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NA PierwszYM PLANie
W WYBORAcH SAMORZąDOWYcH
BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ W SP1,
DOMu GMINNYM POD HARENDą
ORAZ W NOWEJ HALI SPORTOWEJ
wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. Dugą turę zaplanowano dwa tygodnie później, na
niedzielę 4 listopada. Tak wynika z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które zostało opublikowane
w Dzienniku Ustaw we wtorek 14 sierpnia. Najważniejsza informacja dla mieszkańców Jaworza jest taka, że będą oni
głosować w innym miejscu niż dotychczas.
19 kwietnia 2018 roku Rada Gminy Jaworze podjęła uchwałę
(nr XXXIX/301/201) w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe
obwody głosowania. W uchwale zostały ponadto ustalone między
innymi ich granice. Zgodnie z uchwałą Jaworze zostało podzielone na trzy stałe obwody głosowania. Mieszkańcy obwodu nr 1
będą głosowali w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej,
mieszkańcy obwodu nr 2 pójdą do urn w Domu Gminnym pod Harendą 2, a obwodu nr 3 w Hali Sportowej przy ulicy Wapienickiej
120A. Wykaz ulic z przyporządkowaniem do poszczególnych obwodów prezentujemy poniżej.

Szkoła Podstawowa nr 1

Obwód głosowania nr 1
Obejmuje ulice: Akacjowa, Azaliowa, Bratków, Bławatkowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, chabrowa, cisowa,
Górecka, Grabka, Jasna, Jaśminowa, Jarzębinowa, Jaworowa,
Jeżynowa, Jodłowa, Kaczeńcowa, Kwiatowa, Liliowa, Maków,
Mała, Modrzewiowa, Motylkowa, Myśliwska, Nagietkowa, Orzechowa, Pelchrim, Pogodna, Pod Brzegiem, Pod Lasem, Poziomkowa, Promienista, Rodzinna, Różana, Schowana, Słoneczna,
Smrekowa, Stokrotek, Tulipanowa, Turystyczna, Widok, Wiosenna, Wrzosowa, Wypoczynkowa, Za Goruszką, Zawilcowa, Zielona, Złocista.
Obwód głosowania nr 2
Obejmuje ulice: Aksamitna, Aleja Kościelna, Bielska (od ulicy cieszyńskiej do Lipowej), Borsucza, cedrowa, cicha, cieszyńska, cyprysowa, Dawny Trakt, Dębowa, folwarczna, Jałowcowa,

Dom Gminny pod Harendą

Jasienicka, Jaskółcza, Kalinowa, Kalwaria, Kokosowa, Kryształowa, Lecznicza, Letniskowa, Lipowa, Łubinowa, Miętowa, Nad
polami, Nadbrzeżna, Niecała, Pałacowa, Panoramiczna, Plac
Kościelny, Podgórska (od ulicy Zdrojowej do ulicy Kalwarii), Pod
Harendą, Pod Młyńską Kępą, Sielska, Skowronków, Słonecznikowa, Słowicza, Sosnowa, Spacerowa, Szkolna, Wapienicka (od
ulicy Zdrojowej do ulicy Koralowej), Wąwóz, Wiejska, Zaciszna,
Zajęcza, Zagajnikowa, Zdrojowa.
Obwód głosowania nr 3
Obejmuje ulice: Agrestowa, Astrów, Bażantów, Bielska (od
ulicy Polnej do ulicy Średniej), Boczna, Dziewanny, Dzwonkowa,
Głogowa, Górska, Grabowa, Graniczna, Groszkowa, Irysów, Jagodowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kaszyska, Klonowa, Kolonia
Dolna, Kolonia Górna, Konwaliowa, Koralowa, Krokusowa, Krótka, Lawendowa, Legendarna, Leszczynowa, Ładna, Łukowa,
Magnolii, Malinowa, Malwowa, Miodowa, Morelowa, Morwowa,
Na stoku, Nad Rudawką, Narcyzowa, Niewielka, Ogrodowa, Olszynowa, Pagórkowa, Pierwiosnków, Piękna, Pod Palenicą, Podgórska (od ulicy Kalwaria do ulicy Rumiankowej), Polna, Południowa, Poprzeczna, Pszczela, Relaksowa, Romantyczna, Rumiankowa, Sarnia, Spadzista, Starej Baśni, Storczyków, Stroma,
Średnia, Światopełka, Świerkowa, Tęczowa, Topolowa, ukryta,
ustronna, Wapienicka (od ulicy Koralowej do ulicy Storczyków),
Wczasowa, Wierzbowa, Willowa, Wiśniowa, Wschodnia, Zbożowa, Zagrodowa, Zdrowotna, Zielna, Zimowa, żurawinowa.
Oprac. (wot). Zdjęcia: ARc
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iNFOrMACJe UrzĘDU GMiNY i wÓJTA
ZAPROJEKTuJMY RAZEM BuDżET
NA 2019 ROK
Tradycyjnie – jak przez cztery minione lata – wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz zachęca wszystkich jaworzan do
aktywnego udziału przy projektowaniu budżetu na rok 2019.
W praktyce chodzi o zgłaszanie wniosków do budżetu na przyszły rok.
Na propozycje zadań inwestycyjnych i pomysłów miękkich
urząd Gminy Jaworze czeka do końca września – po tym terminie napływające do uG inicjatywy oddolne nie będą brane pod
uwagę przy projektowaniu budżetu. Wniosek dotyczący oddolnej
inicjatywy budżetowej winien zawierać:
• nazwę zadania wraz z jego lokalizacją lub adresem (np. numer
działki, wskazanie infrastruktury komunalnej albo nazwa drogi)
• opisowy zakres rzeczowy zadania (co należy zrealizować,
zmienić lub poprawić?)
• proponowany harmonogram realizacji inwestycji wraz z ogólną
kalkulacją kosztorysową (to zostanie doprecyzowane już w ramach uG Jaworze)
• społeczne, ekonomiczne i ekologiczne uzasadnienie wniosku.
Należy zaznaczyć, że złożenie wniosku w ramach oddolnej inicjatywy budżetowej nie gwarantuje ujęcia danego zadania
w projektowanym budżecie na 2019 r., ale sprawia, że dane
przedsięwzięcie zostanie zarejestrowane w agendzie urzędu
Gminy Jaworze i może zostać wzięte pod uwagę np. przy realizacji budżetu w trakcie trwania roku budżetowego albo w planie finansowym na rok kolejny.
Ważna informacja jest taka, że nie ma żadnych formularzy, ale w piśmie dotyczącym danego zadania należy koniecznie uwzględnić wyżej wymienione elementy. Poza tym w ramach

PIERWSZE MIEJScE!
1 miejsce w powiecie bielskim pod względem zamożności
zajęła Gmina Jaworze. Najnowszy ranking opublikowało pismo
„Wspólnota” (numer 14/2018, tekst „Najzamożniejsze samorządy w 2017 roku”). Jeżeli chodzi o województwo śląskie, zostaliśmy sklasyfikowani na 13. miejscu, w skali kraju zajmujemy 149.

POLIcYJNE PRIORYTETY
Niewłaściwe korzystanie z wiat przeznaczonych dla turystów
przy szlaku na Błatnią w rejonie ul. Turystycznej oraz w Jaworzu Nałężu, w szczególności przeciwdziałanie naruszeniom ciszy
nocnej i dewastacji mienia – to jeden z największych problemów,
z jakim zmagają się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jasienicy. Dlatego też, jak informuje urząd Gminy Jaworze, został sporządzony plan działań priorytetowych dla Gminy Jaworze w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2019 roku, uwzględniający opisane zagrożenia.
Osoby, które chcą skontaktować się z dzielnicowym aspirantem Zbigniewem Bohuckim w tej oraz innych sprawach,
mogą dzwonić pod numer telefonu 727 032 546. Jednocześnie

jednego wniosku, można ująć tylko jedno zadanie, a co za tym
idzie – jedną listę podpisów mieszkańców, których powinno być
minimum 25. Zachęcamy do współpracy!
Wójt Gminy Jaworze

miejsce na 1555 gmin wiejskich. Warto zauważyć, że Jaworze
z roku na rok poprawia swoją pozycję w rankingu zamożności.
Jeszcze w 2005 roku zajmowaliśmy miejsce… 988.
co brano pod uwagę w badaniu? Na przykład zmiany w dochodach jednostek samorządowych, ich wydatki majątkowe, pozyskane fundusze unijne czy zadłużenie publiczne w odniesieniu
do liczby mieszkańców poszczególnych gmin. Nie pozostaje nic
innego, jak dalej pomnażać majątek…
funkcjonariusze komisariatu zachęcają do bieżącego korzystania
z aplikacji internetowej „Moja Komenda”. (wot) fot. ARc
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Papieskie odznaczenie
Krystyna Gutan, mieszkanka Jaworza, od lat zaangażowana w życie społeczne gminy i parafii rzymskokatolickiej
pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu, otrzymała w niedzielę 19
sierpnia z rąk biskupa bielsko-żywieckiego ks. prof. Romana Pindla przyznany przez ojca świętego Franciszka Medal
„Pro Ecclesia et Pontifice”. To jedno z najwyższych odznaczeń papieskich dla osób świeckich.

Medal „Pro Ecclesia et Pontifice” jest przyznawany przez Stolicę Apostolską w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła.

Medal „Pro Ecclesia et Pontifice” Krystyna Gutan otrzymała w rąk biskupa diecezji bielsko-żywieckiej, księdza prof. Romana Pindla. Z prawej ks.
Stanisław Filapek.

Krystyna Gutan od lat aktywnie uczestniczy w życiu parafii
rzymskokatolickiej, gdzie jest członkiem Akcji Katolickiej i od wielu lat prowadzi Bibliotekę Parafialną. Ponad dwie dekady redagowała także parafialną gazetkę „Opatrzność”. Uczestniczyła również w przygotowaniu jaworzańskich nabożeństw ekumenicznych
oraz organizowała parafialne pielgrzymki do miejsc interesujących pod względem historycznym i religijnym. Krystyna Gutan
zorganizowała i prowadzi Parafialny Zespół Pomocy Bezrobotnym, jest pomysłodawczynią koncepcji szopek bożonarodzeniowych i wielkanocnych wystroju Bożego Grobu w kościele parafialnym. Ponadto to inżynier chemii, a także poetka, której wiersze
wydano w trzech tomikach: „W Tobie źródła moje” (2003), „Szczęśliwe oczy” (2007) oraz „Szczeliny światła” (2018). Dwukrotnie
była nominowana przez gminny samorząd do Nagrody Starosty
Bielskiego im. ks. Józefa Londzina, zaś za pracę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu, gdzie od lat osiemdziesiątych XX w. jest katechetką, wyróżniona została przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Dyplomem Przyjaciela Dziecka”.
Tak o swojej pracy mówiła kiedyś dla „Gościa Niedzielnego”
pani Krystyna: „Cotygodniowe wyjścia do kościoła są już żelaznym punktem ośrodkowego programu zajęć. Niektórzy chłopcy traktują możliwość czytania podczas liturgii jak wyróżnienie.

Dla niektórych sama wizyta w kościele jest testem umiejętności
dobrego zachowania. – I tak ewangelizacja polubiła się z resocjalizacją. (…) Kiedyś, pisząc na studiach podyplomowych pracę o włączaniu katechizacji w resocjalizację, nie przypuszczałam,
że będę miała możliwość wykorzystania tej wiedzy. Bo tu na nauczaniu szkolnej religii się nie kończy. Znaleźliśmy wspólny język
i chłopcy sami przychodzą, proszą o spowiedź, przygotowanie do
sakramentów, chcą iść do kościoła. Niedawno chrzest przyjmował 17-latek i nie przyjechał ktoś, kto miał być chrzestnym. On
czekał ze łzami w oczach. No i zostałam jego chrzestną…”.
W uroczystej mszy świętej, podczas której Krystyna Gutan
została udekorowana Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”,
uczestniczyli m.in. biskup ks. Roman Pindel, ks. Adam Gramatyka – proboszcz senior, ks. Stanisław Filapek – proboszcz Parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu, ks. Ignacy Czader – proboszcz Parafii pw. NMP w Pogórzu oraz ks. Tadeusz Skrzypczyk – opiekun duchowy Pani Krystyny. Gminę Jaworze reprezentowali – wójt Radosław Ostałkiewicz, zastępca wójta Anna
Skotnicka-Nędzka i wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze
Zbigniew Putek.
Jak można przeczytać w Wikipedii, Medal „Pro Ecclesia
et Pontifice” (pol. Dla Kościoła i Papieża) został ustanowiony
w 1888 roku przez papieża Leona XIII i jest przyznawany przez
Stolicę Apostolską w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, na wniosek biskupa diecezjalnego, o co wystąpił proboszcz ks. Stanisław Filapek wraz z Radą Parafialną.
W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Krystynie Gutan pogratulował wójt Radosław Ostałkiewicz, który podkreślił, że to pierwsze w historii Jaworza tak wysokie wyróżnienie
papieskie, co jest wielkim zaszczytem dla naszej miejscowości.
– To nie tylko medal za zasługi „Pro Ecclesia et Pontifice”, ale
także przy okazji „Pro Jaworze et Civitas” (dla Jaworza i wspólnoty), za co pani serdecznie w imieniu wszystkich, którzy doświadczyli pani pracy i dobroci, dziękuję. Szczególnie za pani pracę
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu, w którym łączy pani studia teologiczne z politechnicznym wykształceniem chemicznym – jest pani tam inżynierem serc młodych ludzi,
która swoją służbą drugiemu człowiekowi zamienia w nich twardy kamień w „żywy Chleb”, o czym mówił podczas kazania ksiądz
biskup. To zaszczyt, że mogę reprezentować dzisiaj gminę, która ma taką „Perłę” w swej koronie, zaś pani wyróżnienie to wielki zaszczyt dla nas wszystkich” – mówił Radosław Ostałkiewicz.
Urząd Gminy Jaworze. Zdjęcia: ARC
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PAMIĘcI POWSTAńcÓW
Jaworze uczciło pamięć bohaterskich powstańców warszawskich. Dokładnie 1 sierpnia o godz. 17.00, a więc w godzinę „W”,
przed Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej rozpoczęła się uroczystość wspomnieniowa. uczestniczyli w niej przedstawiciele jaworzańskiego samorządu z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem,
i jego zastępczynią, Anną Skotnicką-Nędzką, a także przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Mieczysławem Brzezickim
i wiceprzewodniczącym Zbigniewem Putkiem na czele. Pamięć
powstańców z 1944 roku przyszli uczcić radni, przedstawiciele działających w Jaworzu stowarzyszeń, harcerze oraz zwykli
mieszkańcy. Pojawiła się także Dorota Wiewióra, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej żydowskiej w Bielsku-Białej. Była pod
ogromnym wrażeniem uroczystości. – To jest nie do uwierzenia,
że w tak małej gminie, można zorganizować coś tak wielkiego –
nie mogła się nachwalić.
uroczystość z okazji wybuchu powstania warszawskiego została zorganizowana po raz drugi. Przed rokiem jednak, jak zauważył Ostałkiewicz, uczestniczyło w niej może 10 osób, w środę 1 sierpnia 2018 roku frekwencja była nawet dziesięciokrotnie większa. – Nasza dzisiejsza obecność pod Pomnikiem Ofiar
II Wojny Światowej to skromny, ale wymowny dowód szacunku
i pamięci wobec bohaterów powstania warszawskiego. W 74
lata po pamiętnej godzinie „W” chcemy i my, również w Jaworzu,
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wsłuchawszy się w dźwięk syreny, upamiętnić wielką ofiarę, którą ponieśli mieszkańcy wojennej Warszawy i samo miasto stołeczne, pragnąc wyzwolić się spod niemieckiej niewoli i hitlerowskiego terroru – mówił w okolicznościowym przemówieniu przed
pomnikiem wójt Jaworza. Jak dodał, na temat tego, co działo się
ponad 70 lat temu, można gdybać, ale z drugiej strony każdy ma
wpływ na to, jak będzie wyglądało nasze wspólne jutro. – Mamy
wpływ także na to, by budować rzetelny przekaz o tym, jak młodzi Polacy - również harcerze, tacy jak wy, stanęli do boju o wolną Polskę, nie obawiając się o własne życie, a nieraz poświęcając je dla niej.
uroczystość przygotowała i zorganizowała 11. Grunwaldzka
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Impessa” z Jaworza, na
czele z Joanną Buzderewicz. uczestnikami uroczystości byli także harcerze z czyżowic w powiecie wodzisławskim.
ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w amfiteatrze. Harcerze z „Impessy” wystawili montaż słowno-muzyczny, z recitalem
piosenek Jacka Kaczmarskiego wystąpił Kuba Blokesz, a dzień
zakończył się sensem „Kamieni na szaniec”. Wcześniej w kościele katolickim została odprawiona msza w intencji bohaterskich
powstańców.
Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało do 3 października. Bilans strat po polskiej stronie to ok. 16
tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do
niewoli.
Tomasz Wolff. Zdjęcia: Tomasz Wolff

Kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej złożyli m.in. przedstawiciele samorządu oraz…

Obecna była także orkiestra „Glorietta”.

… harcerze.

Harcerze z „Impessy” wystawili montaż słowno-muzyczny.
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KONIEc LABY, cZAS ZABRAĆ SIĘ
DO PRAcY
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Po ponad dwóch miesiącach
przerwy dzieci i młodzież powrócili do szkolnych ław. Jak zatem
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wygląda organizacja roku szkolnego 2018/2019 w Jaworzu? W
przedszkolach zostało zorganizowanych łącznie dziewięć oddziałów, w tym pięć utworzono w Przedszkolu nr 1 oraz cztery
w Przedszkolu nr 2. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej utworzono łącznie 19 oddziałów (najwięcej, bo aż pięć,
w V klasie), a w „dwójce” oddziałów jest 11.
urząd Gminy Jaworze

OrGANizACJe POzArzĄDOwe
STRAżAcY
DOfINANSOWANI
Darowiznę rzeczową w wysokości ponad 11 tysięcy złotych
przekazał strażakom ochotnikom w imieniu Gminy Jaworze wójt
Radosław Ostałkiewicz. Za te pieniądze zakupiono defibrylator
AED Phillips fRx, skrzynkę PELI1200 oraz zestaw szkoleniowy
(elektrody i matę), zestaw ratownictwa medycznego z kompletem
szyn Kramera i deską ortopedyczną, a także kompaktowy i lekki zestaw do pomniejszych oparzeń. uroczystość odbyła się pod
koniec lipca.
– Wydatek ten został sfinansowany w 99 procentach przez
Fundusz Sprawiedliwości, zarządzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaś sam zakup pozwoli na zapewnienie jaworzanom
oraz przebywającym u nas turystom większego poczucia bezpieczeństwa. Nasi strażacy natomiast będą mogli realizować zadania ratownicze i medyczne z lepszym skutkiem niż dotychczas –
zostali wyposażeni w profesjonalny i nowoczesny sprzęt najwyższej jakości – poinformował wójt Radosław Ostałkiewicz.
W uroczystym przekazaniu darowizny uczestniczyli m.in.
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, czesław Malchar oraz Grzegorz Piestrak, zastępca komendanta miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Do Jaworza przybyli także Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki
społecznej oraz I wicewojewoda śląski, Jan chrząszcz. Jak dodał
Ostałkiewicz, spotkanie było okazją do rozmowy na temat nurtujących jaworzański samorząd spraw i czekających go w przy-

NIEPODLEGŁA JEST KOBIETą
W 2018 roku obchodzimy stulecie nadania praw wyborczych
kobietom. Jest to również okrągła rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Wiele inicjatyw skupia się w patriotycznym
uniesieniu na uczczeniu pamięci o silnych żołnierzach i odważnych wojakach. Przy tej okazji trzeba przypomnieć, że niepodległość to nie tylko zasługa umundurowanych mężczyzn, ale też odważnych kobiet, które nie bały się walczyć o to, co najistotniejsze.
Wiele osób powie, że ta rocznica to oddzielne święto, że to
„sprawa kobiet”. że nie ma potrzeby włączania tego we wspólne obchody. Jest dokładnie na odwrót – te dwie rocznice są ze
sobą esencjonalnie połączone. Nie byłoby niepodległego, wolnego, demokratycznego kraju tam, gdzie nie byłoby równych praw
dla wszystkich jego obywateli i obywatelek.
Dlatego serdecznie zapraszamy na niedzielę 30 września
na wydarzenie pod hasłem „Niepodległa jest kobietą”. O godzinie 13.00 rozpoczniemy spacer (początek przed amfiteatrem)

umowę podpisali Radosław Ostałkiewicz i czesław Malchar.

szłości wyzwań, w których administracja samorządowa liczy na
wsparcie administracji rządowej i gdzie potrzebna będzie mądra
i konstruktywna współpraca. (wot) fot. ARc

szlakiem kobiet Jaworza i Śląska, poprowadzonym przez Annę
Skiendziel – nauczycielkę historii w gimnazjum i w liceum, przewodniczkę, instruktorkę teatralną, trenerkę debat oksfordzkich.
Natomiast o godzinie 14.00 w Sali pod Goruszką odbędzie się wykład historyczny dr Małgorzaty Tkacz-Janik – kulturoznawczyni,
nauczycielki akademickiej, przedsiębiorczyni i liderki społecznej.
Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie jest organizowane przez
Krąg Kobiet „Środa jest kobietą” z Jaworza pod patronatem wójta
Radosława Ostałkiewcza.
***
Zapraszamy również na inne wydarzenia w Kręgu kobiet
w Kawiarni Babeczka, w każdą środę w godz. 17.00-19.00.
12 września – GaduGadu BajuBaju
19 września – Robimy botaniczne zakładki do książek
26 września – Wizualne symbole jako narzędzie w drodze do
głębszego uzdrowienia i świadomości
Ania „Indianka” Sobańska
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ZESPÓŁ REGIONALNY „JAWORZE”
W SZWAJcARII
Od 145 lat działa w Jaworzu Ochotnicza Straż Pożarna. Przy
jednostce istnieje Zespół Regionalny „Jaworze”, prezentując się
na różnych estradach lokalnych i zagranicznych. Tym samym sławi swoją jednostkę straży i gminę Jaworze. członkami zespołu
regionalnego są druhny i druhowie jaworzańskiej jednostki i OSP
Świętoszówka. Zespół regionalny bierze udział w przeglądach
zespołów artystycznych ZOSP RP oraz konkursach lokalnych
i wojewódzkich.
Za udział w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” zespół otrzymał Grand Prix, kilkakrotnie zakwalifikował się na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych ZOSP RP, organizowany przez Zarząd Główny ZOSP RP
w Warszawie. Koncertuje też poza granicami kraju, wystąpił kilkakrotnie w Republice czeskiej, na Słowacji i ukrainie.
W tym roku ZR „Jaworze” spotkało szczególne wyróżnienie, gościł w Bernie, w Szwajcarii na zaproszenie ks. proboszcza christophera Schulera, który rok wcześniej był gościem
ks. Jerzego Bajorka – proboszcza Kościoła Polskokatolickiego
w Bielsku-Białej, gdzie ZR od lat wzbogaca swoimi koncertami
uroczystości kościelne. Szwajcarski ksiądz podziwiał występ „Jaworza” i zapragnął przybliżyć polski folklor mieszkańcom stolicy
Szwajcarii.
Punktem kulminacyjnym tygodniowego wyjazdu był udział
w uroczystościach odpustowych głównej berneńskiej katolickiej
świątyni, XIX-katedry pw. Apostołów Piotra i Pawła. Po uroczystym nabożeństwie odbył się koncert zespołu, podczas którego
dla licznie zgromadzonych wiernych i turystów z całego świata
odśpiewaliśmy nasze pieśni religijne z XIX wieku – „Za rękę weź
mnie Panie” oraz „Barkę”. Bardzo podobały się wszystkim także
nasze pieśniczki ludowe i tańce, które z dumą i radością zaprezentowaliśmy, promując OSP, Jaworze, Śląsk cieszyński i oczywiście Polskę. Po występie zaproszono nas do kościoła na uroczysty obiad odpustowy, podczas którego integrowaliśmy się ze
społecznością szwajcarskiej parafii, która ufundowała nasz pobyt
w ich przepięknym kraju.
Bardzo wzniosłym momentem naszej szwajcarskiej przygody było uczestniczenie w polskiej mszy świętej w miejscu
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pustelniczego życia św. Mikołaja Lowenbrugger z flue (kanton
Obwalden), patrona Szwajcarii. Brat Klaus żył w XV wieku i część
swojego dorosłego życia, po opuszczeniu rodziny i wyborze samotniczej egzystencji, poświęcił budowaniu pokoju, jednoczeniu
kantonów szwajcarskich i kładzeniu podwalin pod neutralność
kraju.
W kolejnych dniach dzięki uprzejmości gospodarzy Zespół
Regionalny „Jaworze” miał okazję, zawsze przy pięknej pogodzie, zwiedzić Berno, w tym średniowieczne stare miasto wpisane na Światową Listę Dziedzictwa i Kultury uNEScO, podziwiać
wspaniałe Alpy Berneńskie z Przełęczy Susten, widoki na Dolinę
Gadmen i lodowiec Steinen, wjechać historyczną kolejką zębatą
na Schyninge Platte, a później zdobyć szczyt Daube i podziwiać
panoramę Jungfrau, gdzie kręcony był jeden z odcinków Jamesa Bonda, zobaczyć największy pod względem przepływu wody
wodospad Europy – Rheinfall, zażyć kąpieli w krystalicznych wodach jeziora Thun, popróbować ulubionej rozrywki mieszkańców
Berna, którą jest spływ wpław płynącą przez miasto przepiękną
rzeką Aare. Ponadto kibicowaliśmy z przyjaciółmi ich drużynie
podczas mundialowego meczu Szwajcaria-Szwecja (0-1).
Dni wypełnione turystycznymi atrakcjami kończyły się wspólnymi spotkaniami zespołu i społeczności berneńskiej parafii. Były
rozmowy, podczas których usłyszeliśmy wiele ciepłych słów odnośnie naszych występów, pięknych strojów, było wiele pytań o
naszą małą ojczyznę oraz mnóstwo śpiewów i tańców – zacieśnianie międzynarodowej, braterskiej więzi.
Bardzo cieszymy się, że mieliśmy okazję odwiedzić przepiękny, czysty kraj – pełen majestatycznych gór i wszechobecnej wody, a zarazem kraj wielu kultur i wyznań, wzajemnego szacunku i tolerancji.
W Szwajcarii spotkaliśmy wielu wspaniałych, życzliwych ludzi, którym bardzo dziękujemy za niezapomnianą gościnę, dziękujemy również naszej Gminie Jaworze, której częściowe wsparcie finansowe umożliwiło ten wyjazd.
Relacje z wyjazdu do Szwajcarii zostały uwiecznione na filmie autorstwa Piotra Boruszewicza „Śpiewać z serca” – emitowanym w TVP 2.
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STOWARZYSZENIE
„NASZE JAWORZE”
Z wizytą na „Gorolu”
W pierwszy weekend sierpnia Jabłonków na Zaolziu żył folklorem. W małej górskiej miejscowości odbyła się 71. edycja Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto”.
Świętowano od piątku 3 sierpnia do niedzieli 5 sierpnia. Gośćmi niedzielnego uroczystego korowodu, który przeszedł z Rynku
Mariackiego do Lasku Miejskiego, gdzie odbywały się koncerty,
byli także członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”. Zygmunt Podkówka przesłał do redakcji kilka zdjęć, które
publikujemy.
Dodajmy, że według Spisu Powszechnego z 2011 roku, w Republice Czeskiej mieszka 40 tysięcy osób, które zadeklarowały
polską narodowość, z czego blisko 30 tysięcy tuż za granicą, na
Zaolziu.
(wot). Zdjęcia: Zygmunt Podkówka

Dzień pełen atrakcji
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez wójta gminy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Dla
każdego coś ciekawego” zorganizowało wyjazd do Zagłębia. Odwiedziliśmy Sosnowiec, Będzin, Dąbrowę Górniczą oraz Poraj.
Program wycieczki rozpoczął się od obejrzenia pomnika Jana
Kiepury i „kościoła kolejowego” w Sosnowcu. Jana Kiepurę nazywano „chłopakiem z Sosnowca”, ponieważ w tym mieście się urodził i tam dorastał. Później kariera muzyczna i wichry wojny rzuciły
go w inne zakątki świata. Na stałe osiadł w Stanach Zjednoczonych. Niedaleko pomnika Jana Kiepury znajduje się zabytkowy
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa zwany też „kościołem
kolejowym”. Wszystko dlatego, że w 1862 r. ufundowali go pracownicy kolei warszawsko-wiedeńskiej. Następnie ruszyliśmy do

Będzina, aby zwiedzić Królewski Zamek Będziński, który jest średniowieczną warownią obronną i należy do Szlaku Orlich Gniazd.
Kolejnym odwiedzonym przez nas miastem była Dąbrowa Górnicza, gdzie zwiedziliśmy Pałac Kultury Zagłębia i Specjalny Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych. Również swoją architekturą
i historią zadziwiła nas Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, którą zwiedziliśmy na końcu wędrówki po Dąbrowie Górniczej. Cały program wycieczki zakończył się nad Jeziorem Porajskim, gdzie przyszedł czas na grilla i spacer po krzywym molo.
Głównym przewodnikiem wycieczki był Henryk Zaguła. Pomagała mu żona. Państwo Zagułowie, będąc mieszkańcami Jaworza, przygotowali ten wyjazd dla nas, członków Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”, za co serdecznie dziękujemy.
Oprac. Janina Holeksa
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SZLAKIEM
PODBŁATNIAńSKIcH
DRWALI
Tytuł ten jest jedynie zapowiedzią większego projektu (robocza nazwa: „Szlakiem Beskidzkich Drwali na Błatni”), obejmującego publikację materiałów historycznych dotyczącą dawnych
mieszkańców Jasionek, Grabki i Błatni (części należącej do Jaworza), wraz z mapką geodezyjną często już nieistniejących zabudowań. Projekt ten obejmuje również przygotowanie pamiątkowych obelisków w miejscu gdzie stały lub nadal stoją budynki
dawnych drwali. cały projekt jest przygotowywany przez Lokalną
Grupę rybacką „Bielska Kraina”, której przewodniczy były
wójt Jaworza zdzisław Bylok, a także stowarzyszenie „Jaworze zdrój”, którego prezesem jest Grzegorz Nędzka. Trzeba
podkreślić, że konsultację historyczną dla tej inicjatywy zapewnia rodzina Śliwków z Nałęża, a dokładnie rzecz ujmując Andrzej
Śliwka, którego wspomnienia wielokrotnie gościły na łamach
„Echa Jaworza” i który obecnie pieczołowicie zbiera wszelakie
materiały kartograficzne, ilustracje, a także informacje na temat
dawnych rodzin zamieszkujących od XIX wieku Błatnią, Grabkę
oraz Jasionki czyli Nałęże. Skarbnicą wiedzy na temat otaczających nas gór jest również brat Andrzeja – Mieczysław Śliwka. To
dzięki jego uprzejmości miałem okazję 30 czerwca przemierzyć
zbocza Grabki i Błatni, niekoniecznie zawsze zgodnie z ustalonymi dziś szlakami górskimi w poszukiwaniu dawnych domostw.
Kilka z nich zobaczyłem (dokładnie tylko trzy przetrwały do dziś).
A są to: na Błatni budynek dawniej należący do rodziny Greniów
(tuż przy szlaku z Jaworza Górnego, Grabki i Wapienicy), budynek franciszka Grenia (starzyka Mieczysława i Andrzeja Śliwków)
tuż przy obecnym Ranczu na Błatni, oraz już na Grabce budynek
Bolączków i Moskałów. Wszystkie te obiekty są zmodernizowane.
Tak więc dachy są pokryte blachą zamiast szyndziołami, a tu i ówdzie jest antena satelitarna lub komin gazowy. Jednakże w znacznej części zachowały swój XIX-wieczny wygląd, łącznie z tradycyjnym we wszystkich przypadkach podpiwniczeniem wykonanym
z tego samego miejscowego kamienia.
Wielogodzinna wyprawa z panem Mieczysławem Śliwką, na
którą zabrałem syna Roberta, obfitowała w wiele niezapomnianych wrażeń i „odkryć” dla cepra. Wychodząc na Błatnią, zachwycamy się „widoczkami” niczym egzotyczni turyści, a w schronisku
PTTK pod szczytem wspaniałą kuchnią, dobrymi lekturami i zapomnianymi już grami planszowymi, będącymi atrakcją dla całych rodzin.
Po kilkunastu metrach znanego mi traktu wzdłuż Jasionki, mijając po prawej stronie ośrodek katowickiego hufca ZHP, udaliśmy się w kierunku wschodnim stromym podejściem, odkrywając
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pierwsze miejsca po dawnych budynkach beskidzkich drwali.
I tak dotarliśmy w pocie czoła na Szczeponówkę (inaczej Kępkę),
gdzie udało się odnaleźć jeden kamień graniczny i zarośnięte
wejście do dawnej piwnicy. Nieco dalej stoi tuja, którą – jak głosi rodzinna tradycja – młody Szczepon, wracając z Wielkiej Wojny, jak nazywano niegdyś I wojnę światową, przywiózł z Włoch
na pamiątkę.
Rodziny już nie ma, a 100 lat od tamtych wydarzeń to drzewo
jest niemym pomnikiem tamtych rodzinnych i ogólnoświatowych
wydarzeń. To wówczas, po 123 latach niewoli, powstała wolna
Polska, to wówczas zaczęła się polityczna droga Śląska cieszyńskiego do wolnej Polski. To drzewo również wpisuje się dziś
w 100-lecie niepodległej Polski, o którą również walczyli synowie
cieszyńskiej ziemi.
Kolejnym niezwykłym przeżyciem była możliwość eksploracji piwnic dawnego domu (Greniów, a potem Słowioków i Solnickich do połowy XX wieku) na zboczu Błatni, chyba najlepiej zachowanej ruiny dawnego budynku. Póki co niewidocznego dla
niewtajemniczonych, znajdującego się poza głównymi szlakami
turystycznymi. Pan Mieczysław Śliwka wyjaśniał również sens
„tajemniczych” niewielkich wnęk w ziemi stanowiących wlot do
poszczególnych komór piwnicznych. Jednak wszystkie te informacje znajdą się w przygotowywanej publikacji wraz z wytyczanym nowym szlakiem historycznym. Podobne doświadczenia
mieliśmy, odwiedzając inne miejsca wcześniej wspominane przez
Andrzeja Śliwkę, a o których pisaliśmy w „Echu Jaworza” w poprzednich latach, w tym jedno ze źródełek, do którego dzieci Greniów i Śliwków schodziły po wodę (prawie 300 metrów ostro w dół
stoku). Do dziś zachowało się źródełko i obok leżący żłob, do którego wpuszczano wodę dla bydła. Po wodę do żłobu chodziła rodzina Greniów oraz jego wnukowie, kiedy przychodzili odwiedzić
swojego starziczka, (czyli my – Mietek i ja – dodaje Andrzej Śliwka). Wodę nosiło się zimą do chałupy w baryłach, a latem na klukach. W tym miejscu pan Mieczysław wspomniał dawną historię
z domu jego starzyków na Błatni, gdy pewnego razu przybyli turyści z prośbą o wodę. – Starzyk miał odmówić, proponując w zamian mleko. Jednak, gdy turyści nie odpuszczali, dał im wiadra
i kazał zejść po wodę… Dopiero, gdy ci kilka razy wynieśli wiadrami wodę do domu właściciela, to zrozumieli, dlaczego mój starzyk nie chciał im dać wody – wspominał pan Mieczysław Śliwka.
Kolejne wspomnienia dotyczące dawnych drwali dotyczyły ich
ciężkiej pracy na przełomie XIX i XX wieku, ale i tego, że niegdyś
rosły w Beskidach świerki mające nawet ponad 150 cm średnicy. Na dowód pan Mieczysław wspomniał z czasów dzieciństwa
właśnie dom starzyka na Błatni, gdzie u sufitu była decha właśnie
o takim rozmiarze. Poza tym wracając stokiem z Błatni do doliny
Jasionki, pan Mieczysław pokazał dwa dorodne świerki, które także dziś są ewenementem w tej części Beskidu Śląskiego.
Aby nie zdradzić szczegółów przygotowywanej publikacji
i nowego szlaku turystycznego Szlakiem Beskidzkich Drwali na
Błatni, wspomnę jeszcze o takiej ciekawostce, jak grób na prywatnym polu (Grabka). chociaż od śmierci tego człowieka minęło kilkadziesiąt lat, bezimienny grób nadal jest zadbany. Według miejscowych, spoczywa tu Rosjanin. Nieco dalej znajduje
się grób Harrego. O kogo chodzi? Być może o czyjegoś pupila?
Moim marzeniem na zwieńczenie dawnej współpracy
z „Echem Jaworza” jest wydanie w formie książkowej wspomnień Andrzeja Śliwki, jego brata Mieczysława oraz Zdzisława,
nakłonienie do kilku słów wspomnień innego mieszkańca Jasionek – Zdzisława Byloka. Nigdy nie byłem mieszkańcem Nałęża,
ale dzięki tym panom zakochałem się w tym nieco zapomnianym
przysiółku Jaworza. To już moja ostatnia publikacja do „Echa Jaworza”. W Stowarzyszeniu „Jaworze-Zdrój” zapewne będą kontynuatorzy historii małej ojczyzny, czego życzę z całego serca!
Piotr filipkowski
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LUDzie JAwOrzA
W TAKIEJ GMINIE Aż cHcE SIĘ
MIESZKAĆ

rozmowa z Tadeuszem Donocikiem, byłym bliskim
współpracownikiem Jerzego Buzka, m.in. wiceministrem
w Ministerstwie Gospodarki, (1998-2001), przez 29 lat pełniącym funkcję prezesa regionalnej izby Gospodarczej
w Katowicach, pomysłodawcą i jednym z organizatorów europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach (w dniach 17-19 października 2018 odbędzie
się ich Viii edycja).
A wkrótce pojawi się motylarnia. Jeszcze bardziej odważny i – dla wielu – chyba tajemniczy pomysł…
Najprawdopodobniej w Polsce nie ma podobnego obiektu.
Ostatni raz widziałem motylarnię w… Meksyku. Na miejscu wszyscy zobaczą, jak wygląda cały cykl życia motyla. To naprawdę
ekscytujące przeżycie.

Urodził się pan w Lubaniu Śląskim, korzenie pana rodziny są w obecnym powiecie bielskim, a mieszka pan w Jaworzu. Od jak dawna?
Mój dziadek był leśniczym u księcia Sułkowskiego, a mój ojciec urodził się w Wapienicy. Wróciłem więc w miejsca, które są
mi znane od dzieciństwa.
Zacznijmy jednak od początku… Lubań Śląski. Rodzice otrzymali nakaz pracy na ziemiach odzyskanych. Tam urodziło się
jeszcze dwóch moich młodszych braci.
W 1950 r. wróciliśmy do czechowic Dziedzic.
A jak to się stało, że kupiłem dom w Jaworzu? Swego czasu byłem na otwarciu domu mojego przyjaciela, wówczas doktora n. med. Marka Kaweckiego w Jaworzu Nałężu (obecnie prof.
dr hab. n. med.). Wpadła mi wtedy w ręce lokalna gazetka, w której znalazłem ofertę sprzedaży domu w stanie surowym. Okazało się, że osoba, którą zresztą cenię do dziś, popadła w tarapaty finansowe i musiała sprzedać obiekt. Mogę śmiało powiedzieć,
że kupiliśmy dom, nie urażając innych właścicieli działek, na jednej z najpiękniejszych działek w całych Beskidach, a nie tylko
w Jaworzu.
Gdyby wtedy w pana ręce nie wpadła gazetka, też by się
pan Jaworzem zachwycił?
Nie jestem tego do końca pewien, bo mieliśmy z żoną działkę w Wapienicy na granicy z Kamienicą. Była przygotowana pod
budowę domu. Bardzo mi się tam podobało, żonie już mniej, ze
względu na położenie na odludziu. Jako osoba wierząca wiem,
że nie był to przypadek. Naszym przeznaczeniem było Jaworze.
To pytanie zadaję każdemu bohaterowi rubryki: „Ludzie Jaworza”. Jakie są mocne i słabe strony naszej
miejscowości?
Słabych nie znam. Wśród mocnych, których jest sporo, wymienię tylko nieliczne, ale moim zdaniem najważniejsze. Zarówno poprzedniemu, jak i obecnemu wójtowi, wystawiłbym piątki
z plusem. Zdzisław Bylok miał świetną koncepcję zrobienia z Jaworza na powrót uzdrowiska – pewne rzeczy mu wprawdzie nie
wyszły ze względu choćby na światowy kryzys ekonomiczny, ale
i tak jego dokonania oceniam bardzo wysoko. To człowiek z wizją, czego najlepszym dowodem jest m.in. Muzeum fauny i flory Morskiej i Śródlądowej. Kapitan żeglugi Wielkiej – poszukiwanie okna na świat.

Kolejny strzał w dziesiątkę?
Kolejne punkty dla obecnego wójta. Wracając jednak do inwestycji, w tym roku wybudowano salę gimnastyczną, która de facto
nią nie jest. To po prostu obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia, gdzie można uprawiać wiele dyscyplin sportu, a na widowni
może zasiąść ponad 400 osób. Jeszcze trzeba poruszyć w tym
miejscu wątek ekonomiczny. W Warszawie za takie pieniądze
może by się udało wybudować połowę hali, a może 1/3. A gdzie
wyposażenie? Władze gminy są więc bardzo gospodarne i mają
proinnowacyjne podejście również do inwestycji.
Nie można w tym miejscu pominąć nowego centrum odnowy
biologicznej, tężni zdrojowej, rozbudowy terenów spacerowych,
parków krajobrazowych z pięknym starodrzewiem, przebudowy
boiska sportowego. Nie można także pominąć istnienia dwóch
szpitali sanatoryjnych, w tym jednego dla dzieci z niewydolnością oddechową, a drugiego dla dorosłych (po operacjach), zmagających się z problemami z układem oddechowym, chorobami
serca, schorzeniami ortopedycznymi i wieloma innymi, wymagającymi rehabilitacji szpitalno-sanatoryjnej. Wzorem regionu austriackiej Styrii pięknie rozwija się agroturystyka, powstają nowe
hotele, baza noclegowa o zróżnicowanym standardzie, restauracje i punkty gastronomiczne.
Jaworze wyróżnia się na tle innych miejscowości. Mieszkam
tutaj od 13 lat i to wszystko, co powiedziałem, oraz wielokulturowość, wielość wyznań religijnych i wspólnot wyznaniowych,
a nadto towarzysząca temu tolerancja, współpraca mieszkańców
i duchowieństwa różnych wyznań, skłania do powiedzenia „chapeau bas” całej gminie, tzn. wszystkim mieszkańcom, ale też radnym i kierownictwu gminy: wójtowi, jego zastępcy, sekretarzowi
gminy i wszystkim pracownikom.
Jeżeli dodatkowo wyniki badań z okresu międzywojennego, informujące o niezwykłych walorach leczniczych tutejszych
solanek, podobno jednych z najbogatszych w Europie, potwierdzą współcześnie przeprowadzone badania, to Jaworze stanie
się niezwykle atrakcyjnym i pięknym ośrodkiem leczniczym, obok
Goczałkowic-Zdroju i ustronia. Z tą jednak przewagą, że będzie
nowo zorganizowane, a więc nowoczesne, chociaż uprawnione,
by nawiązywać do swoich pięknych tradycji. Jaworze liczy dzisiaj
730 lat. Bywali tutaj pisarze, poeci, politycy, wielcy tego świata.
W takiej gminie aż chce się mieszkać.
Jaworze powinno iść w kierunku takiego ośrodka leczniczego, jak na przykład Goczałkowice-zdrój?
Jaworze jako ośrodek leczniczy, jako gmina zdrojowa to moim
zdaniem priorytet. Osobiście tak właśnie postrzegam obecną
politykę władz gminy. żaden gospodarz gminy, dotychczasowi
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wójtowie, ani właściciele dużych areałów nieruchomości rolnych
nie „sprzedali terenów”, na których w przyszłości może zostać
zbudowane sanatorium czy cały kompleks przyrodoleczniczy
i hotelowo-gastronomiczny. To są w większości tereny prywatne,
więc gmina patrząc długofalowo na program zagospodarowania
przestrzennego, jednocześnie troszczy się o dobrą cenę sprzedaży dla właścicieli.
To wszystko jest bardzo skomplikowane. chodzi bowiem
o to, żeby nie zamknąć drogi do najciekawszych rozwiązań, które pojawią się wtedy, kiedy spełnimy wszystkie warunki i Jaworze uzyska status gminy uzdrowiskowej. Ja wierzę, że w nowej
kadencji samorządu, 2018-2022, uda się uzyskać status „Jaworza-Zdroju”. Tak naprawdę bowiem, dopiero taki status będzie
przyciągał dużych i poważnych inwestorów. Jestem gorącym orędownikiem, żeby Jaworze stało się „Białką Tatrzańską” dla części
Górnego Śląska i Beskidów. Jaworze nie może być tworzone na
wzór żadnego znanego mi ośrodka sanatoryjno-leczniczego. Jaworze, a szczególnie jego mieszkańcy i władze samorządowe są
unikalni i wyjątkowi. Muszą wzorować się, w szczegółach, na rozwiązaniach unikalnych, najnowszych technologicznie i wyjątkowych, inaczej mówiąc – najlepszych.
Czy Jaworze wytrzyma powstanie kompleksu balneologicznego, o którym pan mówi? Czy nie zostanie zadeptane
przez gości z Górnego Śląska ?
Zależy, co pan ma na myśli, mówiąc „czy Jaworze to
wytrzyma?”.
Marzy mi się powstanie ośrodków przyrodoleczniczych. Nie
będą to jednak wielkie aquaparki, ale miejsca, w których mieszkańcy Jaworza i turyści, goście naszego Jaworza, będą mogli
przejść wiele zabiegów. Nie chodzi tylko o jednodniowe przyjazdy, ale dłuższe pobyty, może nawet dwutygodniowe. Ja osobiście jeżdżę do Solca-Zdroju. Po takim tygodniowym pobycie czuję się znakomicie.
A może powinniśmy podjąć dyskusję, by dla mieszkańców
Bielska, czechowic- Dziedzic, Skoczowa, cieszyna, Pszczyny,
Jasienicy stworzyć na wzór podwiedeńskiego Greencingu, miejsca rekreacji i rozrywki z możliwością zabiegów przyrodoleczniczych? A może przeprowadzić badania dotyczące możliwości
stworzenia takiej oferty dla Górnego Śląska i Zagłębia, a może
również projekty dedykowane innym regionom?
Jest takie powiedzenie: „Lepsze jest 10 deko handlu, niż kilo
roboty”. usłyszałem to jeszcze w dzieciństwie. Jakie to może
mieć przełożenie na Jaworze? Jestem przekonany, że mieszkańcom najbardziej opłaca się praca w usługach i handlu. Sektory te
nie stanowią zagrożenia ekologicznego, a dochody są przyzwoite, co wpływa na poziom życia mieszkańców. Przecież za budową centrum balneologicznego pójdzie rozwój całego sektora
usług.
Pismo samorządu Terytorialnego „wspólnota” opublikowało kolejny ranking samorządów. Jaworze pod względem
zamożności zajęło pierwsze miejsce w powiecie bielskim,
w województwie śląskim uplasowaliśmy się na 13. miejscu.
widać, że Jaworze się bogaci?
Oczywiście, że tak. Głównym dochodem każdej gminy, oprócz
dotacji na szkolnictwo i na służbę zdrowia, są podatki od osób
fizycznych. Im więcej osób, które mają dobre zatrudnienie, prowadzą własną działalność gospodarczą, będzie mieszkało w Jaworzu, tym lepiej dla samorządu lokalnego i budżetu gminy. Odnoszę wrażenie, że prywatny sektor w Jaworzu ma się już dzisiaj
dobrze.
Jak bumerang wrócił pomysł utworzenia w Jaworzu delegatury regionalnej izby Gospodarczej. Na ile on jest realny?

Odkąd tutaj zamieszkałem, od tego czasu zawracam głowę
tym tematem kolejnym wójtom. Na pewno warto utworzyć delegaturę, bo to pomoże także samym przedsiębiorcom. Lepiej być razem, niż w rozproszeniu. W jedności siła. W mikro firmach średnie zatrudnienie wynosi cztery, pięć osób. Kiedy dzieje się coś
złego, włącznie z upadkiem takiego podmiotu, to nikt nawet tego
nie zauważy. czasami małym firmom trzeba pomóc, a najlepszą
formą jest stworzenie klimatu do ich rozwoju. W Jaworzu jest zarejestrowanych ponad 700 firm. Działają więc w potężnym rozproszeniu. Tylko samo zorganizowanie się, da tym firmom szanse na zwrócenie uwagi na siebie, swoją sytuację, zagrożenia
i szanse. Delegatura naszej Izby jest oczywiście jedną z propozycji. Można szukać innych rozwiązań. Trzeba jednak działać razem. Wierzę, że zorganizowanie się przedsiębiorców, jest również ważne dla władz gminy, chociażby w kontekście tworzenia
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (tzw. PPP).
Przez 29 lat był pan prezesem regionalnej izby Gospodarczej w Katowicach. Była to funkcja społeczna, na co dzień
miał pan swoją firmę. Przez pewien czas był pan też blisko
polityki. Nie ciągnie pana do niej? A może woli pan wracać
do Jaworza i zachwalać jego piękno?
Na pewno nie jestem typem człowieka, który po przyjściu
z pracy do domu, siada w tzw. „laciach” i ogląda telewizję. W Izbie
zachowałem szereg obowiązków, jednak takich, które nie wymagają ode mnie siedzenia w pracy po kilkanaście godzin na dobę.
Jestem szefem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. A to jest praca na
10 miesięcy w roku. Gdziekolwiek się nie znajduję, mogę pracować na rzecz Kongresu. Ponadto jestem szefem kapituł, które przyznają podziękowania i wyróżnienia, na przykład od 27 lat,
bardzo prestiżowych Laurów umiejętności i Kompetencji. Od 23
lat jestem również wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie, a od 10 lat – I wiceprezesem.
Ostatnio zacząłem bardziej niż dotychczas dbać o zdrowie.
Pewnie pan słyszał o wpływie pierwszych dwóch cyfr w numerze
PESEL na samopoczucie (u mnie 47), a nadto o umiejętnościach
specyficznych dla przedsiębiorców i ludzi przedsiębiorczych do
regularnego wykonywania przeglądów, np. samochodów, co 15
tys. km, a jednoczesnym totalnym braku czasu na przegląd stanu
zdrowia, raz na rok, a czasami nawet raz na pięć lat.
Odpowiadając wprost na pańskie pytanie, do polityki mnie
ciągnie, ale rozsądek podpowiada, że „czas na młodszych” nastał. Nadto, obecny poziom uprawiania polityki dystansuje do niej
wielu ludzi. Mnie również.
Kilka miesięcy temu podjąłem decyzję o zmianie priorytetów
w moim życiu. Wśród obecnych nie ma miejsca na politykę. By
do grobu nie zabrać kontaktów, szczególnie międzynarodowych,
oraz tzw. doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji,
miewam zajęcia ze studentami, pracuję trochę naukowo, dużo piszę, uczestniczę w licznych seminariach, konferencjach, również
międzynarodowych. Jestem konsultantem w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym w Brukseli, której to organizacji europejskiej byłem niemal przez 10 lat członkiem, reprezentując w niej Krajową Izbę Gospodarczą i Eurochamber w Brukseli.
chętnie też doradzam w sprawach, na których się znam.
Jest ponadto rodzina: żona, córki, syn, piękne wnuczki, wnukowie, synowa, zięciowie, moje (wciąż młode) mama i teściowa.
To wszystko źródła mojej radości i dobrze zapowiadającego się
okresu senioralnego, który już osiągnąłem. Wszystko mnie to naprawdę cieszy.
A jak chcę się pozachwycać Jaworzem, to mogę usiąść na tarasie nawet o 22.00, o 2.00 lub o 6.00. Wtedy, w zadumie, czuję
się naprawdę spełniony.
Rozmawiał: Tomasz Wolff . fot. ARc
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piknik rodzinny
- turniej rodzin
Chociaż z placu zabaw na tzw. Starym Basenie oraz odnowionego boiska można korzystać od kilku tygodni, oficjalnie nowe
miejsce do rekreacji w Jaworzu zostało otwarte w pierwszy piątek
września. Tego dnia odbył się Piknik Rodzinny – Turniej Rodzin.
Zabawa, co widać na zdjęciach, była przednia. Gośćmi imprezy
byli m.in. Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta Jaworza oraz
Mieczysław Brzezicki, przewodniczący Rady Gminy Jaworze.
Zdjęcia: Tomasz Wolff
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JAWORZAńSKI WRZESIEń
– SOBOTA
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Fot. Daniel Skrobol
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JAWORZAńSKI WRZESIEń
– NIEDZIELA

Fot. Tomasz Wolff

18

wrzesień

2018

z życia biblioteki
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak prace plastyczne
mogą wpłynąć na rozwój waszego dziecka? W tak zwanym dorosłym świecie wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej promowani są najbardziej ludzie aktywni i pomysłowi, zdolni
do twórczego podejścia w rozwiązywaniu problemów.
Kiedy, jeśli nie w dzieciństwie, mamy wyćwiczyć w sobie takie zdolności twórcze?
Zajęcia plastyczne uchodzące często jedynie za zwykłą zabawę, mogą realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka. Mają ogromny wpływ na rozwijanie
i stymulowanie wrażliwości wzrokowej i dotykowej, rozwijanie
spostrzegawczości, koncentracji i wytrwałości. Twórczość plastyczna na każdym etapie rozwoju daje dziecku możliwość samodzielnego badania, poszukiwania i odkrywania otaczającej go
rzeczywistości. Nieświadome tych procesów dzieci postrzegają
zajęcia plastyczne jako świetną zabawę. W naszej bibliotece możemy obserwować, z jakim zaangażowaniem dzieci oddają się
pracy twórczej, a to za sprawą organizowanych przez nas warsztatów plastycznych. Warsztaty wakacyjne są już na stałe wpisane
w program działalności jaworzańskiej biblioteki. W minione wakacje zajęcia plastyczne opierały się głównie na papieroplastyce.
Pozwala ona zrozumieć wiele zagadnień plastycznych. To przestrzenna technika, której tworzywem są papier, bibuła, tektura,
karton użyty do kształtowania bryły. Powstają proste lub bardziej
skomplikowane bryły i elementy dekoracyjne będące oprócz dekoracji również formą użytkową spełniającą określone funkcje.
W oparciu o techniki papieroplastyczne łączymy również dodatkowe materiały bardziej trwałe, tworząc formy płaskie, przestrzenne,

wszelkiego rodzaju modelarstwo papierowe. Zaletą używania papieru jako głównego materiału prac plastycznych jest jego dostępność oraz niski koszt, ponieważ można wykorzystać stare
gazety, ulotki reklamowe, kartony po wszelkiego rodzaju produktach, rolki po ręcznikach papierowych i wiele innych. Działanie takie wpisuje się również w recyklingowy nurt ekologiczny.
Gminna Biblioteka Publiczna. Zdjęcia: ARC GBP
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„Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność
bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą,
integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję
międzynarodową.”
Waszyngton, 18 stycznia 1918 roku
Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson w orędziu do Kongresu (tzw. 14 punktów planu pokojowego)

BiAŁO-CzerwONA w KAŻDYM JAwOrzAńsKiM DOMU

Szanowni Państwo,
w tym roku mija dokładnie wiek, odkąd Rzeczpospolita Polska wróciła na mapę Europy i świata jako niezależne i suwerenne
państwo. Tym samym spełniło się marzenie wielu pokoleń Polaków, które przez 123 lata życia pod złowieszczymi cieniami skrzydeł
obcych orłów śniły o odzyskaniu utraconej w 1795 roku wolności. Na pamiątkę tych wydarzeń obchodzimy każdego roku w dniu
11 Listopada nasze wspólne narodowe święto, kiedy oddajemy razem i niepodzielnie hołd tym wszystkim, którzy przelali swą krew
„Za Wolność Waszą i Naszą”.
Dosłownie sto lat temu, w 1918 roku, staliśmy się na nowo iście wolnym krajem i sami zaczęliśmy decydować o własnym losie
i przyszłości kolejnych pokoleń, a dzień 11 Listopada jest odtąd symbolem miłości do Ojczyzny, walki o wolność oraz wiary
w zwycięstwo.
Mając w pamięci to niezwykłe dziedzictwo moralne poprzednich pokoleń, jakim było odzyskanie własnego Państwa, mamy dziś
obowiązek dbać o to, by wysiłek poprzednich pokoleń Polaków w budowanie niepodległego i demokratycznego kraju nie został
zmarnowany. Nie zapominajmy zatem o tych, którzy poświęcili życie, bo marzyli o wolnej Polsce. Pokażmy zatem naszym dzieciom
i wnukom, że nie tylko urzeczywistniamy ich marzenia o wolności, ale podejmujemy wszelkie działania, by wolność tę jak najlepiej
spożytkować. Tylko w taki sposób spłacimy dług wdzięczności wobec naszych przodków.
Liczę, że w 2018 roku – wiek po dniu ponownych narodzin naszej Ojczyzny – będziemy razem manifestować swój patriotyzm.
Niech jubileuszowy dzień 11 Listopada 2018 roku połączy nas wszystkich Polaków, a także tych, którzy mieszkają na Polskiej Ziemi,
a którzy mają biało-czerwone serca, w jeden Polski Naród, który tworzy europejską rodzinę narodów, pokojowo współpracujących
w ramach Unii Europejskiej.
Stulecie naszej Polskiej Niepodległości to również wielka sprawa dla Jaworza, które po wielu wiekach wróciło do Macierzy, a której
częścią zawsze się czuło. Świadczy o tym nasza kultura, język, obyczaje, tradycje oraz szczere umiłowanie do polskości naszych
przodków, którzy od zarania zamieszkiwali te ziemie. Jaworze zawsze czuło, że jego serce biło w biało-czerwonym rytmie.
W tym uroczystym roku i każdym następnym radujmy się zatem Niepodległością, starając się jak najlepiej i z pożytkiem dla
wszystkich, zagospodarować odzyskaną wolność. Pamiętajmy również i o tym, że jest ona najwyższym dobrem, które stanowi klucz
do wszystkiego. Świadomi ceny wolności Ojczyzny, pamiętajmy o naszych powinnościach wobec Niej, a dumni z dokonań naszych
przodków i pełni wdzięczności wobec ich czynów odważnie i mądrze wykorzystujmy odzyskaną wolność, bo jak pisał Stanisław
Wyspiański: „Polska to jest wielka rzecz”.
Niechaj symbolem tego wielkiego jubileuszu, jakim jest 100-lecie Odzyskania Niepodległości, stanie się Biało-Czerwona obecna
w każdym jaworzańskim domu. Niech barwy narodowe sprawią, że staniemy się jednością i będziemy odczuwać niezaprzeczalną
dumę z dziedzictwa dynastii Piastów i Jagiellonów oraz dorobku II i III Rzeczypospolitej Polskiej.
Z wielką dumą i odpowiedzialnością przekazuję Państwu dla Waszego Domu Flagę Rzeczypospolitej Polskiej z nadzieją, że
znajdzie ona tam swoje miejsce i będzie chętnie eksponowana podczas świąt narodowych i lokalnych.
Z wyrazami szacunku
oraz szczególnymi pozdrowieniami
z okazji 100-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej



Radosław G. Ostałkiewicz
Wójt Gminy Jaworze
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PROTOKÓŁ FLAGOWY
•

Zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem flagę podnosi się do godziny 8.00 rano, a opuszcza się o zachodzie słońca. W nocy flaga
powinna być oświetlona.

•

Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery słowa, liczby czy jakiegokolwiek rysunku.

•

Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie; flaga powinna być
zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię; podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę
należy zdjąć.

•

Należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu lub zerwaniu. O ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć.

•

W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją
do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu) żałobę można wyrazić
wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi.

•

Flagi nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię. Jeżeli flaga jest w stanie nienadającym się już do użytku,
powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy. Niedopuszczalne
jest niszczenie lub uszkadzanie godła lub flagi ani niegodne zachowanie przy symbolach.

•

Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe. Flagi możemy wywieszać również wówczas,
kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego. Tak robi się w wielu krajach.

•

Flaga z godłem nie powinna być używana przez obywateli, ponieważ jest zastrzeżona wyłącznie dla grup podmiotów określonych
w ustawie (placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów za granicą, kapitanaty portów, na statkach morskich).

•

Flaga, która wywieszamy powinna być czysta oraz wyprasowana. Wywieszona flaga powinna być przymocowana w taki sposób,
aby nie uległa zerwaniu, np. przywiązana lub przymocowana pinezką do drzewca. Jeżeli flaga zapląta się dookoła drzewca, trzeba
ją rozplątać. Zaplątana flaga nie jest ozdobą. Nie wywiesza się flagi, jeżeli jest brudna, podarta, spłowiała lub pomazana.

•

Flagi opuszczamy do połowy masztu tylko w szczególnych, określonych sytuacjach (żałoba).

•

Trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw, jeżeli umieszczane są pionowo, kolor bały powinien znajdować się po lewej
stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

•

Artystyczne przetworzenia wizerunków flagi lub godła nie mogą ich ośmieszać.

•

Symboli państwowych nie umieszcza się na chusteczkach, serwetkach lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego
użycia i następnie wyrzucanych.

•

Nie należy nadużywać symboli państwowych podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy zawodowe lub społeczne,
jeżeli nie jest to związane z walką o dobro całego narodu.

•

Symbole państwowe innych państw należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych w stosunku do
polskich symboli państwowych.

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego
Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły
dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych
zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie
przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając
się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej
sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia
Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.



Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego z 16 listopada 1918
Sygnowana w Warszawie przez Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego
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WYSTAWA EXPO ZDROWIE 2018
17 czerwca br. Klub Zdrowia zorganizował szóstą już z kolei
wystawę Expo Zdrowie. celem tego wydarzenia było sprawdzenie, w jakiej jesteśmy formie, czy wiemy jak zadbać o swoje zdrowie i jakie rozwiązania mogą nam pomóc w utrzymaniu lub
naprawie naszego zdrowia.
W tym roku zarejestrowanych, przebadanych i skonsultowanych zostało około 300 osób. Towarzyszyła temu piękna
pogoda, uśmiechnięte twarze odwiedzających, niektóre są już
naszymi starymi, dobrymi znajomymi, choć przybyło także wiele
nowych osób, które po raz pierwszy miały okazję zobaczyć tego
rodzaju wystawę. Dla nas miejscowych to być może nie jest już
tak nowe i intrygujące, ale dla przyjezdnych, którzy nie znają
takiej formy edukacji zdrowotnej, jak najbardziej.
W tym roku po raz pierwszy odbył się specjalny program dla
dzieci “ciuchcia Zdrowia”. Zamiast leczyć, lepiej zapobiegać od
najmłodszych lat, przekazując naszym pociechom wiedzę o zdrowiu w sposób prosty, ciekawy i zabawny.
Przyszło nam żyć w czasach, kiedy kwestie zdrowego, świadomego stylu życia są szczególnie ważne. Wokół nas zmienia się
świat, to co kiedyś było naturalne, proste i zdrowe, stało się zagrożeniem dla naszego zdrowia. Genetyczne modyfikacje roślin,

pestycydy, chemiczne konserwanty w żywności i środkach czystości, pole elektromagnetyczne oraz spożywanie mięsa zwierząt
hodowanych w fatalnych warunkach, narażonych na wiele chorób, to wszystko często doprowadza do katastrofy zdrowotnej.
Trudno do tej smutnej wyliczanki nie dopisać jeszcze pernamentnego stresu, jaki dotyka wszystkich nas.
Dlatego, aby dalej budować świadomość i wiedzę dotyczącą tej kwestii, zapraszamy na funkcjonujące spotkania Klubu Zdrowia w każdy czwarty poniedziałek miesiąca – najbliższe
24.09.2018. Zapraszamy!
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TeKsT sPONsOrOwANY

Wakacje za nami… czas powrotu do obowiązków, do szkoły.
W tym numerze podstawowe zwroty i idiomy związane ze
szkołą.
Tym razem małe wyzwanie: zdania z przykładowym użyciem
idiomów nie zostały przetłumaczone: sprawdź się!
english idioms: school
 someone who reads a lot: bookworm (MÓL KsiĄŻKOwY)
she’s a really bookworm and will probably stay in to read
all day.
 To try to develop an idea, think of a new idea: brainstorm
(BUrzA MÓzGÓw)
Let’s all separate into groups and try to brainstorm as
many suggestions as possible.
 To pass something with a high score:pass with ﬂying
colours (zDAĆ COŚ Bez PrOBLeMÓw)
They passed the exam with ﬂying colours!
Congratulations!
 something which is very easy: As easy as ABC (COŚ
BArDzO ŁATweGO JAK A B C)
This jigsaw puzzle is as easy as A B C.
 Learn something by heart (UCzYĆ siĘ NA PAMiĘĆ)
i can’t believe you learned all the compositions by heart.
 Play truant / play hooky / skip classes (wAGArOwAĆ)
He played hooky at college so finally he dropped out of
the school.
 Teach an old dog new tricks (TrUDNO zMieNiAĆ sTAre
NAwYKi)
Jeremy tried to show me how it works but he doesn’t
understand that you can’t teach an old dog new tricks.

 To teach someone a lesson (DAĆ KOMUŚ NAUCzKĘ)
He was forced to teach her a lesson because she is
constantly laughing at him.
 schoolboy error (szKOLNY, PODsTAwOwY, GŁUPi
BŁĄD)
He made a schoolboy error so he had to retake the exam
again.
 A quick learner (BYsTrzAK)
sally is a very quick learner-well done!
 University of life (szKOŁA ŻYCiA)
He began to work hard as a young man so he learnt
everything from the university of life.
 Hit the books (zACzĄĆ siĘ UCzYĆ)
Let’s hit the books! it’s high time!
Chcesz nauczyć się więcej?
zAPisY NA NOwY rOK szKOLNY:
seKreTAriAT sJO wOrLD
PONieDziAŁeK-PiĄTeK 15.00-18.00.
NOwOŚĆ:
Kurs egzaminacyjny dla 7 i 8 klasy
z przygotowaniem do egzaminu 8-klasisty
(tryb roczny i dwuletni)
Niemiecki i Hiszpański dla dzieci!
TYLKO U NAs:
konwersacje z native speakers
jako integralna część nauczania!
sprawdź jak to działa!
sJO wOrLD Jaworze, ul. zdrojowa 93
tel. 604 835 859 / e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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