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    Psalm judaszowy 

Słońca nie zapalę 

Ognia nie ugaszę 

Pokuśtykam dalej 

bo jestem Judaszem 
 

aby inni mogli 

iść drogą na skróty 

bez krzyża i zbrodni 

bez sumień zatrutych 

Trzydzieści srebrników 

na niepokój wydam 

gdy pójdę do nikąd 

skąd nieba nie widać 

 

bo ktoś musiał honor 

i swój kark nadstawiać 

i zapłacić słono 

by Pan mógł Was zbawiać  

byście mogli bracia 

iść jasno ku górze 

Pan zawisł na krzyżu 

a ja na tym sznurze… 

 

Juliusz Wątroba 
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Dzwon wesoło się rozlega 

Pieśń potężna obiega 

oby serce też zostało 

napełnione dzisiaj chwałą 

i tętniącym życiem wiosny 

w Zmartwychwstania dzień ra-

dosny 
 

ŻŻŻŻyczenia radosnychyczenia radosnychyczenia radosnychyczenia radosnych    

ŚŚŚŚwiwiwiwiąąąąt Wielkanot Wielkanot Wielkanot Wielkanoccccnychnychnychnych    

wypełnionych nadziejwypełnionych nadziejwypełnionych nadziejwypełnionych nadziejąąąą budz budz budz budząąąącejcejcejcej si si si sięęęę        

do do do do żżżżycia  wiosny i wiarycia  wiosny i wiarycia  wiosny i wiarycia  wiosny i wiarąąąą w sens  w sens  w sens  w sens żżżżyyyycia.cia.cia.cia.    

Pogody w sercu i radoPogody w sercu i radoPogody w sercu i radoPogody w sercu i radośśśści płci płci płci płyyyynnnnąąąącejcejcejcej    

z faktu Zmartwychwstania Paz faktu Zmartwychwstania Paz faktu Zmartwychwstania Paz faktu Zmartwychwstania Pańńńńskiegoskiegoskiegoskiego    

oraz smacznego oraz smacznego oraz smacznego oraz smacznego ŚŚŚŚwiwiwiwięęęęconego w grconego w grconego w grconego w groooonienienienie    

najblinajblinajblinajbliżżżższych osóbszych osóbszych osóbszych osób    

szczerze szczerze szczerze szczerze żżżżyczyczyczycząąąą    
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Czudek 

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna 

Zastępca Wójta Gminy Jasienica 
Krzysztof Wieczerzak 
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Mieszkańcom Gminy Jasienica życzę,Mieszkańcom Gminy Jasienica życzę,Mieszkańcom Gminy Jasienica życzę,Mieszkańcom Gminy Jasienica życzę,    

aby szczególny czas Wielkiego Postu aby szczególny czas Wielkiego Postu aby szczególny czas Wielkiego Postu aby szczególny czas Wielkiego Postu     
był dla wszystkich okresem zadumy i wyciszenbył dla wszystkich okresem zadumy i wyciszenbył dla wszystkich okresem zadumy i wyciszenbył dla wszystkich okresem zadumy i wyciszenia, ia, ia, ia,     

przygotowującym Nas na przyjęcie Nprzygotowującym Nas na przyjęcie Nprzygotowującym Nas na przyjęcie Nprzygotowującym Nas na przyjęcie Noooowego Pontyfikatu.wego Pontyfikatu.wego Pontyfikatu.wego Pontyfikatu.    

Niechaj Mądrość płynąca z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego Niechaj Mądrość płynąca z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego Niechaj Mądrość płynąca z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego Niechaj Mądrość płynąca z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego     

wzmocni naszą wiarę  w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.wzmocni naszą wiarę  w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.wzmocni naszą wiarę  w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.wzmocni naszą wiarę  w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.    

Życzę, niegasnącej nadziei na lepsze jŻyczę, niegasnącej nadziei na lepsze jŻyczę, niegasnącej nadziei na lepsze jŻyczę, niegasnącej nadziei na lepsze juuuutro, tro, tro, tro,     
pełnych ciepła i radości Świąt pełnych ciepła i radości Świąt pełnych ciepła i radości Świąt pełnych ciepła i radości Świąt WielkWielkWielkWielkaaaanocnych.nocnych.nocnych.nocnych.    

 

Stanisław Szwed  
Poseł na Sejm RP 
Prawo i Sprawiedliwość 
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Najserdeczniejsze życzenia pełnych 

wiosennej radości  Świąt Wielkanocnych 
Niech Chrystus ZmartwycNiech Chrystus ZmartwycNiech Chrystus ZmartwycNiech Chrystus Zmartwychhhhwstaływstaływstaływstały    

ześle na nas łaskęześle na nas łaskęześle na nas łaskęześle na nas łaskę nadziei, nadziei, nadziei, nadziei,    

pokoju i miłości.pokoju i miłości.pokoju i miłości.pokoju i miłości.    

Niech towarzyszą naNiech towarzyszą naNiech towarzyszą naNiech towarzyszą nam onem onem onem one    
nie tylko wnie tylko wnie tylko wnie tylko w Wielkanoc Wielkanoc Wielkanoc Wielkanoc,,,,    

lecz przez cały czaslecz przez cały czaslecz przez cały czaslecz przez cały czas    
składają 

Gminny Ośrodek Kultury  
  Zespół Redakcyjny „Jasienicy” 

 

Dostojnemu Jubilatowi  

Józefowi Swoboda z Grod źca 
 

z okazji 60 rocznicy urodzin,  
najserdeczniejsze życzenia spełnienia 

marzeń,  długich lat życia 
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu  

              kolejnych rocznic 
 

składają 
Rodzice i Siostry  

z Rodzinami 
 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;  Zastępca red. naczelnego, red. 
techniczny skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl; Sekretarz redakcji: Kuba Mazur  e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
 

Pani Elżbieta Mżyk, 
która zainicjowała powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzicy   

 i niestrudzenie prowadziła go przez 42 lata,  zrezygnowała z pełnienia funkcji. 
 

W imieniu społeczności lokalnej składamy Pani serdeczne podziękowania oraz  wyrazy 
uznania za zaangażowanie w działalność Koła, na rzecz Sołectwa Rudzica i Gminy Jasienica. 

Jednocześnie życzymy, by w tym  co przyjdzie dalej czynić, nie zabrakło Pani zdrowia 
oraz pomyślności, a praca społeczna na rzecz potrzebujących  dostarczała  satysfakcji 

 wyrażonej wdzięcznością całej naszej społeczności. 
 

Z wyrazami szacunku i uznania 
Radni Rady Gminy z sołectwa Rudzica 

Rada Sołecka 
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Jubileusz 25 - lecia 
Zespołu Regionalnego 

„Jasieniczanka” 
 
        Niezwykle barwne i ciekawe było to świętowanie. Po-
dziękowania za wieloletnią pracę, przemówienia okolicznościowe gości, wyrazy wdzięczności, pamięć o spon-
sorach i wiele, wiele wspomnień, o wydarzeniach minionego okresu, o sukcesach, o wspólnie spędzonych latach. 
Latach pracy, wyrzeczeń i osiągnięć. Latach, podarowanych odbiorcom sztuki ludowej, żywego słowa i nieza-
pomnianych przeżyć darowanych tym, którzy mieli to szczęście i okazję oglądania, podziwiania i słuchania Za-
cnych Jubilatów Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”. 
 Uroczystość jubileuszowa, przygotowana przez kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, zor-
ganizowana 9 lutego 2013 roku pozostanie na długo w pamięci uczestników.  
Gratulacje i podziękowania składali między innymi:  

W imieniu Wójta i Rady Gminy Jasienica 

Zastępca Wójta Krzysztof Wieczerzak 
i  Przewodniczący Rady Jerzy Czudek Poseł na Sejm RP 

Stanisław Szwed 
Przewodnicząca Gminnej Ra-

dy Kobiet Marta Szymlak 
 i Sołtys Jasienica Bronisław 

Szalbot 

Członek Zarządu Powiatu  Biel-
skiego Renata Franasik 

i Radny Powiatowy Jan Borowski 

Prezes OSP Jasienica  
Florian Feruga 

Przewodniczący Komisji Kultury  
i Oświaty Jan Balelt  i  zastępca  

Mirosława Hawełek 
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PONTYFIKAT  PAPIE ŻA BENEDYKTA XVI 
ZAKO ŃCZONY 

  
Najdrożsi Bracia,  
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale 
także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. 
Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, 
że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób 
należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, 
w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale 
w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby 
kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlega-
jącym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu 
dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostat-
nich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do 
dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom po-
wagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa 
Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 
roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica 
św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante)      i będzie konieczne, aby ci, któ-
rzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Pa-
pieża. 
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, 
przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie 
wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece 
Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego naj-
świętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców 
Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przy-
szłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, 
świętemu Kościołowi Bożemu.        
W Watykanie, 10 lutego 2013 r.  (http://www.idziemy.pl) 
 
 Abdykacja Benedykta XVI, była wielkim zaskoczeniem, zarówno 
wiernych, jak i hierarchii Kościoła. Podobne wydarzenie w historii Kościoła 
miało miejsce 13. grudnia 1294 roku, ogłoszone przez papieża Celestyna V 
wybranego papieżem 5. lipca 1294 r. 
 Podczas ostatniej audiencji generalnej 27 lutego 2013 r. Ojciec Święty 
Benedykt XVI, podziękował wiernym, prosząc o modlitwę: 
„...Pozwólcie mi w tym miejscu raz jeszcze powrócić do 19 kwietnia 2005 roku. 
Powaga decyzji polegała właśnie na tym, że od tego momentu byłem już odda-
ny zawsze i na zawsze Panu. Zawsze - ten kto podejmuje posługę Piotrową nie 
ma już żadnej prywatności. Zawsze i całkowicie należy do wszystkich, do całe-
go Kościoła. Jego życie jest, że tak powiem, całkowicie pozbawione sfery pry-
watnej. Mogłem doświadczyć, i doświadczam tego właśnie w tej chwili, że życie 
otrzymuje się właśnie wtedy, kiedy się je daje. Powiedziałem wcześniej, że wie-
le osób kochających Pana kocha również Następcę Świętego Piotra są doń 
przywiązani. Papież ma rzeczywiście braci i siostry, synów i córki na całym 
świecie i czuje się bezpiecznie w ich wspólnocie, bo nie należy już do siebie 
samego, należy do wszystkich i wszyscy należą do niego. 
"Zawsze" oznacza również "na zawsze" - nie można już powrócić do prywatno-
ści. Moja decyzja o rezygnacji z czynnego wypełniania posługi nie odwołuje te-
go. Nie powracam do życia prywatnego, do życia złożonego z podróży, spotkań, 
przyjęć, konferencji itd. Nie porzucam krzyża, lecz pozostaję w nowy sposób 
przy ukrzyżowanym Panu. Nie sprawuję już dłużej władzy nad Kościołem, lecz 
w posłudze modlitwy pozostaję, by tak rzec, w otoczeniu św. Piotra. Św. Bene-
dykt, którego imię noszę jako Papież, będzie w tym dla mnie wielkim wzorem. 
On wskazał nam drogę życia, które czynne czy bierne, należy całkowicie do 
dzieła Boga. 

 Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, także za poszanowanie i zrozu-
mienia, z jakimi przyjęliście tę tak ważną decyzję. Będę wam nadal towarzyszył 
na drodze Kościoła przez modlitwę i refleksję, przez to poświęcenie Panu i Je-

go Oblubienicy, jakim stara-
łem się żyć dotychczas każde-
go dnia i którym chcę żyć 
zawsze. Proszę was, abyście o 
mnie pamiętali przed Bogiem, 
a przede wszystkim, abyście 
się modlili za kardynałów, 
którzy zostali powołani do tak 
ważnego zadania oraz za no-
wego Następcę Apostoła Pio-
tra: niech Pan mu towarzyszy 
światłem i mocą swego Du-
cha. 
Przyzywajmy macierzyńskiego 
wstawiennictwa Maryi Panny, 
Matki Boga i Kościoła, aby 
towarzyszyła każdemu z nas    
i całej wspólnocie kościelnej. 
Jej się powierzamy z głęboką 
ufnością 

Drodzy przyjaciele! Bóg 
kieruje Kościołem, zawsze go 
wspiera, a w szczególności    
w najtrudniejszych chwilach. 
Nigdy nie możemy stracić tej 
perspektywy wiary, która jest 
jedyną prawdziwą perspekty-
wą drogi Kościoła i świata.   
W naszym sercu, w sercu każ-
dego z was niech będzie zaw-
sze radosna pewność, że Pan 
jest obok, nigdy nas nie 
opuszcza, jest blisko nas          
i ogarnia nas swoja miłością. 
Dziękuję!” 

Następnego dnia, po spo-
tkaniu i pożegnaniu z kardy-
nałami i współpracownikami, 
papież przeleciał śmigłowcem 
nad Rzymem, po czym odle-
ciał do Castel Gandolfo, gdzie 
odbyło się ostatnie spotkanie 
papieża Benedykta XVI           
z wiernymi. Tu, 28. lutego 
2013 roku, o godz. 2000 za-
kończył 

się pontyfikat papieża Benedykta XVI, który trwał 7 lat, 10 miesięcy i 9 
dni.                                        

 (red)
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… Z   G Ó R K I … 
Spod pantofla 

                Nowo wybranej Przewodniczącej KGW w Rudzicy dedykuję 
 

„Pantoflarz” – to określenie faceta kojarzy się zde-
cydowanie negatywnie. A mój śp. Teść używał termi-
nu barwniejszego i dosadniejszego, mianowicie ktoś, 
kto siedzi cicho pod pantoflem, to był dla niego „bab-
skiej rzyci brat”. Nie wiem dlaczego tak jest. Przecież 
pantofle kojarzą się raczej pozytywnie –z ciepłym fil-
cem, z ogniskiem domowym, z czasem, gdy siada się 
w fotelu, w pantoflach właśnie i odpoczywa, z drogą   
z łóżka do ubikacji i z powrotem,  z wygodą… Ale 
pantoflarze już nie! A przecież miejsce pod pantoflem 
jest najbardziej komfortowym miejscem pod słońcem. 
Gdzie jest ciepełko, bezpieczeństwo socjalne i 
emocjonalne, gdzie nie trzeba podejmować żadnych 
decyzji, ani za nic odpowiadać… Słowem to miejsce,         
o którym marzy każdy prawdziwy mężczyzna,  a prze-
cież nie każdemu  jest ono dane. 

 Oczywiście – bycie „pod pantoflem”, jak               
i wszystko inne, prócz niezaprzeczalnych plusów, ma 
również i ujemne strony: można na przykład bez po-
wodu dostać w łeb wałkiem, nie można zobaczyć 
knajpy ani dobrych znajomych, nie mówiąc już o 
atrakcyjnych kontaktach z innymi przedstawicielkami 
płci (załóżmy) pięknej; można oglądać idiotyczne se-
riale, nie można za to transmisji sportowych itd. 
 Jednak jeśli jest się już w tej komfortowej sytu-
acji, tzn. „pod pantoflem”, to warto się, dla własnego 
bezpieczeństwa, zaopatrzyć w „Pakiet antystresowy 
pantoflarza” wyposażony w niezbędne i konieczne 
przedmioty: zatyczki do uszu, piersiówkę z polskim 

spirytusem (uzupełnianą syste-
matycznie w miarę opróżnia-
nia), materac dmuchany, zestaw 
uspokajających zaklęć (dobra-
nych do indywidualnych pre-
dyspozycji pantoflarza) oraz 
pokaźnych rozmiarów młotek gumowy z instrukcją 
obsługi – Uwaga! Używać tylko w ostateczności!!! 
 Kobiety mają swój Dzień Kobiet. Gdy kiedyś za-
pytałem Ojca kiedy przypada Dzień Mężczyzn, to mi 
odpowiedział markotnie, że w Dniu 40. Męczenni-
ków! Kobiety też się zrzeszają, by prowadzić zbożną 
działalność, w Koła Gospodyń Wiejskich. Dlatego 
wystąpię z inicjatywą oddolną do Pana Wójta, by wy-
raził zgodę na założenie  w naszych sołectwach „Kó-
łek Pantoflarzy Gminnych”, którego herbem byłby 
wełniany papuć z wiszącym nad nim (jak miecz Da-
moklesa ) sporym wałkiem do makaronu. Ja mógłbym 
być honorowym przewodniczącym! 
Napisałem też hymn (na melodię „My jesteśmy kra-
snoludki”): 
My  jesteśmy pantoflarze 
Hop sa sa, hop sa sa 
Zawsze w domu, nigdy w barze…” 
 
- Wstawaj, już późno! – z koszmarnego snu wyrwała 
mnie żona i znów, na szczęście, jestem kogutem        
w stadzie, panem i władcą, i samcem alfa 
decydującym o wszystkim!!!          

  Juliusz Wątroba 
 
 

 

Ło cygónach 
 

Witóm piyknie! 
 
„Dziś prawdziwych cyganów już nie ma”, tak my kiesi 
śpiywali, ale dobrze, że móm jeszcze dobróm pamiyńć 
i tych prowdziwych cygónów rod wspóminóm. Sie-
dzieli łóni po naszych dziedzinach, w gojach, nad rzy-
kami, polili łogniska, śpiywali piykne swoji pieśniczki, 
grali na roztomajtych instrumyntach, tańcowali. A cza-
sym to sie też tam po swojimu powadzili, zazwyczoj 
jak cygónka przyszła z fechty, a mało przyniósła w py-
tliczku. Cygón tam mało co robił. Rod se wypił, groł   
w karty, łopatrowoł konie, czasym też przysmyczył ja-
kisi patyk coby łogiyń nie wygos w łognisku, a nejra-
czyj to leżoł do góry brzuchym. Zaś ło jedzyni dlo nie-
go  i dziecek starała sie cygónka. Cygónki chodziły po 
dziedzinie, wróżyły gaździnóm, kiere też były strasz-
nie ciekawe jaki ich szczyńści czako. A kiej cygónki   
z chałpy wyszły, to zaroz spozorowały, jaki szczyńści 
ich spotkało. Nieroz kur na placu brakowało, a szpyrka 
ze szpyrczoka na górze sie starciła. Ale dłógo na ty 

cygónki nie przezywali, zaś czakali skoro przydóm i ło 
szczyńściu, kiere ich czako, porwróżóm. Bo już tak je, 
że człowiek chce, coby jyno dobro w tym życiu go 
czakało. To sie też nie dziwiym, mojimu kamratowi, 
kiery prawi jak mu jego paniczka cosi robić koże, że se 
weźnie cygónke, bo bydzie jyny leżoł, a łóna bydzie na 
niego robić. Ale też byli cygóni co to starali sie ło 
swojóm babe i dziecka. Jedyn taki cygón, a było to na 
jesiyń, szeł drógóm, chudy jak patyk, wiater jyny        
z nim szelóntoł, jak by go tak szpyrkom namazać, to 
by go kocur na góre wysmyczył. Szeł borok, a staroł 
sie, co też dzieckóm do gymby wrazi, jak też przidzie 
zima. Aż tu dziwo sie, dwie pełne fury ziymioków 
kónie smyczóm, a skryncajóm na fare. Na ni ma moż-
ne – w duchu myśloł cygón, żeby farorz – duchowo ło-
soba nie doł mi tych ziymioków, jak go piyknie popy-
tóm. Jak pomyśloł tak zrobił, nie trwało dłógo, a już 
cygón stoł przed dwiyrzami na fare. Zaklupkoł, dwiy-
rze sie łotworzyły, a na progu stanył farorz. Cygón go 
piyknie str. 6  
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Ło cygónach 
 

 

po chrześcijańsku przywitoł i prawił, w jakij sprawie przyszeł. Fa-
rorz se go dobrze łobezdrzył i zaczył: 
- Cygónie, ale ty do moji parafie nie należysz, bo żech cie w ko-
ściele jeszcze nie widzioł? 
- Farorzyczku – zaczył cygon – jak wy mie w kościele możecie 
widzieć, kiej jo pod dzwonnicóm klynczym i beczym, dyć ty wa-
sze kozania sóm tak piykne, że sie mi same płaczki po licach kula-
jóm – scyganił cygón. 
- Cygonie a łumiysz sie aspoń przeżegnać – spytoł farorz. 
- Toć farorzyczku – prawi cygón. 
I zaczył wymachować rynczyskami na wszystki stróny.  
- Wiysz - prawi farorz – jo ci tych ziymioków dóm, ale nejprzód 
sie musisz nauczyć porzóndnie przeżegnać i tych słów kiere sie 
patrzy przy żegnaniu godać. 
Cygón polecioł  do chałpy, a że mioł pobożnóm babe tóż go całóm 
noc łuczyła jako sie mo żegnać i tych słów kiere sie godo. Rano 
farorz jeszcze dobrze nie pośniodoł, a cygón już sie weproł do far-
skij kuchyni łuradowany, że sie wszystkigo nałuczył i ziymnioków 
dostanie.  
- Tóż stóń cygonie na poszczodku i piyknie sie przeżenej – prawi 
farorz i powiydz tak jak sie patrzy.  
Cygón zaczył „W imię Łojca i Ducha Świyntego Amyn.” 
- Pomału, pomału – prai farorz na ka mosz Syna? 
- Na za dwiyrzami prawi cygón, na za dziyrzami – już tam tyn 
miech na ty ziymioki rychtuje. Farorz sie jyny łuśmiychnył, cy-
góna po ramiyniu poklepoł, a że dobre serce mioł to mu nie jyny 
jedyn, ale dwa miechy zieymniokół doł. Dyć wiedzioł, że jak sie   
z biydokiym podzieli, to mu Pónbóczek tysiónckrotnie wynagro-
dzi.  

 
J. N. Josiyniczanin 

 
 

  

To jyno śniyg 
 
To jyno śniyg, a grzychów miynij, 
nó bo duszyczka bielszo cosik, 
chociaż się kinol zaczyrwiynił 
jako buroczek – tyn latosi. 
 
A sikoreczki na kólikach 
jako słóneczka w biołe płatki… 
Ja, ja – tak piyknie ni ma nika, 
chociaż świat przyńdziesz tam i spadki. 
 
Choć jeszcze zima, śniegym fujo, 
zomiynty, mróz do izby żynie, 
nale kowole pugi kujóm, 
kuróm czyrwiyniom się grzebienie… 
 
Zima jak staroś – idóm wiosny. 
Staroś jak zima – bydym młody. 
Bydym wiekowoł w niebie włośnym 
- tóż worce zdzierżeć kurowody! 
                                   

Juliusz Wątroba 
 
Słowniczek gwarowy                                          
jyno – tylko    
fujo – zawiewa śniegiem 
miynij – mniej      
zomiynty – zaspy śnieżne 
cosik – coś        
żynie - gna 
kinol – nos       
nale - ale 
latosi – tegoroczny    
wiekować – żyć wiecznie                                                
kólik – palik wbity w ziemię  
włośny - własny 
jako – jak  
worce - warto 
nika – nigdzie   
zdzierżeć - wytrzymać 
spadki – z powrotem   
kurowody – problemy, trudności 

 

Fundusze 
na budowę lub prowadzenie żłobków 

 
Gminy mogą ubiegać się o fundusze na budowę lub prowa-
dzenie żłobków w ramach konkursu „Maluch". Dofinanso-
wywane mogą być działania na rzecz rozwoju i utrzymania 
żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W grę 
wchodzi utworzenie miejsc opieki (budowa, adaptacja, wyposa-
żenie lokali i budynków), zapewnienie funkcjonowania miejsc 
opieki utworzonych od wejścia w życie tzw. ustawy żłobkowej 
oraz organizacja miejsc opieki u dziennego opiekuna. O dotacje 
mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział 
w Programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz 
rozwoju i funkcjonowania infrastruktury opieki nad dziećmi 
w wieku do lat trzech. Dofinansowanie dotyczy zadań realizo-
wanych w 2013 r. Do konkursu można zgłaszać zadania dwulet-
nie, realizowane w latach 2012-2013 lub 2013-2014.                      
 
(więcej na str.: http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/,45136.html) 

 
 
 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy 

ogłasza zapisy na 

„ Warsztaty animacji  
poklatkowej”.  

Bliższe informacje pod numerem te-
lefonu 33 821 20 56 oraz na stronie 

internetowej GOK : 
www.gokjasienica.pl 
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 FERIE ZIMOWE, NAWET TE, SP ĘDZONE W DOMU, MOG Ą DOSTARCZYĆ DZIECIOM     
I MŁODZIE ŻY WIELE RADO ŚCI. Z MY ŚLĄ O NICH, SPECJALNĄ OFERTĘ NA FERIE, 

PRZYGOTOWAŁ GMINNY O ŚRODEK KULTURY 
W JASIENICY . 

 

ROZMOWA Z AGNIESZK Ą BRONOWSKĄ 
DYREKTOREM GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY 

 
Red.:  Pani Dyrektor, proszę o przedstawienie tej 
oferty? 
Dyrektor Agnieszka Bronowska: Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy, w swojej siedzibie w Jasienicy,   
a także  filiach w : Bierach, Rudzicy, Mazańcowicach 
oraz Międzyrzeczu Górnym, przygotował szereg cie-
kawych form pozwalających na interesujące spędzenie 
wolnego czasu. Zajęcia zorganizowano  z myślą         
o rozwijaniu umiejętności, zainteresowań oraz kre-
atywności uczestników. 
Należy również dodać, że prawie wszystkie propozycje 
były bezpłatne. 
W pierwszym tygodniu ferii miały miejsce następu-
jące działania:  
• Warsztaty ceramiczne w GOK Jasienica i filiach 

GOK w: Rudzicy i Międzyrzeczu  Górnym 
• Warsztaty aktorskie w filii GOK, w Rudzicy; 
• Karnawałowy bal przebierańców w filiach GOK   

w: Bierach, Rudzicy i Międzyrzeczu Górnym; 
• Warsztaty plastyczne dla dzieci w GOK Jasienica 

oraz w filiach GOK w: Bierach, Rudzicy, Mię-
dzyrzeczu Górnym i Mazańcowicach; 

• Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci i mło-
dzieży w filiach GOK w: Bierach i Rudzicy; 

• Warsztaty taneczne – balet dla dzieci w filii GOK   
w Bierach; 

• Warsztaty artystyczne:  
-  rysunek, malarstwo i rzeźba w filii GOK, w 
Międzyrzeczu Górnym,  

- szycie, filcowanie, biżuteria oraz scrapbooking    
w filii GOK w Rudzicy, 

- dekoratornia (wiklina papierowa, decoupage, 
quiling, origami) w filii GOK w Mazańcowi-
cach; 

• Warsztaty drukowania koszulek w filii GOK, w 
Rudzicy; 

• Warsztaty kulinarne dla dzieci w filii GOK, w 
Bierach;  

• Gry i zabawy świetlicowe w filii GOK, w Mazań-
cowicach 

• Pokaz popularnonaukowy „Brr…zimno czyli po-
kaz z ciekłym azotem” w GOK Jasienica; 

• Warsztaty robotyki w Filii GOK, w Bierach;  
• Przedstawienie lalkowe - bajka „Zaczarowany 

młyn”, w wykonaniu Teatr Pracownia     Kwa-
dryga w Filii GOK, w Rudzicy. 

W drugim tygodniu ferii było równie ciekawie: 
▪ Warsztaty plastyczne dla dzieci w GOK Jasienica 

oraz filiach GOK w: Bierach i Międzyrzeczu 
Górnym; 

• ▪ Warsztaty druciarstwa w Filii GOK, w Bierach. 
Warsztaty artystyczne – rysunek, malarstwo, 
rzeźba  w filii GOK, w Międzyrzeczu Górnym; 

•  Stacja artystyczna dla młodzieży (warsztaty pla-
styczno-rękodzielnicze) w GOK Jasienica; 

• Warsztaty filcowania obrazków w Filii GOK,      
w Bierach; 

• Warsztaty rękodzielnicze – papieroplastyka, bi-
żuteria, ceramika w Filii GOK, w Międzyrzeczu 
Górnym; 

• Warsztaty taneczne – balet dla dzieci w filii 
GOK, w Bierach; 

• Wycieczka do zakładów budujących samoloty       
i szybowce z Filii GOK, w Międzyrzeczu Gór-
nym; 

• Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci i mło-
dzieży w GOK Jasienica i filii GOK, w  Bierach; 

• Przegląd piosenki dla dzieci i młodzieży „Śpie-
wać każdy może”, w Filii GOK,  w Międzyrzeczu 
Górnym; 

• Spotkanie z podróżnikiem Arunem Milcarzem  pt: 
„Afryka: 3 miesiące – 7 krajów - rzeka     Kon-
go”,  w GOK Jasienica. 

Red.: Powiedziała Pani, że  prawie wszystkie za-
jęcia były bezpłatne, co sugeruje zajęcia odpłat-
ne, jakie to zajęcia? 
Dyr. A. B.: W drugim tygodniu ferii była również 
możliwość skorzystania z całotygodniowego zimo-
wiska, które zorganizowaliśmy w Filii GOK w Ma-
zańcowicach. Tygodniowy koszt to 200 zł od osoby. 
Red.: Co w zamian za to oferował GOK? 
Dyr. A. B.: Zajęcia odbywały się codziennie, w 
godz. od 800 do 1600

. Na tę kwotę składały się koszty 
przewozów, ubezpieczenia, posiłki, bilety wstępu. 
Podczas zimowiska oprócz atrakcji wyjazdowych 
(kino, basen itp.), były również ciekawe spotkania 
naukowe, zajęcia artystyczne oraz konkursy z na-
grodami. 
Red.: Jakie było zainteresowanie zaproponowa-
nymi formami spędzenia wolnego  czasu? 
Dyr. A. B.: Ponieważ zainteresowanie ciekawym 
spędzeniem ferii było ogromne i nie wszyscy chętni 
mogli wziąć w nich udział, część atrakcji przygoto-
waliśmy    z myślą o uczestnictwie większej liczby 
osób. Toteż  w przedstawieniu teatralnym, pokazie z 
ciekłym azotem, balach karnawałowych czy spotka-
niu podróżniczym, mogła wziąć udział nieograni-
czona ilość uczestników.  
Red.: Ile osób objął program spędzenia czasu 
podczas ferii? 
Dyr. A. B.: Łącznie we wszystkich 

  str. 8  
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DYREKTOREM GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY 

działaniach realizowanych przez GOK podczas 
ferii wzięło udział około 700 osób. 
Red.: Jakie środki finansowe zostały przezna-
czone na to przedsięwzięcie? 
Dyr. A. B.: To kwota w granicach 5 tysięcy złotych 
czyli ok. 7 zł/osobę przy czym w ramach tej kwoty 
zabezpieczone były wszystkie materiały na prowa-
dzenie zajęć artystycznych, a także wynagrodzenie 
dla wykonawców zewnętrznych za realizację poka-
zów popularnonaukowych i podróżniczych. Więk-
szość zajęć artystycznych i tanecznych była prowa-
dzona przez instruktorów pracujących w GOK-u,   
w ramach godzin pracy. 
Red.: Czy była pomoc rzeczowa lub finansowa 
innych podmiotów? 

Dyr. A. B.: Wszystkie działania które zrealizowali-
śmy w czasie ferii były finansowane z dotacji bieżą-
cej Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. 
Red.: Co po tym pozostało, jakie konkrety? 

Wynikiem „feriowych" działań są wspaniałe 
prace plastyczne, ceramiczne, ciekawe układy cho-
reograficzne, ale przede wszystkim, zadowolenie, 
szeroki uśmiech dzieci i młodzieży wychodzących    
z zajęć… i deklarowana chęć uczestnictwa w dal-
szych działaniach realizowanych przez GOK. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom naszych działań 
„feriowych” oraz rodzicom i instruktorom. Zapra-
szam do naszych placówek. Wszystkie informacje 
dostępne są na stronie  www.gokjasienica.pl 

Dziękuję za rozmowę 
   R. Bożko

 

 
Warsztaty robotyki 

 
Termin "robot" po raz pierwszy został użyty 25 

stycznia 1921 roku w Pradze, podczas premierowego 
przedstawienia sztuki Karela Čapka pod tytułem 
R.U.R. Obecnie roboty i interdyscyplinarna dziedzina 
wiedzy (działająca na styku mechaniki, automatyki, 
elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki) 
jaką jest robotyka, towarzyszą nam w codziennym ży-
ciu. Podróżując samochodem, posiadając telefon ko-
mórkowy, komputer, sprzęt AGD wchodzimy w po-
średni a czasem nawet w bezpośredni kontakt z robo-
tami i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Co wię-
cej, wszystkie wyżej wymienione urządzenia zostały 
zbudowane przy pomocy robotów. Z kolei wszystkie 
te roboty ktoś musiał  skonstruować i zaprogramować.  
Właśnie podczas naszych warsztatów edukacyjnych, 
dzieci rozpoczynające swoją przygodę z robotyką, 
miały okazję zbudować swoje pierwsze automa-
ty. Wykorzystując nowoczesne zestawy konstrukcyjne  
 

LEGO MINDSTORMS, zawierające  mikrokomputer, 
precyzyjne silniki oraz różne typy czujników   i senso-
rów, uczestnicy warsztatów skonstruowali       i prze-
testowali różnorodne rodzaje robotów. 
Zajęcia odbyły się 15 lutego 2013 r. w filii GOK        
w Bierach. 
Warsztaty robotyki prowadził Wojciech Zuziak. 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy 

Filia w Rudzicy 
                                         

serdecznie zaprasza na 
 

Jarmark  
Wielkanocny 

 

organizowany w dniu 23 marca 
2013r. (niedziela) 

w Galerii Filii GOK w Rudzicy 
w godzinach od 7.30 do 13.00 

 

w ramach jarmarku można  
nabyć: 

- dekoracje świąteczne ręcznie robione 
- wielkanocne baranki, zajączki i kury 
- kartki świąteczne 
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SPOTKANIE STAROSTY BIELSKIEGO Z TWÓRCAMI I ANIMATOR AMI 
KULTURY 

Tegoroczne spotkanie starosty bielskiego z twórcami    
i animatorami kultury, będące podsumowaniem minio-
nego roku, odbyło się 1 lutego w bielskim Starostwie 
Powiatowym. 
 Chrońmy nasze być, kultywujmy naszą kulturę, 
strzeżmy wolności i niepodległości naszej Ojczyzny. 
Jestem pewien, że nie byłoby tylu wspaniałych warto-
ści naszej narodowej kultury, chociażby dzieł Witolda 
Lutosławskiego, którego także rok obchodzimy, gdyby-
śmy utracili tożsamość naszej małej Ojczyzny….Rok 
2013 to także rok Juliana Tuwima. Wyrażając wdzięcz-
ność wszystkim tu obecnym działaczom kultury, że 
mieszkają, tworzą i działają na terenie powiatu biel-
skiego przypomnę właśnie słowa Tuwima – Ojczyzna 
jest moim domem. Mnie w udziale dom polski przypadł. 
To – ojczyzna. A inne kraje to - hotele” – mówił staro-
sta bielski Andrzej Płonka otwierając spotkanie i wita-
jąc gości. 
Uroczystym momentem było uhonorowanie osób za-
służonych honorowymi odznakami i wyróżnieniami, w 
tym wręczenie przez radnego Sejmiku Województwa 
Śląskiego Janusza Buzka i starostę bielskiego An-
drzeja Płonki odznak honorowych „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” przyznanych przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymali je Jan 
Borowski - animator kultury, dyrygent i założyciel Chó-
ru Akademii Techniczno-Humanistycznej    w  Bielsku-
Białej oraz Chóru Szkolnego Gimnazjum  z Rudzicy, 
zdobywca wielu wyróżnień oraz nagród na arenie mię-
dzynarodowej i krajowej, Krystyna Gutan - pasjonatka 
poezji, autorka wielu tomików wierszy, zaangażowana 
w życie kulturalne gminy i powiatu bielskiego, dwukrot-
nie uhonorowana nominacją do Nagrody Starosty Biel-
skiego im. Ks. Józefa Londzina oraz Jan Halama zna-
ny jako kronikarz beskidzki, historyk, hobbysta, kolek-
cjoner, poeta, uhonorowany w roku ubiegłym nomina-
cją do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. J. Londzina. 
Honorową odznakę „Za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego” otrzymali dyrektor Gminnej Biblioteki w Bestwi-
nie oraz przewodnicząca Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Bestwińskiej - Teresa Lewczak, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach- Danuta Ku-
bica, Roman Pękala - za jubileusz 40-lecia pracy 
twórczej, animator kultury, kapelmistrz Orkiestry Dętej 
Domu Kultury w Porąbce zdobywającej liczne nagrody 
i wyróżnienia w kraju i zagranicą    i Jolanta Danek. z 
okazji Jubileuszu 25-lecia funkcjonowania Zespołu Re-
gionalnego Pieśni i Tańca „Cepelia FIL - Wilamowice”, 
którego jest założycielem i kierownikiem.  
Nagrodę specjalną za działania na rzecz ochrony za-
bytków i dziedzictwa narodowego otrzymał Wiesław 
Zych właściciel Pałacu Kotulińskich, obiektu który wy-
różniono w konkursie Modernizacja Roku i uhonorowa-
no nagrodą specjalną od Ministerstwa Pracy  i Polityki 
Społecznej za restaurację i przystosowanie do potrzeb     
i możliwości osób niepełnosprawnych. 
Wyróżnienia za podejmowane inicjatywy w dziedzinie 
kultury na terenie powiatu bielskiego odebrali: Teresa 
Marekwica - prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy, 
członek Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzicy, 
Genowefa Kopeć - przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Międzyrzeczu Dolnym, założycielka i kie-

rowniczka Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie”, Danuta Pawlus - kie-
rownik artystyczny Zespołu Regionalnego „Jaworze”, członek Zarządu i kroni-
karz OSP Jaworze, pasjonatka propagowania stroju ludowego, gwary i kuchni 
regionalnej Śląska Cieszyńskiego, inicjatorka wiele imprez kulturalnych i Zofia 
Krupińska - prezes Stowarzyszenia Wspierania Kultury „Koliba” w Szczyrku, 
inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych, współorganizatorka Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej oraz Ochotnicza Staż Pożarna Międzyrzecze Górne za or-
ganizację wystawy obrazu wykonanego haftem krzyżykowym pt. „Bitwa pod 
Grunwaldem”, promującego wielkie wydarzenie historyczne. Statuetkę dla 
OSP w Międzyrzeczu Górnym odebrał Krzysztof Wieczerzak wicewójt gminy 
Jasienica i prezes Stowarzyszenia Miłośników Międzyrzecza. 
Nie zapomniano również o młodych twórcach, wyróżnienia z rąk starosty biel-
skiego Andrzeja Płonki i przewodniczącego Rady Powiatu Romana Migdała 
odebrali Paweł Brożek, Sebastian Gabryś z Czechowic – Dziedzic, Mateusz 
Gębala z Wilkowic, Jakub Folta z Bestwiny, Anna Zasada – Główka i Rafał 

Główka z Porąbki, Paweł Kohut z Jasienicy, Izabela Kurcjus z Jaworza, Ja-
cek Obstarczyk z Wilamowic z Kóz i Sławomir Ślosarczyk z Bestwiny.  
Starosta i przewodniczący Rady złożyli również podziękowania za współpracę 
z powiatem bielskim Markowi Małeckiemu dyrektorowi Domu Kultury w Ko-
zach za współpracę przy współorganizacji XIII Dożynek Województwa Ślą-
skiego w Kozach, Grzegorzowi Boboniowi dyrektorowi Centrum Kultury, 
Sportu i rekreacji w Bestwinie za współorganizację Powiatowego Przeglądu 
„Kulinarne Dziedzictwo”, Alinie Świeży – Sobel przewodniczącej Kapituły Na-
grody im.ks. Londzina za organizację wielu cennych przedsięwzięć z okazji 
obchodów 150-lecia urodzin patrona nagrody oraz Stanisławowi Paluchowi – 
prezesowi Towarzystwa Miłośników Szczyrku i Gizeli Markiewce skarbnikowi 
tego towarzystwa za współorganizację Powiatowego Zjazdu Towarzystw Re-
gionalnych w Szczyrku. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prezentująca ludowy strój wilanowski autor-
stwa Jolanty Danek, a jego atmosferę uświetnili Jacek Obstarczyk z gminy 
Wilamowice grą na pianinie oraz występ Mażoretek Gracja ze Starej Wsi pod 
kierownictwem Teresy Nycz nominowanej w roku ubiegłym do Nagrody staro-
sty bielskiego im. ks. Londzina. Na spotkanie przybyli poseł RP Stanisław Pię-
ta, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Janusz Buzek, radni Rady Powia-
tu: przewodniczący Roman Migdał, wiceprzewodniczący Bogusław Stolar-
czyk, Helena Byrdy – Przybyła, Alina Świeży – Sobel, Jacek Staszek, Jó-
zef Krajewski, Jan Borowski, Józef Herzyk, Józef Maziarz, Sławomir Ma-
sny, Grzegorz Boboń, wicestarosta Grzegorz Szetyński, członkowie Zarzą-
du Powiatu Renata Franasik i Stanisław Pięta, burmistrz Wilamowic Marian 
Trela, wiceburmistrz Czechowic – Dziedzic Maciej Kołoczek, wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski, wicewójt gminy Wilkowice Aleksander Adamiec, wi-
cewójt gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak, przewodniczący Rad Gmin 
powiatu, dyrektorzy domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń, organizacji i insty-
tucji działających na rzecz kultury oraz lokalne media. 

Alina Macher   www.starostwo.bielsko.pl
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O KS. JÓZEFIE LONDZINIE 
W 150 ROCZNICĘ URODZIN. 

 
W lutym br. mija 150. rocznica urodzin ks. 
prał. Józefa Londzina, duchownego, działacza 
społecznego i polityka na Śląsku Cieszyń-
skim. Macierz Ziemi Cieszyńskiej wraz          
z  władzami miejskimi Cieszyna i Kościołem 
ustanowili miniony rok 2012, Rokiem Księ-
dza Józefa Londzina wybitnego Syna Ziemi 
Cieszyńskiej. Z tej okazji grodzieckie koło na 

uroczystym spotkaniu   w dniu 22. stycznia uczciło pamięć ks. Londzi-
na realizując prelekcję poświęconą jego działalności. Temat przedsta-
wił  Wacław Grajewski, historyk, pracownik Książnicy Cieszyńskiej. 
Poniżej kilka ważniejszych wątków z relacji prelegenta. 

Ks. Józef Londzin urodził się w Zabrzegu 3. lutego 1862 r. Po ukoń-
czeniu Szkoły Ludowej uczył się w niemieckim gimnazjum w Bielsku, 
a następnie kontynuował naukę, studiując teologię w Seminarium Du-
chownym w Ołomuńcu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1889.r 
pracował, jako wikary w Strumieniu i Międzyrzeczu. W 1890 roku zo-
stał przeniesiony do Cieszyna, gdzie objął obowiązki starszego wika-
rego i kapelana więziennego. W rok później powierzono mu obowiązki 
redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej” czasopisma w języku polskim kol-
portowanego na ziemi cieszyńskiej. Tę funkcję sprawował z przerwa-
mi, aż do śmierci. Po powstaniu w 1895. roku Prywatnego Polskiego 
Gimnazjum w Cieszynie, a powołanego i prowadzonego przez Macierz 
Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego został w tej szkole katechetą. Ks. 
Londzin był związany z tą organizacją, pełnił w niej funkcję sekretarza 
i skarbnika, a w latach 1903 do 1904 pełnił w niej funkcję prezesa 

Był aktywnym działaczem wielu innych organizacji. W 1904 roku po-
wołał do życia organizację „Opieka nad Kształcącą się Młodzieżą Ka-
tolicką” im. Bł. Melchiora Grodzieckiego. W znacznym stopniu przy-
czynił się do powstania Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Be-
skid”, którego w latach 1912 do 1921 był prezesem. Z ramienia tej or-
ganizacji inicjował budowy polskich schronisk na Stożku i Ropiczce. 
Przejęte po ojcu zainteresowania etnograficzne i pasja gromadzenia 
przez niego przedmiotów zabytkowych zaowocowały powołaniem w 
1896. roku Muzeum Śląskiego w Cieszynie. Ks. Józef Londzin podej-
mował również działalność polityczną. Od 1903. roku kierował 
Związkiem Śląskich Katolików. Z ramienia tej organizacji został wy-
brany dwukrotnie (1907 i 1911) do Rady Państwa w Wiedniu. Działał 
na rzecz ugruntowania polskiej świadomości narodowej. Był współor-

ganizatorem wielu setek wieców z 
ludnością wiejską na Śląsku Cieszyń-
skim. Między innymi według „Gwia-
zdki Cieszyńskiej” Nr 56 z 1910. ro-
ku, ks. J. Londzin brał udział w dniu 
26. listopada 1910 r. w zgromadzeniu 
ludowym dla mieszkańców Grodźca   
i okolicy zorganizowanym w ówcze-
snej gospodzie p. Wojtonia w Grodź-
cu. Pod koniec I wojny światowej 
wraz z Janem Michejdą i Tadeuszem 
Regerem, stanęli na czele tworzącej 
się polskiej władzy, Rady Narodowej 
dla Księstwa Cieszyńskiego. W czasie 
wojny polsko-czeskiej w 1919 roku 
został wysłany na konferencję poko-
jową do Paryża, by bronić interesów 
ludności polskiej i zabiegać o przyłą-
czenie większości Śląska Cieszyń-
skiego do Polski. W latach 1919         
i 1922 był dwukrotnie wybierany na 
posła do sejmu polskiego, a w 1928. 
roku został członkiem senatu.           
W 1927. roku wybrano go burmi-
strzem miasta Cieszyna, funkcję tę 
pełnił aż do śmierci. Zmarł 21 kwiet-
nia 1929 roku. Spotkanie, którego 
współorganizatorem był GOK w Ja-
sienicy, uświetnił nagrodzony grom-
kimi brawami przez uczestników spo-
tkania, występ Kwartetu Muzycznego 
z Jasienicy.  Na zakończenie prowa-
dzący spotkanie wiceprezes Józef 
Król podziękował prelegentowi za 
przedstawienie tematu, a członkom 
zespołu za koncert. 

Oprac. Edward Cichy. 
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1 MARCA - NARODOWY DZIE Ń PAMIĘCI       
„ŻOŁNIERZY WYKL ĘTYCH"  

 
Szanowni Państwo, 
 

     Po raz trzeci obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnie-
rzy Wyklętych". 
W ostatnich latach ich bohaterska i tragiczna zarazem historia coraz 
częściej staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród przedstawi-
cieli młodego pokolenia. Z roku na rok przybywa działań zarówno orga-
nizowanych przez instytucje państwowe (na czele z IPN), jak  i inicjo-
wanych przez różnego rodzaju organizacje społeczne.  

Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy Wyklętych nie wynika je-
dynie  z faktu, że były one przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane.  

Historia całych oddziałów  i pojedynczych żołnierzy powojennego 
podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do dzia-
łania na rzecz wspólnego dobra.  
Zachęcam Państwa do skorzystania w tym wyjątkowym dniu z oferty 
edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej oraz współpracujących z nami 
organizacji 
                       

Dr Łukasz Kamiński 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

 

 

����        ���� 

Mam nadzieję, że i w naszych szkołach, nie za-
brakło woli i zapału pedagogów, by przypomnieć wy-
chowankom o tych Bohaterach, którym przez lata tota-
litarnego, bolszewickiego systemu odmawiano wszel-
kich praw, włącznie z prawem do godnego pochówku.  
       Może i w naszych rodzinach byli lub są jeszcze 
tacy Bohaterowie, albo pozostali w pamięci potom-
nych. O Nich musimy zawsze pamiętać. Im bowiem 
zawdzięczamy, że Ojczyzna nie umarła. 
 

Serdecznie proszę wychowawców młodego pokolenia, 
o podzielenie się  z nami, w jaki sposób przybliżyli 
dzieciom i młodzieży ten skrywany przez wiele lat roz-
dział naszej historii. 
             

 Niech przydrożne krzyże,  
             też przypomną nam  
             i te bolesne wydarzenia. 
                                                      red. R.Bożko 

Izabela Majcher 
  

krzyże 
 
niewysokie krzyże 
przy szosach 
 
niewielkie znaki  
wielkich tragedii 
 
młody 
zdrowy 
piękny 
 
zbyt duża była tylko prędkość 
 
mijając je 
zawsze zostawiam tam modlitwę 
 
tak na wszelki wypadek 
który mnie nie spotka dzięki  
Krzysztofowi 
 

ale muszę uważać 
bo ten Święty 
strasznie zawalony robotą 

Podziękowania za okazane współczucie, złożone wieńce i kwiaty, 
zamówione Msze Św. oraz udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Karola Czakon 

Księdzu Tomaszowi sprawującemu Mszę Św., Ochotniczej Straży Pożarnej         

z Iłownicy i Roztropic, Pracownikom Urzędu Gminy Jasienica,  
Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle, 

rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim przybyłym 
  

składają 
                                  żona z córkami 
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NOWY KLUB JAZDY KONNEJ W MI ĘDZYRZECZU 
– KJK SOLKA MI ĘDZYRZECZE 

 
W styczniu 2013 roku z inicjatywy właścicieli stajni w Mię-

dzyrzeczu został zarejestrowany Klub Jazdy Konnej, o nazwie 
KJK Solka. Po wielu staraniach i pokonując kolejne przeszkody 
udało się właścicielom Andrzejowi i Aleksandrze Solarz stwo-
rzyć miejsce przyjazne koniom i jeźdźcom Wzorując się na wy-
sokich standardach znanych ośrodków jeździeckich w Polsce, 
właściciele podjęli trud promowania i rozpowszechniania spor-
tów konnych.  

W dniu dzisiejszym na obiekt składa się stajnia drewniana 
mogąca pomieścić 14 koni, w której znajdują się siodlarnie- 
pomieszczenia do przechowywania sprzętu jeździeckiego, hala 
o wymiarach 20/30m umożliwiająca cieszenie się jazdą konną 
bez względu na warunki pogodowe, karuzela dla koni, która jest 
ważnym elementem treningu, posiadamy również 2 zewnętrzne 
ujeżdżalnie, które zostaną oddane do użytku na wiosnę 2013r. 
W trakcie rozbudowy znajduję się budynek socjalny, w którym 
mieścić się będzie sala klubowa oraz taras widokowy skierowa-
ny na główną ujeżdżalnię. 
Obecnie w budynku socjalnym jest sala kominkowa, stanowiąca 
pomieszczenie kameralne spotkań klubowiczów i wszystkich 
gości odwiedzających ośrodek. 

Obiekt otoczony jest 10 hektarami po-
wierzchni, wykorzystywanej na pastwiska 
dla koni jak i do jazdy konnej w terenie. Do-
datkową zaletą miejsca jest niezwykły spokój 
leśnego krajobrazu oraz piękne widoki, któ-
rymi cieszyć się mogą jeźdźcy z grzbietu 
swojego wierzchowca.  
Ośrodek oferuje:  
o Jazdę konną dla początkujących jeźdźców 
o Jazdę konną dla średniozaawansowanych  

i zaawansowanych jeźdźców 
o Szkółkę jeździecką dla dzieci 
o Wyjazdy w teren 
o Zajęcia indywidualne i treningi skokowe 
o Dzierżawa koni 
o Boksy do wynajęcia dla koni  
Głównym celem ośrodka jest stworzenie 
miejsca, gdzie ludzie kochający konie mogą 
czuć się szczęśliwi i cieszyć się swoją pasją. 
 
 

 
Naszą stajnię może odwiedzić każdy, kogo zainteresował powyższy artykuł 

Serdecznie zapraszamy !!! ☺☺☺☺ 
Aleksandra Solarz 
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA 
 

 
POTYCZKI  Z  GWAR Ą… 

 
X Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski „Czy 

znasz gwarę Śląska Cieszyńskiego?” pod patronatem 
Starosty Bielskiego i Wójta Gminy Jasienica, odbył się 
7. lutego 2013. roku sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy. Udział w nim brali uczniowie czterech 
gimnazjów z: Jaworza, Pierśca, Chybia i Jasienicy. 
Wszyscy uczestnicy byli ubrani w piękne stroje ludo-
we. Pomimo stresu, poradzili sobie świetnie. Podczas 
gdy jury w składzie: Maria Hareńczyk – dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, Jan Chmiel 
– poeta i muzyk, Józef Niesyt – gawędziarz oraz Doro-
ta Pękala – dyrektor Gimnazjum w Jasienicy, udało się 
na naradę, wszystkim uczestnikom czas umilił zespół 
wokalny Gimnazjum w Jasienicy pod opieką Stanisła-
wa Urbana, wykonując piękne pieśni ludowe, m.in.: 
,,Głęboka studzienka” czy ,,Zachodzi słoneczko”. Po 
występie wszyscy udali się na słodki poczęstunek,       
a jury musiało się poważnie zastanowić, jaki werdykt 
wydać, gdyż poziom jak co roku, był bardzo wysoki. 
Uczestnicy z bijącym sercem oczekiwali wyników. 
Każdy miał nadzieję, że zdobędzie choćby najmniejsze 
wyróżnienie. 
Kiedy nareszcie jurorzy podjęli decyzję, wszyscy po-
wrócili na swoje miejsca, by usłyszeć, kto zasłużył na 
laury. Zanim to jednak nastąpiło, głos zabrał Jan 
Chmiel, dzieląc się wskazówkami dotyczącymi po-
prawnego akcentu, a następnie wyrecytował wiersz 
własnego autorstwa. Przemówił również Józef Niesyt, 
a potem trzymani w napięciu, uczestnicy poznali wy-
niki. Wyróżnienia zdobyli: duet Szymon Janota i Szy-
mon Ryszka oraz Sonia Labzik.                           
Na III miejscu podium stanęła Paulina Westermann, 
tuż przed nią na II miejscu Przemysław Kocur. 

I miejsce w X Międzygimnazjalnym Konkursie Re-
cytatorskim ,,Czy znasz gwarę Śląska Cieszyńskie-
go?” zdobyły Karolina Ryrych i Marta Maciejew-
ska. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz 
pendrivy, a oprócz tego wszyscy uczestnicy dostali 
dyplomy za udział i drobne upominki. Zakup nagród 
możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Rady Ro-
dziców Gimnazjum w Jasienicy, Wójta Gminy Jasieni-
ca oraz Starosty Bielskiego. Dzięki uprzejmości Dy-
rekcji Gminnego Ośrodka Kultury i Zarządu Koła Go-
spodyń Wiejskich w Jasienicy, organizatorzy mogli 
nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń i wyposażenia, 

za co serdecznie dziękujemy. 
Konkurs był bardzo miłym spotkaniem, nie brakło 
śmiechu i radości. Uczestnicy wzięli sobie do serca ra-
dy jury i na pewno popracują nad gwarą, a w przy-
szłym roku będziemy mogli ponownie zachwycać się 
cudowną recytacją.     

Kinga Huczko 
Koło dziennikarskie Gimnazjum w Jasienicy 

 

PO ANGIELSKU  

I Gminny Konkurs Kol ęd i Piosenek w języ-
ku angielskim, odbył się 30. stycznia 2013. r., w Szkole 
Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce. Brali 
w nim udział uczniowie klas I-III , szkół podstawowych 
Gminy Jasienica. Wszyscy uczestnicy, pomimo tak 
młodego wieku, prezentowali wysoki poziom umiejęt-
ności wokalnych i językowych. Podczas rywalizacji pa-
nowała miła i radosna atmosfera, widoczna na twarzach 
uczniów, którzy pomimo tremy, potrafili fantastycznie 
się zaprezentować. Zwycięzcą konkursu został Zespół 
Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusz Kościuszki w Ja-
sienicy, drugie miejsce zajął  Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy, a III miej-
sce Szkoła Podstawowa im. Rudolfa Gila w Święto-
szówce. Jury przyznało również wyróżnienie. Otrzyma-
ła je uczestniczka, która szczególnie ujęła swoim śpiewem i dykcją w języku angielskim wszystkich obecnych 
na sali słuchaczy, a jest nią Julia Sojka z ZSP w Rudzicy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. 
Sponsorem upominków było wydawnictwo „Pearson” oraz księgarnia językowa „Za Orłem”.  

Ewa Kalita 
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA  

HEJ KOL ĘDA, KOL ĘDA … 

20. stycznia 2013 r. w kościele pod wezwaniem 
błogosławionego Jana Pawła II w Iłownicy odbyło się 
tradycyjne kolędowanie uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy. Kolędą „Lulajże Jezu-
niu…”, wykonaną na organach, rozpoczął wspólne 
spotkanie Łukasz Ćmok, uczeń klasy VI. Serdecznie 
wszystkich zebranych przywitała dyrektor Ewa Sowa i 
zaprosiła do wysłuchania całego programu. Po czym, 
wystąpił chór nauczycieli pod kierownictwem pani dy-
rektor, co było z pewnością niespodzianką dla wszyst-
kich. Wykonał acapella 3 kolędy: „Szczęśliwa koleb-
ko”, „Jezu śliczny kwiecie” oraz „Z narodzenia Pana”. 
Chór stanowi 10 nauczycielek, wspomagany jest przez 
dwa głosy męskie i dwa głosy żeńskie – spoza grona 
pedagogicznego. W dalszej części wystąpił nasz ze-
spół muzyczny, który liczne sukcesy zawdzięcza pro-
wadzącej Marii Szubert.  

  Uczennice klas: II i III Justyna Greń, Stefania Zbi-
jowska i Izabela Białek, z towarzyszeniem zespołu, 
wykonały 3 kolędy: „Mroźna cisza”, „Tryumfy Króla 
Niebieskiego” oraz „Gdy śliczna Panna”. Po występie 
zespołu muzycznego nadszedł czas na wykonanie ob-
rzędu kolędniczego, na podstawie tekstu Józefa Szen-
dzielorza pt.: „Jak to dawniej na wsi kolędowano”. 

Przedstawili go członkowie, powstałego w tym roku w 
naszej szkole, Zespołu Regionalnego „Szwarne dziec-
ka”. Warto dodać, że tym występem zespół zdobył 
wyróżnienie w konkursie gwary  „Po cieszyńsku po 
obu stronach Olzy”, w Ustroniu oraz I miejsce           
w Gminnym Przeglądzie Jasełek i Obrzędów Kolędni-
czych w Rudzicy. Zespół prowadzą: Maria Szubert      
i Małgorzata Krehut-Skoczylas.  
  Koncert miał charakter charytatywny, a pieniądze 

zebrane po występach tradycyjnie zostały przeznaczo-
ne na zakup potrzebnych instrumentów dla zespołu 
muzycznego oraz na akcję „Pola Nadziei”. Dzięki 
ofiarności wszystkich udało nam się zebrać 657 zło-
tych.  
Dziękujemy bardzo za szczodrość i zapraszamy na ko-
lędowanie w przyszłym roku! Mamy nadzieję, że jesz-
cze liczniej przybędą na wspólne kolędowanie miesz-
kańcy Iłownicy i Landeka, bo z myślą o nich, wszyst-
kie te starania. Dziękujemy również księdzu probosz-
czowi Janowi Gustynowi i księżom wikarym, za 
udział we wspólnym kolędowaniu oraz za udostępnie-
nie świątyni na nasze występy.  

Jolanta Zienkiewicz (nauczyciel ZSP  
Iłownica i członek chóru) 

  

���� PRZYJDŹ  ���� ZOBACZ       ����   ZAPISZ SIĘ     

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, 

który odbędzie się 16 marca 2013 r. od godziny 14.00 do 18.00. 
 

                                Uczniowie przybliżą fascynujący świat  bohaterów  
literackich oraz zaprezentują swój talent aktorski, czas umili  
także słodki poczęstunek.  

   Uczniowie, Pracownicy oraz Dyrektor 

                       Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila  w Świętoszówce.... 
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA 

Ferie z myśliwymi 
 

Z inicjatywy dyrektora  i grona pedagogicznego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy, w ramach zorgani-
zowanego wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych, 
do szkoły zaproszono myśliwych z Koła Łowieckiego 
„Ślepowron”. W spotkaniu uczestniczyły klasy I-III, IV-
VI szkoły podstawowej oraz grupa dzieci z przedszkolnej 
zerówki. Ze strony koła łowieckiego w spotkaniu wzięli 
udział: prezes Andrzej Szimke, wiceprezes Kazimierz 
Neter, łowczy Dominik Świńczyk oraz sygnalista Stani-
sław Rajba. Zanim prezes zdążył wszystkich przywitać 
myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”, emocji było już 
co niemiara - gdy sygnalista wykładał do prezentacji in-
strumenty muzyki myśliwskiej. A kiedy zagrał pierwszy 
sygnał, dzieci odruchowo zatkały uszy, bowiem bardzo 
duża energia rogu myśliwskiego skupiona w niewielkim 
pomieszczeniu, była silnym wrażeniem, co podniosło 
jeszcze bardziej emocje. Prezes przedstawił dzieciom 
podstawowe zasady troski o środowisko i bytujące w nim 
zwierzęta. Gdy został poruszony temat dokarmiania 
zwierząt, wywiązała się gorąca dyskusja. Dzieci bardzo 
aktywnie brały udział w spotkaniu, do tego stopnia, że 
przedszkolaki z zerówki odłożyły wyjście na obiad, na co 
wychowawczyni zmuszona była przystać.  Poruszanymi 
tematami z dziedziny łowiectwa, dzieci bardzo się zain-
teresowały. Stawiały szereg często zaskakujących pytań. 
Dzieliły się też własnymi doświadczeniami  z obserwacji 
świata zwierząt. Łowczy opowiadał o zasadach prowa-
dzenia polowań i związanych z tym tradycjach. Sygnali-
sta przedstawił historię powstawania sygnałów, jako spo-
sobu kierowania łowcami. Z czasem sygnały rozwinęły 
się w muzykę myśliwską, zaczęły też służyć oprawie 
uroczystości myśliwskich, a poprzez wybitnych kompo-
zytorów weszły na trwałe do historii muzyki. Przy tej 
okazji przedstawił rozwój instrumentów myśliwskich i 

zaprezentował wybrane sygnały. Dzieci poznały instru-
menty myśliwskie o rodowodzie z tradycji pszczyńskiej, 
zwane plessami, a były aż trzy egzemplarze do pooglą-
dania i posłuchania ich dźwięków. Zaprezentowano też 
instrumenty myśliwskie o rodowodzie francuskim. Był to 
duży par force oraz waltornia, na których zostały również 
przedstawione przykłady muzyczne. Spotkanie przedłu-
żyło się ponad planowany czas, bo pytaniom nie było 
końca.  Do zainteresowanych tą tematyką dołączyli także 
wychowawcy.  Podsumowując spotkanie można powie-
dzieć, że dzieci wyniosły z  niego bardzo dużo wiedzy, a 
„myśliwy” stał się osobą mniej obcą. Z kolei, z perspek-
tywy koła łowieckiego możemy powiedzieć, że został 
zrealizowany jeden z istotnych postulatów jakie ma koło 
w swoich uchwałach,  a mianowicie - działania na rzecz 
uświadamiania społeczeństwa, co do znaczenia gospo-
darki łowieckiej we współczesnym świecie. Spotkanie z 
myśliwymi   w szkole w Rudzicy, było już kolejnym z 
dziećmi. Wcześniej spotkania z grupami dzieci ze szkoły         
w Iłownicy miały miejsce w domu myśliwskim. 

Stanisław Rajba 

ŁAZIA ŃSKI BAL 
 

W oddziale przedszkolnym, Szkoły Filialnej w Ła-
zach, 7. lutego 2013r., odbył się bal karnawałowy. Na 
pięknie udekorowanej sali pojawiły się księżniczki, 
wróżki, policjant, klown, król oraz kowboj. Widziano 
również pieska, dwóch  spidermanów, czarownicę,        
piłkarza i Hawajkę. Po uroczystym rozpoczęciu,  na-
stąpiła prezentacja strojów. Każdy mógł podziwiać 
pomysłowość oraz piękno przebrań przybyłych  na bal 
dzieci. Wszyscy uczestnicy korowodu zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami oraz słodką niespodzianką. 
Podczas imprezy grała skoczna muzyka, w rytm której 
dzieci radośnie pląsały. Nie zabrakło również weso-
łych zabaw i konkursów. O wrażeniach z balu mogli-
śmy porozmawiać przy słodkim  poczęstunku, przygo-
towanym przez rodziców.  

Teraz z niecierpliwością czekamy na kolejny bal, 
który odbędzie się ... już za rok!                                                                                                      Beata Świst 
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Z SZKOLNEGO PODWÓRKA  
 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzicy. 

 
Tegoroczny program zajęć skierowany był do wszystkich 

chętnych dzieci, które uwielbiają zajęcia sportowe, plastyczne, 
gry zespołowe oraz dla tych, które nie miały pomysłu jak cie-
kawie spędzić ferie. 

 Zajęcia rozpoczynały się codziennie o godz. 900, a kończyły 
o godz.1400. Wzięło w nich udział 36 dzieciaków. Dzięki pozy-
skaniu od sponsorów artykułów spożywczych oraz środków fi-
nansowych z Rady Rodziców i Spółdzielni Uczniowskiej koszt 
tygodniowego pobytu dla jednego dziecka to tylko 60 zł.  

 Uczestnicy zimowiska mieli zapewniony ciepły posiłek każ-
dego dnia oraz liczne atrakcje. Jedną z nich był wyjazd do Be-
skidzkiego Centrum Nauk, w Świnnej koło Żywca. Podczas 
czterogodzinnych warsztatów, dzieci miały okazję zobaczyć 
pokazy z ciekłym azotem, które pozwalały przybliżyć każdemu 
magię i tajemnice niskich temperatur. Wykonywane doświad-
czenia, wizualnie wyglądały bardzo efektownie. Powstawało 
dużo "dymu", wybuchów, które były następstwem wysokiej roz-
prężności ciekłego azotu.  
Ponadto dzieci korzystały z interaktywnej wystawy fizycz-
nej. Na sali znajdowało się 55 stanowisk, na których mogły sa-
modzielnie wykonywać doświadczenia fizyczne. Uczniowie za-
nurzając statki egipskie poznawali siły wyporu. Bawiąc się ko-
łyską Newtona, poznawali prawo zachowania pędu. Dotykając 
kuli plazmowej uczyli się o stanach skupienia materii. Więc za-
bawa stawała się jednocześni nauką. 

      Ponieważ pogoda dopisała dzieci korzystały z uroków zimy 
- lepiły budowle śniegowe, wykonały trzymetrowego misia, 
zjeżdżały na sankach, ślizgaczach, pokonywały zimowe tory 
przeszkód.  W ramach zajęć dzieci miały okazję spotkać się z: 
o Przedstawicielami z Koła Łowieckiego „Ślepowron” z Rudzi-

cy. Myśliwi przybliżyli historię koła, opowiadali o zwierzętach 
żyjących na naszych terenach, zaprezentowali hymn koła 
łowieckiego oraz sygnały łowieckie. Ponadto uczniowie mieli 
okazję obejrzeć instrumenty, na których grane są  sygnały 
łowieckie; 

o Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudzicy. Pod czuj-
nym okiem pań i dzięki ich sprawnym rękom dzieci samo-
dzielnie robiły ciasto na faworki (po naszemu „chrust”), for-
mowały je, ale największą radość sprawiła im oczywiście 
konsumpcja tych wypieków; 

o Plastyczkami z Rudzicy, których zgrabne paluszki pokazały 
dzieciom, jak prosto wykonać piękne bransoletki, naszyjniki, 
fantazyjne pierścionki, a nawet kolczyki, zawieszki do tele-
fonów.  

Na zakończenie zimowiska wszyscy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz słodycze. 
 
Sponsorami, którym dyrektor i nauczyciele pragną podzięko-
wać, za bezpłatne przekazania produktów spożywczych są  
państwo Pilarz właściciele sklepu „ U Krzyśka” oraz państwo 
Pilarscy 
Zorganizowanie zajęć nie byłoby możliwe bez wsparcia Rady 
Rodziców oraz Spółdzielni Uczniowskiej działającej w naszej 
szkole.  

Okazuje się, że niektórzy uczniowie chcą spędzać swój 
wolny czas również  w szkole. Z jednej strony jest to spowodo-
wane tym, że niezbyt często wyjeżdżają poza teren zamiesz-
kania, co wynika z niedostatków materialnych, czy pewnych 
zaniedbań. Z drugiej strony dzieci wybierają pobyt w szkole, bo 
nie chcą same siedzieć przed telewizorem czy komputerem. 
To, że organizowane zajęcia miały sens można było poznać po 
rozradowanych, uśmiechniętych buziach. Pobyt na zimowisku 
dostarczył im wielu niezapomnianych wrażeń.  

Dorota Duława 

 

IX TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA 

 
5. lutego br. w ZSP, w Grodźcu odbył się IX TURNIEJ 

HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ dla szkół podstawowych  naszej 
gminy. W tym roku do rywalizacji przystąpiło siedem szkół. W 
imieniu organizatorów, zawodników i ich opiekunów uroczyście 
przywitała  dyrektor ZSP w Grodźcu Krystyna Pniewska, a ofi-
cjalnego otwarcia zawodów dokonał zastępca wójta Krzysztof 
Wieczerzak, który życzył wszystkim uczestnikom wspaniałej 
zabawy i rywalizacji w duchu fair-play. Zgodnie z tradycją tur-
nieju wykonał serię rzutów karnych, bramkarzom poszczegól-
nych drużyn.  
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Tak więc, 
każda drużyna musiała rozegrać aż 6 meczów. Od pierwszego 
gwizdka widać było nie tylko ogromne zaangażowanie i wolę 
walki, ale także spore umiejętności młodych piłkarzy. Piękny 

puchar i komplet medali przygotowany dla najlepszych był do-
datkowym dopingiem w walce o zwycięstwo. 
Po rozegraniu 21 meczów wyłoniono najlepszych. Mistrzem 
turnieju została drużyna ZSP Mazańcowice, II miejsce wywal-
czyła SP w Świętoszówce, a III miejsce SP w Jasienicy. 

Gratulując zwycięzcom sukcesu, a wszystkim uczestnikom 
wspaniałej, sportowej postawy, już dziś zapraszamy na X jubi-
leuszowy turniej w przyszłym roku. 

Składamy ogromne podziękowanie Wójtowi Gminy Jasieni-
ca, Bankowi Spółdzielczemu w Jasienicy, firmie „Ustronianka” 
oraz firmie PPHU Pekan P. Pytel &K. Kajor za wszelką pomoc, 
dzięki której zorganizowano imprezę, przygotowano posiłek 
oraz drobne nagrody dla wszystkich uczestników. 

Organizator Katarzyna Wałęzka 

Dzień Otwarty  Szkoły i Przedszkola w Grodźcu. 
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27. lutego 2013 roku, w Zespole Szkolno- Przed-

szkolnym w Grodźcu, zostały zorganizowane zajęcia 
otwarte dla dzieci pięcio-, sześcio- i siedmioletnich 
oraz  ich rodziców zamieszkałych w Grodźcu i jego 
okolicach.  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Wszystkich przybyłych przywitała dyrektor pla-
cówki Krystyna Pniewska, zachęcając do udziału     
w zajęciach,  zwiedzenia szkoły i przedszkola, życząc 
uczestnikom miłych wrażeń. 

W  pierwszej części wystąpił zespół wokalno-
taneczny, prezentując repertuar regionalny Śląska 
Cieszyńskiego oraz taniec nowoczesny.  Następnie 
dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w zajęciach 
otwartych, prowadzonych metodą stacyjną w poszcze-
gólnych salach. W pierwszej kolejności odbyły się za-
jęcia  z języka angielskiego, na których dzieci po-
znawały nowe słówka, zwroty, słuchały nagrań i pod-
pisywały swój autoportret. Później wzięły udział w za-
jęciach matematycznych, prowadzonych przy pomo-
cy tablicy interaktywnej, gdzie w zabawowy sposób 
uczyły się dodawania i odejmowania. Nie obyło się 
jednakże bez pomocy dużego  liczydła, więc tutaj no-
woczesność spotkała się z tradycją.  Po potyczkach     
z matematyką przyszedł czas na zajęcia muzyczno-
ruchowe, podczas których dzieci nie tylko nauczyły 
się nowej piosenki, ale również przygotowały do niej 
układ choreograficzny i akompaniament na instrumen-
tach perkusyjnych. Rozśpiewani mali artyści wyruszy-
li do kolejnej stacji, gdzie czekały na nich ciekawe za-
jęcia plastyczne. Dzieci wykonywały trójwymiarową 
kredkę, nadając jej cechy szkolnego kolegi. Wykonaną 
kredkę-kolegę zabrały ze sobą na pamiątkę. Wreszcie  
odwiedziły salę gimnastyczną, gdzie wzięły udział w 
zmaganiach sportowych. Pokonywały tory prze-
szkód, korzystały z trampoliny, bawiły się chustą ani-
macyjną. Mogły również obserwować trening łuczni-
ków. Próbowały swoich sił strzelając z łuku pod kie-
runkiem trenera. 

Podczas dnia otwartego rodzice z młodszymi po-
ciechami mogli wziąć udział w zabawie na sali 
przedszkolnej. Wszystkie dzieci bardzo chętnie i ak-

tywnie uczestniczyły  w przygotowanych zajęciach,    
a podejmowanym przez nie działaniom towarzyszyły 
pozytywne emocje.  

Na zakończenie, dyrektor ZSP podziękowała mi-
łym gościom za przybycie i aktywny udział w zabawie 
oraz nauczycielom za wspaniałe przygotowanie zajęć. 
Jednocześnie zaprosiła dzieci i rodziców  w mury na-
szej placówki.  

Organizatorzy 

 

Strategia karp - panel dyskusyjny  
 

Przedsięwzięcie „STRATEGIA KARP 2020” jest 
ważnym projektem z punktu widzenia działalności ry-
backiej. Planowanym celem operacji jest analiza pro-
blematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów 
LGR biorących udział w projekcie wraz   z diagnozą      
i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego. 
Przedsięwzięcie powstanie na bazie wymiany wiedzy   
i doświadczeń osób związanych z rybactwem. Doku-
ment będzie zawierał 9 bloków tematycznych, które 
zostaną opracowane przez ekspertów przy ścisłej 
współpracy z LGR-rami ze szczególnym uwzględnie-
niem sektora rybackiego. Wykonawcy Karp 2020 
opracują przyporządkowane im bloki na podstawie ba-

dań i konsultacji z sektorem rybackim z terenu wszyst-
kich LGR-ów biorących udział w projekcie w ramach 
osi 4 PO Ryby środek 4.2 „Wsparcie na rzecz współ-
pracy międzyregionalnej i międzynarodowej”. 
Przedkładamy do dyspozycji rybaków i innych zainte-
resowanych panel dyskusyjny umożliwiający w sposób 
bezpośredni włączenie się w tworzenie Strategii KARP 
2020. W imieniu ekspertów zapraszamy do współpra-
cy: zamieszczania własnych uwag, tematów wartych 
poruszenia, jak i analizy przedstawionego materiału 
przez eksperta wraz z wyrażaniem własnej opinii. 

Panel dyskusyjny: http://www.swietokrzyski-
karp.pl/karp2020/ 

WYRÓŻNIENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 
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93 – rocznica Zaślubin Polski z Morzem jest okazją, by przy-
pominać wydarzenia, które miały miejsce 10 lutego 1920 r. w 
Pucku, ale także honorować instytucje i osoby, które przez te 
lata wierne były przesłaniu ks. Stanisława Staszica – „Trzy-
majmy się morza”.  
Od 15 lat realizację tej idei szczególnie wspiera Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej  - Rada i Zarząd. Materialnie oraz 
poprzez Miesięcznik Informacyjny „Mój Powiat” pomagają 
Okręgowi Ligi Morskiej i Rzecznej w Bielsku-Białej w działal-
ności na rzecz wychowania morskiego dzieci    i młodzieży na 
swoim terenie. Dlatego podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 28 
lutego 2013 r. Prezes Okręgu Edward Szpoczek dziękował za 
to, oraz przypomniał, że utworzone w 1918 Stowarzyszenie 
„Bandera Polska”, które dzisiaj nosi nazwę „ Liga Morska” by-
ło ogólnopolskim ruchem społecznym, który miał wspierać od-
rodzoną po latach niewoli Ojczyznę w zagospodarowaniu przy-
znanego przez Traktat Wersalski skrawka wybrzeża bałtyckie-
go, pomagać w tworzeniu Polskiej Marynarki Wojennej i Han-
dlowej, a także propagować w narodzie przywiązanie do mo-
rza.  
Do tej pracy dołączyli w 1936 r. mieszkańcy Podbeskidzia. 
Wielotysięczna rzesza, zebrana nad brzegami utworzonego na 
Sole Jeziora Międzybrodzkiego, brała udział w otwarciu i po-
święceniu Zapory i Elektrowni „Porąbka”.  
Uczestnicy uroczystości, wśród których był Premier Eugeniusz 
Kwiatkowski i Metropolita ks. bp Adam Sapieha, demonstro-
wali swoje przywiązanie do morza, ale i włączyli się w akcję 
zbierania pieniędzy na budowę floty. Z tych składek został 
zbudowany np. ORP „Orzeł”. Wielu z nich wstępowało do „Li-
gi Morskiej i Kolonialnej”, posiadającej prężnie działające Od-
działy w Bielsku, Czechowicach, Cieszynie, Międzybrodziu, 
Żywcu itd. Młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy usłyszeli o 
Bałtyku, zapałali miłością do morza, wybierając służbę i pracę 
na morzu jako swoje życiowe powołanie. Obecnie, gdy jak się 
wydaje tego entuzjazmu jest jakby mniej, bielska Liga stara się 
kształtować i stale rozwijać świadomość morską społeczności 
lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, 
jako jednej z podstaw bytu narodowego. Mimo, że tak oddaleni 
od morza, 405 członków 26 szkolnych kół jest najlepszych w 

corocznym, ogólnopolskim rankingu, zdobywając 
cenne nagrody np. rejsy żaglowcem „Iskra”, pro-
mami do Danii i Szwecji, flisy po Odrze i Wiśle 
itp. 
 
 
 
Rozumieją bowiem, że: 
„Chmury wędrują nad morzem 
by zatrzymać się wśród gór. 
Morze, góry i chmury 
znają się od samego początku. 
Rozdzielona, a przecież blisko z sobą związana 
niewątpliwa rodzina. 
Nie istnieje czas dla morza i gór. 
Czas ucieka i ucieka z chmurami 
które bezustannie rodzą się i giną. 
A światło wpada do morza, 
woda wsysana przez usta światła 
staje się bezkształtną ciemnością 
która dryfuje w przestworzu, 
by sadzić las deszczu nad górami.”(Artur Lund-
kvist) 
Ten nierozerwalny związek rozumie też Rada Po-
wiatu i dlatego Zarząd Główny LMiR „w dowód 
uznania za wielki wkład w wychowanie morskie 
młodych pokoleń, rozwój, umacnianie idei i du-
cha trwania Polski na Morzu” przyznał jej 
Krzy ż Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari No-
stro”.  Odbierając  odznaczenie z rąk przedstawi-
cieli Okręgu – Edwarda Szpoczka, Jerzego Ryry-
cha i Andrzeja Stąsieka, Przewodniczący Rady 
Roman Migdał podziękował za to wysokie wyróż-
nienie oraz zapewnił, że Rada i Zarząd Powiatu 
będą otwarci na dalszą współpracę. 

 tekst –Edward Szpoczek 
zdjęcia Jarosław Jesionka

„Brrr zimno... czyli ciekły azot” 
 

 „Brrr zimno... czyli ciekły azot” - pod takim tytułem 
przebiegły niezwykle widowiskowe warsztaty, przepro-
wadzone przez ekipę Pana Korka. Uczestnicy spotkania 
mogli się przekonać jak niska temperatura  (minus 
196°C), zmienia właściwości różnych materiałów 
i przedmiotów. W  zaimprowizowanym laboratorium 
młodzi naukowcy wykonali także doświadczenia doty-
czące związku temperatury, ciśnienia i objętości dla ga-
zów. Bananowy młotek i szklane róże, azotowa armata, 
oddychające balony czy zamrożony czajnik - to niektóre 
z licznych eksperymentów przeprowadzonych podczas 
warsztatów. Spotkanie zakończyło wielkie ale bezpiecz-
ne BUM oraz degustacja ... azotowych lodów. 
Pokaz odbył się 12 lutego 2013 r. w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy. 
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SANTIAGO ROZKOŁYSZE W NASZYCH SERCACH DZWONY. 
 

Uczestnicy spotkania w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Jasienicy mieli okazję już po raz drugi wę-
drować szlakiem św. Jakuba. Tym razem naszą prze-
wodniczką była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Czechowicach-Dziedzicach Pani Ewa Kmiecik-
Wronowicz.  

Pani Ewa szlak św. Jakuba przemierzyła w dniach 
od 4. maja do 4. czerwca 2012 roku, a swoimi przeży-
ciami podzieliła się z nami 11. lutego 2013 r. Swoje 
Camino rozpoczęła w Pampelunie i po miesiącu dotar-
ła do Santiago de Compostela. Na wstępie Pani Ewa 
przedstawiła historię św. Jakuba i opowiedziała o tym, 
skąd wzięła się tradycja pielgrzymowania do jego gro-
bu. Camino może być przemierzane pieszo, rowerem 
lub konno, a szlak pieszej wędrówki naszego gościa to 
siedemset kilometrów i 183 miejscowości: duże, 
mniejsze i całkiem małe z kilkorgiem mieszkańców. 
Zdarzały się również miejscowości ze średniowieczną 
zabudową całkowicie wyludnione. Na całej trasie jest 
mnóstwo starych kościołów. Niestety, często zamknię-
tych z powodu braku wiernych. W czasie prelekcji 
mogliśmy wysłuchać wielu legend związanych z cie-
kawymi postaciami i miejscami mijanymi przez piel-
grzymów. Trudy wędrówki wynagradzały piękne kra-
jobrazy, które i my mogliśmy oglądać na ekranie       
w czasie prezentacji multimedialnej. 
  Nasza prelegentka podkreśliła, że nie trzeba się 
bać trudu wędrówki, już po 2.-3. dniach wszyscy piel-
grzymi są przyjaciółmi, bo są równi, nie ma różnic na-
rodowościowych, religijnych, językowych itd. Ludzie 
pielgrzymują z różnych powodów np.: zbawienie du-
szy, pokuta, wyrażenie skruchy, oddanie czci świętym, 
intencje własne i bliskich. Drodze towarzyszy nie-
ustanna modlitwa, za to co było dane, jest i będzie da-
ne, a cisza nastraja do wsłuchiwania się we własne 
wnętrze i pogłębia wiarę. 

Pani Ewa przygotowywała się do pielgrzymki od 
stycznia 2012 roku. Raz w tygodniu pokonywała trasy 
20-30 km. Na Camino najbardziej dawały się jej we 
znaki nie odległości, lecz 14. kilogramowy plecak, 
który trzeba było dźwigać.  
Oprócz rzeczy osobistych, Pani Ewa niosła prawie 
półkilogramowy kamień – symbol grzechu, który za-
brała sprzed domu wyruszając na pielgrzymkę. Zosta-

wiła go w wyznaczonym miejscu, co miało symboli-
zować odpuszczenie grzechów. Po codziennych tru-
dach można było odpocząć, umyć się, wyprać rzeczy   
i posilić się w albergach, których jest wiele na trasie 
wędrówki. Tam pielgrzymi regenerują swoje siły, po-
znają się, zawiązują się znajomości i przyjaźnie. Tam 
też można było uzyskać kolejne pieczątki w paszpor-
cie pielgrzyma potwierdzające przebytą drogę. 
Wielkim przeżyciem dla każdego, kto przemierza Ca-
mino, jest ujrzenie wież katedry w Santiago de Com-
postela. Jest to wielka radość, że pokonało się własne 
słabości, spełniło marzenie i dotarło do celu, ale jed-
nocześnie jest smutek, że ten magiczny miesiąc pełen 
przeżyć, rozmodlenia, poznawania na nowo własnego 
wnętrza dobiega końca.  

Sądzę, że większość z nas, nigdy fizycznie, nie 
będzie na szlaku do Santiago, więc podwójnie cieszy-
my się, że mogliśmy chociaż w ten sposób poznać 
uroki tego miejsca.  

Dziękujemy Pani Ewie Kmiecik-Wronowicz za 
wspaniałą prelekcję. Podziwiamy ją nie tylko za wysi-
łek w pokonywaniu wielu trudności w drodze, ale tak-
że za ogromną wiedzę dotyczącą Camino. 
Życzymy, aby spełniły się jej kolejne marzenia… 

                                                                                                      
Maria Hareńczyk 

Dyrektor GBP w Jasienicy 

  
 

Ksióndz – rezydent 
 

W jednej dziedzinie zanimóg na żyrke proboszcz. A 
było to przed samymi Godnimi Swiyntami. Tóż, coby 
było jak się patrzi, kuryja posłała tam rezydenta, mło-
dego, świyżo wyświyncónego paterka. Młody wieleb-
niczek, coby się przed łowieczkamijak najlepi poko-
zać, napisoł se szumne kozani, wyklepał se go na 
spamiyńć i poszeł do kościoła łodprawiać nabożeń-
stwo. Ledwo wyszkroboł się na kazatelnice, aże go za-
tkało. Ło roz tak procnie wyuczóne kozani zapómnioł 
co do słowa. Doś dłógo rozważoł, jakoby z tego amba-
rasu się pozbierać do kupy. Ale po czasie wziył się    

w gorść i jak nie wrzaśnie, aże się obrazy zahuśtały,    
a ludzie na pawlaczach, co po świyntej wieczerzy łu-
drzymowali, się pobudzili. Bracio a siostry, do piekła 
pudziecie, skyrs tego, że na ty Godni Świynta placki 
niedopieczone, a ziymioki niedoważóne żerecie, a po-
tym w tym świentym kościeliczku bździcie, a smro-
dzicie, aże haw na tej wysoki ambonie w głowie hu-
czy, w gymbie gorsko, a w łoczy szczypie, amyn. 
 

Tela słów przesyło J. Rakowski (fusocz) z Grodźca  
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W czwartek 31 stycznia 2013 podczas Sesji Rady 
Gminy Jasienica podjęte zostały uchwały dotyczące 
wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Najistotniejsze dla mieszkańców 
informacje dotyczą wysokości opłat za wywóz śmieci 
i zasad rozwiązania starych umów. W Gminie Jasieni-
ca, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane       
w sposób selektywny, stawka opłaty za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych wyniesie 8,00 zł 
od osoby. Jeżeli zbiórka selektywna nie będzie prowa-
dzona opłata ta wyniesie 15,00 zł od osoby. Opłaty    
w Gminie Jasienica będą należały do najniższych       
w naszym regionie.   
 

Najważniejsze zmiany to:  
o nowy system odbioru odpadów wchodzi w życie od 

1 lipca 2013 r.  
o opłatę za wywóz odpadów będziemy wpłacać do 

Gminy,  
o Gmina w przetargu wyłoni firmę odbierającą odpa-

dy z wszystkich posesji,  
o odpady "mokre" oraz odpady niesegregowane będą 

odbierane co dwa tygodnie,  
o odpady "suche" (papier, metal, tworzywa sztuczne, 

szkło, opakowania) będą odbierane raz w miesiącu,  
o popiół obowiązkowo musi być zbierany selektyw-

nie w odrębnych pojemnikach lub workach,  
o w okresie od 1 października do 30 kwietnia popiół 

będzie odbierany co dwa tygodnie,  
o zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane 
będą dwa razy w roku.  

W związku z tym, że nowy sposób odbioru odpadów 
wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku należy pamiętać 
o odpowiednio wcześniejszym rozwiązaniu umowy z 
obecnym odbiorcą. Jeżeli umowa zawiera np. 3-
miesięczny okres wypowiedzenia, należy ją wypowie-
dzieć do 31 marca br. 

http://www.jasienica.pl/
 

Informacja w sprawie wypowiedzenia umowy z dotychczasowym odbiorcą odpa-
dów komunalnych 

 
Dlaczego należy wypowiedzieć umowę na odbiór 
odpadów komunalnych z dotychczasowym odbior-
cą odpadów komunalnych? 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Ja-
sienica przejmie odpowiedzialność za odbiór, trans-
port, zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 
W tym celu Gmina zawrze umowy z firmami wyłonio-
nymi w przetargu publicznym i zadba o to, by firmy te 
spełniały wysokie standardy i dawały gwarancję 
sprawnego działania całego systemu odbioru. 
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, 
aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związa-
nych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas 
obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się 
odbiorem odpadów. 
  
Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze 
swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór od-
padów komunalnych? 
  
Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni za-
dbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zosta-
ły wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 
2013 r. 
W związku z tym należy: 
• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony 
zawarta została umowa; 

• sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej 
umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne 
okresy wypowiedzenia); 
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne 
wypowiedzenie świadczonych usług; 
• wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych. 
  
 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne winni zadbać 
o to, aby dotychczas obowiązujące umowy w zakresie  
odbioru odpadów komunalnych zostały wypowiedzia-
ne ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. 
W związku z tym należy: 
• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony 
zawarta została umowa, 
• sprawdzić termin  wypowiedzenia w dotychczasowej 
umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne 
okresy wypowiedzenia), 
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne 
wypowiedzenie świadczonych usług, 
• wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych. 
 W przypadku w/w nieruchomości niezamieszkałych, 
na których prowadzona jest działalność gospodarcza    
i powstają odpady inne niż odpady komunalne (odpady 
związane z działalnością gospodarczą), właściciel nie-
ruchomości zawiera umowę na odbiór tych odpadów 
we własnym zakresie na dotychczasowych zasadach. 

str. 21  
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MOŻLIWE PYTANIA: 
 
 Co zrobić jeśli umowa „zaginęła”?  
W takim wypadku należałoby zwrócić się na piśmie 
do odbiorcy odpadów o wydanie duplikatu umowy.  
 Co zrobić jeśli nie złożę pisemnego wypowiedzenia 
umowy? 
Po zmianie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach dotychczasowe umowy na wy-
wóz odpadów komunalnych nie ulegają rozwiązaniu z 
mocy prawa. Każdy więc właściciel nieruchomości 
winien dotychczasową umowę wypowiedzieć. 

 W związku z koniecznością wyposażenia nieru-
chomości w pojemniki na odpady, czy istnieje moż-
liwość zatrzymania dotychczasowych pojemników 
na odpady? 
Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach winien wypo-
sażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymywać je w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym. To w jaki sposób spełni ten obowiązek zależy to 
tylko od wyboru właściciela nieruchomości. Przy-
puszczalnie będzie istniała możliwość wykorzystywa-
nia dotychczas używanych pojemników do zbierania 
odpadów na zasadach określonych w indywidualnych 
umowach z właścicielami pojemników. 
 Co zrobić gdy umowa została zawarta na czas 
określony i termin jej obowiązywania upływa z 
dniem 31.12.2012 r. 
Należy zawrzeć nową umowę na odbiór odpadów ko-
munalnych na czas określony do dnia 30.06.2013r. 

  
Wzór wypowiedzenia umowy, dostępny również na stronie www.jasienica.pl  

…………………….., dnia …………………… 

WNIOSEK O ROZWI ĄZANIE UMOWY 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

(adresat) 

  

Imię i Nazwisko /Nazwa Firmy ………………………........................................................................................ 

Adres (kod pocztowy, miejscowość, nr domu): ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Pesel / NIP: …………………………………………………………………………………………………… 

  
Proszę o rozwiązanie umowy na wywóz odpadów komunalnych nr …………………. 
z dnia …………………, z nieruchomości położonej w …………………………….. nr domu ……………… 
z zachowaniem określonego w zawartej umowie okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień 30.06. 
2013r.  
 
Powodem rozwiązania jest przejęcie przez Gminę Jasienica, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm) obowiązku odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasienica. 

 

…………………………………………………..… 
data i czytelny podpis osoby uprawnionej/ pieczątka firmy 
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„Nie rozmnażaj, nie porzucaj” 
 - marzec miesiącem taniej sterylizacji kotów i psów 

 
Tysiące zwierząt w różnym wieku pozbawionych 
opieki, wycieńczonych z głodu, zastraszonych, cho-
rych, przemarzniętych, po prostu niechcianych - błąka 
się po naszym kraju.  Wiele z nich codziennie ulega 
wypadkom na drogach, inne trafiają do schronisk, 
gdzie zestresowane i schorowane przedwcześnie umie-
rają lub są uśmiercane z powodu przepełnienia schro-
nisk.  
A przecież to nie zwierzęta są winne, że się narodziły. 
To my, nie kontrolujemy ich przyrostu naturalnego. W 
Polsce już po raz dwunasty Stowarzyszenie Obrońców 
Zwierząt "Arka", organizuje corocznie Ogólnopolski 
Miesiąc Sterylizacji Zwierząt, w którym zwierzęta 
poddawane są zabiegowi po preferencyjnych cenach. 
Biorą w nim udział lecznice weterynaryjne, na terenie 
całego kraju.  
Odpowiedzialny opiekun  nie dopuszcza do rozmna-
żania swoich podopiecznych, by nie przyczyniać się 
potem do tragedii zwierząt niechcianych. Zabieg ten 
jest normą we wszystkich cywilizowanych krajach 
oraz najskuteczniejszą metodą unikania niepotrzebne-
go przychówku. 

Względy zdrowotne 
Sterylizacja jest nieskomplikowanym zabiegiem, który 
nie tylko pomaga ograniczyć populację czworonogów, 
ale też chroni przed wieloma poważnymi chorobami. 
Wykastrowane zwierzęta o wiele rzadziej zapadają na 
groźne dla życia choroby, np. w przypadku suk obniża 
ryzyko zachorowania na raka macicy. Natomiast u 
wykastrowanych psów znacząco zmniejsza się agresja, 
znika problem włóczęgostwa i częstych ucieczek w 
poszukiwaniu samicy.  
Maksymalna cena zabiegów kastracji w czasie akcji 
"Marzec ogólnopolskim miesiącem sterylizacji zwie-
rząt": 
— suka mała, do 35 kg — 200 zł 
— suka duża, powyżej 35 kg — 250 zł 
— pies mały, do 35 kg — 120 zł 
— pies duży, powyżej 35 kg — 170 zł 
— kotka — 100 zł 
— kocur — 60 zł 

Marika Wiencek

 OGŁOSZENIE  
Urząd Gminy w Jasienicy informuje  o  nieodpłatnej zbiórce zużytego sprzętu 

elektrycznego  i elektronicznego  według poniższego harmonogramu 
 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny 
np. radia, telewizory, lodówki Lp SOŁECTWO MIEJSCE 

ZBIÓRKI 
data  w godz.  

1 BIERY przy budynku GOK 
2 ŚWIĘTOSZÓWKA prawa strona drogi  dojaz-

dowej do Kościoła  parking 
3 GRODZIEC przy OSP 

4 MI ĘDZYRZECZE D. plac koło  sołtysówki  

5 MI ĘDZYRZECZE G. teren k. portierni RSP 
 /na zewnątrz/ 6 MAZA ŃCOWICE byłe RSP /k. TRANS-ROL/ 

7 RUDZICA parking k. wjazdu do GS-u 

15.04.2013 
 

 

800
 –

 1
300

  

8 BIELOWICKO parking k. Kościoła 
9 ROZTROPICE  przy OSP /k. pojemników 

do segregacji/ 10 WIESZCZĘTA przy OSP 

11 JASIENICA  parking k. Urzędu Gminy  

12 ŁAZY  przy szkole - parking 

13 IŁOWNICA  parking  przy szkole 

14 LANDEK  przy OSP 

16.04.2013  

800
 –

 1
300

 

UWAGA !   
Odpady należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc zgodnie z datą, czasem i asortymentem  wskazanym w har-

monogramie. Sprzęt niezgodny z powyższymi wymogami nie będzie odebrany.  
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OGŁOSZENIE 
 

Urząd Gminy w Jasienicy informuj 
e o nieodpłatnej zbiórce zużytych opon z samochodów  

osobowych, dostawczych, ciężarowych,   
autobusów według poniższego harmonogramu: 

 

 Lp. SOŁECTWO MIEJSCE ZBIÓRKI data w godz. 

1. BIERY przy budynku GOK 

2. ŚWIĘTOSZÓWKA 
prawa strona drogi dojazdowej do ko-

ścioła – parking 

3. GRODZIEC przy OSP 

4.  BIELOWICKO parking k. kościoła 

5 ROZTROPICE przy OSP 

23.04. 2013r. 800-1300 

6 MAZAŃCOWICE  była RSP (k. Trans-Rol) 

7 MIĘDZYRZECZE D. Plac koło sołtysówki 

8 MIĘDZYRZECZE G.  teren k. portierni RSP (na zewnątrz) 

9 RUDZICA parking k. wjazdu do GS 

10 WIESZCZĘTA przy OSP 

24.04.2013r. 800-1300 

11 JASIENICA parking k. Urzędu Gminy 

12 ŁAZY przy szkole – parking 

13 IŁOWNICA parking przy szkole 

14 LANDEK przy OSP 

25.04.2013r.  800-1300 

 
UWAGA! 

Opony należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc zgodnie z datą i czasem wskazanym w harmonogramie. 
Opony nie podane w powyższym ogłoszeniu nie   będą odebrane. 
 

URZĄD MUSI KOMUNIKOWA Ć SIĘ W SPOSÓB JASNY 
 
Na lekcjach języka polskiego uczniowie powinni czytać nie tylko "Dziady" i "Pana Tadeusza", ale tak-
że pisma urzędowe - uważają uczestnicy środowej debaty w Pałacu Prezydenckim. Językoznawcy i 
urzędnicy rozmawiali o problemach z językiem urzędowym. "Żaden urząd nie powinien izolować, nie 
powinien pozbawiać obywatela pewności siebie. Urząd ma obywatelowi służyć, komunikować się z nim w 
sposób jasny i skuteczny. Brak zrozumienia urzędowego pisma często budzi niepokój, powstają niepotrzebne 
bariery i poczucie wykluczenia" - powiedział minister w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak, inaugurując 
środowe Forum Debaty Publicznej poświęcone językowi urzędowemu. Jak wynika z danych Rzecznika Praw 
Obywatelskich problem ze zrozumieniem pisma urzędowego ma prawie co trzeci Polak. "Niezrozumienie bu-
dzi niepokój i nieufność wobec instytucji państwowych, co nie pozwala na budowanie społeczeństwa obywa-
telskiego" - podkreśliła dr Katarzyna Kłosińska. "To nie tylko urząd mówi do nas w trudny sposób, tak 
mówią do nas banki, firmy, gazownia i elektrownia. Na wszelki wypadek przestajemy reagować na to. 
 Ja na przykład boję się takich tekstów, to już żona czyta" - podkreślił prof. Jerzy Bralczyk. Jak jednak zazna-
czył, pewnych kwestii nie da się wytłumaczyć bez zastosowania bardziej skomplikowanych terminów, a język 
pism urzędowych może zostać uproszczony tylko do pewnego stopnia... 

(więcej na str.: http://www.portalsamorzadowy.pl/raport/,45119.html) 
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REKLAMA                                                 REKLAMA 

Husse. 
Szwedzkie kar-
my 
dla psów 

i kotów 
 
Od ponad 25 lat dostarczamy 
najwyższej jakości, szwedzkie karmy 
dla psów i kotów bezpośrednio do 
domów setek tysięcy naszych  Klientów w całej Europie 
 

www.husse.pl  

Zadzwoń po bezpłatny katalog produktów 
i próbk ę karmy      tel. 605 450 379 

 

Reklama w miesięczniku 
„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

  

Telewizja cyfrowa  
naziemna i satelitarna 

„ROB-SAT” 
 

świadczy usługi instalacyjne 
♦ antenowe: satelitarne i naziemne  
♦ elektryczne 
♦ domofonowe 
♦ zbiorcze i indywidualne 

 

dodatkowo oferuję: 
- materiały instalacyjne wysokiej klasy 
- fachową obsługę z wieloletnim 

doświadczeniem 
- profesjonalną ekspertyzę 
- konkurencyjne ceny 

Tel.:  602 669 804 
43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 

email: robsat@op.pl 

   

WNIOSKI O PRZYZNANIE DOPŁAT 
BEZPOŚREDNICH 

 

15 marca 2013 roku ARiMR rozpocznie przyj-
mowanie wniosków o przyznanie  płatności 
bezpośrednich. 
Pracownicy ODR Bielsko-Biała oferują pomoc 
w wypełnianiu wniosków: 
• od 15.03. do 15.04  

w poniedziałki w godz. 800-1500 
• od 15.04. do 15.05.   

w poniedziałki w godz. 800-1500 
i czwartki w godz. 1030-1500 

w Urzędzie Gminy Jasienica 

 „ M E T A L - M A X ”  
Rudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  Centrum    

ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: ( 033)  815 45 84 

Poleca: 
� gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki 
� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

        sobota                                800 - 1330
 

   

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY RO ŚLIN 
 

W dniach 13.03-14.03.2013 r. w Jasienicy, w godz. 900-1500,  odbędzie sie szkolenie dla osób 
stosujących środki ochrony roślin przy pomocy opryskiwaczy. Zgodnie z ustawą o ochronie roślin z 
dnia 18.12.2003 roku osoby, które nabywają środki ochrony roślin bardzo toksyczne i toksyczne oraz 
wykonują zabiegi ochrony roślin mają obowiązek uczestniczyć w takim szkoleniu. 
Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
43 - 385 Jasienica 1360  (ul. Modrzewiowa - przy boiskach KS Drzewiarz  w Jasienicy) 
 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia, które jest ważne przez okres 5 lat. 
Koszt 90zł 
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RESTAURACJA WIDOKOWA ZAPRASZARESTAURACJA WIDOKOWA ZAPRASZARESTAURACJA WIDOKOWA ZAPRASZARESTAURACJA WIDOKOWA ZAPRASZA    
Na obiady i potrawy Kuchni Regionalnej.Na obiady i potrawy Kuchni Regionalnej.Na obiady i potrawy Kuchni Regionalnej.Na obiady i potrawy Kuchni Regionalnej.    

Zapraszamy równieZapraszamy równieZapraszamy równieZapraszamy równieżżżż na pierogi domowe (wyrób własn na pierogi domowe (wyrób własn na pierogi domowe (wyrób własn na pierogi domowe (wyrób własny) w cenie 6zł oraz OBIAD DNIA w cenie 12zł.y) w cenie 6zł oraz OBIAD DNIA w cenie 12zł.y) w cenie 6zł oraz OBIAD DNIA w cenie 12zł.y) w cenie 6zł oraz OBIAD DNIA w cenie 12zł.    

Organizujemy imprezy okolicznoOrganizujemy imprezy okolicznoOrganizujemy imprezy okolicznoOrganizujemy imprezy okolicznośśśściowe, komunie, przyjciowe, komunie, przyjciowe, komunie, przyjciowe, komunie, przyjęęęęcia rodzinne, spotkania, itp.cia rodzinne, spotkania, itp.cia rodzinne, spotkania, itp.cia rodzinne, spotkania, itp.    

SALE KLIMATYZOWANE Wi FiSALE KLIMATYZOWANE Wi FiSALE KLIMATYZOWANE Wi FiSALE KLIMATYZOWANE Wi Fi    

    

PROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJA    
Zatankuj paliwo na Stacji Paliw w MiZatankuj paliwo na Stacji Paliw w MiZatankuj paliwo na Stacji Paliw w MiZatankuj paliwo na Stacji Paliw w Mięęęędzyrzeczu (teren RSP) za co najmniej 100zł dzyrzeczu (teren RSP) za co najmniej 100zł dzyrzeczu (teren RSP) za co najmniej 100zł dzyrzeczu (teren RSP) za co najmniej 100zł     

a OBIAD DNIAa OBIAD DNIAa OBIAD DNIAa OBIAD DNIA w Restauracji Widokowej mo w Restauracji Widokowej mo w Restauracji Widokowej mo w Restauracji Widokowej możżżżesz zjeesz zjeesz zjeesz zjeśćśćśćść GRATIS. GRATIS. GRATIS. GRATIS.    
Codziennie o godzinie 17.00 losowanie jednego zaproszenia.Codziennie o godzinie 17.00 losowanie jednego zaproszenia.Codziennie o godzinie 17.00 losowanie jednego zaproszenia.Codziennie o godzinie 17.00 losowanie jednego zaproszenia.    

    
Restauracja WIDOKOWARestauracja WIDOKOWARestauracja WIDOKOWARestauracja WIDOKOWA    

Międzyrzecze Górne ul. Spacerowa 633 
Zapraszamy codziennie od 12.00 

Niedziela od 11.00 
Tel. 510 443 450  

    
STACJA PALIWSTACJA PALIWSTACJA PALIWSTACJA PALIW    

Międzyrzecze Górne 165 
Zapraszamy od 7.00 do 17.00 

Sobota od 7.00 do 13.00 
Niedziela nieczynne 

Tel 33 8155 034 
    

PROMOCJA TRWA CAŁY MARZEC ZAPRASZAMYPROMOCJA TRWA CAŁY MARZEC ZAPRASZAMYPROMOCJA TRWA CAŁY MARZEC ZAPRASZAMYPROMOCJA TRWA CAŁY MARZEC ZAPRASZAMY    

Dołącz do szczęśliwej grupy 
posiadaczy karty programu 

„Zdrowie z Danea”!  

 

SPECJALISCI SA BLISKO 
NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE 
W WAPIENICY 

Rejestracja telefoniczna: 33 811 00 50 

ul. Jaworzańska 40, Bielsko-Biała (Wapienica) 

WWW.DANEA.PL 
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Piotr Tolasz 
Mi ędzyrzecze Górne 316 

Tel.: 601 920 649 

    
 

SKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMU    
����        STALOWEGO  

����         KOLOROWEGO 
    ����          AKUMULATORÓW 

43-394 Międzyrzecze Górne 165 
Na terenie RSP „Rolnik” 

Czynny: od poniedziałku do piątku   800 - 1600 
                w soboty                              800  - 1300 

�Posiadamy własny transport �  Waga samochodowa� 
 

USŁUGI TRANSPORTOWE 3,5t 
Wywrotka na 3 strony 

Tel.: 660 783 663    www.skupzlom.pl 

    

 

 
    

  

KWIACIARNIA 

„STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

ul. Centralna 175 (OSP) 
Tel.: 604 601 370 

Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 

POLECAMY:   
kwiaty cięte i doniczkowe, bukiety ślubne, upominki, per-
fumy, palmy i wieńce, znicze i wkłady, stroiki 

Zaproszenia na komunię i konfirmację  
ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT  
ŻYCZYMY WSZYSTKIM KLIENTOM 

Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta....    
SERDECZNIE ZAPRASZAMY     

 

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM 

SOPOT – termin 22.07.-27.07 2013r. (6 dni). Koszt 

całkowity 780zł/os. Wyżywienie we własnym zakresie. 

JASTRZĘBIA GÓRA – termin 16.08.-22.08 2013r. 

oraz 25.08.-31.08  2013r. (7 dni) Koszt całkowity 

890zł/os. Trzy posiłki dziennie. 
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE DO 30.04.2013R.  

LIDIA SZTWIOROK  
tel. 33 8152916 LUB 692 405 825  
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 
tel.:  603 604 333 

33 815 23 69 
Zapraszamy: 

codziennie:    800-1800 
sobota:                  800-1500 

niedziela               1200-1400 
JUŻ WKRÓTCE 

WIELKANOC  

W ofercie naszej kwiaciarni: 

� stroiki i kompozycje wiosenne 
� świece i serwetki wielkanocne 
� wiosenne kwiaty cięte i doniczkowe 
� kwiaty cięte pojedyncze i bukiety 

 

�  �  � 
Oferta wiosenna to: 

� ziemia, torf, kora, 
� donice, podstawki, 
� nawozy i odżywki 
� nasiona,  

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   

OBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAW        

 

Oferujemy do ubezpieczenia: 
 

				Domy w pełnym zakresie  				 OC firmy oraz od 
zdarzeń losowych i kradzieży 				 OC rolne 				   OC 

przewoźnika 				 OC komunikacyjne,  
na życie i inne 

 
Agent firm:  TUR „WARTA” SA 
 PTU SA  
 TU 
„Generali” SA  
 HDI „Asekuracja” SA  
 PZM SA 

 TU Compensa” SA 
 INTERRISK   SA 
   AL-

LIANZ SA. 
 UNIKA 
 
 

Biuro mieści się w Świętoszówce 45 – naprzeciw 
Poczty i Przedszkola, za Hotelem „Pod Koroną”. 
Biuro czynne:         
od poniedziałku do piątku   900 - 1700 
w soboty                            1000  - 1300 

 
Kontakt telefoniczny: 609 509 970, 697 981 573, 
(033) 827 63 53 (biuro), (033) 815 31 12 (dom), 
FAX: (033) 827 49 19,   
adres email: ubezp_obracaj@interia.pl 

                   

����  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  ����  

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej oferujemy najtań-
szy kompleksowy zakres usług: 

� autokarawan � wieńce i wiązanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju �  
 sprzedaż  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni � 

� możliwość kremacji zwłok � 
I S T N I E J E  M O Ż L I W O Ś Ć  B E Z P R O C E N T O W E G O  K R E D Y T O W A N I A  U S Ł U G  

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

 

 
 

PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, 
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

 
43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14 
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- 09. 06. 

Jubileusz 25-lecia Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka” 
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