŃCE, HULAŃCE, SWAWOLE
Bajkowe postacie, super bohaterzy, postacie zwierząt
oraz księżniczki zaprezentowały się na tegorocznym balu
przebierańców. Tak więc w Nowy Rok wstąpiliśmy z przytupem,
inaugurując zabawę karnawałową w tym zimowym sezonie.
Do tańca zaprosili nas wodzireje ze stewardesą i pilotem na
pokładzie samolotu. Już na wstępie dzieci mogły zaprezentować
swoje fantastyczne stroje, przechodząc przez bramkę na
lotnisku. Stewardesa zapoznała nas z zasadami bezpieczeństwa
w samolocie. Dzieci wspaniale poradziły sobie z gestem, ruchem
i muzyką w samolocie, odtwarzając turbulencje w powietrzu
i wibracje w chmurach. Muzyczne podróże zaprowadziły nas
do Argentyny, Meksyku, Chin. Tańce w argentyńskich rytmach
podobały się bardziej dziewczynkom, natomiast chłopcom
do gustu przypadła muzyka chińska. Atrakcją dla dzieci był
taniec w chmurach z darciem papieru na paski i puszczaniem
fajerwerków w powietrzu. Nie zabrakło też zabaw rozwijających

Z ŻYCIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Akcje honorowego krwiodawstwa Klub Honorowych
Dawców Krwi działający przy OSP w Jaworzu w tym roku
rozpoczął z dniem 16 stycznia 2016 roku.
Zgłosiło się 13 osób, krew oddało 12 osób, zebraliśmy
5.400ml. Koordynatorami akcji byli: Józef Paszek i Tomasz
Szymlak, którym bardzo dziękujemy.
Podziękowania należą się wszystkim za oddanie tak cennego
daru, jakim jest nasza krew. Wszystkich chętnych zapraszamy
na naszą kolejną akcję, która odbędzie się 19.03.2016 roku.
Informacja W.Zontek

kreatywność i własną inicjatywę oraz naśladowania ruchów
prowadzących zabawę. Dla spragnionych przygotowano soki
i owoce.Tegoroczny bal uwieńczono sesją zdjęciową.
Nauczycielka Lidia Kubala
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RODZINNE,
MIĘDZYPOKOLENIOWE
WARSZTATY PLASTYCZNE
Jaworzańskie Stowarzyszenie Miłośników Sztuki takie warsztaty
zorganizowało po raz pierwszy. W sobotnie przedpołudnie 23
stycznia w Sali Sesyjnej spotkaliśmy się z okazji niedawnego
Dnia Babci i Dnia Dziadka. 34 babć i dziadków oraz 41 wnucząt
razem ozdabiało serca. Serca były gipsowe, ale aż gorące od
uczucia, jakie w nie włożono! Budujący był widok dwóch pokoleń
pochylonych nad wspólną pracą, atmosfera była prawdziwie
rodzinna, a i efekty zachwycające – wszyscy uczestnicy wracali
do domów z oryginalnymi, własnoręcznie zrobionymi ozdobami,
i do tego z pamiątkową fotografią, wykonaną i wydrukowaną
w czasie tych zajęć.
Warsztaty prowadzone w ramach zadania publicznego Gminy
Jaworze spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, członkowie
Stowarzyszenia planują kolejne takie spotkania. Zachęcamy do
śledzenia naszej strony www.sms-jaworze.pl oraz strony FB,
gdzie zamieszczane są aktualne informacje o działaniach SMS.
Małgorzata Koniorczyk
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
zaprasza:

05.03.2016

Warsztaty dla kobiet „Zrobię sobie coś pięknego”

19.03.2016

Warsztaty „ Razem malujemy pisanki”z Wójtem Gminy
Jaworze oraz poszukujemy ukrytych pisanek w parku .

20.03.2016

Kiermasz Wielkanocny
Szczegółowe informacje na plakatach i na stronie
stowarzyszenia .

JAWORZAŃSKI KLUB ZDROWIA
Zapraszamy na cykl trzech wykładów (o stresie, depresji i odmładzaniu umysłu), które odbędą się w dniach od 11.03 do 13.03
o godz. 17.00 w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 82 (budynek pod Goruszką - sala sesyjna). Wstęp wolny.
Wykłady poprowadzi Zdzisław Ples, Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej
CYKL WYKŁADÓW:
„Zasady kształtowania pogodnego i sprawnego umysłu”
TEMAT I:
Co to jest stres i jak go pokonać.
TEMAT II:
Psychologiczny sposób leczenia depresji egzogennych.
TEMAT III:
Skuteczne zasady odmładzania umysłu
STRES – DEPRESJA – ODMŁADZANIE UMYSŁU
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13 marca

Jerzy Ryrych

Daleki Wschód we wspomnieniach
Międzynarodowe Koło Ligi Morskiej i Rzecznej - działalność
i osiągnięcia

10 kwietnia

Janusz Pieszka

Człowiek z Jaworza – o moim życiu

15 maja

Grzegorz Studnicki Zwierzęta w powiarkach cieszyńskich, jajecznica zielonoświątkowa

05 czerwca

Leszek Richter

Szlakiem warsztatów rzemieślniczych na Śląsku Cieszyńskim
(posiady wyjazdowe)

12 czerwca

Jerzy Ryrych

Płazy i gady Jaworza - wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży

23 czerwca godz. 18.00

Noc Świętojańska - ognisko

17 lipca

Piotr Sikorski

Profilaktyka kręgosłupa

18 września

ks. Stanisław
Filapek

Dzieje kościoła i cmentarza rzymskokatolickiego

16 października

Adam Absalon

Astronomia amatorska w Jaworzu

13 listopada

Leopold Kłoda

Szkolnictwo i oświata po obu stronach Białki w XIXw.

04 grudnia

Piotr Stebel

Korsyka – wyspa Napoleona
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ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2016
W zwiazku z realizacją inicjatywy Towarzystwa Miłośników
Jaworza pt. „Budowa nowych miejsc lęgowych oraz monitoring
ptaków, owadów i nietoperzy w Zabytkowym Parku Zdrojowym
w Jaworzu” zorganizowany został spacer ornitologiczny i zimowe
liczenie ptaków na terenie parku dnia 30.01.2016 roku. Było
to kolejne liczenie ptaków organizowane przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach akcji Zimowe
Ptakoliczenie 2016.
Prowadzący: Mirosław Wiśniewski – TMJ,OTOP,Klub
Ornitologów w Bielsku-Białej/510-215-155/ m.wis23@wp.pl oraz
Bartosz Czader – Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu.
Jesienią dn. 04.10.2015 odbył się pierwszy spacer
ornitologiczny po enklawie Goruszka i częściowo Centrum
w ramach Europejskich Dni Ptaków, a uczestnicy w liczbie 14

JAWORZAŃSKIE
KOLĘDOWANIE 2015/2016

Oprócz spotkań opłatkowych w grudniu 2015 roku i styczniu
2016 roku, również odbywały się wieczory kolęd. I tak 27 grudnia
w kościele ewangelickim w Jaworzu miał miejsce „ekumeniczny
wieczór kolęd”. Oprócz chóru ewangelickiego, zespołu
dziecięcego i młodzieżowego, swój repertuar zaprezentowała
Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej oraz chór kościelny z Parafii
pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu, który po raz pierwszy gościł
w ewangelickiej świątyni.
Natomiast 6 stycznia w święto Trzech Króli (Objawienie
Pańskie) rzymskokatolicki kościół pw. Opatrzności Bożej
w Jaworzu rozbrzmiewał kolędami. Nie zabrakło śpiewu
polifonicznego, starych kantyczek, nowych interpretacji
kolęd oraz pastorałek w wykonaniu współczesnym. Całość
koncertu rozpoczął ks. Stanisław Filapek (proboszcz), a w rolę
konferansjerki wcieliła się Małgorzata Sikora. Podczas koncertu
wystapiły:
1. Chór Ave z Cieszyna Krasnej
1. Zespół SPES
2. Magda Krzywda przy akompaniamencie Sławka Witkowskiego
3. Chór parafialny Gaudium Providentiae
4. Zespół Capax Dei
5. Gang Marcela
Na zakończenie połączone zespoły odśpiewały hymn

osób mieli możliwość zapoznania się z podstawowym sprzętem
do obserwacji ptaków, a także podstawową literaturą służącą
do ich rozpoznawania. Mimo że były to godziny popołudniowe,
które nie są najlepszą porą do obserwacji, udało się stwierdzić
17 gatunków, a dzień wcześniej w godzinach porannych jeszcze
4 gatunki. Spośród obserwowanych ptaków zwykle najwięcej
emocji dostarczają drapieżne, a były to przelatujące 3 myszołowy
i polująca para pustułek, którym uczesnicy mogli się dokładnie
przyjrzeć przez lunetę.
W ramach inicjatywy zostaną wywieszone w najbliższym
czasie budki lęgowe dla ptaków, a w dalszej kolejności dla
owadów i nietoperzy, a wspomniany spacer będzie inauguracją
badań faunistycznych na terenie parku, jakie będą prowadzone
wiosną 2016 roku do uczestnictwa w których serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych, a będzie możliwość poznania
poszczególnych gatunków przede wszystkim ptaków i ich
rozpoznawania po głosach, a także owadów podczas warsztatów
tematycznych i nietoperzy podczas kontroli zmierzchowo –
nocnych. Terminy kontroli będą ogłaszane w gablocie TMJ przed
Supermarketem LEWIATAN w Centrum Jaworza.
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: „Błogosławieni Miłosierni”.
Natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaworzu wystawiły
jasełka, które w tym roku nie miały tradycyjnej formy, ponieważ
było to przedstawienie pt. “Czerwone trzewiki”.
Prawdziwa uczta duchowa czekała jednak na miłośników
góralskiego kolędowania tym razem w kościele ewangelickim
w Jaworzu w niedzielę 17 stycznia. Pod patronatem Wójta
Gminy Jaworze dr Radosława Ostalkiewicza odbył się koncert
w wykonaniu dzieci Fundacji Braci Golec, a organizatorem
imprezy była parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu.
Cały zespół liczy ponad 150 osób, do Jaworza przyjechała
kilkudziesięcioosobowa reprezentacja dzieci z Koszarawy,
Milówki i Łodygowic. Każdy z członków grupy nie tylko
potrafi pięknie śpiewać, ale i grać na różnych instrumentach.
Przybyłych jaworzan powitał proboszcz parafii ewangelickiej
ks. Władysław Wantulok oraz wójt Radosław Ostałkiewicz.
Jak zapowiedział gospodarz gminy w ubiegłym roku, kiedy po
raz pierwszy uczestniczył w noworocznym koncercie kolęd
w kościele ewangelickim, objął to wydarzenie swoim patronatem.
Te koncerty sprawiają, że Gwiazdka Betlejemska w Jaworzu
lśni w grudniu i w styczniu, są one perełką na mapie kulturalnej
Jaworza, dlatego jestem dumny, że mogę sprawować patronat
nad tym wydarzeniem. Powodem, dla którego zdecydowałem się
w 2015 roku na mecenat nad tym wydarzeniem artystycznym,
był i jest wysoki poziom prezentowany przez artystów. Dziękuję
proboszczowi i radzie parafialnej za zaproszenie w tym roku do
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noworocznego kolędowania z dziećmi z Fundacji Braci Golec –
mówił Radosław Ostałkiewicz.
Wójt zapowiedział kontynuację tego typu koncertów w następnym roku. Z kolei ks. Wł.Wantulok podziękował władzom
gminy i wójtowi oraz Romanowi Chmielowi za pomoc w organizacji
tegorocznego koncertu. Po imprezie można było nabyć cenny
album pt.: „Strój Cieszyński” wydany dzięki staraniu w/w fundacji,
a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wspieranie młodych
muzycznych talentów.
Tego samego dnia wieczorem w kościele katolickim w Jaworzu
miał miejsce następny koncert kolęd i pastorałek w ramach XVI
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkanie z kolędą”. Wystąpili:
• Chór Domu Kultury w Kozach, dyr. Anna Czaplińska-Syjota
• Chór ,,Wrzos” z Głębowic, dyr. Leszek Górkiewicz
• Chór Mieszany Godulan – Ropica, Republika Czeska,
dyr. Alojzy Suchanek
• Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic, dyr. Jadwiga Sikora
Opracowanie: P. Filipkowski, Foto R.Filipkowski
i www.katolikjaworze.pl/

TYDZIEŃ MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Pierwszą i najważniejszą osobą, która modliła się o jedność
wyznawców był sam Pan Jezus, który tak zwracał się do Ojca:
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21, BT). Modlitwa Jezusa,
którą opisał w Ewangelii św. Jan odnosi się nie tylko do apostołów
(Nie tylko za nimi proszę...), lecz na przestrzeni wieków obejmuje
wszystkich wierzących – aż do końca świata.
W niedzielę 24 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim
w Jaworzu miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne w ramach
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie
uczestniczyli proboszczowie parafiii ewangelickiej ks. Władysław
Wantulok oraz ks. Andrzej Krzykowski, ze strony Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej proboszcz ks Stanisław
Filapek (wygłosił homilię) oraz wikariusz ks Piotr Liptak. Ponadto
w nabożeństwie wzięły udział siostry zakonne ze Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek NMP, przedstawiciele władz samorządowych

OPŁATEK EKUMENICZNY
„Nienawiść można uleczyć tylko miłością”.
			
Kard. Stefan Wyszyński
Jak co roku na przemian gospodarzami spotkania są Parafia
Ewangelicko-Augsburska i Rzymskokatolicka pw. Opatrzności
Bożej w Jaworzu. W tym roku spotkanie samorządowców,
działaczy POAK i PTEw oraz księży obu parafii odbyło się
w dawnej Czytelni Katolickiej.
Noworoczne spotkanie opłatkowe występem jasełkowym
uświetniła młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
przygotowanym przez Barbarę Jurkiewicz (polonistkę),
Krystynę Gutan (katechetkę i autorkę tekstów), Barbarę
Frydel-Ociepka (opracowanie muzyczne), Katarzynę Górecką
(stroje) i Jerzego Kuleszę (prezesa Akcji Katolickiej, nieoceniona
pomoc w przygotowaniu scenografii). Jednak gratulacje należą
się przede wszystkim młodym aktorom z Młodzieżowego

ks. Stanisław Filapek
wraz z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem i zastępczynią Anną
Skotnicką-Nędzka. Nabożeństwo uświetnił śpiewem chór parafii
ewangelickiej.
Piotr Filipkowski
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Ośrodka Wychowawczego za ich profesjonalizm.
Tytuł jasełek „Betlejem to my sami” nie tylko nawiązywał
do biblijnego przekazu o Świętej Rodzinie z Nazaretu, ale
bezlitośnie obnażał nasze przywary i powierzchowną religijność
z pustą „magią świąt”. Dwa tysiące lat temu Maryja i Józef
nie mogli znaleźć miejsca na nocleg. Sugestywne dialogi
młodych aktorów przeniosły nas do współczesnej zamożnej
rodziny przygotowującej się do wieczerzy wigilijnej. Zadbano
o całą tradycyjną oprawę świąt, łącznie z pustym talerzem dla
wędrowca. Podczas przygotowań do kolacji rodzina zadaje sobie
pytanie, jak to możliwe, że wówczas nikt nie przyjął ubogiego
Józefa i jego żony Maryi (brzemiennej) pod swój dach, dziś to
byłoby nie do pomyślenia. W tym momencie do drzwi domu puka
żebrak z prośbą o posiłek i schronienie. Rodzina odprawia go
do wyspecjalizowanych ośrodków pomocy społecznej. Podobnie
chwilę później w progu staje ubogie małżeństwo, kobieta może
wkrótce rodzić. Tradycyjna rodzinka odprawia również ich
od drzwi, sugerując wyjazd do jakiegoś szpitala z oddziałem
położniczym. Zasiadają do stołu wigilijnego….
Poniżej kilka kwestii z inscenizacji:
Świadectwo Anioła
Ktoś pukał do drzwi naszych,
aleśmy nie słyszeli;
ledwo starczyło czasu
opłatkiem się podzielić.
Życzymy najlepszego,
opłatek każdy kruszy,
i nikt nie wie dlaczego,
samotność mamy w duszy.

Tak żeśmy się śpieszyli,
kłócili i cieszyli,
że wszystko pogubili
z tej najważniejszej chwili.
Ktoś odszedł z naszych domów,
wędruje, puka dalej,
a my dla nieznajomych
stawiamy pusty talerz.
Narrator: PUSTY TALERZ - PUSTY GEST: Jak to z NAMI
DZISIAJ jest?!
I może warto zacytować jeszcze jeden fragment jasełek,
wychowanka MOW, ale słowa i myśl pewnie aktualna w niejednej
rodzinie…
Witaj nam Dzieciątko, witaj Matko Boża!
Trochę się nam w życiu drogi pomyliły;
Jesteśmy uczniami z Ośrodka z Jaworza,
Ten świat dla nas wszystkich jest taki zawiły.[…}
Tak się nasze życie kręci,
Anioł radzi, diabeł nęci.
Dobro dobrem, lecz zło kusi,
A uczeń- wybierać musi.
W serca patrzysz, nie na dary,
Bo Twoja miłość- bez miary!
Ucz nas jak się w życiu sprężać,
By zawsze zło – dobrem zwyciężać!
Opracowanie: P.Filipkowski
Foto: MOW
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PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA JAWORZE ZDRÓJ
Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój powstało z inicjatywy aktualnych i byłych radnych skupionych wokół Klubu Radnych
„Jaworze-Zdrój”. Organizacja liczy 27 członków. Zebranie założycielskie, w czasie którego został przyjęty Statut stowarzyszenia,
odbyło się 19 grudnia 2014r, natomiast do KRSu wpisano nasze
stowarzyszenie 16 kwietnia 2015r.
W tym okresie uczestniczyliśmy w pięciu posiedzeniach
Zarządu Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój oraz w trzech zebraniach
ogólnych wszystkich członków. Głównym celem organizacji jest
dążenie do uzyskania przez Jaworze statusu uzdrowiska oraz
między innymi inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych,
kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych w Jaworzu.
W ramach rozpowszechniania turystyki i krajoznawstwa
zostało przy stowarzyszeniu założone Koło PTTK „Jaworki”, także
Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój będzie wspomagać organizacyjnie
i finansowo Amatorski Zespół Teatralny „Kurort”, który dał się
poznać w Jaworzu kilkoma premierami teatralnymi. Organizacja
w ramach aktywizacji społeczności naszej gminy rozpoczyna
wspólne spotkania z mieszkańcami, podczas których omawiane
będą strategie mające na celu dalszą promocję Jaworza. Będą to
spotkania w ramach „Klubu Dyskusyjnego”, którego inauguracja
odbyła się 19 stycznia br. a prelekcję wygłosił dr Jacek Proszyk.
W planach jest nawiązanie kontaktów a w późniejszym czasie
współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalnorozrywkową i w ramach tej współpracy zapraszanie innych grup
teatralnych, kabaretów i zespołów rozrywkowych do Jaworza.
Szersza informacja z działalności Stowarzyszenia JaworzeZdrój zostanie przekazana społeczeństwu Jaworza po walnym
zebraniu członków, które odbędzie się w połowie marca br.
A.Śliwka

GKS CZARNI JAWORZE

W czwartek, 21 stycznia 2016 r. w sali budynku pod Goruszką
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków
klubu KS Czarni Jaworze. Wobec braku wymaganego kworum
w I terminie, obrady członków klubu rozpoczęły się o godz. 19:15
(II termin).
Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z
działalności zarządu klubu w ostatnich latach, zostało udzielone
absolutorium ustępującemu zarządowi oraz jednocześnie
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powołane zostało nowe gremium, na czele którego stanął Rafał
Stronczyński.
Oto skład nowego zarządu KS Czarni Jaworze:
Prezes zarządu – RAFAŁ STRONCZYŃSKI
Wiceprezes zarządu ds. organizacyjnych – MARIUSZ
SZNAJDROWICZ
Wiceprezes zarządu ds. sportowych – ARTUR MAZUR
Sekretarz klubu – MARCIN ZĄBEK
Skarbnik – ANDRZEJ HUTYRA
Członek zarządu, koordynator ds. sekcji dziecięcych –
TOMASZ GWÓŹDŹ
Członek zarządu ds. sekcji dziecięcych – KINGA EKIERT
Członek zarządu ds. promocji i marketingu – AGNIESZKA
NIEBORAK
Członek zarządu ds. organizacyjnych – PIOTR STASZKO
Członek zarządu ds. finansowych – ARTUR PODOLSKI
Powołana zastała również Komisja Rewizyjna, w skład której
weszli:
Przewodniczący – MICHAŁ SZTYKIEL
Wiceprzewodniczący – ARTEM MIAGKYJ
Sekretarz – WACŁAW KOBZA
Decyzją nowego zarządu klubu zostało uchwalone:
− nadano nowy adres klubu (od teraz: ul. Koralowa 19 / 43384 Jaworze)
− dokonano zmiany nazwy klubu na Gminny Klub Sportowy
(GKS) Czarni Jaworze
−
W zebraniu, oprócz członków klubu, wzięli udział zaproszeni
goście: Radosław Ostałkiewicz (wójt Gminy Jaworze), Zbigniew
Putek (wiceprewodniczący Rady Gminy Jaworze), Krzysztof
Kleszcz i Roman Urbaś (radni Gminy Jaworze).
Z dniem 20 stycznia 2016 r. z funkcji trenera I zespołu
Czarnych Jaworze zrezygnował Jerzy Sordyl. Powodem
rezygnacji były sprawy osobiste szkoleniowca. Zarząd GKS
Czarni Jaworze pragnie serdecznie podziękować trenerowi za
półroczną działalność w Jaworzu, dzięki której zespół osiągnął
tytuł najlepszej drużyny rundy jesiennej Bielskiej Klasy A.
Dokładnie tydzień później poznaliśmy nowego szkoleniowca
jaworzańskiej drużyny. Nowym trenerem Czarnych został
TOMASZ DULEBA, który w przeszłości z sukcesami prowadził
(wspólnie z Mirosławem Szymurą) drużynę Rekordu BielskoBiała. Jego ostatnim przystankiem było Skrzyczne Lipowa, które
rywalizuje w rozgrywkach Żywieckiej Klasy A. Serdecznie witamy
nowego trenera w Jaworzu i życzymy mu wielu sukcesów z naszą
drużyną. Miejmy nadzieje, iż umiejętności trenerskie Tomasza
Duleby pozwolą zespołowi seniorów powrócić do wymarzonej
Ligi Okręgowej.

Od lewej Arkadiusz Lanc (trener zespołu orliki), Mariusz Wacławski (trener
zespołu trampkarzy), Rafał Stronczyński (prezes zarządu), Marcin Ząbek (sekretarz klubu), Zbigniew Putek (wiceprzewodniczący RG Jaworze)

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.czarnijaworze.futbolowo.pl.
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WYRÓŻNIENIE
DLA JAWORZAŃSKICH ŁUCZNIKÓW
Nasz gimnazjalista Piotr Wiśniewski znalazł się wśród
48 młodych zawodników z powiatu bielskiego, którzy zostali
uhonorowani podczas uroczystości w Starostwie Powiatowym,
tradycyjnie wieńczącej poprzedni, a rozpoczynającej nowy
rok sportowej rywalizacji. Puchar otrzymał również jego trener
i nauczyciel Stanisław Hoczek, który jest nie tylko promotorem
łucznictwa w Jaworzu, ale wielkim inspiratorem i autorytetem dla
młodych pokoleń jaworzan.
Piotr Wiśniewski zdobył brązowy medal na V Halowych
Mistrzostwach Polski Młodzików w łucznictwie. Zawodnik
Uczniowskiego Klubu Sportowego ‚Dziesiątka’ Jaworze
w eliminacjach zajął trzecią lokatę, zaś w fazie play-off pokonał
trzech kolejnych rywali. Piotr Wiśniewski w minionym sezonie
uzyskał również zaszczytny tytuł wicemistrza Polski. To doprawdy
chluba Jaworza!
Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” działa przy naszym
gimnazjum od ponad dwudziestu lat. Zrzesza dzieci i młodzież,
ale – jak wiadomo – potrenować może każdy niezależnie od wieku
i umiejętności. Kadra klubowa uczy swój narybek prawidłowej

techniki, organizuje treningi i wyjazdy na zawody. Ze swej
wieloletniej działalności może pochwalić się reprezentantami
Polski na zawodach międzynarodowych, pucharach Europy
i mistrzostwach świata, czego przykładem jest właśnie Piotr
Wiśniewski. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu
(poniedziałki, środy i piątki) na sali gimnastycznej gimnazjum
i na boisku przy ulicy Koralowej. Całość ogarnia niezastąpiony
Stanisław Hoczek.

Na zdjęciu: Stanisław Hoczek, Piotr Wiśniewski, Radosław Ostałkiewicz
(wójt), Jan Chrząszcz (I wicewojewoda śląski).

10 Grunwaldzka Wesoła Gromada Kubusia Puchatka
i 11 Grunwaldzka drużyna Harcerska Impessa
I ty możesz wesprzeć naszą działalność! Wystarczy,
że zdecydujesz przekazać 1% swojego podatku nam!
Jak przekazać swój 1%?
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile
podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich
rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer KRS
naszego hufca, czyli
ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki
KRS 0000 273051
Następnie w rubryce
„Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”
należy wpisać Hufiec Beskidzki
Pieniądze trafią do nas za pośrednictwem hufca, dlatego ważne
jest wpisanie nazwy gromady, aby było wiadomo komu chcą
Państwo przekazać swój 1%.

Zgubiono legitymację studencką.
Znalazcę proszę o kontakt:
Dawid Pach
mail: dawid.pe@onet.pl
telefon: 783 683 462

Serdeczne podziękowania
dla drużyny OSP w Jaworzu
za szybką i sprawną akcję 27 stycznia 2016r.
na dachu i kominie naszego domu.
Z wyrazami szacunku BT Szłapowie
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Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Jaworzu

Z AT R U D N I

Kelnera/kelnerkę
Wymagana dyspozycyjność, kultura osobista.Mile widziane doświadczenie
i książeczka sanitarna. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na
adres lk@villabarbara.pl.
Konserwatora
Villa Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Sp. z o. o z siedzibą
w Jaworzu poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku konserwatora
tzw „złotej rączki” z Jaworza lub okolic. Wymagane doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane w hotelu; umiejętność
prowadzenia drobnych prac remontowych; odpowiedzialność;
dyspozycyjność. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres
lk@villabarbara.pl.

Arktyczny
diesel
lepszy niż
kiedykolwiek!

Dojedziesz
do

3%
dalej!

Stacja w Jaworzu
zaprasza!
ul. Bielska 56, 43-384 Jaworze
tel. 33 / 821 67 25
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Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82;
adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34; faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego, Barbara
Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja
zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.
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