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czasopismo bezpłatne

Zamyślenia i refleksje 1 Listopada
Co jest najśmieszniejsze w ludziach:
Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości,
a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.
Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą
pieniądze by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie
przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby
nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli.
Paulo Coelho (brazylijski pisarz i poeta)
„W życiu piękne są tylko chwile. Dlatego czasem warto żyć..”
„...podaruj uśmiech swój, tym których napotkałeś na jawie i w swym śnie, a może
ktoś skazany na samotność, ogrzeje się twym ciepłem, zapomni o kłopotach”
Ryszard Riedel

„Jest taki kraj” (fragmenty)
Nadziei uczą
Ci, co na stos
Umieli rzucić
Swój życia los!
Za ojców groby,
Za Trzeci Maj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.

Pomnik Ofiar Faszyzmu

Jan Pietrzak
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Z pokoleń trudu,
Z ofiarnej krwi
Zwycięskiej chwały
Nadchodzą dni...
Dopomóż, Boże,
I wytrwać daj!
Tu nasze miejsce,
To nasz kraj!
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
Radosław G. Ostałkiewicz
Zastępca Wójta, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Koordynator Projektu Benchmarkingowego

JESTEŚMY DO PAŃSTWA USŁUG
…czyli o tym, jak jaworzanie oceniają
swoich urzędników
Badanie opinii publicznej. W maju i czerwcu tego roku odbyło
się w Jaworzu niespotykane dotąd (a przynajmniej na taką skalę)
badanie opinii społecznej na temat funkcjonowania Urzędu Gminy
Jaworze. Było to możliwe dzięki temu, że nasza gmina jest partnerem realizowanego przez Śląski Związek Gminy i Powiatów
projektu pt. „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin
i starostwach powiatowych”. I tak przebadanych zostało 1.072
klientów urzędu1 (734 kobiet oraz 338 mężczyzn) – strukturę
wieku ankietowanych przedstawia Wykres 1 (wszystkie wykresy
zamieszczamy na końcu artykułu). Odpowiedzi w samym Urzędzie udzieliło 701 osób, a na ulicach Jaworza – 371. Wszyscy
pytani przez firmę sondażową Biostat musieli odpowiedzieć na
30 pytań ankietowych, koncentrujących się wokół jakości pracy
urzędu i kompetencji urzędników, edukacji szkolnej i przedszkolnej,
współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, warunków prowadzenia
działalności gospodarczej, oświetlenia ulic oraz inwestycji gminnych. Błąd statystyczny przy tej próbie nie przekracza 3% (należy
zaznaczyć, że badanie objęło ponad 15% mieszkańców naszej
gminy, co sprawia, że uzyskane wyniki są bardzo wiarygodne).
Opinia o pracy Urzędu. Od wielu lat staramy się, by praca naszego Urzędu nie tylko była jakościowo na najwyższym poziomie,
ale żeby nasi klienci byli zadowoleni z realizowanych przez nas
usług. Nasi pracownicy są świadomi, że z jednej strony ich praca
to tak naprawdę służba społeczeństwu i troska o wspólne dobro,
jakim jest gmina, a z drugiej realizacja woli ustawodawcy i działanie w imieniu państwa. Stąd też nierzadko zdarzają się przypadki,
że sprawy naszych mieszkańców nie zawsze są załatwiane tak,
jakby ci sobie życzyli, ale jednak zawsze zgodnie z literą prawa.
Powiem szczerze, że byłem wielce zaskoczony, gdy otrzymałem
raport z badania, a w nim okazało się, że prowadzone samodzielnie
przez UG, ale w nieco mniejszym wymiarze badania ISO, pokrywają się koniec końców z ogólną opinią jaworzan i pozostałych
ankietowanych. Otóż zdecydowana większość badanych (85,6%)
oceniła poziom świadczenia usług wysoko, z czego 39% bardzo
wysoko. Średnia ocena ogólnego poziomu świadczenia usług
przez Urząd Gminy w Jaworzu wyniosła 4,2 (w skali 1-5). To dla
nas niesamowicie ważne (zob. Wykres 2).
Również wysoko ocenili Państwo czytelność informacji w Urzędzie – ponad 86% respondentów uznało, że informacje o sposobie
załatwiania spraw w naszym Urzędzie są jasne i klarowne, a tylko
niespełna 1% wyraziło w tej kwestii zdanie odmienne. Co do źródeł
informacji, z których Państwo czerpiecie wiedzę o naszych poczy1

W badanej grupie osób korzystających z usług Urzędu Gminy dominowali
mieszkańcy Jaworza (86,2%). Oprócz nich w badaniu wzięło udział 52
mieszkańców Bielska-Białej, 5 mieszkańców Tychów, 3 mieszkańców
Chorzowa, 2 mieszkańców Rybnika i Sosnowca oraz 1 mieszkaniec
Żor. Skład pozostałych 7,7% tworzyli mieszkańcy miejscowości nie

naniach należą głównie: tablice informacyjne (42,1%), pracownicy
Urzędu i znajomi (po 35,4%) oraz strona internetowa www.jaworze.
pl (20,9%). Ważnym przekaźnikiem komunikatów jest też Echo
Jaworza, choć nierzadko skarżyliście się, że nasz informator nie
zawsze wszędzie dociera i nie jest zbyt dostępny. Pracujemy wciąż
nad tym, by poślizg (a czasem i błędy) w kolportażu wyeliminować – mam nadzieję, że uda się nam to już niebawem ostatecznie
załatwić.
Najważniejsze dla mnie osobiście, w końcu przecież odpowiadam przed wójtem głową za funkcjonowanie systemu zarządzania
jakością ISO w Urzędzie, była jednak kwestia postrzegania przez
mieszkańców pracy naszych urzędników. Powszechny stereotyp
naszego zawodu nie jest chyba najlepszy, co nie tylko bywa frustrujące, ale czasem i, kolokwialnie mówiąc, zwyczajnie człowieka
wyprowadza z równowagi. Ale patrząc na Państwa ocenę wszelkie
negatywne emocje znikają. Jakże bowiem miałoby być inaczej,
jeśli oceniliście nas nie tylko wysoko, ale bardzo wysoko. Cieszy
mnie najbardziej, że w Państwa opinii jesteśmy uprzejmi (w skali
1-5 otrzymaliśmy średnią notę 4,31) oraz że staramy się zachować
pełen obiektywizm oraz szczero angażujemy się w Państwa sprawę, poświęcając uwagę i sygnalizując chęć pomocy (ocena 4,26).
Trochę musimy popracować nad szybkością załatwiania spraw, ale
nierzadko musimy się po prostu trzymać terminów ustawowych,
stąd też może wiele nieporozumień. Szczegółową ocenę na temat
pracy urzędników ilustruje dokładnie Wykres 3.
Niezwykle cenną informacją, jaką uzyskaliśmy od Państwa jest
to, że jaworzanie i nasi goście dostrzegają zmiany na lepsze. Najwyższą ocenę uzyskały inwestycje w gminie oraz dbanie o wygląd
i czystość Jaworza. W dalszej kolejności uplasowały się godziny
otwarcia Urzędu, reorganizacja struktury Urzędu oraz zmiany
kadrowe, jakie w nim zaszły (odmłodzenie). Poza tym wysoko
oceniliście Państwo jakość pracy urzędników oraz dbałość o stan
środowiska i pozyskiwanie środków z UE. To naprawdę cieszy! Ale
żeby nie było zbyt różowo, wskazali Państwo również, na sprawy,
które wymagają jeszcze wielu zmian. Tutaj na czoło wysuwa się
kursowanie PKS-u (którego właścicielem nota bene jest Starostwo
Powiatowe w Bielsku-Białej). Problem ten staje kością w gardle
nie tylko mieszkańcom, ale i samemu Urzędowi. Niestety i my
nie zauważamy tutaj znaczącej poprawy, choć staramy się robić
co tylko można – rokrocznie od wielu lat przeznaczamy z budżetu
naszej gminy blisko sto tysięcy złotych na ten cel. Mamy jednak
nadzieję, że możliwie w najkrótszym czasie władze powiatu znajdą
jakieś lekarstwo, by problem ten ostatecznie rozwiązać.
będących uczestnikami projektu (83 osoby). Wymieniane tutaj były:
Katowice, Jasienica, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna,
Bieruń, Czeladź, Kęty, Porąbka, Żywiec, Chrzanów, Kraków, Libiąż,
Szczyrk, Wola, Andrychów, Bystra, Chybie, Dobra (koło Limanowej),
Lędziny, Łazy, Mikołów, Warszawa, Zabrze oraz Zator.
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W raporcie z badania znalazły się również pewne spostrzeżenia
ankietowanych – pozwolę sobie przytoczyć kilka:
● „Jestem zadowolony z obsługi, pracownicy są uprzejmi, starają
się” [mężczyzna; 42 lata],
● „Pracownicy są kompetentni, jestem zadowolony, że w gminie
tak wiele się dzieje” [mężczyzna; 34 lata],
● „Uważam, że jakość świadczonych usług jest wysoka, a kadra
jest młoda i wykwalifikowana” [kobieta; 75 lat],
● „Wójt dużo robi dla gminy” [kobieta; 40 lat].
Inne aspekty funkcjonowania gminy. Druga część badania
dotyczyła wybranych obszarów działania gminy – szkół i przedszkoli, oświetlenia ulicznego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W obszarze szkolnictwa podkreślano głównie mocne
strony kadry nauczycielskiej, która cechuje się wysokim poziomem
przygotowania zawodowego i dydaktycznego oraz podkreślano,
że w szkołach panuje przyjazna atmosfera . Uwypuklano również
szeroki zakres zajęć dodatkowych oraz wysoki poziom nauczania,
a także ładne, zadbane placówki i ich otoczenie oraz wszechobecne bezpieczeństwo dzieci. Wśród słabych stron wskazywano
głównie ograniczoną infrastrukturę szkół i przedszkoli – małe klasy
oraz brak odpowiednich sal gimnastycznych. Nie sposób się nie
zgodzić z mieszkańcami w tym zakresie – to też ostatnie lata poświęciliśmy budowie Orlika, kompleksu boisk przy ul. Koralowej,
a lada dzień chcemy podjąć starania na rzecz budowy boisk przy
Szkole Podstawowej Nr 1. W perspektywie finansowej 2014-2020
mamy nadzieję przymierzyć się wreszcie do budowy hali sportowej przy Gimnazjum. Państwa opinia w tym zakresie jest dla nas
niezwykle ważna.
Wysoką ocenę wystawili Państwo także funkcjonującym na
naszym terenie organizacjom pozarządowym, tj. wszelkim
towarzystwom, stowarzyszeniom oraz klubom sportowym. Blisko
90% ankietowanych wyraziło się pochlebnie o ich funkcjonowaniu,
a nieco ponad 1% był odmiennego zdania. Co dziwne, gdy ankieterzy zapytali tych „wątpiących” o wskazanie zakresu działalności,
w którym działalność organizacji pozarządowych ich zdaniem jest
niewłaściwa, to okazało się, że nikt z nich nie potrafił wskazać
takiego obszaru.
Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, to zapewnia ono poczucie
bezpieczeństwa po zmroku w stopniu „wysokim” lub „bardzo wysokim” w ocenie łącznie 78,1% badanych. 9,1% respondentów
ocenia poczucie bezpieczeństwa na średnim poziomie, zaś niskie
poczucie bezpieczeństwa deklarowało 10,6% ankietowanych. Poza
tym 22 uczestników badań uznało, że ich poczucie bezpieczeństwa
nie zależy od jakości oświetlenia ulic. Należy jednak zaznaczyć, że
Jaworze cechuje się na tle całego powiatu jednym z najwyższych
wskaźników oświetlenia ulicznego, co cieszy. Wiem, że wiele
z ulic wciąż czeka na „światełko w tunelu”, chociażby ul. Średnia,
którą mam nadzieję uda się oświecić jeszcze w tym roku (niestety
w związku z brakiem zgód niektórych mieszkańców musieliśmy
zmienić koncepcję, a co za tym idzie i projekt; z kolei na jednej
ulicy, której nazwy może nie pomnę, na skutek sprzeciwu kilku
mieszkańców musieliśmy całkowicie odstąpić od jej oświetlenia).
Ostatnie dwa obszary badań dotyczyły prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestycji gminnych. W pierwszej
kategorii wskazywano na takie mocne strony, jak dobra lokalizacja, duży popyt na dobra i usługi, dostępność dotacji, dobra
infrastruktura, tereny agroturystyczne oraz wsparcie ze strony
urzędników i bliskość dużego miasta. Z kolei możliwość inwestowania na terenie gminy została pozytywnie oceniona ze względu
na szybkie procedury nadania numeru domu oraz sprawność
urzędu w procedurach dotyczących działek budowlanych. Nieco
gorzej oceniano kwestie wydawania pozwoleń na budowę oraz
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podłączenia do sieci gazowej – pocieszeniem w tym zakresie może
być, że nie odpowiada za to nasz urząd, a odpowiednio starostwo
oraz potocznie mówiąc – gazownia.
Jakie wnioski? W raporcie jednoznacznie stwierdzono, że w wyniku badania określone zostały obszary,
w których ankietowani dostrzegli zmiany
w działalności Urzędu Gminy w Jaworzu.
Oprócz identyfikacji obszarów zmian,
określono również ich kierunek. (…) Respondenci nie tylko dostrzegają zmiany
w samym jego funkcjonowaniu, ale także
dostrzegają działania podejmowane w całej gminie i odnoszą się
do nich bardzo pozytywnie. Konkludując można powiedzieć, że
Państwa opinia o pracy naszego Urzędu z roku na rok jest coraz
bardziej pozytywna, co cieszy. Ale jednocześnie stanowi ogromne
zobowiązanie do doskonalenia oraz podnoszenia jakości naszej
pracy. Tym bardziej, że końcem października po raz kolejny uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2008. Po prostu zmieniamy się na
lepsze. Dla Państwa!
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Urząd Gminy Jaworze
KOMUNIKAT
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W JAWORZU
REJON
JAWORZA

OBRĘB ULIC

FIRMA

KONTAKT

JAWORZE
NAŁĘŻE

Myśliwska, Wrzosowa,
Zaciszna wraz z przyległymi

Jerzy Bieniek
ul. Zdrojowa 54
43-384 Jaworze

602 364 933

Jerzy Bieniek
ul. Zdrojowa 54
43-384 Jaworze

602 364 933

Usługi Ciągnikiem Rolniczym
Andrzej Szklorz
ul. Średnia 13
43-384 Jaworze

692 624 607

PPUH Józef Karch
ul. Kryształowa 80
43-384 Jaworze

662 988 850

JAWORZE
GÓRNE
JAWORZE
ŚREDNIE
JAWORZE
DOLNE

Turystyczna, Wąwóz,
Panoramiczna, Zdrojowa
(górny odcinek od starego
Banku) wraz z przyległymi
Południowa, Podgórska,
Pagórkowa, Kolonia Górna,
Kolonia Dolna, Średnia wraz
z przyległymi
Centrum Jaworza,
oraz boczne drogi
od ul. Zdrojowej, Bielskiej
i Cieszyńskiej

POSYPYWANIE DRÓG GMINNYCH W JAWORZU
REJON JAWORZA

FIRMA

KONTAKT

Wszystkie drogi gminne w Jaworzu
(poza ulicami powiatowymi i prywatnymi)

Usługi Ciągnikiem Rolniczym
Janusz Wieja
43-385 Jasienica 138

604 895 980

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH W JAWORZU
DROGI POWIATOWE
Zarządzający:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. T. Regera 81
43-382 Bielsko-Biała (Wapienica)
Wykonawca:
EUROVIA Polska
43-392 Międzyrzecze Górne 83

DROGI POWIATOWE
••
••
••
••
••
••

Bielska
Cieszyńska
Cisowa
Słoneczna
Wapienicka
Zdrojowa

KONTAKT

33 818 40 33
33 818 34 74
500 159 100
602 815 002
33 815 57 01

bielsko@eurovia.pl

Akcję zimową w Gminie Jaworze nadzoruje Jan Kuś – główny specjalista Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej UG Jaworze (tel. 501 675 813 lub e-mail: sekretariat@jaworze.pl). Każdy sygnał od Państwa będzie nie tylko niezwłocznie rozpatrzony, ale
pozwoli na polepszenie utrzymania przejezdności dróg gminnych.
Jednocześnie przypomina się mieszkańcom Gminy Jaworze, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właściciela nieruchomości należy:
• odśnieżanie chodnika wzdłuż posesji,
• oczyszczanie wjazdów na posesję oraz podwórka należącego do posesji,
• usuwanie sopli zalegających na dachu budynku, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia,
• składowanie śniegu w miejscach nie powodujących żadnych zakłóceń w komunikacji.
Prosimy i przypominamy że przy prowadzeniu akcji odśnieżania nie wolno parkować pojazdów w sposób utrudniający
prowadzenie akcji zimowej.
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Urząd Gminy Jaworze
KOMUNIKAT

Spalanie odpadów !!!
W związku z powtarzającym się procederem spalania odpadów w piecach i domowych kotłowniach,
kolejny raz zwracam się z apelem o zaprzestanie
tego rodzaju praktyk. Spalanie plastikowych butelek,
folii, różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz śmieci
niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla środowiska
naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.
Spalanie odpadów to ulatnianie się do atmosfery
chorobotwórczych gazów i pyłów, w tym dwutlenku
węgla i metali ciężkich. Substancje te przez pewien
czas krążą w powietrzu, skąd je wszyscy wdychamy,
następnie opadają do gleby, przechodzą do roślin
i znów do naszych organizmów – w myśl zasady, że
„NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które w ten sposób pozbywają
się odpadów oraz ich sąsiedzi. Uświadomienie sobie

jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery
substancji pochodzących ze spalania odpadów w nie
przystosowanych do tego urządzeniach, może nas
wszystkich uchronić przed najgorszym - zachorowaniem na nieuleczalną chorobę.
Proceder spalania tworzyw sztucznych może przyczynić się także do powstania pożarów w budynkach
mieszkalnych, ponieważ w wyniku ich spalania w piecach zatykane są sukcesywnie przewody kominowe,
co grozi ich rozerwaniem. Za złamanie zakazu spalania odpadów w piecach i domowych kotłowniach
ustawa przewiduje sankcje karne.
Szanowni Państwo, nie trujmy, zatem siebie i bliskich paląc śmieci w domowych piecach, pozbywajmy
się śmieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
które to zakazują spalania odpadów w urządzeniach
do tego nieprzystosowanych.

Składowanie popiołu
Urząd Gminy Jaworza przypomina mieszkańcom,
że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/314/06
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
(Załącznik nr 1, Rozdział 1, pkt 1, ust. b),
na terenie Gminy Jaworze obowiązuje całkowity
zakaz składowania popiołu na: drogach dojazdowych, poboczach dróg, rowach przydrożnych,
skarpach potoków i cieków wodnych, w miej-

scach przeznaczonych do użytku publicznego
i w miejscach nienależących do właścicieli nieruchomości.
Składowanie popiołu powinno odbywać się na
terenie posesji w wydzielonym miejscu właściwie
zabezpieczonym (przed wymyciem pyleniem, skażeniem lub zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych), a następnie powinien on być przekazany
firmie zajmującej się odbieraniem odpadów.

KOMUNIKAT - UWAGA Kierowcy !!!!
Od końca października br. uległy zmianie zasady
parkowania samochodów przy budynku Urzędu
Gminy Jaworze.
Mianowicie dotychczas wykorzystywana zatoczka
postojowa na kilka samochodów przy ul Zdrojowej 82,
a więc przed samym wejściem do budynku urzędu
została zamknięta. W tym miejscu postawiono betonowe zapory z elementami odblaskowymi. Powodem
zamknięcia zatoczki było zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, zarówno tych jadących ulicą
Zdrojową, jak i tych próbujących włączyć się do

ruchu z zatoczki, ze względu na słabą widoczność.
Do użytku pracowników UG Jaworze oddano nowe
miejsca postojowe usytuowane poniżej piekarni
p. D. Greń i sklepu spożywczego. Zaś parking z tyłu
budynku urzędu pozostaje do dyspozycji policji i interesantów.
Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany wpłyną
na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Odtąd
nawet wyjeżdżanie z parkingu UG Jaworze na ul.
Zdrojową będzie ułatwione poprzez poprawienie
widoczności z każdej strony drogi.

LISTOPAD

ECHO JAWORZA STR. 6

2012 ROK

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
Październik w naszej Bibliotece obfitował w różne wydarzenia, a
szczególnie w liczne odwiedziny najmłodszych jaworzan.
Pierwszą z okazji do sympatycznego spotkania z najmłodszymi
stanowiło przygotowanie do Dnia Pluszowego Misia, który co
prawda przypada w dniu 25 listopada, lecz chcieliśmy wcześniej
wprowadzić dzieci w ten temat i zachęcić do świętowania wspólnie
z rodzicami i dziadkami. Nieważne czy świętowanie będzie polegało na ciepłym wspomnieniu ukochanego w dzieciństwie pluszaka,
czy na wielkim misiowym przyjęciu, w którym udział wezmą dzieci,
rodzice i wszystkie zabawki.

Garść misiowych faktów

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w
setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko
zaczęło się jednak dużo wcześniej. W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie.
Po kilku godzinach bezskutecznych
łowów, jeden z towarzyszy prezydenta
ranił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent
ujrzawszy przerażone zwierzątko,
kazał je natychmiast uwolnić. Jeden
ze świadków tego zdarzenia Clifford
Berryman uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku. Rysunek ukazał
się w gazecie „The Washington Post”.
Obrazek natchnął sklepikarza z Brooklynu, Morrisa Mitchoma, imigranta
z Rosji, do produkcji, za specjalnym
pozwoleniem prezydenta, pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy.
Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta SKRZATY w Bibliotece
i sprzedawać maskotki pod nazwą
Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich
pluszowych misiów. W ciągu kilku lat
Mitchom stał się potentatem pluszowym i właścicielem „Ideal” – jednej z
najbardziej znanych firm produkującej
misie. /żródło;www.miastodzieci.pl/
Postać misia jest również nieodzownym elementem literatury dziecięcej.
Najbardziej znane dzieciom książkowe
misie to oczywiście Kubuś Puchatek,
Miś Paddington, Miś Momo czy nasz
rodzimy Miś Uszatek. Właśnie o tych
bohaterach rozmawialiśmy na naszych
spotkaniach bibliotecznych.

Przedszkolaki

Kolejnym niecodziennym wydarzeniem w bibliotece były dwa
przedstawienia teatralne dla dzieci. Sala konferencyjna „Pod Goruszką” posłużyła za namiastkę sali teatralnej w której odbyły się
spektakle. Przyjechali do nas artyści Teatru Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa, którzy zaprezentowali dzieciom ze szkoły
podstawowej widowisko pt. Magiczna Księga, natomiast przedszkolakom przedstawienie Alicja w Leśnej Krainie.
Czy czytanie książek jako forma rozrywki lub poszerzania swojej
wiedzy przechodzi powoli w zapomnienie? W czasach, gdy dzieci
maja powszechny dostęp do rozrywki i zabawy w formie bajek telewizyjnych, gier komputerowych i Internetu, coraz rzadziej sięgają
po książki. Wydaje im się to nudnym zajęciem, nie wnoszącym
nic ciekawego w ich życie. A przecież czytanie książek pobudza
wyobraźnie i chęć poznawania świata, co jest bardzo ważne
zwłaszcza u najmłodszych. Teatr Maska zaprezentował bajkę,
która w wesoły i przystępny sposób pokazuje młodym ludziom, że
czytanie książek może być bardzo
dobrą i wbrew pozorom ciekawą
formą spędzania wolnego czasu.

Magiczna Księga

Spektakl opowiada historię małego króliczka, który jest bardzo
nieszczęśliwy , ponieważ rodzice
wymagają od niego, by czytał książki. Uważa to za stratę czasu, który
mógłby spędzić na innych, ciekawszych, jego zdaniem, zajęciach.
Jest to czas, gdy nad krainą ciąży
niebezpieczeństwo ze strony złego
czarodzieja. Zrozpaczona czarodziejka Arielka ukrywa Magiczną
Księgę Baśni przed złym czarodziejem. Gdyby Księga wpadła w
jego ręce mógłby pozmieniać treść
wszystkich bajek. Podczas spaceru
króliczek odnajduje księgę a ponieważ strasznie się nudzi, postanawia
zobaczyć, co w niej się znajduje. W
trakcie czytania króliczek przenosi
się do świata bajek, które po kolei
z coraz większym zainteresowaniem czyta. W ten sposób poznaje
historię „Dziewczynki z zapałkami”,
„Jasia i Małgosi” oraz „Żabiego
króla”. Gdy króliczek chce przeczytać następna bajkę, odnajduje go
czarodziejka Arielka, która wróciła

Księżniczka i żaba
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po swoją księgę. Króliczkowi ciężko jest się rozstać z Księga, ale
oddaje ją czarodziejce, po czym postanawia udać się do biblioteki.
Jak wytłumaczyć dzieciom czym jest dobre wychowanie? Wielu
rodziców i nauczycieli boryka się z tym problemem. Jak dać odpowiedni wzorzec, za którym maluchy podążą z uśmiechem, nie
nudząc się i nie sprzeciwiając? Teatr zaprezentował bajkę, która w
wesoły i przystępny sposób pomaga dzieciom spojrzeć na swojej
zachowanie z boku i zrozumieć, że jest ono często krzywdzące
dla innych. Przenosząc małą publiczność w baśniowy świat pokazuje, jakich zachowań należy unikać, a jakie drogi wybierać, by
oszczędzić innym i sobie przykrości.

2012 ROK

Alicja w Leśnej Krainie
Bohater przedstawienia to Kangurek, który jest smutny, bo nikt
nie chce się z nim bawić. Tygrysek, Króliczyca ,Pszczołens i nawet
sama Alicja mają inne zajęcia i problemy, więc postanawia inaczej
zwrócić na siebie uwagę. Niestety zachowuje się niewłaściwie,
wyrywa Króliczycy całe pole marchewki, zabiera Alicji misia i zjada
Pszczołensowi miodek. Na szczęście Tygrysek tłumaczy mu jak
źle się zachował i że warto przeprosić przyjaciół.
Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość zorganizowania
kolejnych podobnych atrakcji dla naszych młodych czytelników.

Lokalna Grupa Rybacka
Serdecznie zapraszamy wszystkich rybaków!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza wszystkich rybaków oraz
podmioty związane z rybactwem
w dniu 29 listopada 2012 r.
(czwartek) na spotkanie z ekspertami w dziedzinie ichtiologii, którzy
mają na celu opracowanie pierwszego strategicznego dokumentu
dotyczącego gospodarki karpiowej na południu Polski z udziałem
samych rybaków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiej
Akademii Nauk w Gołyszu.
Na spotkaniu omawiane będą tematy:
1. Wsparcie priorytetów polskiej gospodarki karpiowej ze
środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - Pan

Andrzej Lirski.
2. Aktywne uczestnictwo zintegrowanej reprezentacji sektora
gospodarki stawowej w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych
dotyczących jego funkcjonowania - Pan Henryk Białowąs.
3. Ekonomika produkcji karpiowej - Pan Konrad Turkowski.
4. Koordynacja przebiegu realizacji projektu: Strategia „KARP
2020”, opracowanie finalnej wersji dokumentów - Pan Lech Szarowski.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania można uzyskać
telefonicznie pod numerem telefonu: 33 810 57 35, 33 810 08 38
oraz w terminie do 08 listopada 2012 r. zostaną zamieszczone na
stronie www.bielskakraina.pl.

Mapa „SZLAK KAPRIA” obszaru LGR Bielska Kraina już wydana
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina informuje, iż zostało
zrealizowane kolejne zadanie w ramach projektu współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy 12 LGR-ami z
południowej Polski, a mianowicie wydanie mapy „SZLAK KARPIA”
obszaru LGR Bielska Kraina.
Zadanie: Mapa „Szlak Karpia” jest sztandarowym produktem
Lokalnych Grup Rybackich skierowanym do odbiorcy z Polski i
zagranicy. Stanowi materiał informacyjno-promocyjny, który będzie
wykorzystywany podczas imprez, spotkań i konferencji, w których
udział będą brały partnerskie LGR-y z południa Polski. Planowana
jest dystrybucja powyższego produktu poprzez placówki m.in.
kultury, edukacji, turystyki, sportu w gminach zrzeszonych w poszczególnych LGR-ach.
Zestaw map obejmuje mapy 12 LGR-ów w układzie: 1 mapa
– obszar 1 LGR. Pojedyncza mapa dotyczy terenu objętego działaniem danej Lokalnej Grupy Rybackiej. Obrazem wspólnym dla
zestawu map jest mapa Polski, na której zaznaczone są obszary
poszczególnych LGR-ów. Główna mapa wizualizuje obiekty stawowe i obiekty wędkarskie, w tym łowiska komercyjne. Zaznaczono
również punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż ryb po-

chodzących z lokalnych gospodarstw rybackich. Na obszarze
LGR pokazanym na mapie
zaznaczono obszary szczególnych form ochrony w tym Natura
2000, szlaki turystyczne, ścieżki
rowerowe. Na odwrocie mapy
umieszczono opisy poszczególnych obiektów stawowych i
obiektów wędkarskich wraz z
charakterystycznym zdjęciem
miejsca i opisem dotyczącym
danych teleadresowych i oferty
sezonowej lub rocznej. Opis
na mapie zostały również rozszerzone o główne atrakcje
turystyczne gmin: Bestwina,
Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze oraz Wilamowice.

Książka Kulinarna podsumowująca projekt „I POLSKO-CZESKI JARMARK RYBNY”
Elementem stanowiącym podsumowanie projektu pn. „I Polsko-Czeski
Jarmark Rybny” jest książka kulinarna
zawierająca przepisy na dania rybne,
zarówno po polskiej, jak i czeskiej
stronie granicy. Sztuka przyrządzania

potraw rybnych jest różna w zależności od regionu świata, dlatego
zamieszczenie polskich i czeskich przepisów pozwoli partnerom
na poznanie przysmaków regionalnych obu państw.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przepisami w formie
elektronicznej, jak również do pobrania książki kulinarnej w wersji
drukowanej w biurze Stowarzyszenia!

Wersja elektroniczna książki dostępna na stronie internetowej LGR Bielska Kraina.
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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo
Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina, w ramach środka
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji
polegających na
Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę
związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”.

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina, w ramach środka
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji
polegających na
Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”.

1. Termin składania wniosków:
od 16.11.2012 r. do 21.12.2012 r.
2. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich
formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w 2
egzemplarzach w wersji elektronicznej (na płycie CD zapisane
w programie Word 97-2003) osobiście w Biurze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Biała
przy ul. Tadeusza Regera 81, parter, pokój nr 3, w godzinach
urzędowania biura: od poniedziałku do środy w godz. 7:00 –
15:00, w czwartek od 7:00 – 17:00, w piątek od 7:00 – 13:00.
3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia,
wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria
wyboru znajdują się na stronach internetowych następujących
Instytucji:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina:
www.bielskakraina.pl w zakładce Informacje, podzakładce
Konkursy
- Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.
pl w zakładce Konkursy LGR/ Bielska Kraina
4. Limit dostępnych środków finansowych:
Limit środków dostępnych w konkursie: 655 457,18 zł w tym:
- dla sektora gospodarczego i społecznego: 655 457,18 zł
- dla sektora publicznego: 00,00 zł
.
5. Dodatkowe informacje:
UWAGA: Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina zastrzega
sobie możliwość zmiany procedury odwoławczej w trakcie
trwania konkursu w związku z koniecznością dostosowania
się do wytycznych MRiRW.
Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR Bielska Kraina z siedzibą przy ul. Regera
81 w Bielsku-Białej 43-382, tel. (33) 810 57 35, e-mail: biuro@
bielskakraina.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, Katowice ul. Dąbrowskiego 23, pok. 544, tel. (32) 77 40 544.

1. Termin składania wniosków:
od 16.11.2012 r. do 21.12.2012 r.
2. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich
formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w 2
egzemplarzach w wersji elektronicznej (na płycie CD zapisane
w programie Word 97-2003) osobiście w Biurze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Biała
przy ul. Tadeusza Regera 81, parter, pokój nr 3, w godzinach
urzędowania biura: od poniedziałku do środy w godz. 7:00 –
15:00, w czwartek od 7:00 – 17:00, w piątek od 7:00 – 13:00.
3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia,
wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria
wyboru znajdują się na stronach internetowych następujących
Instytucji:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina:
www.bielskakraina.pl w zakładce Informacje, podzakładce
Konkursy
- Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.
pl w zakładce Konkursy LGR/ Bielska Kraina
4. Limit dostępnych środków finansowych:
Limit środków dostępnych w konkursie: 3 780 000,00 w tym:
- dla sektora gospodarczego i społecznego: 3 780 000,00 zł
- dla sektora publicznego: 0,00 zł
5. Dodatkowe informacje:
UWAGA: Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina zastrzega
sobie możliwość zmiany procedury odwoławczej w trakcie
trwania konkursu w związku z koniecznością dostosowania
się do wytycznych MRiRW.
Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR Bielska Kraina z siedzibą przy ul. Regera
81 w Bielsku-Białej 43-382, tel. (33) 810 57 35/ (33) 810 08 38
e-mail: biuro@bielskakraina.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, Katowice
ul. Dąbrowskiego 23, pok. 544, tel. (32) 77 40 544.
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Z KART HISTORII
Śląsk Cieszyński w drodze do wolnej i niepodległej
Polski – kalendarium wydarzeń 1918-1922 (skrót)
W tym roku minęło 90 lat od momentu, gdy
Śląsk- przynajmniej w części -powrócił do Macierzy. Droga do wolnej Polski nie była łatwa, bowiem
wolna Polska na mapie Europy pojawiła się 94 lata temu. Tymczasem walka o polski Śląsk trwała kolejne 4 lata… Odmienne były
losy powrotu do Macierzy powiatów dawnego Śląska Pruskiego,
inne wschodniej części Śląska Austriackiego. Poniżej prezentujemy Czytelnikom skrótowe kalendarium wydarzeń dotyczących
Śląska Cieszyńskiego, W poniższym opracowaniu wykorzystano
fragmenty pracy pt. „Śląsk Cieszyński w latach 1920-1922” przygotowanej w 1991 roku na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach
pod kierunkiem prof. doc. dr hab. Franciszka Serafina.
*************

w Orłowej, Boguminie i Jabłonkowie. Równocześnie powiadomiono
prezydenta krajowego w Opawie- barona Widmana o przejęciu
rządów w Księstwie Cieszyńskim przez Radę Narodową Śląska
Cieszyńskiego.
28 października 1918 – starosta bielski Jakub Podczaski,
starosta cieszyński Jaxa von Bobowski odmówili złożenia ślubowania Radzie Narodowej tłumacząc się przysięgą wobec cesarza
Austro-Węgier Podobnie zachował się starosta frysztacki. Nastał
okres „dwuwładzy” trwający praktycznie do 1 listopada 1918 roku.
W połowie grudnia 1918 roku Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego sporządziła projekt powołania Tymczasowego Rządu
Krajowego Księstwa Cieszyńskiego. Rząd ten został zatwierdzony 18 grudnia 1918 roku. O tym fakcie powiadomiono Radę
Ministrów w Warszawie. Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności
Tymczasowego Rządu Krajowego przyjmuje się dzień 7 stycznia
1919 roku, kiedy to premier rządu dr Jan Michejda rozesłał oficjalne
pisma o rozpoczęciu działalności rządu. Rząd ten był podporządkowany Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i opierał się na
austriackim ustawodawstwie. Rząd ten sprawował władzę do 1920
roku, kiedy to rozporządzeniem Komisji Plebiscytowej z 2 lutego
1920 roku Zygmunt Żurawski został mianowany Prefektem
Misji Międzynarodowej w Cieszynie.

12 października 1918 roku- polscy posłowie ze Śląska Cieszyńskiego przebywający na audiencji u cesarza Austro-Węgier
Karola Habsburga (Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria
von Habsburg-Lothringen) oznajmili , iż odtąd są obywatelami Państwa Polskiego. Cesarz próbował jeszcze ratować rozpadającą się
monarchię wydając 16 października 1918 roku manifest, w którym
ogłosił Austrię państwem związkowym.
31 października 1918 roku Czesi przejęli władzę na terenie
powstającego państwa czechosłowackiego
7/8 listopada w Lublinie powstaje Ludowy Rząd Republiki Początki konliktu z Czechami
Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele
29 października 1918 roku czeski Narodni Vybor pro Ślezko
14 listopada Rada Regencyjna
zażądał od starostwa we Frysztacie uznania
w Warszawie przekazała władzę
zwierzchności państwa czechosłowackiego
z ręce marszałka Józefa Piłsud30 października Rada Narodowa Śląska
skiego
Cieszyńskiego uchwaliła przynależność całe12 października w Domu Narogo Księstwa Cieszyńskiego do Polski
dowym w Cieszynie przedstawiciePrzewrót wojskowy
le wszystkich polskich ugrupowań
politycznych wyrazili wolę przynaSiły austriackie na Śląsku Cieszyńskim
leżności do powstającego państwa
liczyły około 10 tysięcy żołnierzy. Oficerowie
polskiego
niemieccy chcieli dokonać przewrotu celem
19 października w Cieszynie
przyłączenia Śląska do niemieckiego Sudepowołano Radę Narodową Ślątenlandu (w skład „Kraju Sudeckiego” wchoska Cieszyńskiego. Zasadniczym
dziły częściowo ziemie Czech, Moraw i Śląska
celem rady była obrona interesów
Czeskiego). W tej sytuacji polscy oficerowie
polskich przed wpływami Niemców
w porozumieniu z czeskimi 31październikai Czechów. Do kompetencji rady
1 listopada 1918 roku przejęli władze nad
należała władza ustawodawcza
garnizonem w Cieszynie i ropoczęto rozbrai wykonawcza na terenie całego
janie żołnierzy austriackich. 1 listopada 1918
Śląska Cieszyńskiego
roku na wszystkich gmachach administracji
27 października- miał miejpowiewały polskie flagi. W Cieszynie stasce wiec w Cieszynie, na którym
cjonowało około 300 polskich i 120 czeskich
mieszkańcy zdecydowanie uznali
żołnierzy. Wzmagała się czeska ekspansja.
prawo przynależności Śląska CieW Bielsku sytuacja była jeszcze trudniejsza,
szyńskiego do wolnej i niepodległej
Polacy domagali się przyłączenia do Polski,
Polski. Podczas wiecu wystąpiono
zaś Niemcy do Austrii lub Niemiec. Dopiero 17
z postulatami dotyczącymi obrony
listopada 1918 roku Bielsko zostało opanointeresów polskich na Spiszu i Orawane przez wojsko polskie pod dowództwem
wie przed ekspansją Czechosło- Poległym w wojnie czesko - polskiej 1919 roku.
gen Franciszka Aleksandrowicza
wacji. Podobne wiece odbyły się Cmentarz katolicki w Skoczowie
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ków Komisji Plebiscytowej. Oczekiwania
i żądania Czechów popierała dyplomacja
Większość mieszkańców Śląska CieszyńFrancji i Anglii. Sytuację Polaków pogarszał
skiego posługiwała się językiem polskim. Czefakt, że w tym czasie Armia Czerwona zblisi stali na stanowisku „historycznych praw”
żała się do Warszawy…
do całego Śląska i znaczeniu gospodarczym
10 lipca 1920 roku opublikowano polskotego terenu dla Czechosłowacji (zagłębie
czechosłowacką notę w sprawie odwołania
ostrawskie i huta w Trzyńcu oraz kolej koszycplebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu
ko-bogumińska). Stanowisko rządu w Pradze
i Orawie. To mocarstwa zachodnie po „wybyło takie, że cały Śląsk Cieszyński winien
słuchaniu obu stron” miały podjąć decyzje
należeć do Czechosłowacji, jedynie Edward Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego z pomnika
dotyczące załatwienia sporu granicznego.
w Parku Zdrojowym
Benesz gotów był pójść na ustępstwa wobec
28 lipca 1920 roku Rada Ambasadorów
Polaków rozważając możliwość ustalenia granicy… wzdłuż rzeki
podjęła decyzję w sprawie wytyczenia granicy polsko-czechosłoWisły. Wojsko polskie na tym terenie było zbyt słabe, a armia polwackiej. Polsce wówczas przypadła część Śląska Cieszyńskiego
ska była zaangażowana wojnę z Ukraińcami i Rosją Radziecką.
zamieszkiwana przez 61% Polaków, 1,4% Czechów, 31,3%
23 stycznia 1919 roku armia czeska przekroczyła tymczasową
Niemców. Po stronie czeskiej pozostało 48,6% Polaków, 39,9%
linię demarkacyjna zajmując kolejne miejscowości Śląska CieCzechów, oraz 11,3% Niemców. Z 78 parafii katolickich, Czechom
szyńskiego. Natarcie wojsk czeskich zostało powstrzymane na
przypadło 40, także Czechom przydzielono 7 parafii ewangeliclinii Ochaby-Skoczów i Międzyświeć 30 stycznia 1919 roku. Czesi
kich, z których tylko 1 była czeską. W Polsce pozostało 10 parafii
wysunęli kolejną propozycję ustanowienia granicy – tym razem
ewangelickich (w tym 3 niemieckie).
już na rzece Białej (Bielsko miało znaleźć się także na terytorium
4 sierpnia 1920 roku Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
Czechosłowacji) Jednym z celów akcji militarnej było uniemożlispotkała się na swym ostatnim posiedzeniu, na którym podjęto
wienie udziału Polaków w wyborach do Sejmu RP w Warszawie.
decyzję o samorozwiązaniu.
10 sierpnia 1920 roku – wojska polskie wkroczyły do Cieszyna
24 września 1920 roku – premier Wincenty Witos powiedział”
przyznane zostały Czechom okręgi, do których Czesi nigdy nie
powinni rościć sobie pretensji. Nasz naród i rząd, nigdy nie pragnął
cudzych ziem, tym bardziej nie może zrozumieć krzywdy, jaka mu
wyrokiem w sprawie Śląska Cieszyńskiego i Spiszu wyrządzono..”

Wojna polsko-czeska

Okres przejściowy

12 lutego 1919 roku do Cieszyna przybyła Komisja Międzysojusznicza mająca nadzorować warunki rozejmu polsko-czechosłowackiego.
22 lipca 1991 roku Ignacy Daszyński zaproponował przeprowadzenie plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim
30 stycznia 1920 roku do Cieszyna przybyła Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa. Rozpoczęła się walka dyplomatyczna
Czechów i Polaków o pozyskanie głosów Niemców i Ślązakowców.
Jednakże mniejszość niemiecka i Ślązakowcy optowali za przyłączeniem do Czechosłowacji lub Sudetenlandu. Pomiędzy Polakami
I Czechami dochodziło do zamieszek przy biernej postawie człon-

Przyznana Polsce część Śląska Cieszyńskiego miała wejść
w skład województwa śląskiego. Tymczasem na jego terenie
trwały nadal polsko-niemieckie walki (powstania śląskie). Do czasu
rozstrzygnięcia sporu granicznego na Górnym Śląsku, na terenie
Śląska Cieszyńskiego decyzją rządu RP powołano Tymczasową
Komisję Rządową Śląska Cieszyńskiego.
Począwszy od 10 sierpnia 1920 roku pełnię władzy administracyjnej w przynależnej do Polski części Śląska Cieszyńskiego
przejął komisarz rządowy Zygmunt Żurawski. Kandydatura ta
została zatwierdzona przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
Tymczasowa Komisja Rządowa rozpoczęła działalność statutową dopiero 15 grudnia 1920. Powodem opóźnienia były spory
personalne w obsadzie stanowisk….
Tymczasowa Komisja Rządowa zakończyła swą działalność
w 1922 roku. Większość członków komisji weszła w skład Tymczasowej Śląskiej Rady Wojewódzkiej w Katowicach, w momencie
jej powołania tj 12 czerwca 1922 roku. Tymczasowa Komisja
została ostatecznie rozwiązana 29 czerwca 1922 roku.
Oficjalne uroczystości związane z powrotem Śląska do Polski
(Części Śląska Cieszyńskiego i części Górnego Śląska odbyły
się 16 lipca 1922 roku. Odtąd Śląsk Cieszyński stanowił wraz
z przyznanymi Polsce powiatami Górnego Śląska autonomiczne
Województwo Śląskie.
Piotr Filipkowski
Dodatkowo polecam: http://legionisci.kc-cieszyn.pl/index.php/
content,628/
Mapa ze strony: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski.PNG&filetimestamp=20100301115545
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1
Rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z tym w Publicznym
Przedszkolu Samorządowym Nr 1 odbyło się uroczyste pasowanie
wszystkich dzieci na przedszkolaków oraz nadanie nazw wszystkim
grupom. Na ten dzień każda z grup, pod kierunkiem swoich Pań,
przygotowała krótki program artystyczny (okrzyk powitalny danej
grupy, piosenka). Ponadto przedszkolaki wykazały się znajomością
reguł postępowania obowiązujących w naszym przedszkolu. Na
tej podstawie Pani Dyrektor oficjalnie nadała grupom ich nazwy:
grupa młodsza- Elfy, grupa średnia- Skrzaty, grupy starsze to
Gumisie i Smerfy.
Wszystkie dzieci w tym dniu były bardzo przejęte, a szczególnie
te, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Każde
dziecko zostało osobiście pasowane przez panią dyrektor, obdarowane słodkościami oraz odznaką „Dzielnego Przedszkolaka”.
W ramach współpracy z Rodzicami, do przedszkola został zaproszony Pan Grzegorz Nędzka, który pracuje w Zawodowej Straży
Pożarnej w Bielsku- Białej. W trakcie interesującego spotkania,

Dzień Marchewkowy

dzieci mogły dowiedzieć się, na czym polega praca strażaka, poznać sprzęt, jakim dysponuje straż. Miłym akcentem, kończącym
to spotkanie było wręczenie przez naszego Gościa każdej z grup
maskotki- strażaka oraz słodkiego upominku.
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej wszystkie przedszkolaki przygotowały dla pracowników przedszkola program artystyczny
oraz wręczyły własnoręcznie wykonane upomink – słoneczniki.
Zachęcając dzieci do dbania o własne zdrowie, spożywanie
dużej ilości warzyw i owoców jesienią, w przedszkolu odbył się
„Dzień Marchewkowy”. Podczas zajęć dzieci wykonywały kukiełki
z marchewek, surówkę marchewkową, a Panie kucharki zadbały,
aby w ten dzień nie zabrakło w jadłospisie dań z jej udziałem.
Hasłem towarzyszącym imprezie było: „Chcesz być zdrów, marchew chrup!”.
Katarzyna Dwornik-Rychta
Spotkanie ze strażakiem

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka

75-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 Jaworzu
75 lat temu – „5 września 1937 roku nastąpiło uroczyste otwarcie
nowej szkoły w Jaworzu Dolnym. [,,,] Szkoła stanęła nie na Kalwarii, a pod Goruszką, w bliskim sąsiedztwie obu dotychczasowych
budynków szkolnych (wyznaniowej szkoły ewangelickiej i szkoły
katolickiej – przyp.red.). Nauczycielami w Polsce międzywojennej
byli kierownicy: Józef Jaworski, Jan Joniec, Jerzy Kaszper, Paweł
Kantor.[…]

W okresie międzywojennym bardzo aktywnymi organizacjami
były: harcerstwo i organizacja chłopięca „Orlęta” założone przez
Roberta Foedricha, wnuka niegdysiejszego dzierżawcy dóbr jaworzańskich – Karola Fornera.[…] Wyższe wykształcenie zdobyły
w okresie międzywojennym w Jaworzu tylko cztery osoby. Do
rozrywek należały wycieczki szkolne, przedstawienia amatorskie,
szkubaczki, festyny latem i karnawałowe bale liczących się organi-
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zacji (OSP, komitetów rodzicielskich i innych) zimą.[…] W okresie
okupacji uczono tu tylko w języku niemieckim. […] szkoła była
zamieniona (od lutego 1945 roku –
przyp. red) na szpital dla żołnierzy.
[…] 13 kwietnia 1945 roku przybył do
Jaworza Stanisław Kornas jako nowo
mianowany kierownik szkoły w Jaworzu Dolnym. […] była ona do 1960
roku 7 klasową Szkołą Powszechną
w Jaworzu Dolnym.
[…] W 1950 roku zradiofonizowano
całą szkołę i postarano się o ambulans dentystyczny. Nieco później
przeprowadzono pełną kanalizację
i naprawiono dach (1958) oraz zakupiono telewizor, magnetofon i aparat
filmowy[…] Nad rozbudową szkoły
martwił się już następny kierownik Jan Janik (1960-1965). Za
jego czasów powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który
w czynie społecznym wykonał fundamenty pod rozbudowę.[..]
Komitetowi temu przewodniczył zasłużony dla Jaworza w wielu
dziedzinach Wasyl Niżegorodcew, mąż długoletniej, również wielce
zasłużonej dla Jaworza dyrektorki Sanatorium Dziecięcego Marii
Niżegorodcew.[..]
Następni kierownicy (dyrektorzy): Anna Płonka (1965-1966),
Bolesław Fokt (1966-1981), Maria Strzelczyk (1981-2010), Ewa
Cholewik 2011 – nadal).
[…] dzięki zabiegom kierownika Bolesława Fokta i Komitetowi
Rozbudowy Szkoły, przeprowadzono kapitalny remont starej części
budynku, zorganizowano szatnie, ogrodzono teren szkoły, wylano
asfalt na drodze od strony wschodniej i zorganizowano boisko

2012 ROK

i teren rekreacyjny. Za kadencji Bolesława Fokta miało miejsce
przemianowanie kierowników szkół na dyrektorów, oraz w 1966
roku wprowadzenie do wszystkich
szkół ósmej klasy nauczania. W dniu
19 maja 1970 roku z inicjatywy
nauczycieli Haliny Kubik i Rudolfa
Dominika patronem szkoły została
bywająca niegdyś w Jaworzu pisarka Maria Dąbrowska. Upamiętnia
ją tablica pamiątkowa wmurowana
w ścianie korytarza na pierwszym piętrze szkoły. Drugą tablicą wmurowana
na półpiętrze … jest ufundowana
staraniem Jana Krzyszpienia tablica
upamiętniająca czterech nauczycieli
Szkoły Powszechnej w Jaworzu
Dolnym, zamordowanych w Katyniu,
Dachau i Oświęcimiu (Jerzy Kaszper, Jan Wowra, Franciszek Cup
i Bolesław Kalinowski).
[..] W dniu 14 listopada 1987 roku Urząd Wojewódzki Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej […] nadał prawo posiadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 im Marii Dąbrowskiej
w Jaworzu.[..]”
Wykorzystano fragmenty tekstu z książki Jadwigi Roik
„Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”.
Wybrał P. Filipkowski
PS. W następnym numerze Echa Jaworza zamieścimy relację
z obchodów 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, które zaplanowano na dzień 17 listopada 2012r. o godz. 9.00 w auli szkoły.

ZAPROSZENIE
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Jaworzu
zapraszają wszystkich absolwentów oraz nauczycieli i pracowników na uroczyste obchody
Jubileuszu 75-lecia istnienia naszej placówki.
Uroczystość odbędzie się 17 listopada
2012 r. o godz. 9.00 w auli szkoły
Jesteśmy pewni, że spotkania po
latach w murach szkolnych przywrócą
wiele miłych wspomnień.
W trakcie programu, zebrani goście
będą mogli przyłączyć się do wspólnego
zaśpiewania specjalnie przygotowanej
piosenki pt.”Niech żyje bal-wersja na
75-lecie szkoły”

Z ŻYCIA GIMNAZJUM
Udział w biegach przełajowych gimnazjalistów
Dnia 24 września 2012 roku odbyły się zawody sportowe w biegach przełajowych w Rudzicy. Z naszej szkoły startowała drużyna
damska (6 osób + 1 rezerwowa): Kliber Sylwia, Górniak Angelika,
Kuzia Patrycja, Nowak Anna, Gruszczyk Martyna, Pastuszka Klaudia, Steckel Martyna jak i męska (6 osób + 1 rezerwowy): Legut
Kamil, Strzelczyk Patryk, Labza Łukasz, Kluz Damian, Honkisz
Mateusz, Wieja Damian, Stasica Zachariasz. Rywalizacja przebiegała pomiędzy Rudzicą, Jasienicą, Jaworzem i Mazańcowicami.

Nasi uczniowie zajęli 2 miejsce, dzięki czemu będą reprezentować
naszą gminą w zawodach powiatowych.
Początkiem października odbyły się powiatowe biegi przełajowe
w Zabrzegu. Na 16 drużyn uczestniczących w zawodach nasi
gimnazjaliści zajęli 5 miejsce – chłopcy, a dziewczęta 7.
Patrycja Stroka z kl. 3a
Patrycja Burian z kl. 3a
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Tam i z powrotem czyli o wymianie jaworzańsko-holenderskiej słów kilka
W dniach od 19 do 24 września razem z grupą moich kolegów
z gimnazjum pojechaliśmy na wymianę do Zevenbergen w Holandii. W czasie pobytu poznawaliśmy codzienne życie holenderskich
rodzin, z którymi rozmawialiśmy po angielsku, sprawdzając tym
samym swoje umiejętności z tego języka. Oprócz różnych zajęć
w holenderskiej szkole np. nauki języka niderlandzkiego, zwiedziliśmy takie miasta jak: Rotterdam i Breda. Jak wiadomo w Bredzie
znajduje się muzeum poświęcone patronowi naszej szkoły gene-

Wymiana młodzieży

„Pola Nadziei”
15 października w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste rozpoczęcie programu „Pola Nadziei” na
rok szkolny 2012/2013. Każda ze szkół, która przystąpiła do tego
programu, otrzymała paczkę żonkilowych cebulek. Jak wiemy, to
żonkil jest symbolem nadziei. W naszym gimnazjum w tym roku
szkolnym klasy drugie postanowiły realizować projekt wychowawczy „Pola Nadziei”. Projekt ten będzie realizowany przez cały rok
i wspomagany przez różnego rodzaju akcje np.: kiermasze, zbiórki
w sklepach, zbiórki w kościołach itp. Na zakończenie nastąpi
uroczyste podsumowanie całorocznego projektu. Posadziliśmy
już przed szkołą tuż przy wejściu żonkilowe cebulki. Niecierpliwie
czekamy na wiosnę, mając nadzieję, że zakwitną i ozdobią otocze-

„Drzewo A Gada”
W piątek 19 października w naszym gimnazjum pojawiła się
niezwykła męska grupa. To nie był Mały Książę, ale i tak mieliśmy wrażenie, że Ci chłopcy spadli z nieba… Połamali przy tym
trochę nogi, ale anielskie dusze pozostały w nich nietknięte!
„Drzewo A Gada to niezwykły kabaret, który bawi i szokuje dystansem do siebie i swojej niepełnosprawności. Tworzy go dwóch
chłopców, Patryk Laksa oraz Jakub Nowrotek, którzy sami siebie
określają, jako „młodych ludzi z oryginalnie ukształtowanymi
kończynami dolnymi”. Patryk choruje na dziecięce porażenie mózgowe, Jakub cierpi na szpotawość stóp” (cyt. za silesiakultura.pl)
Przyjechał z nimi niezwykły ksiądz – Marek Wójcicki, który pisze
dla nich teksty. Muzycznie wspiera grupę Bartosz Bialik, który
u nas grał na gitarze, a podobno jest multiinstrumentalistą;) Od
lat zaprzyjaźniony z Drewnianym chłopcem, komponuje melodie
i aranżacje do każdego repertuaru kabaretu. Z pewnością wszyscy są dla siebie wzajemną inspiracją. Jak piszą sami o sobie na
fecebookowej stronie „Nazwa wzięła się od niepełnosprawnego,

rałowi Stanisławowi Maczkowi. Poza wyjazdami do wspomnianych
miast mieliśmy również wycieczkę rowerową do Oudenbosch,
gdzie znajduję się replika Bazyliki Św. Piotra. Oprócz różnych
wyjazdów spędzaliśmy czas w centrum młodzieżowym poznając
kulturę i obyczaje młodzieży holenderskiej. W ostatni dzień wszyscy wspólnie grillowaliśmy, wspominając spędzony razem czas.
Dwa tygodnie później, Jaworze odwiedziła grupa naszych przyjaciół z Holandii, którzy tradycyjnie mieszkali w domach u swoich
jaworzańskich przyjaciół, aby lepiej poznać polskie zwyczaje.
Program ich pobytu był dość napięty, gdyż oprócz zwiedzania
Pszczyny, Krakowa i Oświęcimia brali czynny udział w zajęciach
w naszej szkole, na których np. poznaliśmy naszą wspólną
historię oraz zrozumieliśmy różnice kulturowe. Przez ten okres
nawiązaliśmy nowe przyjaźnie, pogłębiliśmy znajomość języka
angielskiego i nauczyliśmy się opowiadać o sobie i swoim kraju
w języku angielskim.
Efektem wymiany jest przeżycie ciekawego, zagranicznego
wyjazdu, w czasie którego nie tylko zwiedza się nowe miejsca,
zabytki, ale przede wszystkim przełamuje nieśmiałość w posługiwaniu się językiem obcym.
Ewa Kłoda
uczestniczka wymiany

nie szkoły, stając się również symbolem wsparcia idei promowanej
przez akcję. W holu szkoły została umiejscowiona tablica, na której
będziemy umieszczać wszystkie informacje dotyczące projektu.
Pragniemy poinformować, że nasze gimnazjum już po raz
czwarty przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei”.
Program ten ma na celu uświadomienie młodym ludziom istnienie
problemu cierpienia ludzi nieuleczalnie chorych na raka, uwrażliwienie ich na potrzeby chorych oraz zbieranie funduszy na budowę
stacjonarnego hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy
ul. Zdrojowej.
Bez ludzi dobrego serca i wrażliwych na cierpienia innych realizacja tego szczytnego założenia nie byłaby możliwa.
Jadwiga Spodzieja

spastycznego chłopca, którego przezywano „”drewniany patyk”,
gdyż był tak sztywny w dzieciństwie. Nie dość, że drewniany, to
jeszcze bardzo dużo gadał, stąd właśnie: Drzewo a gada.”
To był zwyczajny telefon, jakich się wiele odbiera w szkole co
dzień. Propozycja nie do odrzucenia- darmowy występ kabaretu
w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków
publicznych zgodnie z zapisami „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”. Chwila czasu, żeby sprawdzić w sieci, co to w ogóle za projekt, bo wiadomo powszechnie,
że wszystko co za darmo wzbudza podejrzenia… No i zupełnie
niepotrzebnie. Cały wieczór spędziłam tego dnia słuchając dostępnych w internecie piosenek i występów grupy, do czego zachęcam
wszystkich czytających ten artykuł. Cieszę się, że Ci chłopcy
przyjechali właśnie do naszej szkoły. Zostawili wspomnienie pełne
uśmiechu ale i refleksji – i cokolwiek napisałabym na temat tych
refleksji, byłoby mało więc niech cytat przemówi do wyobraźni:
„Były kwiaty, była miłość, było czekanie, była ulga a czas to był ból
Wzrok się błąkał między oknem, a rysów ścianie – czy to łóżko
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jeszcze czy już stół?
Tam za oknem rósł spokojnie kawałek drzewa. Czy to gałąź czy
też cały pień?
Po suficie brzask promieniem chętnie się wlewał, za nim zaś
podążał cicho cień.
Czy ożyję tam, gdy me powieki pójdą spać? Czy będzie tam co
w końcu miało być?
Najważniejsze są te dni ostatnie, ziemski sąd… i wasze twarze
gdzie powiodą mnie?”
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Twarze jaworzańskich gimnazjalistów pełne były wszelkich pozytywnych emocji – od radości, przez zaskoczenie, ale i refleksję po
uznanie i podziw. Nie trzeba było nikogo przywoływać do porządku
w czasie występu. Sztuka obroniła się sama- zarówno słowo jak
i dźwięk. Dziękujemy Wam za spotkanie, „przypadkowi” za to, że
wybraliście naszą szkołę, dziękuję moim uczniom za dojrzałość
i myśli, które przekazali mi po spotkaniu z „Drzewem a Gada”
Dyr. B. Szermańska

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
150-lecie Kółek Rolniczych
Historia Kółek Rolniczych sięga połowy XIX wieku. Bogata historia oraz tradycja tych organizacji została uroczyście podsumowana
1 października w Domu Kultury w Kobiernicach (Gmina Porąbka)
na uroczystych obchodach jubileuszu 150 -lecia Kółek Rolnicznych.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili między innymi Małgorzata Pępek poseł na Sejm RP, Marian Ormaniec Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego, Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, Janusz Kudłacik Kierownik Bielsko-Bialskiego
Biura ARiMR, Witold Panas Zastępca Dyrektora Agencji Rynku
Rolnego w Katowicach, Grzegorz Szetyński wicestarosta bielski,
Zdzisław Bylok wójt gminy Jaworze, Mieczysław Rączka wójt gminy
Wilkowice, ks. Marek Kręcioch Proboszcz parafii w Kobiernicach,
Władysław Serafin Szef Krajowego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych przedstawiciele kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich oraz rolnicy . Uroczyste obchody otworzyła Prezes Zarządu
Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik, która przywitała serdecznie
wszystkich zaproszonych gości. Na ręce wszystkich wyróżnionych i odznaczonych składamy serdeczne gratulację za wkład
jaki włożyli w rozwój polskiej wsi - mówił podczas wręczania W.
Serafin. Na ręce rady i zarządu złożone zostały listy gratulacyjne.
Wicestarosta bielski G. Szetyński wręczył na ręce Antoniny Górnej pamiątkową tabliczkę z okazji 150-lecia. Podkreślił jak ważny
,trudny i niedoceniony jest zawód rolnika, a uprawa ziemi ciężką
pracą. Cieszy fakt że w powiecie bielskim mamy liczne i prężnie
działające gospodarstwa, które systematycznie się modernizują
i stają coraz nowocześniejsze.
Fragmenty tekstu ze strony: http://www.powiat.bielsko.pl/
********

Kółko Rolnicze w Jaworzu
W Jaworzu prezesem Kółka Rolniczego od wielu lat pozostaje
Józef Mikler, jego zastępcą jest Czesław Malchar, sekretarzem
Jan Stekla, skarbnikiem Marian Mamorski, członkiem zarządu
Marianna Strzałka.
********

Krótka historia Kółek Rolniczych Polsce
Kółka Rolnicze są wielopokoleniową organizacją, działającą
na rzecz obrony interesów polskiej wsi i rolników indywidualnych.
Tradycja ruchu kółkowego i kół gospodyń wiejskich datuje się od

1862 r. Kółka Rolnicze od samego początku były obrońcą narodowych wartości, a ich działacze uczestniczyli w wielu powstaniach
i wojnach wyzwoleńczych. KR zapisały się w historii jako jedyna
tak trwała organizacja rolników. Współczesne Kółka Rolnicze to organizacja społeczno - zawodowa, zrzeszająca rolników i członków
ich rodzin w ponad 25 tys. Kółek Rolniczych, Kołach Gospodyń
i ich Związkach. KR to również spółdzielczość zapewniająca obsługę gospodarstw rodzinnych poprzez prawie 1 000 Spółdzielni
Kółek Rolniczych. KR są członkiem Europejskich i Światowych
organizacji rolniczych, organizowały europejskie i światowe kongresy rolnictwa. W roku 2012 Kółka Rolnicze obchodzą 150-lecie
swego istnienia.
Ważne daty ze 150-letniej historii Kółek Rolniczych:
•1 października 1862 r. Juliusz Kraziewicz zakłada pierwsze
Kółko Rolnicze na ziemiach polskich w Piasecznie k/Gniewa
na Pomorzu Gdańskim.
•14 marca Juliusz Kraziewicz zakłada pierwsze Koło Gospodyń
Wiejskich w Piasecznie k/Gniewa na Pomorzu Gdańskim.
•W latach 1956-1957 odradzają się Kółka Rolnicze w Polsce.
•3-5 września 1959 r. Obrady I Zjazdu Delegatów Kółek Rolniczych
w Warszawie. Powołano Centralny Związek Kółek Rolniczych,
•24-25 marca 1981 r. obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów
Kółek Rolniczych. Zjazd zmienił nazwę Związku i powołał Centralny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych – Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych.
•16 września 1982 r. Sejm uchwalił ustawę – Prawo Spółdzielcze.
•8 października 1982 r. Sejm uchwalił ustawę o społeczno – zawodowych organizacjach rolników.
•11-13 czerwca 1984 r. obradował VIII Krajowy Zjazd Delegatów
Kółek Rolniczych. Zjazd dokonał zmiany nazwy Związku na
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Zjazd ustanowił dzień 1 października Dniem Kółek Rolniczych.
•7 kwietnia 1989 r. Sejm uchwalił ustawę o związkach zawodowych
rolników indywidualnych.
•Patroni organizacji kółek rolniczych: Stanisław Staszic, Juliusz
Kraziewicz, Maksymilian Jackowski, Stanisław Stojałowski,
Stanisław Mikołajczyk.
Żródło: http://www.liniar.pl/content/11-kolka-rolnicze
Opracowanie: Piotr Filipkowski
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Informacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu istnieje blisko 140 lat.
Ten piękny jubileusz świętowany będzie w przyszłym roku. Pragniemy uhonorować wszystkich,
którzy działali na rzecz organizacji. W przygotowaniu jest pamiątkowy spis działaczy.
W przypadku druhen i druhów, którzy odeszli już na wieczną służbę, prośba szczególna kierowana jest do rodzin i znajomych o kontakt pod nr tel. 607 947 005
Bowiem potrzebne
będą informacje,
życiorysy,
jak i fotografie
(do wypożyczenia)
członków OSP.
Info OSP Jaworze

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
Miniony miesiąc w Stowarzyszeniu Miłośników Sztuki minął pod znakiem intensywnej
pracy związanej z przygotowaniami imprez
kulturalnych, wystaw, a także zajęć rekreacyjnych z Capoeira.
Przez cztery tygodnie w Galerii trwała wystawa autorstwa Anny i Piotra Uniwersał pt. „Szkice drutem – wystawa
druciarstwa artystycznego”. Wystawa ta cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem zarówno samych mieszkańców Jaworza, jak
i przyjezdnych turystów, którzy w ostatnim czasie często zaglądali
do jaworzańskiej Galerii. Wykonane przez artystów szkice drutem
zainteresowały nawet tych, którzy na co dzień znudzeni sztuką nie
przywiązują uwagi do przedmiotów wykonanych różnymi technikami rękodzielniczymi.
W Galerii można było podziwiać „szkice” z drutu kwiatków, drzew,
owadów aż po sieci pajęcze i inne cuda. Oryginalność wykonanych
prac zaintrygowała wiele osób, które uczestniczyły w spotkaniu
autorskim Anny i Piotra.
Spotkanie autorskie przebiegło pod znakiem zachwytu dla tej
techniki rękodzielniczej, która jest bardzo czasochłonna, niezmiernie trudna i wymaga wiele precyzji. Nie obyło się bez podziwu dla
wykonawców, którzy wykazują się ogromną pomysłowością tego,
co ma być przedmiotem szkicu.
Jednym słowem – wystawa szkiców z drutu zupełnie obaliła
słynne powiedzenie „proste jak drut”
W dniu 20 października 2012r. w restauracji „Zdrojowa” odbyło się karaoke prowadzone przez zespół „The
Artes”. Karaoke przebiegło w bardzo miłej, wesołej
i sympatycznej atmosferze. Wszystkich przybyłych uczestników
imprezy przywitała pani Dorota Gogler, która zachęciła do wspólnej
zabawy i śpiewu do muzyki wykonywanej na żywo przez jawo-

rzański zespół. Pomimo początkowych nieśmiałości uczestników,
imprezę było trudno zakończyć, ponieważ wszyscy byli bardzo
zaangażowani w ujawnianie swoich talentów muzycznych i głosowych.:) Pozytywny odbiór imprezy zachęcił Stowarzyszenie
Miłośników Sztuki do planowania kolejnych podobnych spotkań
dla mieszkańców Jaworza.
Wszelkie informacje dotyczące kolejnych imprez znajdują się na
stronie http://smsjaworze.blogspot.com/
Od 22 do 31 października w Galerii na Zdrojowej trwała wystawa
rzeźby i malarstwa autorstwa Pawła Kuzaka pt. „Rzeźba i malarstwo – czyli jak pasja stała się moim natchnieniem do życia”.
Podczas wystawy mogliśmy podziwiać obrazy inspirowane chwilą
oraz wewnętrznymi przeżyciami autora, jak również rzeźby (głównie płaskorzeźby) inspirowane obrazami Picassa. Szczególnym
zainteresowaniem wśród rzeźb cieszyły się szachy, które były
wykonane bardzo dokładnie i starannie, co wiązało się z ogromnym
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nakładem pracy jak i czasochłonnością. Natomiast wśród obrazów
największym zainteresowaniem cieszył się torreador walczący
z bykiem. Obraz ten zwrócił uwagę oglądających wypukłością, więc
nasuwało się pytanie w jaki sposób udało się uzyskać taki efekt.
Na spotkaniu autorskim, które odbyło się 25 października 2012r.
autor wyjaśnił, że efekt wypukłości uzyskał dzięki nakładanemu
gipsowi, który tak uformował, że w całości dało to niesamowity
efekt. Jak to sam określił, „…jest to nowa metoda wykonywania
przeze mnie obrazów, którą stosuję od niedawna”.
Uczestnicy spotkania autorskiego szczególnie podziwiali
pana Pawła za to, że wszystko co robi, czyli zarówno rzeźba
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jak i malarstwo jest efektem jego samodzielnej nauki i pracy.
Nigdy nie był uczestnikiem żadnych kursów w tym zakresie,
jak również nie ma w tym kierunku wykształcenia . Jedyną
styczność z malarstwem i sztuką miał na lekcjach plastyki
w szkole.
Malarstwo i rzeźba to jego pasja i choć w codziennym zabieganym życiu ma niewiele wolnego czasu, to jednak gdy
znajdzie wolną chwilę to stara się ją poświęcić na wykonanie,
nowego dzieła.
Obecnie bliższe jest mu malarstwo, ale jak sam stwierdził, tylko
ze względu na fakt, że rzeźba jest bardziej czasochłonna, a dodatkowo wymaga większej wolnej powierzchni do jej wykonywania.
Wystawa ta ukazała nam zwykłego człowieka, który jak każdy
z nas boryka się z codziennymi sprawami, problemami, lecz
jednocześnie ma pasję, która daje mu natchnienie do życia, zaś
jego życie daje mu natchnienie do tworzenia kolejnych obrazów.
Od 24 października na Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Jaworzu powróciły zajęcia z Capoeira. Prowadzącym zajęcia w dalszym
ciągu jest pan Michał Kozaczko, który na przełomie maja/czerwca
2012r. wprowadził uczestników warsztatów w tajniki tej sztuki walki.
W związku z tym, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem,
od października Michał Kozaczko powrócił, by nadal pokazywać
to, co do tej pory nie było nam znane.
Wszystkich chętnych do udziału w warsztatach zapraszamy do
kontaktu z osobą odpowiedzialną, tj. Barbarą Galocz-Siwiecka,
nr. tel. 667-130-495.
Koszt udziału w warsztatach wynosi 40 zł/miesiąc.
Barbara Galocz-Siwiecka

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki i Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
serdecznie zapraszają na kiermasz przedświąteczny do Galerii Zdrojowej.
W Galerii Zdrojowej można również zgłosić chęć udziału w warsztatach o tematyce świątecznej
m.in. wykonywania kartek świątecznych i bombek z filcu.
Mojeścik Natalia

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW JAWORZA
Jesteśmy synami tej samej ziemi...
Józef Szymeczek, polski historyk
i działacz społeczny na Zaolziu, prezes Kongresu Polaków w Republice
Czeskiej, który skupia wiele polskich
organizacji, był gościem wrześniowego
spotkania Towarzystwa Miłośników
Jaworza. Tradycyjne posiady odwiedził
człowiek pełen pomysłów, bez którego
trudno dziś wyobrazić sobie życie polskiej mniejszości za Olzą. O sprawach
trudnych mówił z właściwym dla siebie
dystansem i uśmiechem. W Jaworzu gościł nie pierwszy raz,
zadebiutował natomiast przed członkami Towarzystwa. Jak sam
przyznał już na początku spotkania, jest w nim trochę sprzeczności.
– Jestem prezesem Kongresu Polaków i naukowcem. To się
trochę wyklucza. Prezes Kongre na twarzy.
Józef Szymeczek mieszka z żoną Adreą i synami Markiem
i Michałem w Końskiej koło Trzyńca. Do Jaworza miał więc nie-

daleko. Jak mówił, przyjechał z zagranicy, choć gdyby ktoś na
sali nazwałby go obcokrajowcem, powinien się obrazić. – Polacy
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w Republice Czeskiej to nie Polonia, ale autochtoni, synowe tej
ziemi, którą i wy zamieszkujecie. Po drugiej stronie Olzy żyje nam
się dobrze, mamy dużo praw, ale mało ludzi, czym różnimy się od
Polaków w Litwy – opowiadał.
W 2011 w Republice Czeskiej, podobnie jak w całej Europie,
odbył się Spis Powszechny. Z punktu widzenia polskości i Polaków
zamieszkujących Zaolzie, od Bogumina, przez Karwinę i Czeski
Cieszyn, aż po Jabłonków i Mosty koło Jabłonkowa, wyniki były
odbiciem aktualnej kondycji. W skali całego kraju do narodowości
polskiej przyznało się blisko 40 tysięcy osób, w województwie
morawsko-śląskim narodowość polską zadeklarowało niecałe 29
tys. osób. W stosunku do roku 2001 nastąpił spadek o 25 procent.
Dziś Polacy są czwartą pod względem liczebności narodowością
nad Wełtawą, po Czechach (6,7 mln), Morawianach (520 tys.)
i Słowakach (149 tys.). Na pytanie: „dużo to czy mało?” trudno
znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Gość wrześniowego spotkania
w Gospodarstwie Agroturystycznym w Jaworzu Górnym jest w tej
kwestii optymistą, podkreślając, że wyniki spisu mogły być jeszcze
bardziej niekorzystne dla Polaków.
Józef Szymeczek wiele miejsca poświęcił współczesnym stosunkom polsko-czeskim. Z perspektywy stolic obu krajów – Warszawy
i Pragi wszystko wygląda dobrze, w terenie sytuacja przedstawia
się trochę inaczej. Władze większość gmin współpracują z polską
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mniejszością, dotując kolejne projekty. Często ciężko jest jednak
przekonać do montażu wjazdowych tablic dwujęzycznych (nazwa miejscowości w językach czeskim i polskim), a kiedy już się
pojawiają, bardzo często są zamalowywane przez nieznanych
sprawców. Żeby zrozumieć wzajemne uprzedzenia, trzeba sięgnąć
głęboko do historii. – Już w XII wieku Kosmas z Pragi, uważany za
pierwszego dziejopisarza czeskiego, wytykał Polakom skłonność
do hulanki i zabawy. Stereotypy nie są więc czymś nowym – mówił
prezes Kongresu Polaków.
Spotkanie posłużyło także do zaprezentowania dorobku polskiej
mniejszości żyjącej w Republice Czeskiej. Szymeczek mówił
między innymi o Gimnazjum Polskim oraz Scenie Polskiej Teatru
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. „Gimpel” to jedyna szkoła
średnia w Republice Czeskiej, z kolej SP to jedyny profesjonalny
zespół teatralny poza granicami Polski. Mowa była także o „Głosie
Ludu”, gazecie Polaków, ukazującej się trzy razy w tygodniu, we
wtorki, czwartki i soboty, w nakładzie blisko 15 tys. egzemplarzy,
a także o Zielonej Szkole – sztandarowym przedsięwzięciu Kongresu Polaków. Od kilku lat we wrześniu nad Bałtyk wyjeżdżają
dwa turnusy uczniów polskich szkół podstawowych na Zaolziu.
Tomasz Wolff

Wspólny wyjazd Towarzystwa Miłośników Jaworza i Stowarzyszenia Nasze Jaworze
W piękny sobotni poranek grupa mieszkańców Jaworza spotkała
się, by wyruszyć w drogę do Republiki Czeskiej. Wyjazd integracyjny, którego szlak wiódł poprzez malownicze jesienne krajobrazy
doprowadził nas do Muzeum Techniki Tatry w Koprownicy. Piękne
samochody i inne ciekawe konstrukcje wzbudziły zachwyt i szacunek do myśli technicznej konstruktora Hansa Ledwinki. W dalszą
drogę udaliśmy się do skansenu w Rożnowie pod Radhoszczem
w którym zobaczyliśmy drewnianą wieś z funkcjonującymi zabu-

dowaniami przeniesionymi z obszaru Śląska i Moraw. Następnym
etapem naszej wycieczki było urokliwe, turystyczne miasteczko
Hukvaldy gdzie zwiedziliśmy ruiny niegdyś największego Morawskiego zamku. W drodze powrotnej odwiedziliśmy gospodarstwo
agroturystyczne w Toszanowicach.
Wyjazd integracyjny został zorganizowany przez stowarzyszenia:
Nasze Jaworze i Towarzystwo Miłośników Jaworza.

Poezja i anioły w Galerii pod Groniem
Jesienne spotkanie z poezją w ramach jaworzańskich posiad organizowanych przez
Towarzystwo Miłośników Jaworza dało
możliwość wysłuchania wierszy Urszuli Stefanii Korzonek w jej autorskiej interpretacji.
Ten październikowy gość specjalny Galerii
to pedagog z wieloletnim doświadczeniem

(szczególnie w pracy z dziećmi specjalnej
troski), skoczowska laureatka Srebrnej
Cieszynianki z 2009 roku, autorka tomików
poetyckich („Invito’’, „Ponad Granice’’- dedykowanego papieżowi Janowi Pawłowi II,
„Żniwne świętowanie’’, „Wiersze na Boże
Narodzenie’’, „Za kulisami kobieta...’’),

wierszy zamieszczonych w licznych almanachach i antologiach; laureatka wielu nagród i wyróżnień na konkursach poetyckich.
Licznie przybyli goście Galerii słuchali
z dużym zainteresowaniem i w skupieniu
wybranych wierszy, ale też pytali autorkę
o jej drogę literacką i sam proces twórczy,
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co dawało okazję do bliskiego i serdecznego wzajemnego kontaktu - poetka nie
stroniła od osobistych wspomnień i refleksji,
które są częstym tworzywem jej subtelnych,
a wzruszających liryków. Zanim zaś przeszła
do prezentacji swoich gwarowych opowieści pisanych prozą, oddała głos drugiemu
bohaterowi spotkania – znanemu jaworzanom naszemu niezwykle wszechstronnemu
i oryginalnemu artyście – Krzysztofowi
Czadrowi. Jego - oraz żony Ewy – obrazy
towarzyszyły spotkaniu, prezentowane na
ścianach Galerii; twórca pokazał też kilka
swoich rzeźb: w drewnie, marmurze, pia-

skowcu i oryginalnej skale – cieszynicie.
Motywem przewodnim były anioły, zaś
prace Ewy Czader to ikony.
Krzysztof Czader gościł w Galerii nie po
raz pierwszy: między innymi dzięki temu
zebraniu słuchacze i widzowie doskonale
zdawali sobie sprawę, że to co widzą
stanowi tylko niewielką cząstkę tego, co
artysta tworzy i czym się zajmuje. Wymieńmy (oczywiście oprócz
licznych obrazów i rzeźb)
chociażby pasje archeologiczno-historyczne, zbieranie
różnych kolekcji (maleńką
cząstkę tejże pasji zebrani
mogli obejrzeć), czy hodowlę
i naukowe opisy motyli. Przy
tym Krzysztof Czader, który wraz z żoną Ewą jest,
podobnie jak Urszula Korzonek, laureatem Srebrnej
Cieszynianki (w roku 2001),
jest człowiekiem niezwykle
skromnym, otwartym i przyjaznym ludziom.
Krzysztof Czader oddał głos raz jeszcze
poetce, która zaprezentowała zupełnie
inny nastrój i rodzaj twórczości: pełne
pogodnego humoru gwarowe opowieści,
które jak powiedziała, układają się jej już
w dość pokaźny cykl, co każe jej myśleć
o przygotowaniu zbiorowego wydania
swoich utworów. Do takiego wydania we-

2012 ROK
szłyby niewątpliwie także napisane przez
nią książeczki dla dzieci ( w „Małej Rudzi’’
jako ilustracje znajdują się m.in. rysunki
dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr
1 w Jaworzu).
Warto zakończyć tę notatkę uwagą,
iż przy całej odmienności działań artystycznych Urszuli Korzonek i Krzysztofa
Czadra łączy ich różnorodność zainte-

resowań i dróg artystycznej wypowiedzi,
a także emanujące z ich twórczości ciepło.
Zaś Szanownym Czytelnikom serdecznie
polecamy: wybrane wiersze Urszuli Korzonek w bieżącym numerze „Echa’’ oraz
wystawę prac Krzysztofa Czadra w Galerii
pod Groniem (do grudnia).
Małgorzata Kobiela – Gryczka

Wiersze Urszuli Stefanii Korzonek wybrane z tomiku pt. „Za kulisami kobieta...’’

Wciąż przybywa imion
Wciąż przybywa imion
Na własność
Żona – Matka - Babcia
Taka wszystkich
I taka niczyja
Z rękami zanurzonymi
W każdym kącie
I z portfelem
Pękającym od potrzeb
Cicho czyta
Życie
By nie obudzić
Świętego spokoju

Kochanej Matce
Starość –

Rozminęli się
O róg ulicy
Dom
Na dobranoc
Dobre słowo
Rozminęli się
O kilka chwil
O życie
Za krótkie

Oswoiła Kobietę
Posłuszna
Przedłuża pamięć
O szkła powiększające
Zwijając
W kłębek
Ciepło
Zużytych rękawiczek

Nie wiem
Jak to robiłaś
Mamo
Myślę że
Nie raz
Dzieliłaś pieniądze
Jak ryby
Jak chleb
- i starczyło
Znowu starczyło
Wiary
Na życie

LISTOPAD

ECHO JAWORZA STR. 19

2012 ROK

Zakończenie obchodów 100 - lecia chóru ewangelickiego w Jaworzu
„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”
Johann Wolfgang Goethe
Pierwszy inauguracyjny koncert związany ze 100-leciem chóru ewangelickiego w Jaworzu miał miejsce jesienią ubiegłego
roku, o czym obszernie pisaliśmy wówczas w Echu Jaworza. Tym
razem w sobotę 27 października odbył się uroczysty koncert,
będący swego rodzaju zwieńczeniem całorocznych obchodów
rocznicowych. W tej wyjątkowej imprezie wzięli udział chórzyści,
którzy na co dzień pełnią służbę pieśnią, ubogacając zarówno
uroczystości kościelne, gminne, jak i występując w całym kraju
oraz poza granicami. W repertuarze oprócz pieśni kościelnych
znaleźć można także ludowe, również przedstawiane są zwyczaje Śląska Cieszyńskiego.
W sobotnim koncercie wzięło udział prawie 100 chórzystów
chórzystów, pomimo tego, że wielu z nich z racji wieku, zdrowia
lub innych obowiązków nie uczestniczy czynnie w codziennej
służbie chóralnej, jednak znalazło czas, by wspólnie z obecnymi
chórzystami przygotować się do sobotniego występu.
Koncert prowadzili ks. Władysław Wantulok i ks. radca
Ryszard Janik. Swoją obecnością uroczystość tę zaszczycił
zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp. Paweł Anweiler, który skierował do chórzystów życzenia dalszej wytrwałej służby i wielu sukcesów oraz
serdeczne podziękowania i życzenia dla dyrygentki pastorowej
Ruty Janik. Ponadto odznaczeniami zostali uhonorowani Ewangelicki Chór Kościelny w Jaworzu – w imieniu grupy odebrał
je Ryszard Mili (prezes chóru) oraz Ryszard Klima (najstarszy
stażem chórzysta – 55 lat służby chórowej).
Oprócz pieśni chóralnych, był czas na życzenia ze strony przybyłych gości – z partnerskich i zaprzyjaźnionych parafii z Niemiec.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych gminy Jasienica i Jaworze. Naszą gminę reprezentował
wójt Zdzisław Bylok z małżonką jak i przedstawiciele Rady Gminy
na czele z przewodniczącym Andrzejem Śliwką. Na koncert przybył także radny sejmiku województwa śląskiego Janusz Buzek.
Oprócz pieśni chóralnych, można było usłyszeć utwory organowe
w wykonaniu Anny Widajewicz i Wojciecha Wantuloka.

Z okazji jubileuszu wydano monografię przedstawiającą 100-letnią działalność ewangelickiego chóru kościelnego w Jaworzu.
Jak powiedział prezentujący książkę Józef Król, znaczna część
materiałów znajdująca się w tej książce została opracowana przez
ks. radcę Ryszarda Janika - wieloletniego opiekuna chóru kościelnego.							
Redakcja
Zdjęcia na str. 24

Zaproszenie
TEATR AMATORSKI w JAWORZU
Zaprasza chętnych do współpracy, na pierwsze spotkanie organizacyjne,
które odbędzie się w sali konferencyjnej „Pod Goruszką”
w dniu 22 listopada br. o godzinie 18.00
Wyraź to słowem, gestem, nutą
Osoby interesujące się teatrem, tańcem, śpiewem znajdą u możliwość realizacji swoich pasji.
Młodzież pragnąca w przyszłości uprawiać zawód aktorski, może traktować pracę w teatrze amatorskim, jako niezastąpione
przygotowanie do późniejszych egzaminów (młodzież do lat 14 za zgodą rodziców lub opiekunów).
Tak wiele możemy zrobić dla innych i dla siebie. Plany teatru, rodzaj działalności omówimy na pierwszym spotkaniu.
Oczekujemy waszych chętnych serc i głów pełnych pomysłów.

Wszelkich informacji udziela Beata Lewicka-Owczarek
Tel. 506 108 779 lub 33 8104569

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu organizuje Bal Sylwestrowy.
Nie zabraknie domowego jedzenia, a do tańca przygrywać będą zwodowi muzycy.
Szczegóły na afiszach, a chętnych prosimy o kontakt po numerem telefonu- 607 947 005

Info OSP
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Kickboxing
W dniach 12-14 października 2012 w Kartuzach odbył
się Puchar Polski w kickboxingu w formule kick-light
Oto wyniki naszych zawodników:
- 2 miejsca zdobyli
Ewelina Kania kat - 55 kg senior debiut w seniorach
Magdalena Jablonska 3 miejsce kat plus 70 kg
Kornelia Kieloch 2 miejsce junior - 65 kg
Adrianna Kubaszek 3 miejsce junior plus 70 kg
Mateusz Markiefka 2 miejsce junior - 74 kg )
Puchar Polski Kartuzy 2012

CZARNI – JAWORZE
SENIORZY
Jaworze, dn. 29 września 2012
Czarni Jaworze – KS Międzyrzecze 0:2 (0:0)
Skład:
Turek - Wacławski (67’ Jaroszewski), Roik, Handzel, Kobza Grusiecki (46’ Waliczek), Zdolski, Gucwa (46’ Miagkyj),
Michał Sztykiel - Marcin Sztykiel, Gwóźdź (46’ Walasiński)
Mazańcowice, dn. 7 października 2012
LKS Mazańcowice - Czarni Jaworze 0:2 (0:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli: Piotr Parcia (gol samobójczy),
Michał Sztykiel
Skład:
Feruga - Jaroszewski (60’ Grusiecki), Kobza, Handzel,
Roik - Michał Sztykiel, Pawluk-Jaszczuk
(65’ Miagkyj), Gucwa, Zdolski - Marcin Sztykiel (80’ Waliczek),
Walasiński (55’ Gwóźdź)
Jaworze, dn. 14 października
2012
Czarni Jaworze – Sokół
Buczkowice 3:0 (1:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Janusz Gucwa, Adam
Waliczek (dwie)
Skład:
Feruga - Kobza, Roik,
Handzel, Wacławski - Gucwa (67’ Grusiecki), PawlukJaszczuk (70’ Miagkyj),
Zdolski, Michał Sztykiel Walasiński (60’ Gwóźdź), Marcin Sztykiel (55’ Waliczek)
Bestwinka, dn. 20
października 2012
KS Bestwinka - Czarni
Jaworze 3:2 (1:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Michał Sztykiel,
Tomasz Gwóźdź

Skład:
Feruga – Grusiecki,
Handzel (53’ Jaroszewski), Roik, Kobza –
Pawluk-Jaszczuk, Gucwa
(63’ Gwóźdź), Zdolski,
Michał Sztykiel – Marcin
Sztykiel, Waliczek (55’
Walasiński)
Jaworze, dn. 28 października 2012
Czarni Jaworze – Orzeł Kozy
MECZ ODWOŁANY Z POWODU ZALEGAJĄCEGO ŚNIEGU
NA MURAWIE!
PRAWDOPODOBNY TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW:
11 LISTOPADA 2012 OGODZ. 13:00

TABELA KLASY A – SENIORZY (stan na 29.10.2012)
Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki zdobyte

Bramki stracone

1

Soła Kobiernice

12

36

45

5

2

Przełom Kaniów

12

27

45

16

3

Pionier Pisarzowice

12

26

32

13

4

GLKS Wilkowice

12

25

28

13

5

Czarni Jaworze

11

21

29

13

6

KS Międzyrzecze

11

20

24

17

7

Sokół Buczkowice

11

17

30

21

8

KS Bestwinka

11

14

29

22

9

LKS Mazańcowice

11

13

15

24

10

Orzeł Kozy

11

12

21

25

11

Sokół Zabrzeg

12

10

14

34

12

Beskid Godziszka

12

10

18

41

13

MRKS II Czechowice-Dz.

12

2

4

37

14

Sokół Hecznarowice

12

0

6

65

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej, 14. miejsce – spadek do Klasy B
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JUNIORZY
Terminarz meczów KS Czarni Jaworze – LIGA C JUNIORÓW (stan na 29.10.2012)
LP
1
2
3
4
5
6
7

Data
25.08.2012
2.09.2012
8.09.2012
16.09.2012
23.09.2012
29.09.2012
6.10.2012

Godzina
Gospodarz
Gość
KS Bestwinka
KS Czarni Jaworze
1130
1200
KS Czarni Jaworze Sokół Hecznarowice
1130
Groń Bujaków
KS Czarni Jaworze
1200
KS Czarni Jaworze
Przełom Kaniów
1130
LKS Czaniec
KS Czarni Jaworze
1130
KS Czarni Jaworze
GLKS Wilkowice
1130
Sokół Zabrzeg
KS Czarni Jaworze

8

14.10.2012

1130

9

20.10.2012

11

Zamek Grodziec

KS Czarni Jaworze

Wynik
1:2
1:2
0:9
1:0
1:0
3:2
3:2
1:13

Strzelcy
Janos, Nowiński
Janos
Król – 4, Nowiński – 2, Bula, Janos, Kucia
Król
Król, Janos, Nowiński
Tyrna, Król
Janos – 5, Nowiński – 2, Gliniany – 2, Kopij,
Sztykiel, Gacek, Garbas

KS Czarni Jaworze LKS Mazańcowice 3:0(wo)
BKS Stal Bielsko10 27.10.2012
1130
KS Czarni Jaworze
1:5
Biała
30
11 3.11.2012
11
KS Czarni Jaworze
LKS Bestwina
Pogrubione – mecze rozgrywane na KOMPLEKSIE SPORTOWYM W JAWORZU
30

Król – 2, Janos,Gliniany,Tyrna

TABELA LIGI C– JUNIORZY (stan na 29.10.2012)
Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki
zdobyte

Bramki
stracone

1

LKS Czaniec

10

30

39

2

2

LKS Bestwina

10

22

43

6

3

Sokół Zabrzeg

10

22

42

14

4

Czarni Jaworze

10

21

39

11

5

GLKS Wilkowice

10

16

32

20

6

Sokół
Hecznarowice

10

16

22

26

Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki
zdobyte

Bramki
stracone

7

BKS Stal
Bielsko-Biała

10

15

27

24

8

Przełom Kaniów

10

8

10

18

9

KS Bestwinka

9

7

17

36

10

LKS Mazańcowice

9

7

12

46

11

Groń Bujaków

9

5

21

28

12

Zamek Grodziec

9

0

3

73

Terminarz meczów KS Czarni Jaworze – LIGA C TRAMPKARZY (stan na 29.10.2012)
LP
1
2
3
4
5
6

Data
25.08.2012
2.09.2012
8.09.2012
16.09.2012
22.09.2012
29.09.2012

Godzina
Gospodarz
Gość
1000
KS Bestwinka
KS Czarni Jaworze
1030
KS Czarni Jaworze Sokół Hecznarowice
1000
Groń Bujaków
KS Czarni Jaworze
1030
KS Czarni Jaworze
Przełom Kaniów
1000
LKS Czaniec
KS Czarni Jaworze
1000
KS Czarni Jaworze
GLKS Wilkowice

7

6.10.2012

10

8
9

14.10.2012
20.10.2012

1000
1000

10

27.10.2012

1000

11

3.11.2012

1000

Wynik
10:0
2:4
4:1
0:6
3:0
1:4

Sokół Zabrzeg

KS Czarni Jaworze

0:10

Zamek Grodziec
KS Czarni Jaworze
BKS Stal
Bielsko-Biała
KS Czarni Jaworze

KS Czarni Jaworze
LKS Mazańcowice

2:0
3:0(wo)

KS Czarni Jaworze

7:1

00

Strzelcy
Bajrak, Jarosz
Kręcichwost

Honkisz
Honkisz – 4,Kulański – 2, Kręcichwost,
Bajrak, Łagowski, Kluz

Kręcichwost

LKS Bestwina

TABELA LIGI C – TRAMPKARZE (stan na 29.10.2012)
Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki
zdobyte

Bramki
stracone

Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki
zdobyte

Bramki
stracone

1

LKS Bestwina

10

25

42

8

7

Zamek Grodziec

9

15

28

19

2

GLKS Wilkowice

10

20

46

10

8

LKS Mazańcowice

9

12

23

16

3

BKS Stal
Bielsko-Biała

10

19

43

11

9

Przełom Kaniów

10

12

15

18

4

Groń Bujaków

9

18

32

16

10

Sokół
Hecznarowice

10

9

14

43

5

LKS Czaniec

10

17

28

10

11

Czarni Jaworze

10

6

18

40

6

KS Bestwinka

9

17

20

3

12

Sokół Zabrzeg

10

0

1

107

Więcej informacji dotyczących KS Czarni Jaworze można znaleźć na stronie internetowej www.czarnijaworze.futbolowo.pl

LISTOPAD

ECHO JAWORZA STR. 22

K
R
Z
Y
ż
Ó
W
K
A

2012 ROK

18
1

2

3

4

5

6

7

11
12

5
14

16

22

18
20

10

24

22

28

25

29

30

26

12

31

1

6

33

32

7

34

35
38

17
39

14

21

23
27

10

13

15

16

17
19

9

8

9
4

20

8

40

41

42

19

43

44

36

37

2
15

45

3
46

11

47

48

49

51

13

50

52

21

53

54

Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1) Miejsce wiecznego spoczynku,
cmentarz
6) Misja zrealizowana w październiku
przez F. Baumgartnera
11) Stop miedzi i cyny
12) Nauka o życiu, obyczajach i kulturze
ludowej i folklorze
13) Koncentracja myśli
14) Kamienny lew z ludzką głową (obok
piramidy)
16) Roślina doniczkowa o okazałych
kwiatach
18) Kraina francuska ze Strasburgiem
19) Imię dawnych cesarzy niemieckich
22) Wypływa z wulkanu
23) Życiodajny płyn
24) Port lub słodkie wino hiszpańskie
28) Dzienna lub nocna w zakładzie pracy
30) Największa wyspa na Bałtyku
31) Agent, wywiadowca
32) Podarunki

1

2

3

4

5

6

12

13

14

15

16

17

33) Niweluje przykre zapachy
35) Kryzys np. w rozmowach
38) Budynek na osiedlu
39) Znak na pięciolinii
44) Bezczelność, arogancja
45) Środek tamujący krwawienie
46) Surowiec do drukarni
49) 100 m2
50) Atrakcja “Goruszki”
51) Daszek nad kuchenką
52) Gaz w lampie jarzeniowej
53) Polski reżyser uhonorowany Oscarem
54) Umknięcie, ujście pogoni
PIONOWO
1) Odzyskano ją 11 listopada 1918 roku
po 123 latach niewoli
2) Ludzie o zachowawczych poglądach
3) Największy klawiszowy instrument
muzyczny
4) Cenne kamienie używane w jubilerstwie
5) Ptak znad Nilu, krewniak bociana
6) Przywódca Palestyńczyków, laureat
Pokojowej Nagrody Nobla
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7) Część toru kolejowego
8) Oszołomienie wywołane alkoholem
9) Siła pociągowa środka lokomocji
10) Łamigłówka wierszowana
15) Zespoły zjawisk atmosferycznych
charakterystyczne dla danego obszaru
17) Podstawowa komórka społeczna
20) Zapora na rzece
21) Ósemka ze sternikiem
25) Pomieszczenie dla kogoś
26) Choroba jesienno - wiosenna
27) Przysmak z jesiotra lub łososia
29) Ostry napad bólu, np. rwa kulszowa
32) Naczynie z uchem
34) Matka dla ojca
36) Powstaje wskutek oparzenia skóry
37) Odsiadująca karę więzienia
40) Statek na dnie morza
41) Zespół ratowników lub sportowców
42) Kawalerzysta z lancą
43) Mieszkaniec Ankary
44) Igraszki, swawole
46) Jeden z pierwszych znanych
kuracjuszy w Jaworzu
47) Dumny ptak
48) Pierwiastek odkryty przez M.
Skłodowską - Curie
50) Antylopa afrykańska
Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak.
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AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986

ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
poniedz. - piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00

JAWORZE ul.Bielska 551 (salon Renault)
tel.33 8173330 w.113
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100-lecie ewangelickiego chóru kościelnego
- uroczysty koncert 27 października 2012 roku

Foto: R. Stanclik, T. Wróbel

