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ZANURZONY W BOGU I PRACY 
KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY 

 
ODSZEDŁ DO DOMU OJCA 

5 CZERWCA 2013 ROKU 
Stanisław Nagy urodził si� 30 wrze�nia 1921 roku w Bie-

runiu Starym, w religijnej i patriotycznej rodzinie.  Takie te� 
otrzymał wychowanie. Czuj�c powołanie do słu�by Bo�ej ju� 
jako 16-letni chłopak wst�pił do Zgromadzenia Ksi��y Naj-
�wi�tszego Serca Jezusowego. Tam otrzymał formacj� ducho-
w�, wspólnotow� i intelektualn�. 8 lipca 1945 roku otrzymał 
�wi�cenia kapła�skie z r�k bp. Stanisława Rosponda. 
Duchowo�� Serca Bo�ego stała si� integraln� cz��ci� kapła�-
skiej posługi ks. Stanisława. Chciał by� i był kapłanem według 
Serca Jezusowego. W Zgromadzeniu szybko odkryto jego 
zdolno�ci intelektualne. Po �wi�ceniach ks. Stanisław kontynu-
ował studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiello�skim i na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym czasie był tak�e 
wykładowc� i rektorem Ni�szego oraz Wy�szego Seminarium 
Ksi��y Sercanów, najpierw w Krakowie-Płaszowie, a nast�pnie 
w Tarnowie. Z uczelni� w Lublinie przyszły purpurat zwi�zał si� 
na dłu�ej. Tam zdobywał kolejne stopnie i tytuły naukowe. Był 
kierownikiem sekcji teologii porównawczej i ekumenicznej, kie-
rownikiem katedry eklezjologii fundamentalnej. Był promotorem 
wielu prac magisterskich i doktorskich oraz przewodów habilita-
cyjnych i profesorskich. Pracował tak�e jako redaktor działu 
ekumenicznego Encyklopedii Katolickiej. 
Ksi�dza profesora Stanisława Nagyego charakteryzowała gł�-
boka wierno�� prawdzie, Objawieniu Bo�emu, depozytowi wiary 
i Tradycji Ko�cioła. W odniesieniu do nich był bezkompromiso-
wy, nie szukał poprawno�ci politycznej. Stał si� punktem odnie-
sienia i oparcia dla wielu ludzi. 
Ko�ciołowi powszechnemu słu�ył równie� jako członek Mi�dzy-
narodowej Komisji Teologicznej przez dwie kadencje. Dwukrot-
nie uczestniczył jako ekspert w synodzie biskupów, był tak�e 
członkiem komisji mieszanej katolicko-lutera�skiej powołanej 
przez Watyka�ski Sekretariat do Spraw Jedno�ci Chrze�cijan i 
�wiatow� Federacj� Lutera�sk�. Ponadto przez wiele lat pełnił 
funkcj� przewodnicz�cego sekcji profesorów teologii fundamen-
talnej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. 
Wa�n� cz��ci� �ycia tego wybitnego seercanina była przyja�� 
z Karolem Wojtył�, si�gaj�ca jeszcze czasów krakowskich i lu-
belskich i trwaj�ca a� do �mierci błogosławionego papie�a. 
Ksi�dz profesor Nagy wspierał Ojca �wi�tego swoim do�wiad-
czeniem naukowym i kapła�skim.  W uznaniu tych zasług  Jan 
Paweł II 7 pa�dziernika 2003 roku mianował go biskupem (6 dni 
pó�niej ks. prof. Nagy otrzymał �wi�cenia biskupie w katedrze 
na Wawelu), a 21 dnia tego samego miesi�ca – podczas swo-
jego ostatniego konsystorza – papie� wł�czył go do Kolegium 
Kardynalskiego. Był to wyraz uznania i wdzi�czno�ci dla całej 
jego drogi �ycia, dla jego wierno�ci i słu�by Ko�ciołowi. W 2008 
roku prezydent RP Lech Kaczy�ski odznaczył kard. Nagy-
ego Krzy�em Komandorskim z Gwiazd� Orderu Odrodzenia 
Polski. 

Autor: kp (http://www.fra3.pl/) 

  

MOJE SPOTKANIE Z KSI�DZEM KARDYNAŁEM 
 Zbli�ała si� siedemsetletnia rocznica erekcji naszej 
parafii. Pojechałem niegdy� do Krakowa, na ulic� Sa-
sk�, gdzie mieszkał Ksi�dz Kardynał.  Jeszcze nie-
dawny, katecheta w Jasienicy – ks. Robert Sasak, pro-
wadził mnie na spotkanie. 

Rozmowa była bardzo serdeczna. Zaprosiłem ks. 
Kardynała na uroczysto�ci siedemsetlecia parafii �w. 
Jerzego do Jasienicy. Ksi�dz kardynał z zaproszenia 
był bardzo zadowolony, tym bardziej – jak powiedział: 
Wiele o Jasienicy ju� wiem od ksi��y: Kubiny, Staw-
czykowskiego  czy Sasaka.”
 Zbli�ał si� odpust parafialny. Ks. Zbyszek umie-
�cił t� wiadomo�� w Internecie. Liczni ksi��a pytali 
czy jest to prawda. Troch� nam zazdro�cili, inni nie 
dawali wiary.  Pytali: Sk�d, dlaczego u was kardynał? 
A jednak... 
 W czasie tej uroczystej Mszy �wi�tej s� niemal 
wszyscy ksi��a, wielu z nich koncelebruje. 
 Słowo Bo�e głosi Ksi�dz Kardynał Nagy.  
Słyszymy: Drodzy Parafianie �wi�tego Jerzego, przed 
siedmiuset laty Pan Bóg stał si� Waszym S�siadem. 
Mieszka tu, jak kiedy� z Narodem Wybranym, pod gór�
Horeb. 

Drugie moje spotkanie, to czas po amputacji. 
Znowu przez ksi��y sercanów. Posyła mi swoj� ksi��-
k� „Ty jeste� Piotr”, ze słowami:  
Współczuj�, przesyłam błogosławie�stwo.” 
  I trzeci raz. Uroczysto�� mojego Złotego Jubile-
uszu Kapła�stwa w roku 2011. Otrzymuj� album         
o Krzy�u ze słowami:

Przewielebnemu Ksi�dzu Proboszczowi 
Alojzemu Oleksikowi 

na pi�kny Jubileusz Kapła�stwa 
z �yczeniami zdrowia i błogosławie�stwa Bo�ego 

+  Stanisław Kardynał Nagy 
Kraków, dnia 6 maja 2011 roku

Wydawca miesi�cznika samorz�dowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica
Realizacja wydawnicza: Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bo�ko, e-mail: braldo@interia.pl;  Sekretarz redakcji: Kuba Mazur       
e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl ; z-ca red. Naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.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 tre�� reklam i ogłosze� redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci. 
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PI�TNASTE ABSOLUTORIUM  
DLA WÓJTA GMINY JASIENICA 

Red.: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Jasienica, otrzymał 
Pan absolutorium. 
Wójt Janusz Pierzyna: Zgodnie z ustaw� o samorz�dzie gminnym, ka�dy 
samorz�d do 30. czerwca powinien podj�� uchwał� odno�nie realizacji bud�etu za 
rok poprzedni. W naszej gminie taka sesja odbyła si� 27 czerwca, gdzie Rada 
Gminy Jasienica, w głosowaniu jawnym podj�ła uchwał� o udzieleniu absoluto-
rium Wójtowi Gminy Jasienica. Za co bardzo serdecznie dzi�kuj�, przede wszyst-
kim za prac� na rzecz tego samorz�du. Chocia� nazywa si� to absolutorium udzie-
lone wójtowi gminy, to trzeba powiedzie�, �e jednoosobowo nikt nie jest w stanie 
zrealizowa� wszystkiego. Dlatego chc� bardzo serdecznie podzi�kowa� wszyst-
kim radnym, którzy bardzo merytorycznie pracuj� i staraj� si� o rozwój tej gminy. 

Bardzo serdecznie dzi�kuj� pracownikom Urz�du Gminy od najni�szego do najwy�szego szczebla, poniewa�
tworzymy wspólnie t� cz��� wykonawcz�, która po uchwałach Rady Gminy ma by� realizowana.  Bardzo ser-
decznie dzi�kuj� radom sołeckim, dzi�kuj� sołtysom, bo oni s� w pierwszej kolejno�ci w poszczególnych sołec-
twach, odpowiadaj� na pytania mieszka�ców, reaguj� na potrzeby, a informacje przenosz� na płaszczyzn� urz�-
du. Za t� prac� bardzo serdecznie dzi�kuj�. Dzi�kuj� wszystkim organizacjom działaj�cym na terenie gminy, 
które równie� realizuj� poszczególne etapy działalno�ci i rozwoju tej gminy. Absolutorium, to jakby podsumo-
wanie wszystkiego, co działo si� w ubiegłym roku. Dlatego bardzo serdecznie wszystkim dzi�kuj� za prac� na 
rzecz całej społeczno�ci gminnej. Nale�y zaznaczy�, �e rok 2012 był udanym, a najwi�ksz� inwestycj� była bu-
dowa kanalizacji. Praktycznie w 2012 roku, przy wyst�puj�cych utrudnieniach, zostało wybudowane trzy czwar-
te tej kanalizacji. Był to krok milowy w rozwoju infrastruktury tego zakresu. Dlatego jeszcze raz za jednogło�nie 
udzielone absolutorium, Radzie Gminy bardzo serdecznie dzi�kuj�. 
Red.: Odpady komunalne, to najbardziej omawiany temat ostatniego okresu. 
Wójt Janusz Pierzyna: Jeste�my na etapie wyłonienia wykonawcy zgodnie z procedur� post�powania za-
pisan� w ustawie. Ze wzgl�du na wielko�� Gminy Jasienica musieli�my oprócz półtorarocznego okresu umow-
nego wywozu �mieci, przeprowadzi� przetarg według wymogów unijnych. Miał on swoje uwarunkowania, czyli 
45 dniowego okresu oczekiwania na otwarcie ofert. Po ich otwarciu, przez dwa dni weryfikowali�my zło�one 
materiały, a zgodnie z ustaw� przez nast�pne 10 dni musimy czeka� na podpisanie umowy. To oznacza, �e b�-
dziemy mieli mo�liwo�� podpisania umowy 1-ego lipca 2013 r.  
Musz� zaznaczy�, �e nie jest to opieszało�� gminy.

Ze strony Rady Gminy Jasienica uchwały były podj�te we wła�ciwym czasie, zgodnie z procedurami. Rów-
nie� na płaszczy�nie Urz�du Gminy wszystkie prace zostały wykonane terminowo i prawidłowo. Natomiast pro-
blemem jest jedynie to, �e Marszałek Województwa �l�skiego trzy miesi�ce pó�niej ni� wynikało to z rozporz�-
dze�, wyznaczył wysypisko i cały proces zrzutu �mieci dla Gminy Jasienica i wszystkich gmin województwa 
�l�skiego tak si� opó�nił. Nie dało si� wcze�niej procedowa� w tym zakresie i rozwi�zywa� problemy uchwała-
mi Rady Gminy, przy braku decyzji Marszałka Województwa �l�skiego.  

Nasze działania spowodowały, �e nie mamy po�lizgu trzymiesi�cznego, ale mamy po�lizg dwóch tygodni. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu do odbioru odpadów komunalnych wybrano Konsorcjum firm: Lider – 
SANIT-TRANS Sp. z o.o. w skład którego wchodz� cztery spółki. Gmina zobowi�zała firm�, która wygra prze-
targ do dostarczenia nieodpłatnie 2 kubłów na ka�d� posesj� na czas trwania umowy, zatem firma w sumie ma 
do rozwiezienia 14 tysi�cy kubłów. Firma zobowi�zała si�, �e do połowy lipca kubły zostan� rozwiezione na 
wszystkie posesje. Równie� ma sporz�dzi� harmonogram odbioru �mieci. Zostanie to umieszczone na stronie in-
ternetowej Urz�du Gminy. Informacje te b�d� dost�pne równie� u sołtysów, aby mieszka�cy mogli si� z nimi 
zapozna�. 

�mieci zgromadzone na posesjach w workach, starych kubłach…, do momentu dostarczenia kubłów przez 
firm�, b�d� odebrane i rozliczone wg kosztów, jakie mieszkaniec okre�lił w deklaracji (niezale�nie czy segrego-
wane, czy nie). Po przywozie kubłów przez firm� zbiórka odbywa� si� b�dzie zgodnie z deklaracj�. 

Nale�y zaznaczy�, �e jeste�my jednym z nielicznych samorz�dów, który do warunków przetargowych 
wprowadził zapis o obowi�zku nieodpłatnego dostarczenia na posesje  dwóch kubłów na �mieci, o pojemno�ci  
do 240 litrów. 

Dzi�kuj� za rozmow�
                                                                                   R. Bo�ko 
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Wójt Gminy Jasienia 
zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami  
(t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z pó�n. zm.) oraz Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrze�nia 2004r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa� na zbycie nieruchomo�ci (Dz. U. z 2004r.  
Nr 207 poz. 2108 z pó�n. zm.) 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda� nieruchomo�ci  

gruntowej niezabudowanej. 

1. Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomo�� gruntowa poło�ona w obr�bie ewidencyjnym Jasienica, 
stanowi�ca własno�� Gminy Jasienica, obj�ta ksi�g� wieczyst� BB1B/00046625/8 prowadzon� przez S�d Rejono-
wy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksi�g Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 1224/2  
o pow. 0,5454 ha. Stanowi nieu�ytek poro�ni�ty traw�, mocno zachwaszczony. Nieruchomo�� ta posiada nieregu-
larny kształt, poło�ona jest na terenie z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Na działce znajduje si� słup 
energetyczny. Działka nie jest uzbrojona – istnieje mo�liwo�� przył�czenia mediów z s�siednich działek.  
W bezpo�rednim s�siedztwie znajduj� si� tory kolejowe od strony północnej, od południa teren niezabudowany, od 
wschodu zabudowa u�ytkowa, usługowa i mieszkalna, od zachodu nieu�ytek. Dojazd do nieruchomo�ci  
od ul. Cieszy�skiej drog� asfaltow� oraz boczn� drog� utwardzon�. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica, za-
twierdzonym Uchwał� nr XXVII/263/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszon�  
w Dzienniku Urz�dowym woj. �l�skiego nr 64 poz. 1661 z dnia 23 maja 2005r., działka 1224/2 znajduje si�  
w terenie oznaczonym symbolem „12 PG” o podstawowym przeznaczeniu jako tereny działalno�ci produkcyjno-
gospodarczej, zwi�zanej z drobn� wytwórczo�ci�, magazynami, składami, techniczn� obsług� rolnictwa, motory-
zacji, budownictwa i rzemiosła. Przedmiotowa działka znajduje si� w s�siedztwie terenu kolejowego „1KK”. 
Dnia 21 stycznia 2013r. min�ł termin do zło�enia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwsze�stwo  
w nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomo�ciami (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z pó�n. zm.). 
Obci��enia nieruchomo�ci i zobowi�zania, których przedmiotem jest nieruchomo��: brak. 

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zako�czył si� wynikiem negatywnym w dniu 03 kwietnia 2013r.  
3. Drugi przetarg ustny nieograniczony odb�dzie si� w dniu 18 wrze�nia 2013r. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej nr 

113 Urz�du Gminy Jasienica (I pi�tro) w Jasienicy. 
4. Cena wywoławcza netto 500.000,00 zł (słownie: pi��set tysi�cy złotych netto). 

 Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomo�ci zostanie powi�kszona o nale�ny podatek VAT obo-
wi�zuj�cy na dzie� zawarcia umowy notarialnej. 

5. Wadium w wysoko�ci 5% ceny wywoławczej netto tj. 25.000,00 zł nale�y wpłaci� w pieni�dzu do dnia  
11 wrze�nia 2013r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 
0100.  

 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedło�eniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu. 

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza si� na poczet ceny nabycia prawa 
własno�ci nieruchomo�ci. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca si� niezwłocznie po odwołaniu albo 
zamkni�ciu przetargu, jednak nie pó�niej ni� przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 
� odwołania przetargu, 
� zamkni�cia przetargu, 
� uniewa�nienia przetargu, 
� zako�czenia przetargu wynikiem negatywnym. 

7. Wykaz nieruchomo�ci przeznaczonej do sprzeda�y został podany do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłosze� w Urz�dzie Gminy Jasienica w dniu 07 grudnia 2012r., opublikowany na stronie internetowej 
www.bip.jasienica.pl. oraz w prasie lokalnej (Dziennik Zachodni) w dniu 07 grudnia 2012r.  

8. Przetarg jest wa�ny bez wzgl�du na liczb� uczestników przetargu, je�eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował 
co najmniej jedno post�pienie powy�szej ceny wywoławczej.  
 O wysoko�ci post�pienia decyduj� uczestnicy przetargu, z tym �e post�pienie nie mo�e wynosi� mniej ni�  
1% ceny wywoławczej, z zaokr�gleniem w gór� do pełnych dziesi�tek złotych. 

9. Uczestnicy przyst�puj�cy do przetargu zobowi�zani s� do przedło�enia dokumentów stwierdzaj�cych to�samo��,  
a pełnomocnicy zobowi�zani s� przedło�y� stosowne pełnomocnictwo. 

10. Przetarg uwa�a si� za zako�czony wynikiem negatywnym, je�eli nikt nie przyst�pił do przetargu ustnego lub �a-
den z uczestników nie zaoferował post�pienia ponad cen� wywoławcz�. 

11. Koszty sporz�dzenia umowy przeniesienia własno�ci w formie aktu notarialnego oraz opłaty s�dowej zwi�zanej  
z wpisami wieczystoksi�gowymi ponosi nabywca. 

12. Je�eli osoba ustalona jako nabywca prawa własno�ci nie przyst�pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy mo�e odst�pi� od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 

13. Wylicytowana cena nieruchomo�ci sprzedanej w drodze przetargu, podlega zapłacie nie pó�niej ni� 7 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenosz�cej własno��. 

14. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Pani Marta Zmełty i Pani Gabriela Handzel-Gruda (Urz�d 
Gminy Jasienica, pokój nr 105, tel. (033) 8 152 231 wew. 126) w godzinach pracy Urz�du Gminy:  
od 700 do 1500 – poniedziałek, �roda, czwartek,  
od 700 do 1600 – wtorek, 
od 700 do 1400 – pi�tek. 
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Projekt „Kulturalne pogranicze- stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Pe	va-
ldzie” (PL.3.22/3.3.05/12.03099)  współfinansowany  przez Uni� Europejsk� ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospo-

lita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu �l�sk Cieszy�ski - T
šínské Slezsko i bud�etu pa�stwa 

„NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” 

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie oraz wy-
ró�nienie tych, którzy swoj� prac� i zdolno�ciami osi�gn�li 
najwy�sze laury. Nasze władze samorz�dowe doceniaj� prac� 
tych uczniów, którzy s� przyszło�ci� tej gminy i poprzez co-
roczne spotkania z nimi, podkre�laj� jak du�� wag� przywi�zu-
j� do o�wiaty i kształcenia młodego pokolenia.  
Tegoroczne spotkanie miało miejsce 24 czerwca w budynku 
Kompleksu sportowo-kulturalno-rekreacyjnego w Jasienicy 
U�wietniły go wyst�py: przedszkolaków z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudzicy, młodzie�y z Gimnazjum w Ru-
dzicy oraz ta�cz�cych dziewczyn z Pet	valdu.  Symboliczne 
statuetki oraz spotkanie zostało zrealizowane w ramach pro-
jektu: „Kulturalne pogranicze – stworzenie nowoczesnej infra-
struktury kulturalnej   w Jasienicy i Pet	valdzie”, działanie „Naj-
lepszy z najlepszych” współfinansowanego przez Uni� Euro-
pejsk� ze �rodków Europejskiego Funduszu Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fun-
dusz Mikroprojektów Euroregionu �l�sk Cieszy�ski - T
šínské 
Slezsko i bud�etu pa�stwa. 
By znale�� si� w gronie najlepszych absolwentów nale�ało 
uzyska� wysok� �redni� ocen rocznych, wysoki wynik z eg-
zaminów, bardzo dobre zachowanie lub posiada� wysokie osi�gni�cia artystyczne, sportowe, j�zykowe,…Wyró�nienia wr�-
czyli Wójt Janusz Pierzyna, Przewodnicz�cy Rady Gminy Jerzy Czudek, oraz Dyrektor GZOSiP Urszula Bujok, a otrzymali   
je:  
 
GIMNAZJA 

Za  wysokie osi�gni�cia  w nauce i zachowaniu 
w roku szkolnym 2012/2013 

Katarzyna TOMICZEK – G. Maza�cowice  
Dawid ROZMUS – G. Maza�cowice   
Joanna KOZIAR– G. Rudzica 
Aleksandra KAJZER – G. Rudzica 

Za  bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie osi�-
gni�cia artystyczne w roku szkolnym 2012/2013 

Grzegorz GRABOWSKI – G. Jasienica 

Za  bardzo dobre wyniki w nauce zachowaniu oraz 
wysokie osi�gni�cia w konkursach przedmiotowych 

w roku szkolnym 2012/2013 
Anita FRO� – G.  Jasienica 
Mateusz BIESOK– G.  Jasienica 
Dawid SZCZYRBOWSKI – G.  Rudzica 
Adam KALI�SKI– G.  Rudzica 
Piotr KOZIAR – G.  Rudzica 
Justyna  SZKORUPA – G.  Rudzica 

Za  wysokie osi�gni�cia w konkursie przedmioto-
wym z biologii oraz bardzo dobre wyniki w nauce    

w roku szkolnym 2012/2013 
Justyna �WIATŁOCH – G.  Maza�cowice 

Za  wysokie osi�gni�cia w konkursie przedmioto-
wym z wiedzy o społecze�stwie 

w roku szkolnym 2012/2013 
Karolina  PIELA – G.  Maza�cowice 

Za  wysokie osi�gni�cia w konkursach z j�zyka an-
gielskiego  w roku szkolnym 2012/2013 

Kelsey  CARLSON – G.  Maza�cowice 

Za  wysokie osi�gni�cia artystyczne  

w roku szkolnym 2012/2013 
Aleksandra  SZCZ�CHOR – G.  Rudzica 

Za  wysokie osi�gni�cia sportowe w siatkówce pla-
�owej w roku szkolnym 2012/2013 

Jakub GRUSZKA – G.  Jasienica 
Mateusz   MOJE�CIK– G.  Jasienica 
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„NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH”

SZKOŁY PODSTAWOWE

Za  bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz 
wysokie osi�gni�cia w konkursach przedmiotowych  

w roku szkolnym 2012/2013 
Wojciech JANOTA – ZSP Iłownica 
Paulina DOMAGAŁA– ZSP Jasienica 
Aneta KREHUT – ZSP Jasienica 
Hubert CZADER– ZSP Jasienica 
Agata GOŁYSZNY– ZSP Jasienica 

Zachariasz SZYMALA – ZSP Jasienica 
Izabela GLOS – SP �wi�toszówka 
Natalia KOPE – ZSP Rudzica 
Joanna PYTLARZ – ZSP Rudzica 
Sylwia SZENDZIELARZ – ZSP Rudzica 
Weronika GÓRNIAK – ZSP Wieszcz�ta 

Za  bardzo dobre wyniki w nauce i osi�gni�cia spor-
towe w roku szkolnym 2012/2013 

Paweł KENIG– ZSP Jasienica 

Za  wysokie osi�gni�cia sportowe z Bezpiecze�stwa 
Ruchu Drogowego  w roku szkolnym 2012/2013 

Krzysztof KAMI�SKI– ZSP Maza�cowice  
Kamil ŁUKOWICZ – ZSP Maza�cowice 
Amadeusz ISKRZYCKI – ZSP Maza�cowice 

Za wysokie osi�gni�cia teatralne  
w roku szkolnym 2012/2013 

Wioletta BRATKOWSKA– ZSP Wieszcz�ta 
Klaudia BRUDNY – ZSP Wieszcz�ta 
Paulina GIL – ZSP Wieszcz�ta 

Weronika GÓRNIAK– ZSP Wieszcz�ta 
Jakub HOLISZ – ZSP Wieszcz�ta 
Natalia KNOPEK – ZSP Wieszcz�ta 
Julia SZCZERBOWSKA – ZSP Wieszcz�ta 
Piotr WALAS – ZSP Wieszcz�ta 
Wioletta WALAS– ZSP Wieszcz�ta 
Wiktoria ZAMARSKA – ZSP Wieszcz�ta 

PRZEDSZKOLA

Laureaci Przegl�du Twórczo�ci Przedszkolnej: 
I miejsce dla przedszkola w ZSP Rudzicy 
II miejsce dla Przedszkola Publicznego w �wi�toszówce 
ex aequo 
III miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 4 ze Skoczowa 
III miejsce dla Przedszkola "Kropeczka" z Bielska - Białej 

Wyró�nieni w konkursie plastycznym: 
• Karolina Kli� – Przedszkole nr 1 w Jaworzu, 
• Magdalena Sztwiorok - ZSP Wieszcz�ta,  
• Zuzanna Wojtu� -  ZSP Rudzica , 
• Jakub Klimeczko – Przedszkole nr 4 w Skoczowie, 
• Wiktoria Parzyk – Przedszkole w �wi�toszówce, 
• Zuzanna Wojtu� i Wiktoria Bartosik  - ZSP Rudzica, 
• Oliwia Handzlik, Emilia Pilorz ZSP Rudzica, 
• Franciszek Hankus - Przedszkole "Kropeczka" z Bielska – 

Białej, 
• Emilia Firanek, Emilia Holeksa, Maja Grzyb, Karol Król, 

Dorota Grzywa – ZSP Wieszcz�ta 

 
Jak co roku, najlepsi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymali dyplom i nagrod� pieni��n� ufundowan� przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica . W  tym roku to uczennice:  Izabela GLOS i Anita FRO�. 
Wszystkim nagrodzonym Wójt Gminy pogratulował tak wysokich wyników w nauce i osi�gni��, �ycz�c dalszych sukcesów, 
rozwoju zainteresowa�, wła�ciwego wyboru szkół, które pozwol� zdoby� dobre wykształcenie i ułatwi� zdobycie pracy. Spo-
tkanie zako�czył wspólny pocz�stunek oraz pami�tkowe zdj�cie nagrodzonych z władzami samorz�dowymi.  

                        (Z.P.) 

 

„Ka�dy mo�e zosta� bohaterem – uratuj komu� �ycie” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Maza�cowic przeprowadziło szkolenia dla mieszka�ców Maza�cowic w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. Projekt, realizowany w okresie maj i czerwiec br. był współfinansowany jako za-
danie publiczne zlecone przez Gmin� Jasienica. W ramach projektu Stowarzyszenie zakupiło fantom do �wicze�
oraz defibrylator, które słu�yły do przeszkolenia zw zakresie udzielania pierwszej pomocy ł�cznie dla 45 osób   
z terenu sołectwa Maza�cowice. Ponad to, aby uatrakcyjni� zaj�cia w ramach projektu młodzie�, która uczestni-
czyła w kursie skorzystała z mo�liwo�ci bezpłatnego wyjazdu na basen. W zwi�zku z du�ym zainteresowaniem 
mieszka�ców takimi szkoleniami Stowarzyszenie b�dzie organizowa� co roku podobne zaj�cia. Prawidłowe 
udzielenie pierwszej pomocy jest bowiem niezwykle wa�n� umiej�tno�ci�, która mo�e decydowa� o �yciu dru-
giego człowieka, kiedy jeste�my �wiadkiem niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku. 

Wojciech Zawada 
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„Aktywna Jasienica”

7 czerwca 2013r. na terenach Kompleksu sportowo-
kulturalno-rekreacyjnego w Jasienicy odbyła si� im-
preza „Aktywna Jasienica”, podczas której miały 
miejsce 3 działania: Otwarcie skateparku w Jasienicy 
wraz z pokazem wyczynowej jazdy na rolkach          
i warsztatami, mecz piłki no�nej �aków oraz  turniej 
tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Jasienica. 
Uroczystego otwarcia skateparku dokonali partnerzy 
projektu – przedstawiciele miast Pet	vald i Strumie�, 
oraz Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Skate-
park w Jasienicy został wybudowany w ramach pro-
jektu: „Kulturalne pogranicze – modernizacja infra-
struktury kulturowo-sportowej w Pet	valdzie,          
w Strumieniu i w Jasienicy”. Ten projekt jest współ-
finansowany przez Uni� Europejsk� ze �rodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpo-
spolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Eurore-
gionu �l�sk Cieszy�ski - T
šínské Slezsko i bud�etu 
pa�stwa. Koszt realizacji tej, przeznaczonej dla dzie-
ci i młodzie�y, inwestycji wyniósł ponad 175 ty�. 
złotych. Po symbolicznym przeci�ciu wst�gi, pu-
bliczno�� mogła podziwia� pokaz wyczynowej jazdy 
na rolkach przygotowany przez profesjonalistów ze 
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego GREEN      
z Katowic. Jednocze�nie na boisku sportowym od-
bywał si� mecz piłki no�nej �aków, w którym 
uczestniczyli młodzi trampkarze z Czech i Jasienic-
kiego LKS Drzewiarz. To „towarzyskie” spotkanie 
zako�czyło si� sprawiedliwym remisem. Inaczej by-
ło w turnieju tenisa stołowego. Tu bezkonkurencyjni 
byli nasi południowi s�siedzi, którzy zaj�li pierwsze 
miejsca w dwóch, z trzech kategorii wiekowych. 

Swoje mecze wygrywali bracia Rostislav i Ladislav Kupec, a w grupie najmłodszej triumfował nasz reprezentant 
Michał Gawlas.  
Mecz piłkarski  i turniej ping-ponga zostały zrealizowane w ramach projektu: „Kulturalne pogranicze – stworze-
nie nowoczesnej infrastru-ktury kulturalno-sportowej w Jasienicy i Pet	valdzie” (dofinansowanie jak wy�ej). Ze 
�rodków projektu został wyposa�ony budynek w wielofunkcyjny „Drzewiarz”, w którym to obecnie ma siedzib�
Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy.                            Kuba Mazur
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21 LAT ZOFII POLOK   
Z „JASIENIC�” 

ZACZNIJMY OD POCZ�TKU 

Wiem, �e takiemu wydarzeniu towarzysz� emocje, 
co� powstaje, co� si� „rodzi”. Jakie wydarzenia       
z tamtych dni najbardziej utkwiły w pami�ci?  
Wiele spraw utkwiło mi w pami�ci. Najbardziej, to 
wielkie zdziwienie, kiedy zostałam poproszona przez 
ówczesnego wójta Stanisława Rajb� do pracy w ze-
spole redakcyjnym. Uwa�ałam, �e kompletnie nie na-
daj� si�, gazet� powinni pisa� co najmniej poloni�ci,   
a nie chemik, fizyk. Siła perswazji wójta zwyci��yła      
i zostałam powołana do zespołu redakcyjnego. Wtedy 
zespół stanowili: Stanisław Rajba, Władysława Fe-
dyczkowska, Maria Głuc-Mrzyk,  Władysława Kro-
tacz , Franciszek Handzel  i Andrzej Jenkner.
 Teraz min�ło 21 lat, zmiany które nast�piły      
w technice, sposobie przygotowania do druku s�
ogromne. Co nastr�czało najwi�cej trudno�ci? 
Niezmiernie trudn� spraw� było przepisanie tekstów – 
wtedy zespół dysponował star� maszyn� do pisania, 
któr� dla potrzeb redakcji otrzymali�my z gminy. 
Mnie przypadł zaszczyt składania r�cznego tej gazety, 
a wcze�niej nigdy nie pisałam na maszynie. Najwi�cej 
problemów miałam jednak z jak�kolwiek grafik�. By-
ło to zwyczajne rysowanie piórem redis. Teraz tej ma-
nufaktury sobie nie wyobra�am. Od pa�dziernika tro-
ch� było łatwiej, bo skład został zlecony firmie „Com-
pal” z Bielska-Białej. Natomiast w kwietniu 1993r. po 
raz pierwszy komputerowo zło�yłam gazet�. Było to 
w programie Lotus AmiPro. Nadal problemem była 
grafika – r�cznie myszk�  rysowałam w dost�pnym 
edytorze grafiki. Matryc� do drukarni robili�my dru-
kark� laserow� na specjalnym papierze, jako odbicie 
lustrzane. Odpowiedni� drukark� dysponował tylko 
wójt S. Rajba i u niego drukowali�my matryc�.   
 Pa	dziernikowe wydanie z 1992 r. zawiera 
pro�b� o pomoc w zakupie komputera dla redakcji 
i Szkoły Podstawowej w Iłownicy. Jak zako�czyła 
si� ta akcja? 
Powiem pomy�lnie. Na przełomie stycznia i lutego 
1993r. szkoła otrzymała komputer z procesorem 386. 
Jak wójt S. Rajba pozyskał �rodki, tego nie wiem, ale 
mieli�my komputer, który cz�sto w�drował mi�dzy 
szkoł� a moim domem, gdzie pracowałam nad gazet�. 
Było to uci��liwe. A musz� doda�, �e komputer dla 
szkoły „odpracowałam”, bo przez 3 lata za prac� przy 
redagowaniu gazety nie otrzymywałam �adnych hono-
rariów, a uczniowie, chocia� na jednym, robili pierw-
sze kroki „informatyczne”. W maju 1994r. w nocy      
z 21 na 22 maja było włamanie do szkoły i skradziono 
ten komputer.  Wkrótce zakupiłam prywatny na raty. 
 Dbało�� o zachowanie gwary 
l�ska Cieszy�-
skiego widoczna jest od pierwszych numerów. Dla 
mnie jest to nieodzowny i niezwykle cenny słownik. 

A jak to jest z gwar� w miejscowych rodzinach        
i znajomo�ci� gwary przez najmłodszych? 
Powiem krótko – nie jest �le. W naszych rodzinach 
wielopokoleniowych znajomo�� j�zyka gwarowego 
jest dobra. Poza tym, w wielu szkołach s� nauczyciele, 
którzy s� „stela”, czuj� temat i wkładaj� wiele wysił-
ku, by umiłowanie mowy i kultury naszych ojców sku-
tecznie zaszczepi� w sercach młodego pokolenia.        
A my�l�, �e nasz miesi�cznik te� spełnia istotn� rol�..  
  W jednym z pierwszych numerów w artykule 
„Z KULTUR� NA BAKIER”, autor (AJ) pisze             
o konsumpcyjnym modelu kultury w postaci towa-
ru do skonsumowania, jak dyskoteki, filmy i rzad-
ko kółka zainteresowa�. Zwraca uwag�, �e o�rodki 
kultury �wiec� pustkami, a drogi powrotu z tych 
imprez przedstawiaj� koszmarny widok: 
„...powybijane szyby, pomalowane sprayem �ciany 
budynków, zdewastowane przystanki autobusowe, 
powyrywane z ziemi i pogi�te znaki drogowe.”  
I zadaje pytania: „...— co zrobi� by wyeliminowa� to 
zjawisko? Co zrobi� by kultura straciła w znacznym 
stopniu swój konsumpcyjny charakter? Jakie podj��
działania by kultura nabrała twórczego charakteru?”
Czy przez te lata nast�piły zmiany na lepsze? 
W kwestii pierwszej „�e o�rodki kultury �wiec� pust-
kami” jest znaczna poprawa. Wystarczy popatrze� na 
ofert� GOK-u i jego filii. Jest bogata, ró�norodna, 
ka�dy mo�e znale�� co� dla siebie. Zaj�cia ciesz� si�
du�ym zainteresowaniem i nie ma wolnych miejsc.  
Oprócz o�rodków kultury, działaj� zespoły regionalne 
i �piewacze. Swój wkład maj� równie� biblioteki, jed-
nostki OSP… 
Co do „koszmarnego widoku po …”  to ró�nie bywa. 
Niestety akty wandalizmu nadal zdarzaj� si�. Tego ty-
pu zachowaniom cz�sto towarzyszy bezmy�lno��,       
a tak�e alkohol. Cz�sto takie osoby nie potrafi� pó�-
niej wyja�ni� dlaczego to zrobiły. Wa�ne jest, alby lu-
dzie reagowali. W momencie, gdy zauwa�ymy, �e 
kto� dewastuje na przykład przystanek, to jak najszyb-
ciej powiadamiajmy o tym policj�, aby naoczni 
�wiadkowie  nie bali si� mówi� kto jest tym wanda-
lem. Sprawcy pytani o powód niszczenia mienia naj-
cz��ciej odpowiadaj�, �e si� nudzili lub była to dla 
nich zabawa. I tu pojawia si� problem – jak ich zago-
spodarowa� – bo dla tej grupy do�� trudno znale�� od-
powiednie zaj�cia zgodne z ich zainteresowaniami, 
przy równoczesnej resocjalizacji.

                      Dalszy ci�g w nast�pnym numerze 
R. Bo�ko
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Przed trzydziestoma laty otrzymałem od mojej 
pracownicy Heli Laszczak, który była w Licheniu, ma-
lutki odpustowy obrazek w plastikowej ramce, z wize-
runkiem Matki Boskiej Liche�skiej, Bolesnej Królo-
wej Polski, który przechowuj� do dzisiaj – postawiłem 
go teraz przed komputerem. Wtedy nie było jeszcze 
�ladu Bazyliki. Pani Hela opowiedziała mi histori� cu-
downego obrazu i zobowi�zała mnie do tego, bym 
odwiedził to wyj�tkowe miejsce. 
 Mijały lata. Liche� obrastał w kolejne widome 
znaki maryjnego kultu, uwie�czeniem którego jest 
słynna Bazylika. Mijały lata. Rzesze pielgrzymów 
nawiedzały Liche�. Ka�dy zdawał relacj� z tego wy-
j�tkowego miejsca, które dla jednych było obiektem 
bezkrytycznych westchnie� i zachwytów, dla innych 
wr�cz przeciwnie. A gdy zapytałem  znajomego profe-
sora z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, co s�-
dzi o Licheniu, to opowiedział krótko: Disneyland dla 
dewotek! 
 I oto po trzydziestu latach wypełniłem obietnic�
dan� pani Heli i pojechałem do Lichenia, aby na wła-
sne oczy zobaczy� te cuda. Była to dla mnie wyj�tko-
wa wycieczka, bo do tej pory miałem w�tpliw� przy-
jemno�� uczestniczy� w eskapadach zaczynaj�cych si�
i ko�cz�cych grupowym alkoholizowaniem si�. Nim 
zd��yli�my dojecha� do pierwszych �wiateł, niejedna 
butelka została opró�niona. Teraz było inaczej: nim 
dojechali�my do pierwszego skrzy�owania zd��yli�my 
za�piewa� „Kiedy ranne wstaj� zorze”. 
 A Sanktuarium w Licheniu zrobiło na mnie zaiste 
ogromne wra�enie. I jedno tylko co przychodzi mi do 
głowy, to wy�wiechtany slogan, �e „Polak potrafi!”  
Stadion Narodowy w Warszawie, przy liche�skiej Ba-
zylice to licha szopka (nic nie ujmuj�c budowniczym 
sportowego obiektu). Monumentalna budowla, dopra-
cowana w ka�dym szczególe (cho� to kompletny 
eklektyzm), Golgota wybudowana z mi-lionów ka-

myczków,  tytaniczna praca ar-
chitektów, artystów, całej rze-
szy rzemie�lników musz� bu-
dzi� ogromny podziw i zdu-
mienie. 

Wszystko to za� zasług�
jednego genialnego człowieka, 
ks. Eugeniusza Makulskiego,  
który to wymy�li, i co najwa�-
niejsze, w przeci�gu zdumiewaj�co krótkiego czasu 
zrealizował! Ksi�dz Makulski to te� wyj�tkowy psy-
cholog. Wiedział, �e pró�no�� ludzka nie zna granic 
(tak�e najdosłowniej) i ch�� „przedłu�enia” istnienia 
jest równie nieograniczona, st�d wymy�lił imienne ta-
bliczki dla ofiarodawców, wmurowane w �ciany Bazy-
liki, które wprawdzie w swojej niezliczonej masie i tak 
pozostan� anonimowe, ale za to udało Mu si� zgroma-
dzi� gigantyczne �rodki na budow� Bazyliki. (Gdyby 
na równie prosty, co genialny w swojej skuteczno�ci, 
pomysł wpadli  budowniczowie �wi�tyni Opatrzno�ci 
Bo�ej w Wilanowie, to i ten sakralny obiekt byłby 
dawno uko�czony). 

Rodzi si� jednak dr�cz�ce pytanie: po co komu ta 
gigantomania? Najwi�ksza �wi�tynia w Polsce,           
z najwi�kszymi organami, dzwonami… w szczerym 
polu? Czy to jeszcze na Bo�� Chwał�, czy ju� tylko 
pomnik pychy?  I kolejne pytania: ile mo�na by za te 
pieni�dze  wybudowa� szpitali, ilu ludziom pomóc???  

W czasie trzygodzinnej próby sprzeda�y biletów 
na atrakcyjny koncert – przed bielskim ko�ciołem 
Opatrzno�ci Bo�ej, w niedziel� w czasie przedpo-
łudniowym - z którego cały dochód miał by� przezna-
czony na budow� pierwszego hospicjum w Bielsku-
Białej – sprzedano JEDEN bilet! 

Kto ma głow� do my�lenia, niechaj my�li… 

   Juliusz W�troba 

 
 

Jak gorole kóniami pohandlowali 

Witóm piyknie! 
Roztomili ludeczkowie, jo jak kajsik co łusłyszym, to 
rod ło tym zaroz piszym. Nie wiym, czy to dobrze 
zrobiym, ale piyknie to łopowiym. Je ju� tymu kupe 
roków jak ty auciska po cestach tak nie je�dziły, a jy-
ny kónie cióngły za sobóm wozy. Kó� przywióz 
drzewo z lasa, kóniami łobrobiało sie pole, jechało na 
torg, a w niedziele, kiery mioł daleko do ko�cioła, to 
kó� te� go zawióz. A nie było z tymi kóniami tela ło-
study, co dzisio z auciskami. Jak ko� nawalił, to fur-
món pozbiyroł kobyli�ce do jaki putni, dy� sie to 
przydało pod łogórki abo pomidory i jechoł dali. A jak 
auto nawali, trzeja i nieroz godzine czaka� w korku, a�

go zrychtujóm abo skludzóm z cesty i dziepro idzie je-
cha� dali. Tó� nie dziwcie sie ludeczkowie złoci, �e 
taki kó� był w wielki zocy i poszanowaniu. To sie 
wcale nie dziwiym, jak u Szalbotów, kaj mieli w 
gróniu szumnóm gospodarke, a kóniczek zaczył cosik 
marudowa�, łuradzili, �e trzeja go sprzeda�, a kupi�
cosi młodszego. Tak jak to sie robi teraz z autami, sta-
ry rocznik pocisnó� a nowy kupi�. Jak łuradzili tak 
zrobili. Jednóm niedziele po połedniu, Szalbot zaczył 
sie rychtowa�, coby w poniedziałek wczas rano by� na 
kó�skim torgu w Cieszynie. Wykludził wóz, na niego 
doł dwie łociypki słómy, cosi siana, futerzok               
z łowsym i zaprzyngnył kónia.  

str.10  
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Jak gorole kóniami pohan-
dlowali

Jak ju� było wszystko gotowe, łobrócił sie ku chałpie, zrobił znak 
krzy�a – „zostó�cie tu z Bogym” - powiedzioł dómownikóm, 
siednył na wóz i po malutku zaczył sie kula� ku Łustórniu. Kie do-
jechoł do Polany, dziwo sie, a tu przy gospodzie jakisi kó� stoi 
łuwiónzany przy płocie.  
- A to isto kierysi tak jak jo jedzie do Cieszyna no ko�ski torg - 
pomy�loł Szalbot. Na to� to dobrze, pojedzie sie nóm we dwóch 
ra�ni. Łuwiónzoł swojigo kónia ku płocie, futerzok z łowsym po-
wiesił kobyle na pysku, coby sie ufutrowoła i pokroczoł do gospo-
dy. I co tu widzi, za stołym siedzi Kyndziora z sómsiednij dzie-
dziny, z Łabajowa. 
- A witej – prawi Szalbot, widzym, �e isto jedziesz na torg do Cie-
szyna. 
- Na jakby� zgod - łodpowiedziół Kyndziora, baba mie wygnała, 
cobych sprzedoł to stare kónisko, a kupił cosik młodszego, bo to 
stare mo�e jeszcze zdechnó�, a to szkoda. 
 - To tak jakbych mojóm babe słyszoł, te� sie ji staro kobyła nie 
zdo. 
- Wiysz- prawi Kyndziora, zanim sie kónie futrujóm, muszymy se 
cosi wypi�, �eby sie nóm dobrze darzyło. 
I tak Kyndziora, kozoł sztwiertke, potym Szalbot i tak sztwiertko-
wali, �e sie ani nie nazdali, jak przy tej łostatnij sztwiertce se 
zdrzymnyli. Łóni dwaj w gospodzie za stołym, a kónie przy płocie 
te� drzymały. Kie sie łobudzili, słó�ce ju� było na pół nieba i jak 
tu teraz jecha� na torg? Ni� by sie tam dostali, downo bydzie po 
torgu. I co tu zrobi�, łoba sie zastarali. 
- Wiysz co - prawi Kyndziora, tyn mój kó� ni ma taki nejgorszy, 
dy� jeszcze kierysi rok pocióngnie. To jyno baba tak se łumy�liła, 
�eby kupi� jakigo młodszego.  
- A dy� moja kobyła, te� jeszcze podskoczy – prawi Szalbot. 
Ko�dy chwolił swojigo kónia. 
- Wiysz co  - łodezwoł sie Kyndziora, na pód�my se ich połoglón-
da�, mo�e co łuhandlujymy? 
Poszli, kónióm do pyszczyska zaczyli zoglónda�, poklepali po za-
dku i poprzepinali do swojich wozów, radzi, �e taki dobry kszeft 
zrobili. Tó� trzeja se kapke wypi�, za� wly�li do gospody i zaczyli 
�wiertkowa�. Kie sie im spómniało, �e te�, majóm swoji chałpy 
było ju� ku wieczorowi. Posiadali do wozów i jadóm. A �e byli 
łokropnie łutropióni po tym handlu, to ich poprzewracało na 
słóme, kieróm mieli na wozach i łusnyli. A kó� to nie auto, kierym 
trzeja kierowa�, ju� tam ko�dy do swoji chałpy trefi. Kobyła Szal-
botowo przywiózła Kyndziora do Malinki, a kó� Kyndziora, Szal-
bota do Łabajowa.Było ju� po północy, kie kónie stanyły, ko�dy 
przy swoji chałpie. Kyndzior sie łobudził, wykuloł si� z wozu, 
kónia wyprzyngnył, a wloz do izby. Baba le�y w łó�ku, a spi 
twardo, �eby jóm móg z tym łó�kym wyniy� do pola. Kyndziora 
nic nie miarkowoł, jako jedna baba tako drugo, po cimoku, ka�do 
krowa je czorno, weproł sie do łó�ka i łusnył. Jak sie ju� zaczyło 
szarzy� Szalbotka popatruje chłopa, ale jakosikej sie ji dziwny 
zdoł po tym torgu. A jak sie ju� ganc rozwidniło, dziwo sie na dy�
to ni ma mój chłop. Jak nie wrzaskła – na ty chacharze jedyn, ka�
tu wloz, ty bestyjo łoszkliwo, cudzej baby ci sie zachciało, bez-
wsytdniku jedyn, na bier mi sie tu stela, powiela �ech dobro! Kyn-
dzior wyskoczył z łó�ka cały wystraszony, a wiycie jak to chłop, 
kie mu sie grónt pod nogami poli, do wszystkigo sie przyznoł. W 

Łabajowie tak �le nie było, Szalbot - pies 
na baby, a Kyndziorka młodszo ło pore 
roków łod niego. Tó� wiyncyj wóm goda�
nie muszym. Kyndziorka rano stanyła, 
szpyrki nasma�yła, wajec nabiła, dobrej 
waje�nicy narychtowała i Szalbotowi 
�niodani dała. Całe to zaj�ci jednak Szal-
bota łogrómnie mierziało, tó� zaczył Kyn-
dziorke pyta�, coby mu to wszystko wy-
boczyła, na co Kyndziorka �yczliwie sie 
łu�miychnyła – na nic ło tela Panie Szal-
bot, jakby�cie sie za� kie pomylili to przy-
d�cie, a jo wóm zrychtujym dobre �nioda-
ni.  

Łusłyszoł i zapisoł J. N. Josiyniczanin 
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Tela piekła w tym norodzie, 
jakby piekło miało flancki. 
Djoboł rogym w dupe bodzie, 
bo �ech za� si� po�ar z Franckym. 
 
Bo mi dzisio pjerón trómfnył, 
�e móm staróm jako kachlok. 
Ty bestyjko francowato 
zaroz ci w papiury nasróm! 
 
A ta twoja to szkapisko 
(tukej na mie si� zagiyrził) 
jak jóm bydziesz w łó�ku �ciskoł, 
tó� narobisz se plynskiyrzi! 
 
I �ech go za chyrtó� chycił, 
ciepłych dziadym do sómsieka, 
szczeblym prołech go po rzici, 
coby wiyncyj nie chciał szczeka�! 
                                Juliusz W�troba 

 
Słowniczek gwarowy 
tela – tyle 
flancki – rozsadza 
po�ar – pokłócił 
trómfnył – odci�ł si� 
staro – �ona 
kachlok – piec kaflowy 
bestyja francowato – przekle�stwo 
zagiyrził – zamachn�ł 
papiury – dokumenty 
plynskieyrze – odciski 
chyrtó� – gardło 
ciepłech – rzuciłem 
sómsiek – odgrodzone miejsce na siano 
lub słom� 
pierym – bij�, uderzam 
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120 LAT OSP W MI�DZYRZECZU DOLNYM 

Ochotnicza Stra� Po�arna w Mi�dzyrzeczu Dol-
nym, 8 czerwca �wi�towała 120. rocznic� swojego 
istnienia. Uroczysto�ci rozpocz�ły si� zbiórk� przed 
ko�ciołem �w. Marcina oraz Msz� �w. W intencji 
stra�aków i ich rodzin. 

Jednostk� w Mi�dzyrzeczu Dolnym zaszczycili 
swoj� obecno�ci� przedstawiciele władz wojewódz-
kich i powiatowych OSP, posłowie i europosłowie   
i zaproszeni go�cie. Wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, w przemówieniu do stra�aków, podkre�lał 
znaczenie ochotniczych stra�y po�arnych w �yciu 
lokalnej społeczno�ci -  „Ochotnicze stra�e po�arne, 

to jedne z najwa�niejszych instytucji w ka�dej wiej-
skiej gminie, wokół nich toczy si� lokalne �ycie, stra-

�acy s� spoiwem scalaj�cym dan� społeczno��.       
Z okazji tego zacnego jubileuszu, �ycz� stra�akom 

wszystkiego najlepszego”. 
Podczas uroczysto�ci w Mi�dzyrzeczu Dolnym, na-
st�piło przekazanie jednostce nowego pojazdu bo-
jowego marki Mercedes. Wr�czono m.in. złote, 
srebrne i br�zowe medale dla zasłu�onych stra�a-
ków, uhonorowano tak�e tych z długoletnim sta�em 
i najmłodszych – członków Młodzie�owej Dru�yny 
Po�arniczej. Po oficjalnych uroczysto�ciach odbył 
si� festyn stra�acki, podczas którego zagrała Orkie-
stra D�ta działaj�ca przy OSP Mi�dzyrzecze Dolne  
i Kapela Góralska z Koniakowa. Licznie zgroma-
dzeni uczestnicy oklaskiwali tak�e znany kabaret 
„Spotkanie z Ballad�, który przedstawił specjalny 
program „Tak jest Panie Komendancie”. Przy reper-
tuarze zespołu „Preludium” uczestnicy bawili si� do 
pó�nej nocy. 

Kuba Mazur 

Podzi�kowania 

Ochotnicza Stra� Po�arna w Mi�dzyrzeczu Dolnym składa 
serdeczne podzi�kowania wszystkim, którzy okazali po-
moc i wsparcie przy organizacji Jubileuszu 120-lecia OSP 
w Mi�dzyrzeczu Dolnym, a w szczególno�ci: Ksi��om, 
Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, Komen-
dantowi Romanowi Marekwicy, Prezesom i Naczelnikom 
Jednostek OSP z terenu Gminy Jasienica, Pocztom 
Sztandarowym, wszystkim Druhom Stra�akom uczestni-
cz�cym w uroczysto�ciach, zaproszonym go�ciom, spon-
sorom, Stanisławowi Rajbie, Stanisławowi Cypcer, GOK w 
Jasienicy, Agnieszce Bronowskiej, Krzysztofowi Czader, 
Krystynie K�dro�, Kołu Gospody� Wiejskich  i Radzie So-
łeckiej w Mi�dzyrzeczu Dolnym.  

Zarz�d OSP 
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ZANURZONY W BOGU I PRACY 
KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY 

 
KRZY� POLSKI – PRZYBYTEK PA�SKI 

 Po haniebnych zaj�ciach pod pałacem prezydenc-
kim 2010 r., w Warszawie, Kardynał nie mo�e milcze�
– tak pisze: A teraz w roku 2010 Polacy, którzy swymi 
metrykami tkwi� w ko�cielnych zapisach, odwa�yli si�
woła�: „Precz z Krzy�em!” Ale nie zniech�cajmy si�.
Róbcie dobr� robot� i wielk� robot�!   

W wydawnictwie „Biały Kruk” ukazuje si� cztero-
tomowy album „KRZY� POLSKI” z fotografiami 
Adama Bujaka, o podtytułach: „PRZYBYTEK PA�-
SKI; KRAJOBRAZ I SACRUM; PATRIOTYZM I M�-
CZE�STWO.” 
Teksty II tomu przygotował KARDYNAŁ PROF. 
STANISŁAW NAGY. S� to chyba Jego ostatnie pu-
blikacje, a pisze poruszaj�c si� ju� na wózku inwalidz-
kim: Prosz� przyjrze� si� pierwszym tomom KRZY	A 
POLSKIEGO: ju� te dwie ksi�gi  ukazuj� pot�g�, wy-
j�tkowe pi�kno i ró�norodno�� znaku Zbawienia w 
Polsce. Jego niezwykle bogat� tradycj�, jego aktual-
no��, jego moc pobudzania wyobra
ni artystów i moc 
pobudzania wiary w dobro człowieka. Przegl�daj�c 
karty albumów u�wiadamiamy sobie wyra
nie, �e nasz 
kraj na tym Krzy�u stoi, �e jest on obecny na ka�dym 
miejscu – nad morzem i w górach, nad Odr� i nad Bu-
giem, na ulicy, w mieszkaniach, w �wi�tyniach, w kra-

jobrazie, w szkołach, na pomnikach narodowych, 
przede wszystkim za� – w sercach ludzi. A� strach po-
my�le�, kim (czym?) byliby�my, gdyby tego Krzy�a na-
gle brakło... Co byłoby z nami, jako krajem, i  co było-
by z ka�dym z nas... Ale Krzy� jest. I b�dzie.

POLIGLOTA 
 Znał kilka j�zyków, ale najbardziej piel�gnował 
swój ojczysty – mow� polsk�. 
Kiedy� pytałem, sk�d u niego tak czysta polszczyzna? 
Odpowiedział: 
Rozpoczynałem swoje kapła�stwo wtedy, kiedy była 
wielka dbało�� o j�zyk polski. Taki był wtedy zwyczaj.  

St�d Kardynał Stanisław znał na pami�� „Pana 
Tadeusza” i wielkie partie  „Trylogii” Sienkiewicza. 
Mówił jak aktor. 
 

ODSZEDŁ W ROKU WIARY 
  �egnany przez najwybitniejszych hierarchów 
Ko�cioła - 30 kardynałów, arcybiskupów i biskupów, 
około 180 kapłanów, licznych zakonników i siostry 
zakonne oraz rzesze wiernych, spocz�ł w krypcie ła-
giewnickiego sanktuarium błogosławionego Jana Paw-
ła II, obok �p. ks. kard. Andrzeja Marii Deskura. 

Ks. Alojzy Oleksik 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w pami�ci �ywych” 

Serdeczne podzi�kowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze �w., zło�one 

wie�ce i kwiaty oraz liczny udział w uroczysto�ciach pogrzebowych ukochanych 

�p. Zofii i Otylii Przybyła 

Ks. Proboszczowi Janowi Gustynowi za wieloletni� posług� kapła�sk�, lekarzowi 

Mariuszowi Ku
niarowi za wieloletni� opiek� i piel�gniarce Krystynie Bory� , krew-

nym, znajomym, s�siadom, delegacjom: Ró�y Ró�a�cowej, KGW, Rady Sołeckiej, 

Rolnikom oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składa  

Rodzina

„I otrze Bóg wszelk� łz� z oczu ich…” 

Rodzinie 
�p. Wandy Król 

Długoletniej członkini zarz�du  
Koła Emerytów, Rencistów Rencistów Inwalidów w Jasienicy 

Serdeczne wyrazy współczucia 
składa 

Koło ERiI nr 21 z Jasienicy
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Dzie� Dziecka w Iłownicy 

Z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSP 
w Iłownicy odbył si� 29 maja 2013 piknik 
dla dzieci, w czasie którego stra�acy         
z Iłownicy oraz Rudzicy starali si� zainte-
resowa� uczniów i przedszkolaków dzia-
łalno�ci� stra�y po�arnej.  
Było gaszenie małego po�aru przy u�yciu 
ga�nic wodnych i proszkowych, zwiedza-
nie samochodów stra�ackich z wchodze-
niem na dach przy pomocy drabinek stra-
�ackich i oczywi�cie samych stra�aków. 
Podziwiali�my te� małych, kilkuletnich 
stra�aków  w zmaganiach  z wielk� si-
kawk� i laniem wody do celu. Przy okazji 
miało miejsce polewanie całej widowni. 
Na szcz��cie dla nas, ostał si� zapalony 
wcze�niej grill, z którego mo�na było na 
koniec zje�� kawałek kiełbasy. Poziom 
cukru podniosły nam soczki, paluszki, 
p�czki i ciasto.  
Zabawa była �wietna. Bardzo serdecznie 
dzi�kujemy osobom, dzi�ki którym mógł 
odby� si� ten dzie�. Przede wszystkim je-
ste�my wdzi�czni stra�akom z Rudzicy     
i Iłownicy. Panom sołtysom Iłownicy        
i Landeka: Kazimierzowi Majcherowi, 
Franciszkowi  Marekwicy oraz Józefowi  
Kopciowi dzi�kujemy za ufundowanie 
pocz�stunku i organizacj� przyjazdu stra-
�y. Radzie Rodziców i paniom z naszej 
kuchni za słodycze i napoje, za� pa�stwu  
Skoczylasom  za udost�pnienie grilla i je-
go obsług�.  
Wszystkim serdecznie DZI�KUJEMY.  

Dyr ZSP w Iłownicy Ewa Sowa 

„Dzie� Dziecka” w Bierach 

Kiedy �mieje si� dziecko, �mieje si� cały �wiat.  
Janusz Korczak 

28 maja 2013r. w sali GOK-u w Bierach, odbył 
si� ,,Dzie� Dziecka”. W tym dniu zapewniono dzie-
ciom wyj�tkow� niespodziank� - spektakl pt. „Lisek 
Chytrusek” wystawiony przez Teatr Pracownia  
Kwadryga z Bielska-Białej. Dodatkow� atrakcj�
okazał si� wyst�p dzieci z grupy baletowej w Bie-
rach, podczas którego dziewczynki zaprezentowały 
swoje talenty taneczne. Honorowi mali go�cie mogli 
osłodzi� sobie czas słodyczami i napojami ufundo-
wanymi przez GOK w Jasienicy oraz ciastami przygotowanymi przez mamy uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Rudolfa Gila w �wi�toszówce.   

Cała impreza bardzo podobała si� dzieciom i rodzicom.  
W imieniu Pracowników i Dyrektor Ewy Anzorge-Janeczko  pragn� wyrazi�  najgł�bsz� wdzi�czno�� za 

zorganizowanie wspaniałego „Dnia Dziecka” oraz za współprac�. 
Agnieszka Sokół 
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Wójt Gminy Jasienica  

Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”
zapraszaj� na imprez� plenerow�

20,21 lipca 2013r. 
Amfiteatr „Drzewiarz” w Jasienicy 

Program imprezy: 

Sobota 20.07.2013r. 

1300 mecz: LKS „Drzewiarz” Jasienica vs „Halniak” 
Maków Podhala�ski 

1500 wyst�p Zespołu Regionalnego „Grod�czanie” 
1520 Zespół �piewaczy „Echo Bielowicka” 
1550  Orkiestra D�ta z Maza�cowic 
1620 Zespół Folklorystyczny ”Dudoski” 
1650 pokaz sprawno�ci bojowej �aków OSP z terenu 

Gminy Jasienica 
1720 uroczyste otwarcie imprezy 
1735 pokazy taneczne zespołów działaj�cych przy GOK-u  
1800  wieczór muzyczno-taneczny: 

 - koncert zespołu  „Tsigunz Fanfara Avantura” 
(www.tsigunz.pl) 
- koncert zespołu „Szlagier Maszyna i Kumpliki”  
- zabawa taneczna z zespołem „Preludium” 

200 koniec imprezy 
  

 Niedziela 21.07.2013r. 
1300 

 
mecz oldboye: „Drzewiarz” Jasienica vs 
„Szczakowianka” Jaworzno 

1500   Orkiestra D�ta z Jasienicy 
1530 Zespół Regionalny „Bierowianie”  
1600 Orkiestra D�ta z Mi�dzyrzecza Dolnego 
1630 pokazy taneczne zespołów działaj�cych przy GOK-u  

 1700 mini kabareton: 
 • Kabaret Czwarta Fala (www.k4f.pl) 

• Kabaret Nowaki  (www.kabaretnowaki.pl 
1930 wieczór muzyczno-taneczny 

 • koncert Damiana Holeckiego 
• zabawa taneczna z zespołem „Akord” 

      2400          koniec imprezy 
W trakcie imprezy wiele atrakcji m.in. ogród zabaw dla dzieci, 
konkursy, akcja artystyczna dla dzieci, wystawa prac plastycznych  

Wst�p wolny ! 

TSIGUNZ FANFARA AVANTURA 

To absolutnie nowa jako�� w kraju i zagranic�… to złoty 
�rodek na rynku muzycznym. Ten zespół stanowi pomost 
ł�cz�cy sztuk� wschodu i zachodu, ł�cz�cy starych  i młodych, 
ł�cz�cy wod� z ogniem i wino ze sneakersem, gor�ce rytmy 
Majorca Party z cyga�sk� swobod� i niemieckim ordnungiem. 
Zazdroszcz�c Cyganom ich kultury i talentu, TSIGUNZ kradn� 
tradycyjne melodie z Bałkanów, Turcji, Bliskiego Wschodu      
i Indii, aby je potem bezcze�ci� i torpedowa� zdobyczami 
muzyki XXI wieku, ł�cz�c tradycyjne instrumenty d�te i  
perkusyjne z najnowszymi osi�gni�ciami techniki, 
opracowanymi w Japonii a wyprodukowanymi w Chinach. A 
wszystko to przeniesione na polski grunt, z tradycjami polskiej 
szkoły jazzu i postromantycznymi odniesieniami do 
słowia�skiej melodyki. Nie bez znaczenia jest strona wizualna. 
Zamiłowanie muzyków do zarostu, tombakowej bi�uterii oraz 
charakterystycznego podrygiwania owocuje błyskawicznym 
sprz��eniem zwrotnym z publiczno�ci� głównie płci pi�knej!!! 

www.tsigunz.pl 
SKŁAD: 
Zlatko Fetisz - saksofon barytonowy, bandleader 
Michai Andzello - saksofon altowy 
Mahala Melechovic Rai - klarnety 
Fanfara Mordulec - tr�bka 
Don Tubescu - tuba 
Gianni Granda Slivovitz - perkusjonalia, mc 
Chlebtcho Chlebarov – b�bny 

 



���������	
�� � 	��

20,21 lipca 2013r.   Amfiteatr „Drzewiarz” w Jasienicy 

KABARET CZWARTA FALA www.k4f.pl 
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��� www.kabaretnowaki.pl 
Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich artystów. Kaba-
ret zało�yli w 2007 roku i od razu zabrali si� do ci��kiej pracy. Upór, wytrwało�� i talent 
szybko przyniosły rezultaty w postaci wypełnionych po brzegi sal i �miej�cej si� widow-
ni, która polubiła ich charakterystyczn� ekspresj� i oryginalny sposób poruszania tema-
tyki obyczajowej. Kariera Nowaków nabrała zawrotnego tempa po zdobyciu I miejsca 
na najbardziej presti�owym festiwalu kabaretowym w Polsce – XXV PACE. W 2009 ro-
ku zdobyli najwa�niejsze nagrody na wi�kszo�ci przegl�dów kabaretowych w naszym 
kraju - Grand Prix i „Złota Szpilka” na XXX Jubileuszowych Lidzbarskich Wieczorach 
Humoru i Satyry, a tak�e zdobyli uznanie fanów i otrzymali wiele nagród z r�k publicz-
no�ci.  
skład: Kamil Piróg - jest jak instrukcja obsługi i chodz�cy regulamin , zorientowany i 
zdeklarowany na otaczaj�c� rzeczywisto�� . Nie �wiczy �adnych sztuk walki, za to du-
�o my�li i jest to jaki� trening...poza tym jest wulkanem energii, nie ma �adnych hamul-
ców, czasami jest to zaleta, a cza-
sami wada. 
Adrianna Borek - synonim Adrianny 
to talent. Wszyscy go zauwa�aj� tyl-
ko jej samej ci��ko to przyzna� i si� 
z tym pogodzi� . Jak przystało na 
obdarzon� wieloma zaletami aktor-
skimi, uwielbia rosół, potrafi prze-
spa� wi�kszo�� trasy w samocho-
dzie i krzyczy na narzeczonego. 
Tomasz Marciniak - chłopak do ra-
ny przyłó�. Czynny piłkarz i fanatyk 
gier komputerowych. Cudownie wy-
rozumiały i taki zespołowy amant, który ze sceny wszystkie kobiety łapie za … podgar-
dle – czyli za serce. 

SZLAGIER MASZYNA i KUMPLIKI 
Zespół poprzez swoje koncerty promuj�c 
�l�sk� kultur�, gwar� oraz muzyk�. Cie-
pło przyjmowany jest zarówno na kon-
certach w kraju jak i za granic� - muzy-
kuj�c dla polonii w całej Europie. Kon-
certy autorskie oraz biesiady �l�skie w 
ich wykonaniu ciesz� si� niegasn�cym 
powodzeniem, a wesoła atmosfera pod-
czas wyst�pów gwarantuje �wietn� za-
baw�.  

Damian Holecki 
www.damianholecki.pl 

 
Urodził si� w Mysłowicach na �l�sku. Stu-
diował piosenkarstwo na wydziałach: Wo-
kalno - Aktorskim oraz Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej w Katowickiej Akademii Mu-
zycznej. Piosenkarz i pianista, kompozytor 
i aran�er, autor tekstów. Od niedawna 
producent wideoklipów, a od zawsze z 
zamiłowania fotograf. Laureat wielu kon-
kursów wokalnych w kraju i za granic�. 
Koncertował m.in. z DJ Bobo, Modo i Ca-
pitan Jack. Brał udział w trasie koncerto-
wej z grup� Erotic. Wyst�pował w koncer-
tach Lata z radiem z Ryszardem Rynkow-
skim i T - Love. Brał udział w sopockim 
koncercie Dance Molo Party. Ma na swoim 
koncie kilka solowych płyt, dziesi�tki tysi�-
cy sprzedanych fonogramów i wiele prze-
bojów. 

Równie młody, jak i do�wiadczony 
kabaret, którego twórczo�� opiera 
si� na odnajdywaniu odrealnio-
nych i niedorzecznych aspektów, 
pozornie zwyczajnych sytuacji. 
Bardzo specyficzny styl poczucia 
humoru prezentowanego przez 
Zespół ma swoje odzwierciedlenie 
w tematyce poszczególnych ske-
czy.   
Jednak�e ka�dy z nich jest tak rozbudowany tekstowo i wizualnie, i� wszyscy widzowie, 
niezale�nie od wieku, znajduj� co�, co przyci�ga ich uwag�. �wiadcz� o tym zdobyte 
nagrody publiczno�ci oraz liczne zaproszenia na wyst�py w całej Polsce. 
skład:  Mateusz Lewkowicz (Lewy, Lewar) w Czwartej Fali piastuje najpowa�niejsze i 
zarazem najbardziej niewdzi�czne stanowisko menad�era… Je�li zobaczysz kiedy� w 
Kielcach młodego m��czyzn� w bluzie z kapturem, uciekaj�cego przed policj� z kani-
strem w r�ku, oznacza to, �e Lewy załatwił benzyn� na dojazd. Je�li usłyszysz w radiu 
�e jaki� zamaskowany młodzieniec uprowadził ambulans to znaczy �e Lewar załatwił 
nam transport… 
Damian Lebieda (Lebiet) urodził si� w 1988 roku jako wynik długoletnich radzieckich 
eksperymentów biotechnologicznych.. Jego barwne �ycie mogłoby posłu�y� za scena-
riusz do niejednego filmu. I posłu�yło... Tak zrodziły si� postaci Ryszarda Lubicza, Ojca 
Mateusza oraz Dzieci z Bullerbyn. 
Łukasz Ksi��ek (Kniga) Kniga te� si� urodził…Jego dwiema najwi�kszymi nami�tno-
�ciami s� pieni�dze i kabaret. Chocia� te dwie rzeczy wzajemnie si� wykluczaj�. W 
Czwartej Fali odpowiedzialny głównie za zaplecze techniczne, logistyczne, teleinforma-
tyczne oraz make - up. Kniga jest niezast�piony... Kiedy na trasie zepsuje si� samo-
chód, rzuca tylko gniewne spojrzenie i mówi: "Dajcie mi fajk� i ta�m� klej�c�!"...po chwi-
li mo�na odjecha� z piskiem opon. 
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23 maja 2013 r. w Gminnym O�rodku Kul-
tury w Bierach odbyło si� spotkanie zor-
ganizowane przez Koło Gospody� Wiej-
skich z okazji Dnia Matki. Uroczysto�� 
wzbogacił wyst�p uczniów naszej szkoły, 
nale��cych do koła teatralnego ,,Talent” 
pod opiek�  Gra�yny Gaszek”,  i koła wo-
kalno- instrumentalnego ,,Moderato” pod 
opiek�  Tomasza Polaka. Wierszami i pio-
senkami wyra�ono wdzi�czno�� wszyst-
kim Matkom  za trud i po�wi�cenie  w wy-
chowaniu swoich pociech. Na zako�cze-
nie programu artystycznego młodzi akto-
rzy wr�czali upominki  a sami zostali na-
grodzeni słodkim pocz�stunkiem oraz 
gromkimi brawami.        Nauczyciel: Gra�yna Gaszek 

 „Dzie� Dziecka” w Łazach 

W sobot� 1. czerwca 2013 roku z okazji 
Dnia Dziecka odbyła si� impreza �rodowiskowa 
dla wszystkich dzieci z sołectwa Łazy. Na po-
cz�tek druhowie z miejscowej OSP sprawili 
dzieciom wielk� frajd� prezentuj�c swoje umie-
j�tno�ci. Nast�pnie zgromadzone dzieci przeszły 
do sali OSP. Tam czekały ju� na nie nauczyciel-
ki ze Szkoły Podstawowej w �wi�toszówce: Lu-
iza Mider i Ligia Korzeniowska-Mynarska wraz 
z dyrektorem szkoły Ew� Anzorge-Janeczko. 
Panie prowadziły zabawy, konkursy, malowały 
twarze, nie zabrakło równie� wesołych pl�sów 
przy muzyce. Przybyłe dzieci cz�stowano cia-
stem domowego wypieku, obdarowano słody-
czami oraz maskotkami. Na twarzach dzieci go-
�cił u�miech i zadowolenie. Imprez� dla dzieci zorganizowali i sponsorowali: Koło Gospody� Wiejskich, radny 
Karol Bierski oraz Ochotnicza Stra� Po�arna. 

Ligia Korzeniowska-Mynarska 

 Ewa Anzorge-Janeczko 

PODZI�KOWANIE 
 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Maza�cowicach składa serdeczne podzi�kowania Radzie Rodzi-
ców w szczególno�ci El�biecie Kałek, Grzegorzowi Jagielle, Dariuszowi Twardzikowi  oraz wszystkim Rodzi-
com i Nauczycielom, którzy w jakikolwiek sposób wł�czyli si� w organizacj� FESTYNU RODZINNEGO, który 
odbył si� 8 czerwca 2013r. Szczególne podzi�kowania kieruj� do Prezesa OSP w Maza�cowicach Tomasza Do-
nocika i druhom OSP w Maza�cowicach 
Dzi�kuj� równie� sponsorom: 
1. FIRMIE DROBEK 2000 Z MAZA�COWIC 
2. Renacie Kry�cie - PIEKARNIA KRYSTA 
3. Pa�stwu  STRYCZEKOM - GOSPODA SEKWANA 
4. BOGDANOWI BIERNOTOWI ZA OBSŁUG� KATERIN-

GOW 
5. MONICE MAZGAJ - SALON KOSMETYCZNY MONIK  
6. HELENIE POLA - SALON FRYZJERSKI Z MAZA�COWIC 
7. EWELINIE NOWAK -  SALON FRYZUR NOWY STYL  

8. EWIE FENDER - SALON KOSMETYCZNY LILIEN  
9. LUCYNIE LIS - SKLEP WIELOBRAN�OWY GRACJA  
10. Pa�stwu DANELOM -  CUKIERNIA JAGÓDKA  
11.  BARTŁOMIEJOWI BORUCIE – FIRMA 2B RALLY 
12. SZKOLE J�ZYKA ANGIELSKI PLUS 
13.  SZKOLE J�ZYKA  Centrum Edukacyjne Oxford Centra        

z Bielska Białej 
14.  PRODUCENTOWI ZABAWEK FIRMA WADER 

Dyrektor ZSP w Maza�cowicach 

Agata Czauderna 
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DzieDzieDzieDzie���� Mamy i Taty Mamy i Taty Mamy i Taty Mamy i Taty 

w �wi�toszówce 

W pi�tek, 24 maja 2013r. dzieci z naszej szko-
ły �wi�towały. Odbyła si� wspaniała uroczysto��      
z okazji zbli�aj�cego si� Dnia Mamy i Dnia Taty.  
Dyrektor szkoły, w imieniu wszystkich, powitała 
serdecznie Rodziców składaj�c z okazji Ich �wi�ta 
�yczenia rado�ci oraz wytrwało�ci i cierpliwo�ci    
w wychowaniu swoich pociech.  
Te dwie, bardzo szczególne daty, pozwalaj� dzie-
ciom na okazanie miło�ci Rodzicom poprzez czyn-
ne uczestnictwo w uroczysto�ci z okazji ich �wi�ta   
i wspólne prze�ywanie rado�ci. Rodzice, obejrzeli 
pi�kne widowisko pt.: „Tomek i biały kruk”, z ta�-
cami, wierszami i piosenkami w wykonaniu dzieci 

naszej szkoły.  
Jak to jednak w �yciu jest – wszystko ma swój kres, wi�c po miłych 
pogaw�dkach i pocz�stunku nadszedł czas rozstania.  
W imieniu wszystkich  dyrektor szkoły po�egnała miłych Go�ci. 

Nauczyciel: Bo�ena Mieszczak

Zapraszamy dzieci i młodzie� do udziału w zaj�ciach organizowanych pod-

czas wakacji w siedzibie GOK oraz filiach Gminnego O�rodka Kultury.  

W programach wiele atrakcji : warsztaty, przedstawienia, wyjazdy, gry i zabawy. 

Czekamy na Was! 
Szczegółowy plan wakacji na   www.gokjasienica.pl 

 

„�YWOTY 
WI�TYCH” 
 

„�ywoty �wi�tych” to temat tegorocznej edycji Ogólno-

polskiego Konkursu  Plastycznego Szerz�cego Warto�ci 

Chrze�cija�skie organizowanego przez Gminny O�rodek 

Kultury w Jasienicy.W tym roku trzy  równorz�dne nagro-

dy laureatom dorosłym  ufundował G O K a sponsorem 

nagród i wyró�nie� dla dzieci i młodzie�y był Bank Spół-

dzielczy w Jasienicy. W dniu 20 czerwca br.w Filii Gmin-

nego O�rodka Kultury w Mi�dzyrzeczu Górnym odbyło 

si� otwarcie wystawy pokonkursowej, na której wr�czono 

wszystkim laureatom nagrody i wyró�nienia. Oprawy arty-

stycznej imprezy dokonała młodzie� i dzieci �piewaj�ce i 

muzykuj�ce w „Chacie Mi�dzyrzecze”. Julia Iskrzycka  

zainaugurowała wyst�py utworem Ave Maria, nast�pnie 

wyst�piła Karolina  Mo� i pierwszy swój koncert zapre-

zentowaly dzieci graj�ce pod kierunkiem muzyka Pani 

Barbary Ociepki. 

Jurorzy: artysta plastyk Florian Kogut, ks. Łukasz Zych    

z parafii w Mi�dzyrzeczu i poetka, hafciarka Danuta Ko-

recka przyznali nagrody nast�puj�cym twórcom: 

Kategoria: doro�li twórcy nieprofesjonalni - 3 równo-

rz�dne nagrody otrzymali: Ilona Mazur, Liliana Plenkow-

ska i Witold Kielar. 

Kategoria: młodzie� gimnazjalna i szkół pod-
stawowych - 3 równorz�dne nagrody otrzymali: 

Weronika Cupek, Barbara Skry�kiewicz, Magdale-

na Justkowska. 

Wyró�nienia: 
Paulina Rusinek, Małgorzata Juraszek, Karolina 

Brzuska, Mikołaj Szafarz, Kamil Czulak, Natalia 

Wydra, Martyna Biernatek. 
Bernadeta łuszczewska-Gruszka 
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Wielki charytatywny mecz piłki no�nej w Iłownicy 

Wspaniała zabawa, ofiarne serca 
oraz godny cel! Te słowa chyba naj-
lepiej oddaj� atmosfer� panuj�c�
podczas sobotniego meczu rozegra-
nego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Iłownicy 15 
czerwca 2013r. Na murawie prezen-
towali swoje ogromne mo�liwo�ci   
i wielkie serca zarówno radni Gmi-
ny Jasienica jak i członkowie rad 
sołeckich Iłownicy i Landeka.  
Sołectwa Landek i Iłownica re-
prezentowali: Gabriela Kubica 
Edward Sojka, Czesław Jurak, 
Franciszek Marekwica, Kazimierz 
Szczypka, Zbigniew Orawiec, Ma-
teusz Kohut, Robert �ur, Kazimierz 
Majcher, Jacek Kubica, Edward 
Szkorupa i Jan Dziendziel.  
Rad� i Urz�d Gminy Jasienia re-
prezentowali: Zofia Polok, Alek-
sander Szymala, Edward Kenig, 
Czesław Szkorupa, Artur Kalita, Ja-
cek Gołyszny, Wojciech Zawada, 
Czesław Machalica i Krzysztof 
Wieczerzak 
Nale�y doda�, �e ka�dy piłkarz 
wchodz�cy na boisko był zwyci�z-
c�. O tym wesołym fakcie przypo-
minały nasze szkolne cheerleaderki 
wołaj�c: „Dzisiaj wszyscy wygry-
wacie, bo na rzecz hospicjum gra-
cie!”, „Czy wygracie, czy przegra-
cie wszyscy w dobrym celu gra-
cie!”, „Nasi Radni super graj�, dla 
hospicjum wygrywaj�!”. 
Wszyscy zawodnicy grali z ogrom-
nym po�wi�ceniem stosuj�c cieka-
we manewry piłk�, w�lizgi, główki      
i pi�kne do�rodkowania. Kibice byli 
zachwyceni poziomem gry. Nie 

mogli�my te� narzeka� na brak bramek. Nad prawidłowym przebiegiem 
meczu czuwała była nauczycielka wychowania fizycznego z naszej szko-
ły Wiesława Cie�lar. Wesołym komentarzem rozbawiali publiczno��: 
Grzegorz Konior oraz Gabriela Kubica. Niespodziewanie tak�e spełnił si�
znakomicie w tej roli Wójt Janusz Pierzyna, którego na murawie godnie 
zast�pił syn Filip. O zdrowie piłkarzy troszczyły si� nasze pi�kne piel�-
gniareczki , przed którymi zawodnicy padali jak muchy.  
Mecz u�wietnili swoj� obecno�ci� mi�dzy innymi: Jerzy Czudek – Prze-
wodnicz�cy Rady Gminy i Gra�yna Chor��y – Prezes Salwatoria�skiego 
Stowarzyszenia Hospicyjnego. Ostateczny wynik meczu to zebrane 
2030zł., na rzecz budowy Stacjonarnego Hospicjum w Bielsku-Białej im. 
błogosławionego Jana Pawła II.  
Bardzo serdecznie dzi�kujemy wszystkim, którzy wł�czyli si� w organi-
zacj� tego wspaniałego wydarzenia. Wszystkim go�ciom, piłkarkom        
i piłkarzom - dzi�kujemy za po�wi�cony czas i zaanga�owanie. Mamy te�
nadziej�, �e podobne imprezy b�d� odbywały si� przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym ka�dego roku, dlatego ju� dzi� serdecznie do nas zapra-
szamy. 

Ewa Sowa - dyrektor ZSP w Iłownicy 
Katarzyna Szkucik-Rewaj - nauczyciel ZSP w Iłownicy

� �
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Modelarze z Klubu Modelarskiego „IKAR” z Maza�cowic uczestniczyli w XVI 
Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kartonowych i Plastikowych, który ko�cem maja 
odbył si� w Radomiu. W konkursie, 115 modelarzy z 28 klubów z całej Polski, za-
prezentowało a� 257 modeli. Du�y sukces odniósł 10-letni zawodnik „IKARA” 
Wojciech Szendzielarz, który zdobył puchar dla najlepszego młodzika konkursu, a 
jego modele czołgu „CHWAT” i samolotu „TEXAN” zaj�ły 1 miejsca. Drugie miej-
sce w konkursie zaj�ł Michał Wojnar modelem „PANZER IV”, a modele Tadeusza 
Dudy – „PZL 230 Skorpion” i kuter rybacki „KOŁ-60” znalazły si� na 3 miejscu. 
Dru�ynowo maza�cowicki „IKAR” uplasował si� na 8 pozycji. Gratulujemy. 

Kuba Mazur



���������	
�� � 	��

Muzyczna rywalizacja w murach gimnazjum 

„I tylko tak� mnie �cie�k� poprowad�, gdzie 

muzyka gra…” – te słowa Agnieszki Osiec-

kiej najlepiej oddaj� atmosfer�, jaka pano-

wała 22 kwietnia w murach Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Rudzicy. Wtedy odbyła si�

bowiem VI edycja Konkursu Piosenki.  

12 uczestników, pod czujnym okiem (i słu-

chem) dyrektora – dr. Jana Borowskiego – 

wiele tygodni przygotowywało si� do wyst�-

pu. Wzruszenie i podziw to emocje towa-

rzysz�ce ka�demu, kto miał przyjemno��

słucha� odwa�nych, młodych artystów.  

Decyzj� jury GRAND PRIX wywalczyła Mo-

nika Kom�dera. Pierwsze miejsce zaj�ły 

Martyna Moskała i Paulina Gemki, drugie 

przypadło Roksanie Gawlas oraz duetowi – 

Kasi Kaliwodzie i Adamowi Gawlasowi. 

Na podium nie zabrakło równie� miejsca dla 

Karoliny Szczerbowskiej, Kasi W�troby         

i znanego z mistrzowskiej gry na gitarze Al-

berta Wi�caszka. Złote dyplomy pow�dro-

wały natomiast w r�ce Adrianny J�kal, Jo-

anny Moskały, Izy W�troby, Pauliny Dadok 

oraz Beaty Walas. 

Uczniowie zasiadaj�cy na widowni przeko-

nali si�, i� muzyka bezpo�rednio dotyka ser-

ca, jest w ko�cu córk� wszystkich muz…

Wykonawcom z całego serca gratulujemy 

talentu i �yczymy dalszych sukcesów! 

Paulina Majewska-�wigo�

„Pola Nadziei 2013”

W dniu 17 czerwca 2013 r. uczennice ze 
Szkoły Podstawowej w �wi�toszówce wraz    
z opiekunami: Dyrektor Ew� Anzorge- 
Janeczko i Ew� Kalit�, wzi�ły udział w  
uroczystym podsumowaniu kolejnej edycji 
programu „Pola Nadziei 2013”, organi-
zowanym przez Salwatoria�skie Stowa-
rzyszenie Hospicyjne w Bielsku-Białej. 
Nasza szkoła ju� po raz kolejny wł�czyła si�
do tej szlachetnej akcji organizuj�c apele, 
konkursy czy pogadanki i pozyskuj�c 
znaczne kwoty, dzi�ki ró�nym 
przedsi�wzi�ciom takim jak kiermasze 
�wi�teczne, kwesty przy ko�ciołach w 
Łazach, �wi�toszówce i Bierach oraz w  
sklepie LEWIATAN w �wi�toszówce. 
Dzi�ki zaanga�owaniu i pracy uczniów oraz nauczycieli udało nam si� przekaza� na budow� hospicjum 
kwot� w wysoko�ci 3270,30 zł. Za działalno�� w ramach akcji „Pola Nadziei”, nasza szkoła otrzymała 
„Podzi�kowanie za szczególne zaanga�owanie w realizacj� programu”.  

Ewa Kalita 
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Rodzinny Rajd Rowerowy OSP w Iłownicy 

 
W sobot� 8 czerwca przy sprzyjaj�cej pogodzie  
i w �wietnych humorach mieszka�cy naszej 
gminy i miejscowo�ci s�siaduj�cych, mieli oka-
zj� wzi�� udział w Rodzinnym Rajdzie Rowe-
rowym OSP Iłownica organizowanym po raz 
pierwszy przez Zarz�d OSP  w Iłownicy. 
W rajdzie uczestniczyły dzieci, młodzie� oraz 
doro�li, ł�cznie 55 osób. Na otwarcie rajdu 
przybył gospodarz naszej gminy Wójt Janusz 
Pierzyna, a swoj� obecno�ci� zaszczycił Ko-
mendant Policji Wojciech Kozłowski. Trasa raj-
du przebiegała przez malownicze tereny: Iłow-
nicy, Pier��ca, Chybia i Zaborza. Uczestnicy 
startowali z remizy OSP Iłownica. Natomiast 
zako�czenie rajdu miało miejsce przy Domku 
My�liwskim w Iłownicy, gdzie organizatorzy 
przygotowali pyszny pocz�stunek i mo�liwo��
biesiadowania przy muzyce. 
Polecamy wszystkim, małym i du�ym tak� form� sp�dzania wolnego czasu. Wspólna wyprawa wspaniale inte-
gruje rodziny, daje wiele rado�ci dzieciom, dorosłym, a przede wszystkim promuje zdrowy styl �ycia, daleki od 
komputerów, telewizorów, a bliski naturze i zdrowiu.  
Organizatorzy serdecznie dzi�kuj� wszystkim, którzy przyczynili si� do organizacji rajdu, a w szczególno�ci: 
Wójtowi Gminy Jasienica, Krzysztofowi i Otylii Pilarz z Rudzicy, Druhom Stra�akom z OSP Iłownica i OSP Ru-
dzica, Kołu Łowieckiemu „�lepowron” oraz osobom, które prowadziły obsług� gastronomiczn� i techniczn� raj-
du. 

ABr  
  

 

 

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór w ramach projektu  

i zaprasza wszystkich mieszka�ców Gminy Jasienica do udziału w nast�puj�cym 
działaniu: 

warsztaty fotograficzne wraz z zaj�ciami obsługi specjalistycznych 

programów komputerowych (Photoshop)

Informacje na temat naboru mo�na uzyska� w biurze projektu w Urz�dzie Gminy Jasienica w pok. 119 oraz pod 
numerem telefonu 33 815 22 31 wew. 151 w godzinach pracy Urz�du. W biurze projektu znajduje si� dokumen-
tacja, któr� nale�y wypełni� celem zakwalifikowania si� do projektu. 
Praca uczestników zostanie uwieczniona w albumie pami�tkowym. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam 

Projekt współfinansowany ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Priorytet IX Działanie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich   

Nazwa projektu: „Edukacja obrazem- obraz edukacj�” Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-24-098/12
Wnioskodawca: Gmina Jasienica  43-385 Jasienica 159,  tel. fax (033) 8152231 wew. 151 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 
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SIATKARSKIE SPOTKANIE  

W JASIENICY 

W pi�tek 21 czerwca w hali sportowej przy  Gim-

nazjum w Jasienicy odbył si� towarzyski mecz siat-
kówki z udziałem reprezentacji kadetek Polski i Bra-
zylii. Polki w kwietniu br. zdobyły złoty medal mi-
strzostw Europy rozgrywanych w Czarnogórze.         
W decyduj�cych spotkaniach podopieczne trenera 
Grzegorza Kosatki pokonały  czołowe zespoły konty-
nentu – w półfinale Turcj� i finale Włochy. Z kolei 
kadetki  z Brazylii w 2009 roku zdobyły mistrzostwo 
�wiata. Mimo, �e spotkanie w Jasienicy było meczem 
towarzyskim i sprawdzianem przed Mistrzostwami 
�wiata kadetek, które odb�d� si� od 26 lipca do 4 
sierpnia, siatkarki dały z siebie wszystko. Niestety 
podopieczne Grzegorza Kosatki uległy Brazylijkom, 
pod wodz� Mauricio Thomasa, przegrywaj�c wszyst-
kie trzy sety. Miejmy nadziej�, �e lepiej pójdzie Po-
lkom na  mistrzostwach. Po losowaniu, które odbyło 
si� w maju br. polskie kadetki trafiły do grupy A,       
w której zmierz� si� z Tajlandi�, Egiptem, Tunezj�      
i Portoryko.  Oba zespoły dopingowali uczniowie z ja-
sienickiego gimnazjum i zaproszeni go�cie, m.in. Sta-
nisław Majkowski – kierownik wyszkolenia PZPS, Ja-
nusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica, gminni radni    
i przedstawiciele Rady Rodziców. 

Kuba Mazur 

O
WIATA NA TERENIE BIELOWICKA 
 

W dniu 5 czerwca 2013 mieszka�cy Bielowicka 
spotkali si� w Centrum Kultury „Nasz Dom”, by da-
lej zgł�bia� dzieje naszej miejscowo�ci. Temat spo-
tkania to „O�wiata na naszym terenie, czyli jak si�
dawniej w szkole uczyło”. Bazuj�c na kronice i in-
nych zapiskach mgr Celina Wi�cek przedstawiła ze-
branym, jak kształtowała si� o�wiata w Bielowicku.  

18 wrze�nia 1905 roku – to data, kiedy miesz-
ka�cy Bielowicka odkupili budynek stoj�cy na gra-
nicy Bielowicka i Kowali od Ewangelickiego Urz�-
du Farnego Skoczowskiego za 3 500 koron, prze-
prowadzili remont i wyposa�yli budynek w niezb�d-
ny sprz�t. Od tej pory dzieci naszej małej miejsco-
wo�ci miały szkoł� w zasi�gu r�ki.  

Spotkanie uatrakcyjnili swoj� obecno�ci� senio-
rzy, którzy w naszej szkole zdobywali wiedz�: 
Agnieszka Knopek (88 lat), Henryk Heczko (94 lata)  Władysław Barteczko (88 lat), i  Tadeusz Steller (87 lat). 
Dzielili si� z nami swoimi prze�yciami z lat szkolnych. Wspomnienia przychodziły łatwo, bo znajdowali�my si�
w tym samym pomieszczeniu, gdzie w okresie od 1905 r. do 1958 r. odbywała si� nauka. Najpierw jako samo-
dzielna placówka – Publiczna Szkoła Ludowa w Bielowicku, a od 1954 r. jako filia Szkoły Podstawowej w 
Wieszcz�tach. Nauka odbywała si� w klasach ł�czonych w 4 oddziałach.  

Mimo upływu lat seniorzy przekazali nam, cz�sto bardzo szczegółowe relacje z pobytu w tej szkole. Szkoła 
jako miejsce zdobywania wiedzy, a tak�e o�rodek kultury odgrywała wielkie znaczenie. Na szczególne uznanie 
zasługuje praca i zaanga�owanie długoletniego kierownika szkoły, a zarazem nauczyciela Karola Stellera, z któ-
rego �mierci� w 1958 r. szkoła zako�czyła swoj� działalno��.  

Tak bogatsi w prze�ycia i do�wiadczenia najstarszych mieszka�ców umówili�my si� na kolejne spotkanie. 
B. Zubek 
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Czerwcowe spotkania w bibliotece 

W czerwcu w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Jasienicy wiele si� działo. Pocz�tkiem 
miesi�ca GBP tradycyjnie wzi�ła udział           
w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta 
Dzieciom”. W tym roku go�cili�my grupy 
przedszkolne. Dzieci obejrzały i wysłuchały 
bajek japo�skich pt. „Groszki”, „Kotka Milu-
sia” i „Szukaj�c Marudka”. Zainteresowane 
były bardzo inn� form� ksi��ki, ch�tnie te�
opowiadały o swoich ulubionych zwierz�tkach. 

Dla dorosłych u�ytkowników biblioteki, 
wyst�pili uczniowie Szkolnego Koła Recyta-
torsko-Teatralnego „Inspiracje” działaj�cego 
przy Gimnazjum w Jasienicy pod kierunkiem 
nauczycielki j�zyka polskiego Joanny Surmy. 
Młodzie� zaprezentowała przedstawienie po-
etycko-muzyczne „Wiosna – czas na miło��”. 
W programie wiersze i piosenki prezentowali 
młodzi arty�ci: Joanna Dziendziel, Kinga 
Huczko, Kamil Jamrozi�ski, Weronika Kocu-
rek, Kasia Kowol, Kinga Lora�czyk, Marta 
Maciejewska, Patryk Nikolarz, Marta P�kala    
i Karolina Ryrych. Wyst�p młodzie�y bardzo 
podobał si� publiczno�ci, o czym �wiadczyły 
gromkie brawa. 

Nast�pn� nasz� propozycj� było spotkanie 
autorskie z młoda poetk� z Rudzicy Pani� Ali-
cj� W�trob�. Pani Alicja uko�czyła socjologi�
na Uniwersytecie �l�skim w Katowicach oraz 
pedagogik� na Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie obec-
nie prowadzi zaj�cia ze studentami.  Pisze od 
dawna. Jej pierwszy tomik poetycki „Papiero-
we serduszka” ukazał si� w 2002 roku. Pry-
watnie jest miło�niczk� pieszych w�drówek 
górskich, poezji, literatury fantazy i kotów. 
Trudno byłoby wyliczy� wszystkie nagrody, 
jakie zdobyła w ogólnopolskich i regionalnych 
konkursach, ale najbardziej ceni sobie kilka z 

nich np. „Poezja mojej małej ojczyzny” – konkurs zorgani-
zowany w 2006 roku w ramach programu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Patriotyzmu Jutra w Warszawie, 
„Spojrzenia 2007” w Poznaniu, „Poezja Tanga” w Krakowie 
oraz Ogólnopolski Przegl�d Dzieci�cej i Młodzie�owej Twór-
czo�ci Literackiej „Lipa” 2000-2007. 

Nowa ksi��ka  pt. „Niebieski peryskop” została wydana 
przez Wydział Kultury i Sztuki Urz�du Miejskiego  
w Bielsku-Białej. Zamieszczone w niej wiersze zostały po-
dzielone na trzy grupy i zatytułowane: „W gorsecie płodno-
�ci”, „Grafik uczu�” i „Na stromych schodach zdarze�”.       
W czasie spotkania Alicja zaprezentowała Czytelnikom kil-
kana�cie wierszy z promowanego tomiku ilustrowanych pre-
zentacj� multimedialn�. Wiersze młodej poetki s� bardzo doj-
rzałe, s� refleksj� nad �yciem, przemijaniem, codzienno�ci�
czy relacjami mi�dzyludzkimi. Autorka podkre�la, �e nale�y 
w ka�dej sytuacji my�le� pozytywnie i umie� cieszy� si� ma-
łymi rzeczami. A my cieszymy si� niezmiernie, �e wyrasta   
w naszej gminie nast�pna utalentowana poetka. My�l�, �e b�-
d� wyrazicielem uczu� wszystkich uczestników spotkania, i�
talent Ali rozkwita. Ala go�ciła ju� u nas w 2002 i 2003 roku 
prezentuj�c swoj� młodzie�cz� twórczo��.  

Po spotkaniu było mo�na zakupi� promowany tomik          
z dedykacj� Alicji. 

GBP i filie posiadaj� „Niebieski peryskop” w swoich 
zbiorach. Zapraszamy do lektury. 

Maria Hare�czyk  
Dyrektor GBP 
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siostra i szwagier 
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Przegl�d Teatrów Amatorskich 
 

W niedziel� 16 czerwca  w  amfiteatrze w Mi�dzyrzeczu Dolnym, 
odbyła si� kolejna, z cyklu działa� trans granicznych, impreza – Prze-
gl�d Teatrów Amatorskich. Działanie zostało zrealizowane, jako kon-
tynuacja polsko-czeskiego projektu: „Granica sztuki – transgraniczne 
spotkania teatralne”, w ramach którego, Gmina Jasienica, dzi�ki pozy-
skanym za Po�rednictwem Euroregionu �l�sk Cieszy�ski �rodkom  z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybudowała wspo-
mniany amfiteatr. Tam wła�nie w  amfiteatrze od  4 lat odbywa si�
Przegl�d Teatrów  Amatorskich. W tegorocznej edycji imprezy  wzi�ło 
udział  siedem amatorskich zespołów teatralnych, w�ród których zde-
cydowanie wyró�niała si� (nie tylko wiekiem) grupa utworzona przez 
rodziców przedszkolaków z  Wieszcz�t. Rodzice oparli swój spektakl, 
o wdzi�cznym tytule „Saga o krasnoludkach z Jasienicy” , na twórczo-
�ci lokalnej poetki Danuty Koreckiej. Pozostali uczestnicy przegl�du to 
grupy utworzone przez uczniów szkół w  �wi�toszówce, Wieszcz�tach, 
Iłownicy i Rudzicy oraz zespół teatralny działaj�cy pod patronatem 
GOK-u w Mi�dzyrzeczu i grupa teatralna z Domu Kultury w Pet	val-
dzie. Jak zwykle imprez� zaszczyciła sw� obecno�ci� wyj�tkowo liczna 
publiczno��, która nagradzała młodych artystów zasłu�onymi brawami. 
Ze szczególnie ciepłym odbiorem spotkał si�, przygotowany przez 

uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzicy, spektakl oparty na motywach sztuki Wiliama Szekspira „Romeo i Ju-
lia”. Równie� nasi południowi s�siedzi, mimo „braków kadrowych” (a� 6 członków zespołu zmogła choroba)     
i zwi�zanej z tym konieczno�ci improwizacji, sw� niewymuszon�, naturaln� gr� i uroczymi nieporozumieniami 
podbili serca jasienickiej publiczno�ci.  Natomiast aktorzy z Iłownicy wprawili publiczno�� w zadziwienie nie-
zwykł� znajomo�ci� gwary, tradycji i obyczajów �l�ska Cieszy�skiego. Wszyscy aktorzy popisali si� wspania-
łym warsztatem i zaanga�owaniem. Dzi�kuj�c artystom i publiczno�ci, zapraszamy ponownie. 

Kuba Mazur

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 Wdra�anie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które 
nie odpowiadaj� warunkom  przyznania pomocy w ramach działa� Osi 3, ale przyczyniaj� si� do osi�gni�cia celów tej osi 

Wójt Gminy Jasienica  serdecznie zaprasza na:
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Impreza odb�dzie si� 7 lipca 2013 r. na scenie zadaszonej przy budynku  

GOK w Rudzicy. Pocz�tek o godzinie 1500. 
Wyst�pi�:  Zespół Regionalny „Grod�czanie”   Zespół Regionalny  „Mi�dzyrzecznie” 
Zespół �piewaczy „Havi�ovské Babky” (Czechy)  Zespół Regionalny „Jasieniczanka” 

Zespół folklorystyczny „Duduski”  Zespół Regionalny „Brenna”, Regionalny Zespół Pie-
�ni i Ta�ca „Cepelia Fil- Wilamowice” 

Działanie jest współfinansowane ze �rodków pochodz�cych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 O� 4. 
Leader Działanie 413 Wdra�anie lokalnych strategii rozwoju, w ramach projektu: „W poszukiwaniu wspólnych korzeni 
– przegl�d zespołów regionalnych �l�ska Cieszy�skiego wraz z warsztatami sztuki i rzemiosła ludowego – IV edycja.”.  
W ramach projektu odb�d� si� warsztaty: rze�biarskie, bibułkarskie i ceramiczne: zapisy i informacje w GOK w Jasieni-
cy. 
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e-Urz�d w Gminie Jasienia 
Dzi�ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2007-2013 Priorytet II „Społecze�stwo Informacyjne” 
Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w Gminie Jasienica  wdro�ony  został Zintegrowany 
System Informatyczny Zarz�dzania Gmin� . W wyniku wykonanych prac uruchomiony został systemu dwu-
stronnej elektronicznej komunikacji tak zwany e-Urz�d.  Zalety –„e –Urz�du”-  dla obywateli s� niepodwa�alne. 
Dzi�ki niemu, kontakt z urz�dem mo�e odbywa� si� bez konieczno�ci jego odwiedzania. To du�e udogodnienie 
dla tych, którzy mieszkaj�c poza terenem gminy, zechc�  uzyska�, mi�dzy innymi,  informacj� na temat stanu 
spraw osób fizycznych i prawnych, pełn� informacj� podatkow�,  czy te� zapłaci� podatek przez internet. Plat-
forma e-urz�du ma słu�y� wymianie informacji  mi�dzy mieszka�cem  a urz�dem, w zwi�zku z czym  drog�
elektroniczn�  on-line, mo�na  składa� wnioski na elektronicznych formularzach dost�pnych na krajowej plat-
formie ePUAP.  Mo�liwo�� elektronicznej wymiany dokumentów wyeliminuje posługiwanie si� papierowymi 
no�nikami informacji, dzi�ki mo�liwo�ci wykorzystania   elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu 
zaufanego.  W samym urz�dzie, wprowadzenie e- usług, pomo�e w sprawniejszym zarz�dzaniu pracami urz�du . 
Realizacja projektu  usprawni działalno�� administracji samorz�dowej, poprzez ułatwiony dost�p do Informacji 
publicznej, pomo�e w udost�pnianiu w Internecie wa�nych i potrzebnych informacji, zmniejszy ilo�� wizyt w 
urz�dzie, co bezpo�rednio przeło�y si� na ograniczenie kosztów funkcjonowania urz�du, zwi�kszy przejrzysto��
pracy urz�du. Stworzony kompleksowy system umo�liwi szeroko rozumianym klientom Urz�du Gminy w Jasie-
nicy załatwianie spraw urz�dowych bez konieczno�ci wychodzenia z domu, natomiast urz�dnicy uzyskaj�, w 
ramach projektu, Systemy pozwol� m.in. na elektroniczny obieg dokumentów, co powinno przeło�y� si� na 
skrócenie czasu obsługi petenta. 

Przez realizacje projektu zostanie spełniony główny cel priorytetu „Społecze�stwo informacyjne”. Wszelkie 
działania w ramach e-Urz�du maj� za zadanie podniesienie potencjału technologicznego (informatycznego)  
przy �wiadczeniu usług przez jednostk� publiczn� jak� jest Urz�d Gminy w Jasienicy. Rozwój ten, b�d�cy celem 
projektu, zwi�kszy wiedz� bezpo�rednich u�ytkowników systemu i jego usługobiorców, czyli petentów Urz�du 
Gminy Jasienica. 
 

Człowiek i jego pasj� 
�ywa historia podbeskidzkiego lotnictwa 

Mieczysław Herzyk jest członkiem Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Pilot, który od pocz�tku istnienia kółka lotniczego w Filii G O K 
w Mi�dzyrzeczu Górnym asystował we wszystkich poczynaniach pilotowi Panu Tadeuszowi �wikowi. Uczestniczył w otwarciu wystawy 
lotniczej w Chacie Mi�dzyrzecze. Oprowadzał członków kółka lotniczego po Lotnisku w Aleksandrowicach gdzie zapoznawał nas z typa-
mi samolotów szybowcowych, które s� przechowywane w hangarach. Nast�pnie był te� z nami podczas zwiedzania: Muzeum Lotnictwa 
w Krakowie, wytwórni drewnianych konstrukcji samolotów historycznych oraz na Górze �ar. Jest te� cz�stym go�ciem w Chacie Mi�dzy-
rzecze, gdzie słu�y pomoc� i doradztwem merytorycznym. Urodził si� w 1929 r w Straconce pod Bielskiem. Jest pilotem szybowcowym, 
samolotowym, wojskowym o ł�cznym „ nalocie” ponad 5700 godzin. Jego całe �ycie zwi�zane jest nierozerwalnie z lotnictwem i nadal 
jest czynnym pilotem. Maj�c 7 lat wraz z rodzicami uczestniczył w otwarciu Lotniska w Aleksandrowicach, gdzie ogl�dał ró�ne typy samo-
lotów i akrobacje lotnicze. Było to dla niego niezapomniane prze�ycie i wówczas zacz�ł marzy� o lataniu. Po wojnie, jako harcerz brał 
udział w podstawowym szkoleniu szybowcowym w Je�owie Sudeckim. Tam te� jego dru�ynowym w harcerstwie był nie�yj�cy ju� Prezes 
Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Ludwik Stieber. Nast�pne szkolenia przechodził w Aleksandrowicach. W tamtym okresie adept la-
tania, je�eli weryfikacj� zaliczył pozytywnie, to przechodził szkolenie typu wojskowego, za które płaciło pa�stwo. Wówczas nie było ł�cz-
no�ci radiowej, na szkoleniach latali piloci tylko wtedy, kiedy były sprzyjaj�ce warunki atmosferyczne. Pasy startowe o�wietlali lampami 
stajennymi. Latali wszystkim, co chciało utrzyma� si� w powietrzu, w tym  na samolotach z demobilu. Po uko�czeniu dwóch kursów zo-
stał etatowym instruktorem na Górze �arze. Po kursach instruktorskich zdawało si� egzaminy pa�stwowe, Pan Mieczysław zdał je 
wszystkie jednak�e nie zd��ył odebra� licencji pilota. W 1951r. powołano go do wojska do jednostki ł�czno�ci w Modlinie, kiedy w do-
wództwie dowiedziano si�, �e jest pilotem szybowcowym, to po przysi�dze został przeniesiony do Klucza Dowództwa. Nast�pstwem cze-
go było to , i� został pilotem dyspozycyjnym na samolocie typu PO-2. Po nast�pnych szkoleniach latał na samolotach JAK-18 i Jak11 na 
odrzutowcach MIG-15,MIG-15bis LIM-2. Po dziesi�ciu latach słu�by wznowił te� latanie na szybowcach. Odebrał swoj� licencj� i zacz�ł 
lata� w Olsztynie i Bydgoszczy, na najnowszych wówczas typach szybowców na Jaskółce, Foce oraz Zefirze 2 wł�cznie. Na emeryturze, 
jako oficer rezerwy podj�ł prac� na lotnisku w Gliwicach był tam kierownikiem przez okres 2 lat a nast�pnie Szefem wyszkolenia.W 1977 
r. wrócił do Bielska, jako instruktor samolotowy i pracownik Zarz�du Głównego Aeroklubu Polskiego z uprawnieniami egzaminatora. W 
wieku 57 lat postanowił zako�czy� karier� lotnicz�.  Po dosy� długim okresie przerwy w lataniu ogl�dał reporta� w telewizji o koledze z 
lotniska w Gliwicach Jacku Popielu, który uko�czył 83 lata i dalej samodzielnie latał na szybowcach. Pan Mieczysław Herzyk po 22- let-
niej przerwie ponownie usiadł za sterami szybowca. Za swoj� prac� i ogromn� pasj� otrzymał wiele medali i odznacze� mi�dzy innymi: 
Krzy� Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzy� Zasługi, Srebrny i Złoty Medal ”Siły Zbrojne Słu�bie Ojczyzny”, Złot� Odzna-
k� (z dwoma diamentami) Pilota Szybowcowego oraz „Złote Skrzydła” wyró�nienie za działalno�� na rzecz Aeroklubu Polskiego. Bohate-
rów i idoli godnych na�ladowania nale�y szuka� w najbli�szym otoczeniu, tu� obok nas, nie zawsze w mediach i gdzie� tylko bardzo da-
leko. Panu Mieczysławowi Herzykowi �yczymy zdrowia, ogromnej energii i jeszcze wielu lotów na szybowcach ponad naszymi Beskida-
mi.                                                                                   Bernadeta Łuszczewska-Gruszka (opiekunka kółka lotniczego z ramienia GOK) 
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USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 

43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 

603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 

♦ Usługi koparko-ładowark� J.CB. 

♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 

♦ Szamba z podł�czeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 

♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  

♦ Usługi d�wigowe do 18 t 

 

APTEKA 

FAMILIA

Jasienia 933 (Jasienia skrzy�owanie) 

Od maja czynna:  

od poniedziałku do pi�tku    w godz. 730 -2000 

sobota      w godz. 800-1500 

tel.: 33 818 00 15,   792 266 945 
aptekajasienica@op.pl
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  W JASIENICY 

LESZEK OBRACAJ 
zaprasza do siedziby przy ul. Cieszy�skiej 291 (Krzy�ówka Jasienica-  parter) 

Oferujemy:  

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE KREDYTY HIPOTECZNE 

UBEZPIECZENIA MAJ	TKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA NA �YCIE

���������	
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����	������������
PO�YCZKI EKSPRESOWE 

Telefon kontaktowy: Tel/fax 33 814 03 44,  601 818 841, 697 915 676 
www.obracaj.pl                                         biuro@obracaj.pl

�  � � � ��  � � � ��  � � � ��  � � � � ����  � � � � � � � � � � � � ����
Rudzica  Centrum 

ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84

Poleca: 
� gwo�dzie, �ruby, nakr�tki, podkładki 
� narz�dzia ogrodowe 
� elektronarz�dzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do pi�tku    800 - 1630

                                     sobota     800 - 1330

�����������	��������	��������	��������	�����
����        STALOWEGO  

����         KOLOROWEGO 
    ����          AKUMULATORÓW 

43-394 Mi�dzyrzecze Górne 165 
Na terenie RSP „Rolnik” 

Czynny: od poniedziałku do pi�tku   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

����

Telewizja cyfrowa  
naziemna i satelitarna

„ROB-SAT” 

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

 

dodatkowo oferuj�: 
- materiały instalacyjne wysokiej klasy 
- fachow� obsług� z wieloletnim 

do�wiadczeniem 
- profesjonaln� ekspertyz� 
- konkurencyjne ceny 

ROBERT ZA
KO 
Tel.:  602 669 804 

43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 
email: robsat@op.pl

����
KWIACIARNIA 
„STOKROTKA” 

Mi�dzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 

POLECAMY:  
kwiaty ci�te i doniczkowe, bukiety �lubne, upominki, 
perfumy, palmy i wie�ce, znicze i wkłady, stroiki 
DEKORACJE STOŁÓW WESELNYCH, SAMOCHODÓW 

ORAZ KO�CIOŁÓW 
Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ����
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Usługi : wszystkie przeróbki � gr�plowanie wełny 
�czyszczenie pierza
Sprzeda� wyrobów gotowych  

Kołdry antyalergiczne � z puchu  
� z pierza � do filcowania 
Promocja! Do ka�dej kołdry „jasieczek” 

43-386 �wi�toszówka, ul Ogrodowa 59 
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl
e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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Husse. 

Od ponad 25 lat dostarczamy 
najwy�szej jako�ci, szwedzkie karmy 
dla psów i kotów bezpo�rednio do 
domów setek tysi�cy naszych  
Klientów w całej Europie 

www.husse.pl
Zadzwo� po bezpłatny katalog produktów 

i  próbk�  karmy     tel. 605 450 379 
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WI�TOSZÓWCE

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 8

00
-18

00

sobota:                  8
00

-15
00 

niedziela                  12
00

-14
00 
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Polecamy równie�: 
o kwiaty balkonowe, byliny 

o sadzonki kwiatów rabatowych 

o ziemi�, torf, kor�, 

o nawozy i od�ywki, 

o znicze, wkłady 

o kompozycje nagrobne 

o artykuły zoologiczne 
�

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

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

SZYMALA ALEKSANDER 

�wi�toszówka, ul. Szkolna 138 

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

Pozostaj�c z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach �alu po stracie osoby bliskiej oferujemy najta�-
szy kompleksowy zakres usług: 

� autokarawan � wie�ce i wi�zanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju �  
 sprzeda�  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na �yczenie klienta do chłodni �

� mo�liwo�� kremacji zwłok �

� � � � �  !  � " # $ % � & # ' ( � )  * � + # ,  � � # &  � # � - +  . / � # & 0 � � 0 � 1 � 2 1 � �

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

 

PROWADZIMY CZ�
CI DO ZETORÓW, 
CI�GNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14



120  lat OSP Mi�dzyrzecze Dolne 

09. 06.

SIATKARSKIE SPOTKANIE W JASIENICY 

120  lat OSP Mi�dzyrzecze Dolne 

Otwarcie skateparku w Jasienicy 

Mecz charytatywny w Iłownicy 

21

18

7 

11


