
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W mroźny niedzielny wieczór 19 lutego, muzycy BIG BANDU pod kierownictwem Stanisła-
wa Urbana rozgrzewali publiczność zgromadzoną w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, 

gdzie  odbył się uroczysty  KONCERT KARNAWAŁOWY. 
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE – JAK MINĄŁ LUTY? 
Z WÓJTEM JANUSZEM PIERZYNĄ

 
W lutym wójtowie i burmi-

strzowie subregionu południo-
wego województwa śląskiego 
odbyli kilka spotkań. Celem ich 
było wypracowanie, na następ-
ny okres akcesyjny, programów 
kluczowych dla subregionu po-
łudniowego, do którego wcho-

dzi Gmina Jasienica. Dla naszej gminy ważne jest, aby 
zabezpieczone były środki akcesyjne na rozwój gmin-
nych parków technologicznych, gminnych stref eko-
nomicznych, by w tym programie znalazły się pienią-
dze na rozwój kanalizacji na terenie gmin. Ważnym 
zagadnieniem jest energia odnawialna z możliwością 
budowy różnych nośników, umożliwiających wypro-
dukowanie tej energii, by móc korzystać ze środków 
pomocowych. Tym bardziej, że mówi się, iż będzie to 
okres skierowany na innowacyjność. Podniesiono po-
trzebę zagospodarowania wałów wzdłuż cieków wod-
nych, jak również budowę zbiorników małej retencji   
i ograniczenia strat spowodowanych żywiołami powo-
dującymi straty na infrastrukturze publicznej. Zwró-
cono uwagę na rozwój turystyki. Te tematy zostały 
przesłane jako propozycje regionu południowego do 
Marszałka Województwa Śląskiego.  

Dyskutowaliśmy o dalszym zarządzaniu PKS-em, 
który dzisiaj pozostaje w gestii Starosty Bielskiego – 
Starostwa Powiatowego, aby doprowadzić do nieod-
płatnego przejęcia części akcji na rzecz zainteresowa-
nych gmin powiatu bielskiego. Tu należy zaznaczyć, 
że komunikacja w 80-90 % na terenie Gminy Jasienica 
realizowana jest przez PKS. Przejęcie części tych akcji 
da wpływ zainteresowanym gminom na ksztalt i mo-
del poszczególnych linii autobusowych. Trzeba po-
wiedzieć, że na dzień dzisiejszy PKS nie przynosi zy-
sków, ale wykazuje straty. Przewidywana strata przed-
stawiona przez Pana Starostę kształtuje się w grani-
cach 1,3 mln. zł. Z tego względu nie możemy sobie 
pozwolić, żeby Gmina Jasienica nie miała udziału w 
tym przedsiębiorstwie, a była tylko końcowym benefi-
cjentem, który skazany będzie na łaskę lub niełaskę 
przyszłych właścicieli. Zabezpieczenie komunikacji 
jest zadaniem własnym gminy i dlatego wspólnie ze 
starostwem i innymi gminami chcemy to realizować.  

W rozmowach z Panem Starostą podnosiłem kwe-
stię dróg na naszym terenie. Chodzi tu szczególnie o 
przebudowę drogi w Mazańcowicach, wybudowanie 
ronda i dalej w kierunku Ligoty zagospodarowanie te-
go odcinka drogi. Jest informacja od Pana Starosty, że 
wniosek i projekt, który również współfinansowała 
nasza gmina na wartość 16 milionów złotych zostanie 

złożony do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim      
i będziemy oczekiwać rozstrzygnięcia, czy uda się tę 
drogę w zakresie tego konkursu przebudować. Ze 
strony gminy złożyliśmy zobowiązanie, że będziemy 
partycypować w kosztach przebudowy tej drogi, bo 
jest możliwość uzyskania dofinansowania w 85 %, a 
15 % kosztów byłoby do pokrycia po połowie przez 
Gminę Jasienica i Starostwo Powiatowe w Bielsku-
Białej. W tej sytuacji według wartości kosztorysowej 
gmina miałaby dołożyć ponad milion złotych. Zapadła 
również deklaracja, że jeżeli będzie realizowany odci-
nek tej drogi w przebudowie z chodnikami i całą infra-
strukturą zobowiązaliśmy się, że pokryjemy również 
50 % wartości docelowo budowanego ronda. Szacun-
kawa wartość budowy około 1mln. zł., to na naszą 
gminę przypadłoby około 0,5 mln. zł. Patrząc jednak 
na rozwój tej części gminy, powstająca infrastruktura 
biznesu musi też mieć warunki skomunikowania się z 
mieszkańcami tam zamieszkującymi. Również prosi-
łem Pana Starostę o przebudowę drogi od szkoły w 
Wieszczętach na krzyżówce w kierunku Kowali, do 
wysokości posesji Pani Maciuszek. Będzie to 1200 
metrów nakładki i jest nadzieja, że będzie to w tym 
roku wykonane. 

Ze strony gminy jesteśmy w trakcie realizacji prze-
targów na zadania drogowe. Wkrótce ten proces zo-
stanie zakończony i przejdziemy do wykonywania 
prac drogowych. 

 Zbliża się zakończenie budowy obiektu kulturalno-
sportowego w Jasienicy, wspartego środkami trans-
granicznymi. Uroczyste otwarcie nastąpi w maju br.  

Piszemy również projekty, aby otrzymać środki na 
wyposażenie tego obiektu, by funkcjonowanie prze-
biegało w sposób prawidłowy. 

Jesteśmy w trakcie przetargu na rozbudowę remizy 
w Rudzicy.  

 Na płaszczyźnie województwa i kraju pracuję nad 
wpisaniem zbiornika  w Międzyrzeczu do planu małej 
retencji na lata 2016-2020. Wkrótce dowiemy się, czy 
ten zbiornik znalazł się w planie dofinansowania i bu-
dowy.  Prowadzę rozmowy na temat rozpoczęcia prac 
nad uruchomieniem Gminnej Strefy Ekonomicznej na 
terenie 71 hektarów. 

Trwają zebrania sprawozdawcze strażackie. Jak 
wszystkim wiadomo, na terenie naszej gminy funkcjo-
nuje 12 jednostek OSP i w każdej z nich na początku 
roku te zebrania się odbywają, by podsumować mi-
niony rok, podziękować za pracę i  wytyczyć następne 
zadania na rok obecny. 

Dziękuję za relację 
                    R. Bożko 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 159,  tel.: 815-22-31, 815-24-51, 815-
24-52,  wew. 145; 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  
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, zmiany tytułów i opracowania re-
dakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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EUROREGIONY ZACIEŚNIAJĄ WSPÓŁPRACĘ 
 

W  poniedziałek 13 lutego w Warszawie w Kancelarii 
Prezydenta RP odbyło się spotkanie przedstawicieli 
wszystkich stowarzyszeń reprezentujących strony pol-
skie euroregionów na naszych granicach z przedstawicie-
lami Kancelarii, w tym Ministrem w Kancelarii Prezyden-
ta Henrykiem Wujcem. Prowadził je Prezes Konwentu 
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa - Nysa – 
Bóbr” Czesław Fiedorowicz. Podczas spotkania podpisa-
ny został List intencyjny dotyczący powołania Federacji 
Stowarzyszeń współtworzących Euroregiony na granicach 
Polski. Przeprowadzona została także analiza zapisów i 
dyskusja nad statutem przyszłej Federacji. Ze stro-
ny Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” - Euroregionu Śląsk Cieszyński list intencyjny 
podpisał Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Jasieni-
cy Janusz Pierzyna. W spotkaniu uczestniczył też Dyrek-
tor Biura Stowarzyszenia Bogdan Kasperek.  
Planuje się, że Federacja powstanie jeszcze w bieżącym 
roku. Kancelaria Prezydenta zadeklarowała wsparcie i ak-
tywne uczestnictwo w dalszych pracach związanych z zacieśnianiem euroregionalnej współpracy.  

 

Prezesi 15 stowarzyszeń reprezentujących strony polskie euroregionów na  granicach Polski oraz dyrektorzy biur  
w Kancelarii Prezydenta RP 

 

REGIONALNE POSIADY 
 

W dniu 25 lutego 2012 roku w filii GOK w Ma-
zańcowicach odbyły się regionalne posiady w ramach 
realizacji projektu pn. „POWRÓT DO KORZENI 
sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej 
Gminie Jasienica” dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 7.3. Organizatorem posiadów była Gmina 
Jasienica jako wnioskodawca projektu oraz Partner    
w jego realizacji, Gminna Rada Kobiet w Jasienicy.  
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Ja-
nusz Pierzyna - Wójt Gminy Jasienica, Pani Mirella 
Szcześniak - Dyrektor Centrum Kształcenia  Zawo-
dowego w Bielsku-Białej, Pani Marta Szymlak -
Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Jasienicy,  
Pan Józef Pytlarz - kucharz. 

Mieszkańcy Gminy Jasienica (50 osób w dwóch gru-
pach) w ramach realizacji projektu integrowali się 
uczestnicząc w cyklu szkoleń z zakresu przygotowania 
tradycyjnych archaicznych potraw z rejonu Beskidów. 
Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziono na 
proste przygotowanie, tanie produkty, nadanie szla-
chetności poprzez proces ich przygotowania. Szkole-
nie zakończono egzaminem i wydaniem certyfikatów. 
Realizatorem 48 godzinnego szkolenia było Centrum 
Kształcenia  Zawodowego w Bielsku-Białej z wykła-
dowcą Panem Józefem Pytlarz. 
Posiady regionalne były zwieńczeniem szkolenia kuli-
narnego i spotkaniem informacyjno- promocyjno inte-
gracyjnym, na których zaprezentowano umiejętności   
i wyroby kulinarne  uczestników projektu.  

Koordynator projektu 
Renata Szczepańska 
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CZAS NA POSUMOWANIE I NOWE PLANY W GRODŹCU. 
 

Pierwsze spotkanie w tym roku członkowie Macierzy 
skupieni w grodzieckim kole odbyli 27 stycznia w Sali 
Myśliwskiej na Zamku w Grodźcu. Było to zebranie spra-
wozdawcze, na którym posumowano ubiegłoroczną dzia-
łalność Koła oraz zatwierdzono tegoroczne plany. Spotka-
nie to połączone zostało z koncertem w wykonaniu Kwar-
tetu Muzycznego, działającego przy GOK w Jasienicy 

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Prezes ZG 
MZC w Cieszynie p. Marta Kawulok, wiceprezes p. Ma-
riusz Makowski oraz przedstawiciele Zarządu Głównego, 
p. Bronisław Brudny i p. Jerzy Wałga, a także sołtyska wsi 
p. Jadwiga Greń.  

Członkowie Koła mieli też zaszczyt przyjąć w swoje 
szeregi nowego, wyjątkowego członka, p. Jerzego Bujoka. 
Pan Jerzy Bujok jest synem dawnego, wieloletniego, nie-
żyjącego już kierownika Szkoły Podstawowej w Grodźcu, 
p. Jana Bujoka. Mieszka i pracuje w Warszawie, na spo-
tkanie przyjechał wraz z żoną. 
Zebranie prowadziła wiceprezes Koła p. Irena Skrzyżala. 
Obszerne sprawozdanie z działalności Koła za rok 2011 
przedstawił prezes Edward Cichy.  
Wynikało z niego, że podstawową formą działalności Koła 
były otwarte prelekcje poświęcone postaciom związanym 
z ziemią cieszyńską: Marii Wardas, Helmutowi Kajzarowi, 
Gustawowi Morcinkowi, a także lokalnym twórcom regio-
nalnym i rodzinie Grodeckich. Na spotkaniu majowym za-
inaugurowano obchody 100 lecia szkoły w Grodźcu. Ta-
kich spotkań w ciągu roku odbyło się 12. 
Członkowie Koła podjęli też prace nad wydaniem publika-
cji „Reprintu do Mapy Polski Wacława Grodeckiego”. 
Wykonali tablicę opisującą zabytkowe „Ruiny dawnego 
kościoła pw. św. Bartłomieja”. Gromadzone były doku-
menty związane z przeszłością Grodźca, a szczególnie 
szkoły. Do archiwum Koła pozyskano zdjęcia i dokumenty 
od: p. Ireny Malik, p. Alicji Michałowskiej,  p. Zbigniewa 
Tomanka z Cieszyna, p. Jerzego Bujoka  z Warszawy        
i państwa Hyrnik z Pogórza. 
To, że praca Koła przyniosła znaczące wyniki było wyni-
kiem dobrej współpracy z różnymi instytucjami i organi-
zacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi. 
Szczególne słowa wdzięczności składamy: p. Dyrektor 
GOK Agnieszce Bronowskiej, p. prezesowi Michałowi 
Bożkowi, p. Mariuszowi Makowskiemu kustoszowi na 
Zamku, p. Jolancie Polak i Radzie Nadzorczej Banku 
Spółdzielczego, p. prezesowi prof. dr inż. Karolowi Wę-
glarzemu i p. Krystynie Pniewskiej dyrektorce Szkoły 
Podst. obchodzącej tym roku jubileusz 100 lecia. Dzięku-
jemy również za współpracę druhom z OSP i Paniom           
z KGW w Grodźcu, a także p. Marii i Kazimierzowi Byr-
tek za przekazywane na imprezy Koła wypieki. Podzięko-
wania składamy również całemu Zarządowi Koła i pozo-
stałym członkom wnoszącym cząstkę swej pracy  w dzia-
łalność Koła.  
Sprawozdanie ze stanu finansów Koła złożył II – gi wice-
prezes i zarazem skarbnik, p. Józef Król, a sprawozdanie    
z kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej członkini p. 
Joanna Orzełek - Krawczyk. 

Po dyskusji nad sprawozdaniami podjęto uchwałę       
o udzieleniu Zarządowi Koła absolutorium za 2011 rok 
Po przerwie, na której uczestnicy poproszeni zostali na 
skromny poczęstunek, przygotowany przez członkinie, 
prezes Edward Cichy zapoznał również zgromadzonych   z 
propozycją planu pracy na rok obecny, który uchwałą 
zebrania został przyjęty do realizacji. 

Pod koniec obrad głos zabrała Pani Prezes Za-
rządu Głównego w Cieszynie, Marta Kawulok, 
przekazując wiele miłych słów pod adresem Koła. 
Usłyszeliśmy, że nasze Koło stawiane jest za wzór 
innym kołom Macierzy, a jest ich 27, co z kolei 
napawa dumą i mobilizuje do dalszego działania. 

Na zakończenie spotkania do dyskusji włączył 
się gospodarz obiektu p. Michał Bożek, stwierdza-
jąc, że dzięki takiemu spotkaniu Zamek odżywa       
i spełnia swoją funkcję. Mówił też o planach na 
przyszłość,  powstaniu sal muzealnych w Zamku. 
Pan Michał Bożek jak zawsze, chętnie odpowiadał 
na wszystkie zadane mu pytania, zaś kustosz zam-
ku, p. Mariusz Makowski, tradycyjnie wzbogacał 
je licznymi ciekawostkami historycznymi. Obaj 
Panowie rozprawiają na te tematy niezwykle cie-
kawie, Być może wszystko to razem sprawia, że    
z każdym rokiem przybywa nam kolejnych człon-
ków. Rośnie też grono osób zainteresowanych or-
ganizowanymi przez nas comiesięcznymi prelek-
cjami, imprezami i wycieczkami, w których mogą 
brać udział wszyscy chętni. Serdecznie na nie za-
praszamy.       O terminach spotkań, jak i planowa-
nych wycieczkach oraz różnych imprezach znajdą 
Państwo informację na plakatach i na naszej stro-
nie internetowej pod adresem:  
www.macierz-grodziec.org.  
Zachęcamy do jej odwiedzenia. 

Za Zarząd Koła 
Renata Moczała sekretarz Koła 

i Edward Cichy - prezes
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… Z   G Ó R K I … 
Z poślizgiem 

 
Mróz dał nam popalić. Zmroziło nawet nastrojowy 

głos Iwonie Loranc, tak że nie była w stanie dotrzeć do 
GOK-u i przybliżyć nam „Znaków na niebie”. Tempe-
ratura spadła gwałtownie. Bez ostrzeżenia. A przecież 
luty, to luty! Nie przypadkiem ludowe przysłowie 
mówi o ciepłych butach, które należy obuć. Bez-
chmurne niebo patrzyło na nas otwartym okiem słoń-
ca. Skrzył się śnieg. 
Z poślizgów wychodziły samochody. Stąd i te zapiski 
z poślizgiem, bo w marcu, a jeszcze o lutym. Nie tylko 
felietony się spóźniają, ale i pociągi, samoloty, otwar-
cie Stadionu Narodowego…, a nawet uczucia. Spie-
szymy się, żeby się spóźniać. Nie zawsze też spóźnie-
nia są karygodne. Czasem to szczęśliwe zbiegi oko-
liczności, gdy nie zdążymy na pojazdy, które ulegają 
wypadkom; czy na spotkania które zakończyły by się 
katastrofami. Przypadki to tylko, czy przemyślane 
działania Losu? 
Luty, jak każdy inny miesiąc, przyniósł szereg wyda-
rzeń. Ważnych i błahych, codziennych i wyjątkowych. 
Zmarła Wisława Szymborska, we śnie, spokojnie, 
może z ostatnim, nie zapisanym, wierszem; albo 
wspomnieniem tryumfu w Sztokholmie, gdzie przed  
królewską publicznością odbierała z zakłopotaniem 
Nagrodę Nobla, a sam fundator – z zaświatów – bił Jej 
brawo. Zostały genialne wiersze i, na pamiątkę, 
uśmiech Starszej Pani… 
Kawalkada mroźnych dni pędziła dalej. Nie tylko 
przez piękne pejzaże, kuligi, zabawy, ale i przez dra-
maty. Mróz nie zna litości. Co noc zamarzali ludzie. 
Głównie ci z marginesu, gdzie zawędrowali czasem z 
pierwszych stronic. Pomoc przyszła za późno? Alko-

hol za wcześnie? Jak na 
ironię, w tym wyjątkowym 
czasie była, rekordowa 
ilość ofiar pożarów. Czer-
wony kur na białym śnie-
gu. Tylko żałoba czarna. A 
dramat sześciomiesięcznej 
Magdy… Śledzony przez 
wszystkich, ze zaskakującym finałem. Tragedia, która 
wyzwoliła wielką mobilizację, by pomóc odnaleźć. 
Szkoda, że tym razem daremną. Nie wszystkie serca  
zamarzły. 
Przypominają mi się zimy sprzed lat, gdy siadaliśmy   
z rodzicami, z książkami w rękach, przy rozpalonym 
do czerwoności „rzazioku”, a z przeciwległego kąta 
mrugały gwiazdki z oszronionej ściany. Na stawie 
obok GS-u (gdzie dzisiaj znajduje się parking) ślizgali-
śmy się na archaicznych łyżwach i nie straszne nam 
były kły sopli, czy zawodzenie wiatru, choć żal było 
rybek zamrożonych w lodowej tafli, spoglądających 
martwym wzrokiem… 
Ale już nadchodzi ocieplenie. Oby także w politycz-
nych kontaktach, dla dobra wspólnego. Wychodzę z 
poślizgu, by od przyszłego miesiąca być na bieżąco. 
Bo już marzec w pełni (nie tylko księżyca), uśmie-
chów Kobiet, (nie tylko z okazji ich Dnia), zaprasza 
koty (i nie tylko) do amorów, a już bez wyjątku 
wszystkich do większej aktywności, bo słońce coraz 
wyżej, w radość  woła! 
 

Juliusz Wątroba 

  

Kie to je za darmo, bydym to używać. 
 

Witóm piyknie. 
 

Toż nóm tyn styczyń i luty przypómnioł jak prowdziwo zi-
ma mo wyglóndać. W styczniu zaczyło nóm mrozić, a w lutym 
naprało kupe śniega. Na drógach zrobiło sie cicho, mało kiery 
wylazowoł z chałpy, chyba jyno do sklepu i do roboty - jak mu-
sioł. Kożdy siedzioł w chałpie, a grzoł sie przy piecu. Przychod-
nie zdrowia też były prózne, bo kiery nie musioł, a mu sie nie 
piliło, to tam nie szeł, bo to też prawie trefił tyn cyrk z lykami. 
Politycy nasi ni mógli sie dogodać z dochtorami i aptykorzami, 
jo tam nie wiym, ło co to chodziło, bo dziynki Bogu do dochto-
rów na razie nie chodzym, lyków nie kupujym, bo jo je członek 
Regiónalnego Zespołu „Josieniczanka”, kaj lyczymy sie śpiy-
wym i tańcowaniym. Ale staro Kwaczkula, kiero gazety czyto, 
telewizor łoglóndo prawiła mi, że jak tam na wiyrchu ni mogóm 
sie dogodać, a my na spodku nie wiymy, ło co chodzi, to chodzi 
ło to, żeby nóm z kapsy kiery grajcar wygrzebać.  
I tu zaczyła łopowiadać, jak to łóna downi po dochtorach łaziła, 
bo czasym to sie ji zdało, że wieczora nie doczko, tako była 
nimocno. A zaczyło sie to wszystko, kie sie ziyńć, a niewiasta 
do chałpy skludzili. Myślała, że isto razym z nimi do chałpy 

skludziła sie jakosi szpatno zaraza. I tak żech zaczyła łod doch-
tora do dochtora, a wszyscy rozkłodali rynce i nie wiedzieli, co 
mi je.  
Kamratki mi prawiły: 
- Dziwno ta twoja choroba, na synowóm wrzeszczysz, z ziyń-
ciym sie wadzisz, aż cie do drugij chałpy słyszeć. Wnuki prze-
zywosz, a jeś ci szmakuje, liczka mosz różowe, rónczki jak bu-
chetki.  
A jo wiedziała swoji, że szumne jabko czasym w postrzotku je 
zgnite, a zielono wiyrzba też może być dudławo. 
I tu jedna znómo poradziła mi, cobych poszła do takij baby, co 
to zielinami lyczy. Do łoczy chorymu zozdrzy, jynzyk koże wy-
plyńzić, do moczu kiery trzeja ze sobóm wzióńć się podziwo      
i chorobe rozpozno. 
 

„Szlachetne zdrowie, 

Nikt się nie dowie, 

Jako smakujesz, 

Aż się zepsujesz.”  

/Jan Kochanowski/ 

str.6 
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Izrael – mozaika narodów, religii i kultur 
 

W ostatnim dniu stycznia 2012 roku realizując 
cykl „Świat w zasięgu ręki” Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Jasienicy zaprosiła swoich użytkowników   
w multimedialną podróż do Izraela.  

Naszym przewodnikiem była Pani Jolanta Szczu-
giel, nauczycielka języka polskiego  Gimnazjum w Ja-
sienicy. Pani Jola niedawno, bo w listopadzie miała 
okazję przebywać i zwiedzać Izrael. Pani Szczugiel 
przypomniała uczestnikom spotkania, że współczesne 
państwo Izrael zbudowane głównie przez Żydów ze 
środkowej i wschodniej Europy istnieje od 1948 roku. 
Zamieszkują je również potomkowie Żydów wygna-
nych w XV wieku z Hiszpanii, Portugalii, Arabowie, 
a także potomkowie imigrantów i uchodźców ze 
wszystkich stron świata.  

Najwięcej zdjęć obejrzeliśmy z Jerozolimy, która 
jest najważniejszym miejscem – początkiem wszyst-
kiego. Chrześcijanie przybywają tu, żeby rozpamię-
tywać na Via Dolorosa Drogę Krzyżową i śmierć Je-
zusa w Bazylice Grobu Pańskiego. Żydzi przychodzą 
pod Ścianę Płaczu, aby tam wznieść modły do Boga   
i zostawić karteczkę z błaganiem, zaś Muzułmanie 
wędrują do Meczetu Umara, pochylić się nad reli-
kwiami zamkniętymi pod Kopułą Na Skale.  

Wraz z prowadzącą byliśmy również w miejscach 
związanych z Jezusem, takich jak Betlejem, Nazaret, 
Kafarnaum czy Jezioro Galilejskie. Wszystkie te 
miejsca zachwycają pięknem przyrody i zaskakują 
arabską architekturą. Ciekawym miejscem w Izraelu, 
o którym mówiła prelegentka jest Masada nazywana 

izraelskimi Termopilami, tam 967 bohaterskich 
obrońców walczących przeciwko Rzymianom popeł-
niło samobójstwo, nie chcąc się poddać i zaznać gory-
czy klęski. Ocalały jedynie dwie kobiety z pięcior-
giem dzieci, które ukryły się w kanale.  

Będąc w Izraelu nie sposób pominąć Morza Mar-
twego, w którym nie pływają ryby, nie żyje nic poza 
pewnymi formami bakterii. Przyciąga ono jednak tu-
rystów swoimi leczniczymi właściwościami i drapież-
nym pięknem.  

Dyskusja jaka wywiązała się po zakończeniu pre-
zentacji świadczy o tym, że temat zainteresował 
uczestników spotkania. 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP 

 

 
Kie to je za darmo, bydym to używać (cd) 

 
Ta zielorka zaroz na samym poczóntku dala sie zy mnóm do 
rzeczy, z kim mieszkóm, jak żyjym, a móm prowde godać, nic 
nie cyganić. Dyć jak tu cudzej babie godać, że ziyńc klnie łod 
rana do wieczora, synowo do połednio leży, a wnuki mi 
szkłódzóm po łogródku.  
Tóż zaczyłach tak wymijajónco, że dziecka móm dobre jyno sie 
strasznie źle pożyniły. Potym mi sie jeszcze pytała, wiela móm 
też emerytury i jak już tak wszystko łody mnie wycióngnyła tóż 
zaczyła: 
 - Wy mocie łogrómnie szpetnóm chorobe, nazywo sie nerwica, 
kiero robi nie jyny spostoszyni w waszym łorganiźmie ale też i 

w waszej rodzinie. Łod dzisio musicie sie kupe łuśmiychać, nie 
dudrać i nie przezywać i śpiywać piykne, wesołe pieśniczki. 
Wnukum kupić po czekuladzie, abo jaki bawidło, synowej ja-
kóm wónióncóm wode, a nie zowiścić. Jak se niewiasta kupi 
piyknóm czopke, to nie lecieć zaroz do miasta po czyrwióny 
kapelusz, bo co pasuje młodymu to nie starymu, a czasym go 
nawet łośmieszo. A pamiyntejcie też na ziyńcia, łod czasu do 
casu kupcie mu piwo. Jyny mi tu nie godejcie, że tej pyndzyje 
mocie mało, bo jak tak bydziycie deli żyć jak teraz, to tej emery-

tury nie styknie wóm na dochtorów i lyki. A tu mocie jeszcze 
kartke i tu sóm wypisane lyki, kiere sóm za darmo, a łużywejcie 
ich kożdy dziyń. A stoło tam tak pisane: 
„Jedna łyżeczka radości, kupe ciyrpliwości, 200 gram łotuchy, 
moc życzliwości, 200 gram dobroci i wyrozumiałości. Wszystko 
to wymiyszać i cały dziyń używać” 
Dzisio tych dochtorów mómy moc, ale żeby kiery takóm recep-
te napisoł, to żech jeszcze nie słyszała, ale tak żech se pomy-
ślała, a cóż mi to szkodzi, kie to je za darmo bydym to łużywać. 
I ludeczkowie złoci, ty lyki zaczyły skutkować, ziyńć przestoł 
klóńć, synowo zaczyła sie łuśmiychać, a wnuki do mie tulić. Jo 

zaś Wóm godóm, jak to je miło w takij chałpie kaj rodzina żyje 
w zgodzie i żyjóm wedle tej recepty kieróm móm w rómce na 
ścianie powieszónóm. A jakby tak z was kiery chorował jak jo 
kiesi niech przydzie do mie, a jo mu te recepte łodpiszym. 
Niech po naszych dziedzinach ludzie żyjóm zdrowo i przykład-
nie – zakończyła Kwaczkula i chónym pognała ku chałpie, dyć 
tam na nióm wnuki czakajóm. 
 

J. N. Josiyniczanin

 

Foto: A. Gawlas 
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Spotkanie z cyklu „Józef Bożek wynalazca z Bier”. 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, w dniu 26 lu-
tego  zaprosił mieszkańców gminy na niezwykłe spotka-
nie z cyklu „Józef Bożek wynalazca z Bier”.  
W pierwszej części spotkania p. A. Konieczny wręczył 
dyplomy i puchary uczestnikom rozegranego wcześniej 
konkursu szachowego.  
Następnie Dyrektor GOK Agnieszka Bronowska pod-
sumowała konkurs „Józef Bożek wynalazca z Bier”, któ-
rego temat brzmiał. „Wyobraź sobie, że Józef Bożek ży-
je w 2012 r. Jakie urządzenie, maszynę mógłby skon-
struować?” Na konkurs wpłynęło 38 prac i jury posta-
nowiło przyznać: 
Kategoria I:  dzieci do lat 12  
I   miejsce  - Katarzyna Zontek lat 11  
II miejsce  (ex aequo )  - Aleksander Siąkała lat 10  
    - Kornelia Kohut lat 8  
III miejsce  - Daria Kłaptocz  lat 11 
Wyróżnienia  
• Ada Ravano lat 8  
• Przemysław Gola lat 11  
• Amelia Puzoń lat 6  
• Nadia Siąkała lat 3  
 

Kategoria II dzieci i młodzież 13 – 18 lat 
I miejsce  (ex aequo ) 

 - Małgorzata Poniatowska lat 13 
 - Wiktor Burnecki lat 13 

II miejsce - Kamil Waleczek  lat 13 
III miejsce  - Michalina Szetyńska lat 13  
Kategoria III młodzież i dorośli od 18 lat wzwyż 
I miejsce  - Patrycja Ryrych  
II miejsce  - Grzegorz Pastwa 
III miejsce  - Sebastian Krywult   

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dy-
plomy i nagrody rzeczowe.  
W dalszej części spotkania podziwialiśmy poczyna-
nia Łukasza Konika - najmłodszego Szefa Kuchni, 
który jest członkiem  Fundacji Klubu Szefów Kuch-
ni. Ta elitarna Fundacja zrzesza 26 najlepszych sze-
fów kuchni. Jego pokaz był niezwykły, bo nie było 
to tradycyjne gotowanie. Pasją Łukasza Konika jest 
kuchnia molekularna i właśnie w Bierach populary-
zował tą kuchnie. W lekkiej, błyskotliwej i pełnej 
żartów atmosferze przybliżył widzom tajniki przy-
gotowywania produktów w ciekłym azocie oraz 
smażenia w wodzie. Smakowaliśmy wspaniałego 
łososia usmażonego w wodzie w temperaturze 
56,40C, niebieski kawior z soku i alg morskich, róż-
ne koktajle schłodzone w azocie, piankę i sorbent 
pomidorowy również przygotowany w ciekłym azo-
cie, dzieci degustowały chipsy z listków mięty i me-
lisy … 
Zobaczyliśmy wiele urządzeń niezbędnych do przy-
gotowania i wykonania potraw kuchni molekular-
nej: cyrkulatora temperatury oraz urządzenia wy-
twarzającego próżnię (Sous vide), syfon do prze-
kształcania dań w pianki  oraz inne paranaukowe 
gadżety w kuchni, które mają jedno zadanie - za-
skoczyć i dać większą niż dotąd przyjemność kon-
sumentowi. A  wszystko to po to, by podwyższyć 
jakość sporządzanych potraw, zachować pierwotny 

wygląd oraz strukturę produktu w 
procesie gotowania.  
Być może będzie to kuchnia 
przyszłości. Na chwilę obecną to 
kuchnia bardziej techniczna, aby 
zmysły gości  pracowały jeszcze 
intensywniej - jest to kuchenna 
awangarda, której barierą jest 
między innymi cena urządzeń. 
Po oficjalnym zakończeniu spo-
tkania, wielu zebranych pozosta-
ło, by jeszcze posmakować po-
traw       i dopytać prowadzącego 
o tajniki.  

Myślę, że to połączenie histo-
rii z nowoczesnością wspaniale 
się uzupełniły – przecież obie po-
staci Józef Bożek i Łukasz Konik 
są odkrywcami. 

Z.P.
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INFORMACJA PRASOWA 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (LGR Bielska Kraina) informuje, iż od 
30.01.2012 r. do 01.03.2012 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach środka 4.1 
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na „Podnoszeniu wartości produktów ry-
bactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. 
 
Kto może ubiegać się o wsparcie: 
� przedstawiciele sektora społecznego: osoby fizyczne, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje 

(w tym organizacje zrzeszające rybaków) działającym na obszarze objętym LSROR; 
� przedstawiciele sektora gospodarczego: przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność wytwórczą w 

rolnictwie zakresie rybactwa śródlądowego.  
Poziom dofinansowania: 
� maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych; 
� wysokość limitu na jedną operację /inwestycje/ nie może przekroczyć 300 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w konkursie: 
� 839 342,62 zł 

Przykładowe rodzaje projektów: 
a) tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa; 
b) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:  

- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 
- naprawy i konserwacji statków i łodzi; 
- handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 
- działalności usługowej związanej z wyżywieniem; 
- działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności 

powiązanej; 
- działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego; 
- działalności w zakresie architektury i inżynierii badań i analiz technicznych; 
- opieki zdrowotnej; 
- działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej; 
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; 
- wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. 

Miejsce składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzachw 2 egzemplarzach wersji papiero-
wej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na płycie CD zapisane w programie Word 97-2003) osobi-
ście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Biała  przy ul. Regera 81, 
parter, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 
Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej: 
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wnio-
sku oraz kryteria wyboru  znajdują się na stronach internetowych następujących Instytucji: 
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl w zakładce Informacje, podza-
kładce Konkursy 
-  Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy LGR/ Bielska Kraina. 
Dodatkowe informacje: 
Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR Bielska Kraina z siedzibą przy ul. 
Regera 81 w Bielsku-Białej 43-382, tel. (33) 810 57 35/ (33) 810 08 38 e-mail: biuro@bielskakraina.pl oraz w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, Katowice ul. Dąbrowskiego 
23, pok. 544, tel. (32) 77 40 544. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy oraz składania wniosków i odwiedzania naszej strony 
internetowej www.ziemiabielska.pl  

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 
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KOLEJNY SUKCES GIMNASTYCZEK Z JASIENICY 
  
W tegorocznym Walentynkowym Turnieju Gimnastyki 
Sportowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych organizowa-
nym przez ZSO im. AK w Bielsku-Białej 15 lutego gimna-
styczki z Jasienicy znów na podium! Drużyna w składzie 
Gwizdoń Zuzanna, Olearczyk Klaudia, Domagała Alek-
sandra, Pyka Katarzyna, Gancarczyk Monika i Zielińska 
Dorota zdobyły III miejsce. Należy zaznaczyć, iż jako je-
dyna drużyna  jasieniczanki nie posiadały w swym składzie 
żadnej klubowiczki (zawodniczki aktywnie trenującej w 
klubie i wykonującej trudniejsze elementy). W zawodach 
brało udział 37 zawodniczek, a poziom tegorocznych za-
wodów był bardzo wysoki. Dziewczęta wykonywały dwa 
układy gimnastyczne,  układ ćwiczeń wolnych na ścieżce 
gimnastycznej i układ ćwiczeń równoważnych na ławecz-
ce. Oprócz elementów obowiązkowych nie zabrakło w 
układach naszych gimnastyczek szpagatów, arabesek, trud-
nych podskoków    i przerzutów.  
Ciężki rok pracy – mimo zajęć jeden raz w tygodniu - 
przyniósł kolejny sukces! A co by się działo przy większej 
ilości godzin pracy? 
W klasyfikacji indywidualnej tuż za podium znalazły się 
Klaudia Olearczyk – IV miejsce i Zuzanna Gwizdoń - V 
miejsce. Jednak najlepszym wynikiem z pośród wszystkich 
zawodniczek, w układzie ćwiczeń równoważnych, pochwa-
lić się może nagrodzona  Klaudia Olearczyk. Dziewczyny 

do zawodów przygotowała pani Agnieszka Mach-
nik - nauczyciel wychowania fizycznego w gim-
nazjum.  
Życzymy dalszych chęci i zapału do pracy oraz 
kolejnych gimnastycznych sukcesów! 

 
 

FERIE  NA  SPORTOWO, KOLOROWO I WESOŁO ! 
 

Tegoroczny program ferii zimowych, organi-
zowanych w ZSP w Rudzicy, skierowany był do 
wszystkich chętnych dzieci, które uwielbiają zajęcia 
sportowe oraz dla tych, które nie miały pomysłu na 
zimowy wypoczynek. Zajęcia rozpoczynały się co-
dziennie o godz.8.00, a kończyły o godz. 15.00. 
Każdego dnia dzieci miały zapewniony ciepły posi-
łek, który zawsze smakował wybornie, dodatkowo 
na wyjazdy uczniowie otrzymali soczki oraz batony. 
W czasie ferii miały miejsce następujące wyjazdy: 
na basen w Czechowicach Dziedzicach, na lodowi-

sko w Czechowicach, do kina w Bielsku – Białej. Dzieci 
kilkakrotnie wychodziły też na teren Rudzicy: korzystały 
z uroków zimy (lepiły budowle śniegowe, zjeżdżały na 
sankach, pokonywały zimowe tory przeszkód), zwiedza-
ły rudzickie wzgórza, w celu rekreacji na świeżym po-
wietrzu. 
W ramach zajęć podczas zimowiska dzieci miały okazję 
spotkać się z: 
- przedstawicielami klubu ekologicznego Arka. Na za-

jęciach, po obejrzeniu prezentacji multimedialnej na 
temat bezdomnych zwierząt, dzieci wykonywały pra-
ce plastyczne i wpisywały postanowienia, które pra-
gną zrealizować w stosunku do swoich zwierząt do-
mowych  

- higienistką szkolną, która opowiedziała o konieczno-
ści zachowania higieny i czystości, o zdrowym stylu 
życia, a szczególny nacisk położyła na znaczenie ru-
chu na świeżym powietrzu tak ważnym dla prawidło-
wego rozwoju dziecka.  

- ratownikami medycznymi, którzy oprócz filmu o 
udzielaniu pierwszej pomocy przygotowali dla dzieci 
wiele ciekawych zadań m.in. ćwiczyli na fantomie re-
animacje oddechowo – krążeniową, bandażowanie.  

Na zakończenie pierwszego jak i drugiego tygodnia zi-
mowiska wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
drobne upominki.  Pobyt na zimowisku dostarczył dzie-
ciom niezapomnianych wrażeń, odpowiadał oczekiwa-
niom rodziców, którzy wyrażali swoją wdzięczność wie-
lokrotnie dziękując nauczycielom pracującym podczas 
ferii. 

Dorota Duława
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W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum w Jasienicy została  utworzona klasa sportowa       
o profilu piłka nożna i piłka siatkowa, realizująca oprócz czterech godzin podstawy progra-
mowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakre-
su piłki nożnej i piłki siatkowej. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców obecnych klas VI chcemy od           
1 września 2012 r. utworzyć kolejną klasę sportową o takich samych profilach. Do klasy spor-
towej zostanie przyjętych  24 uczniów. 
 

 O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 
 

1) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 
specjalistę w dziedzinie medycyny sportu lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami; 

2) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej, ustalonych 
przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 

3) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 
 

Regulamin rekrutacji  do klasy sportowej w Gimnazjum w Jasienicy zawierający między innymi  
zasady rekrutacji oraz obowiązki ucznia klasy sportowej jest dostępny na stronie internetowej szkoły:  

www.gimnazjum.jasienica.pl 

Wszelkich informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem  telefonu: 338152455                  
   oraz od trenerów :   Leszek Obracaj  601818841  (piłka nożna)  
                                   Roman Gil        501453268   (piłka siatkowa) 
 

NAPISALI O NAS  
 

ZAPORA CUP 2012 
18 lutego w Jasienicy odbył się Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Młodzików (rocznik 1999 i młodsi) 'Zapora 
Cup 2012'. Z naszych drużyn najlepiej zaprezentowała 
się ekipa Drzewiarza Jasienica, która dotarła do finału, 
gdzie przegrała z BKS Stal Bielsko-Biała - 1:2.  
 

II HALOWY TURNIEJ OLDBOJÓW 
 O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA 

Drużyna Beskidu Skoczów wygrała II Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Jasie-
nica, który odbył się 11 lutego w Jasienicy. W finale 
skoczowscy oldboje pokonali drugi zespół Drzewiarza 
Jasienica 5:2. Królem strzelców imprezy został Da-
riusz Malchar z drugiej drużyny Drzewiarza, nato-
miast pozostałe nagrody indywidualne powędrowały 
do zawodników Beskidu: Dariusza Malerza (najlep-
szy bramkarz) i Mariusza Sawickiego (najlepszy za-
wodnik).  
 

TRZYNASTY PLEBISCYT GŁOSU ZIEMI CIE-
SZYŃSKIEJ ROZSTRZYGNIĘTY 

Piotr Szymala (KS Shindo Cieszyn) został najlep-
szym sportowcem powiatu cieszyńskiego w XIII Ple-
biscycie Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Brązowy medalista 
Mistrzostw Świata karate Federacji WSKA w konku-
rencji kata drużynowe, wyprzedził swoją koleżankę 
klubową Martę Pastwę (wicemistrzyni Polski junio-
rów młodszych w kata indywidualnym) oraz lekkoatle-
tę MOSiR-u Cieszyn Janusza Rokickiego - dwukrot-
nego srebrnego medalistę Światowych Igrzysk IWAS 
sportowców niepełnosprawnych. 

 

O PUCHAR KOCIERZA 
Drużyna KS Międzyrzecze zajęła szóste miejsce 
(przyp. red. startowało 17 drużyn) w X Halowym Tur-
nieju o Puchar Kocierza, który odbył się 4 lutego w 
Łękawicy. W pojedynku o piąte miejsce lider bielskiej 
B-klasy przegrał po karnych z ekipą Sędziów 

Informacja SRiWR "OLZA"
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IX Międzygimnazjalny Konkurs  
 „Czy znasz gwarę Śląska Cieszyńskiego?” 

 
      23 lutego 2012 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jasienicy odbył się IX Międzygimna-
zjalny Konkurs  „Czy znasz gwarę Śląska Cieszyń-
skiego?” pod patronatem wójta Gminy Jasienica 
i starosty bielskiego.  
Organizatorami imprezy byli nauczyciele  Gim-
nazjum w Jasienicy – p. Jolanta Szczugiel,  
p. Joanna Surma, p. Sabina Kliber i p. Bożena 
Krygier. 
W konkursie udział wzięła młodzież gimnazjalna 
z Pierśćca, Pogórza,  Rudzicy i  Jasienicy.  
Jury w składzie: p. Maria Hareńczyk, p. Krystyna 
Niemiec, p. Dorota Pękala, p. Józef Niesyt  
i p. Józef Król wybrało najlepszych recytatorów.  
I miejsce zajęła:  

• Aleksandra Stekla (Gimnazjum w Jasieni-
cy) 

II miejsce wywalczyła: 
• Paulina Waliczek (Gimnazjum w Jasienicy) 

III miejsce zajęła: 
• Karolina Ryrych (Gimnazjum w Jasienicy) 

Wyróżnienia otrzymały: 
• Bogusława Zbijowska (Gimnazjum w Rudzicy) 
• Klaudia Westermann (Gimnazjum w Jasienicy) 

Organizatorzy konkursu dziękują wójtowi Gminy Jasienica oraz Radzie Rodziców Gimnazjum w Jasieni-
cy  za sfinansowanie nagród, dyrekcji GOK za udostępnienie sali oraz Kołu Gospodyń Wiejskich za udo-
stępnienie kuchni.  
                                                                                                               Oprac. Joanna Surma 

 

Z okazji 80-lecia Urodzin 

naszej drogiej Jubilatce 

pani Franciszce FRYCZ 

najserdeczniejsze życzenia 

dobrego zdrowia, pełni 

łask Bożych oraz  wszelkiej  

pomyślności 

składa 

Samorząd lokalny  

Wieszcząt i Bielowicka 

Z okazji 50 – tych urodzin 

Pana Piotra Knoblocha  

z Iłownicy 

wszystkiego najlepszego życzą 

rodzina Sojków 

oraz rodzina Twardzików 
    
    
    
    
    
    

Niech szczęście chodzi Ci po piętach 

Zdrowie o Tobie pamięta. 

Humor zawsze sprzyja, 

a błogosławieństwo Boże niech Cię 

nigdy nie omija 

Nagrodzeni recytatorzy wraz z jury 
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
1 MARCA 

 

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego  podziemia, 
którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samosta-
nowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bro-
nią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu si-
łą reżimowi komunistycznemu...” 

-Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu 

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

 
Ustawa o Święcie „Żołnierzy Wyklętych” została 
uchwalona w lutym ub. r. W ten sposób Sejm posta-
nowił oddać hołd poległym i pomordowanym żołnie-
rzom, którzy w latach 1944-1963 walczyli z bronią   
w ręku w antykomunistycznym podziemiu zbrojnym. 
Na Podbeskidziu i Ziemi Pszczyńskiej walczyli m.in. 
żołnierze VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych do-
wodzeni przez kapitana Henryka Flame ps. Bartek.  
W oddziale „Bartka” służył pochodzący z Komorowic 
kapelan zgrupowania - ks. mjr Rudolf Marszałek, rek-
tor kościoła w Bystrej Mikuszowicach. Prawie dwu-

stu żołnierzy NSZ z oddziału kpt. Henryka Flame zo-
stało w 1947 roku podstępnie zamordowanych w nie-
ustalonym do dzisiaj miejscu na terenie Śląska Opol-
skiego. Męczeńską śmierć ponieśli kpt. Henryk Flame 
- skrytobójczo zamordowany 1 grudnia 1947 r. w Za-
brzegu k. Czechowic-Dziedzic oraz ks. Rudolf Mar-
szałek ujęty w grudniu 1946 roku i skazany na karę 
śmierci. Podobnie jak w przypadku wywiezionych 
żołnierzy „Bartka”, nie jest znane miejsce wiecznego 
spoczynku ks. Marszałka.  

(za www:bielsko.biala.pl) 

*** 

„Przyszliście, aby swój marsz uwieńczyć modlitwą” 
                                                                                              Ks. Prałat Krzysztof Ryszka 
 
Dla uczczenia pamięci NIEZŁOMNYCH BOHATE-
RÓW społeczeństwo Podbeskidzia licznie przybyło w 
dniu 1. marca, na plac przed ratuszem w Bielsku-
Białej, aby oddać hołd pomordowanym przez władze 
bolszewickie obrońcom Ojczyzny. Na czele marszu 
wielki transparent z napisem:                         

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 
CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI” 

Za transparentem poczty sztandarowe, delegacje, flagi 
biało-czerwone i wiele różnych transparentów, w tym: 
   „STOP DYSKRYMINACJI  TV TRWAM” 

Uczestnicy marszu przemaszerowali do kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a pod tablicą po-

mordowanych polskich patriotów (budynek siedziby 
byłego Urzędu Bezpieczeństwa), przy ul. Krasińskiego 
złożono wieńce, kwiaty i znicze. 

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat 
Krzysztof Ryszka, który wygłosił pełną ewangelicz-
nych i patriotycznych akcentów homilię. Po Mszy Św. 
złożono kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą 
ofiary tragedii smoleńskiej. Uroczystość zakończyła 
się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. 

                                                                                     
R.B. 

 

Rada Rodziców, Dyrektor  i Rada Pedagogiczna  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wieszczętach 

składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji balu karnawałowego: 
� rodzicom  �  pracownikom szkoły i przedszkola  �   mieszkańcom Wieszcząt, Bielowicka, Roztropic  

i Kowali za przyjęcie zaproszeń i wsparcie materialne  �   OSP Wieszczęta  �   KGW Wieszczęta  �   
Zespół  "Preludium"  �   Piekarstwo i Ciastkarstwo Marek Grygier   �  Zakład Konfekcyjny "MADAM" 
Bielsko-Biała  �  CARMEN SP. Z O.O. Jasienica   �  Tina - Marcin Pasecki Cieszyn  �  Lys Fusion Po-

land Istebna  �  Mini Market "Na stawach" Rudzica  �  Polszlif Rudzica  �  Hurtownia Owoców i Warzyw 
PEKAN Grodziec 

Bardzo dziękujemy 
Rada Rodziców- Patrycja Nowotarska 
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Podziękowania dla animatorów kultury 
Jak co roku, starosta bielski Andrzej Płonka za-
prosił na noworoczne spotkanie działających w 
powiecie artystów i animatorów kultury. Spotka-
nie odbyło się 8 lutego w Starostwie Powiato-
wym w Bielsku – Białej.  
 Rok 2011 był dla kultury powiatu bardzo udany, 
obfitował w wiele inicjatyw kulturalnych podej-
mowanych, zarówno przez osoby indywidualne, 
stowarzyszenia, fundacje czy parafie. Dziękuję 
twórcom i animatorom kultury, różnorodnym in-
stytucjom kultury... Dziękuję samorządom gmin, 
wójtom i burmistrzom którzy wspomagają różno-
rodne formy i inicjatywy kulturalne. Systema-
tycznie poprawie uległa baza lokalowa kultury w 
naszych gminach, powstają nowe biblioteki, 
ośrodki kultury, amfiteatry i galerie – dziękował 
animatorom kultury starosta bielski Andrzej Płonka 
Na tegoroczne spotkanie przybyło wielu gości: posłowie Sławomir Kowalski i Stanisław Szwed, kierownik de-
legatury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Rudolf Galocz, wiceprezydent Bielska – Białej Zbigniew Mich-
niowski, radni Rady Powiatu Bielskiego na czele z wiceprzewodniczącym Bogusławem Stolarczykiem, burmi-
strzowie i wójtowie gmin z naszego powiatu, dyrektorzy ośrodków kultury i bibliotek, przedstawiciele stowarzy-
szeń kultury, media. Starosta A. Płonka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu B. Stolarczyk wręczali wyróżnio-
nym działaczom kultury statuetki i dyplomy gratulacyjne. Z naszej gminy otrzymali je: Florian Kohut – artysta 
malarz z Rudzicy, właściciel Galerii „Pod Strachem Polnym”; Jan Borowski - dyrygent chóru ATH ;  Agniesz-
ka Bronowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy; Krzysztof Przemyk – prezes Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej oraz dyrygent chóru mieszanego „Hejnał” z Mazańcowic. 
Nagroda specjalna przypadła Juliuszowi Wątrobie – poecie z Rudzicy. 
Spotkanie ubogacił występ kapeli „Mały Ondraszek” ze Szczyrku,  a towarzyszyła wystawa prac Floriana Ko-
huta z Rudzicy pn. „Wiatrem malowane” oraz obrazów malarza Eustachego Matejko z Pisarzowic. 

opracowanie redakcji na podstawie artykułu  
Aliny Macher www.powiat.bielsko.pl  

 
 Z cyklu SPOTKANIE W KRĘGU ŚWIATŁA 

Medytacje o dłoni 
 
Gdyby nie było słowa, miłość nie 
miałaby się jak wypowiadać. Na-
wet erotyczna ekspresja ludzkiej 
osoby nie zawsze jest mową miło-
ści. Bywa, że trudno dostrzec róż-
nicę pomiędzy pożądliwością czyli 
rabunkiem, to jest siłowym przy-
właszczaniem cudzego terytorium, 
a wraz z nim prawa do godności i 
wolności, i prawdziwie dającą się 
miłością bez oczekiwań, warun-
ków wstępnych i zasług.  
Miłość tworzy ludzki świat, po-
nieważ ma słowo, w którym przy-
biera konkretny obraz samej siebie. 
A stając się obrazem może posiąść 
terytorium ludzkiej osoby i egzy-
stencji, nie żeby gwałcić, ale obda-
rowywać wolnością. Słowo tworzy 
ludzkie terytorium, a czasem po 
prostu bierze go w posiadanie, gdy 
staje się obrazem. Bywa zaś, że ob-

raz, nie chcąc swojego słowa, 
wkracza na ludzkie terytorium ni-
czym rabuś i gwałciciel, niszcząc 
godność i szacunek człowieka do 
samego siebie.  
Tak bywa pomiędzy ludźmi: mał-
żonkami, kochankami, przyjaciół-
mi, pracodawcami i pracobiorcami, 
a także na ograniczonym teryto-
rium szkoły czy urzędu, gdzie ob-
raz ludzkiej aktywności i nawią-
zywania relacji, czyli dłoń, może 
pomóc wyjść na wolność albo 
jeszcze bardziej zacieśnić prze-
strzeń zniewolenia, wręcz do ta-
kiego stopnia, że człowiek wybiera 
„ucieczkę” w noc, która wydaje 
mu się jedyną przestrzenią wolno-
ści…  
20 stycznia przyglądaliśmy się i 
próbowaliśmy zinterpretować 10 
zdjęć, które zatytułowałem:  

– dłonie garncarza;  
– serce na dłoniach;  
– kielich błogosławieństwa;  
– przyszłość kiełkuje w dłoniach;  
– zagrajmy Panu;  
– stopy w dłoniach;  
– zgrabne dłonie;  
– dłoń w dłoni;  
– wspólnota dłoni;  
– dłoń, która karmi.  
Niedobry dotyk nie zdarza się tyl-
ko w szkole i w domu. Bardzo czę-
sto ludzka dłoń nie pokazuje do-
brego słowa w różnorodnych sytu-
acjach. W swoich interpretacjach 
zdjęć, przedstawiających dłonie, 
zaproponowałem spojrzenie na 
ludzką dłoń, jako słowo miłości, 
żeby codzienne życie było prze-
strzenią szczęśliwego życia i na-
dziei.   

ks. Marek Uglorz  
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Z KART HISTORII 

XVII – wieczny spis mieszkańców Iłownicy. (ciąg dalszy) 
 

Treść dokumentu: 
1672, 4/11 register poddanych, 
osedlych i powinnosti gegich w 
statku Gilowniczka

1
: 

Siedlacy: 1 )Michna Woyjtków, 
wójt, daje opłatę „strzilaneho na 
Mich” – 18 gr., pszenicy, żyta i 
owsa po 1 wiertelu

2
, 4 kapłony

3
, 

jaj 30 i przędy 2 sztuki. 
2) Manek Koczyk, zboża po 2 
wiert., renta jak poprzedni. 
3)Janek Tomków – jak 2. 
4)Jura Adamców - -//-

4
. 

5)Marc.
5
 Sławków - -//- tylko 

pszenicy 1 w. 
6) Łukasz Michałów - -//- -//- -//- 
-//-. 
7)Jurek Siarek -  -//- -//- -//- -//- -
//-. 
8)Paw.

6
Hernik -  -//- -//- -//- -//--

//-. 
Zagrodnicy:  
9) Tomek Warzecha: czynsz 18 
gr., 4 kapł., 30 jaj, przędy 2 szt., 
bez zboża. 
10)And.

7
 Uchyła – jak 9. 

11)Matun Hernik  - -//- -//-. 
12)Jurek Bialek  - -//- -//-. 
13)Łuk.

8
Grudzien -  -//- -//-. 

14)Mat.
9
Chlebek - -//- -//-. 

15)Mac.
10

Puchala - -//- -//-. 
16)Jur.

11
Sokolnik - -//- -//-. 

                                                
1 Chodzi oczywiście o Iłownicę, taka 
pisownia wywodzi się jeszcze od 
pierwszego zapisu który brzmiał Gy-
lownita, około 1300 roku. Pisownia Gi-
lownicza, Gilownica, Gilownicz jest 
częsta w dokumentach XVI- i XVII- 
wiecznych.  
2 Wiertel to ¼ dawnych jednostek mia-
ry, głównie objętości, jego wartość w 
litrach wahała się od 7,5 do 30.  
3 Kapłon to wykastrowany i specjalnie 
utuczony kogut. W kuchni staropol-
skiej XVI i XVII wieku był jednym z 
ulubionych dań. 
4 Znaki powtarzania się występują w 
omawianym dokumencie, ale nie wia-
domo, czy pisała tak autorka tekstu, 
czy też Franciszek Popiołek ułatwiał 
sobie w ten sposób pracę.  
5 Prawdopodobnie skrót imienia Mar-
cin. 
6 Paweł. 
7 Andrzej.  
8 Łukasz. 
9 Chodzi najprawdopodobniej o Mate-
usza. 
10 Maciej. 
11 Jurek, czyli Jerzy.  

17)Jendryss Krawnik – kapł. 5, 
jaj 60, przędy 2. 
18)Tomek Krawnyk – jak 9. 
19)  -//-   Szurtik - -//- -//-. 
20)Mat.

12
Chentiolek - -//- -//-. 

21)Walek Woytków - -//- -//-. 
22)Janek Kowal - -//- -//-. 
23)Jura Sobol - -//- -//-. 
24)Janek Tomka Woźnicy syn, 
kapł.3, jaj 15,prz.2, robi za ½ 
zagrod. 
Wszyscy zagrodnicy mają 1 oso-
bą do odrobienia pańszcz.

13
, lecz 

w czasach [tu fragment nie roz-
czytany – Piotr Kropka] podczas 
koszenia aż do zebrania z pól 
wszystk. zboża po 2 osoby, z wy-
jątkiem Grudnia – tylko 1 osobą, 
pełni straż gdy potrzeba. 
Chałpnicy: 25) Jura Ptasznik, 
czynsz 18 gr., 2 kapł., 15 jaj, 1 
prz. 
26)  -//-  Koczików – jak 25. 
27) Pilorka  - -//- -//-. 
28)Wacorzek Burdon - -//- -//-. 
29)Szymon Białek - -//- -//-. 
30)Jur.

14
Bydnorz - -//- -//-.                                             

Stało się w Iłownicy 
31)Bazger   -  -//- -//-.                                                       
20/6 1667  
32)Paw.

15
Gawłów - -//- -//-.                                      

Helena Frocksteinowa              
33)Jur.

16
 Koczurek - -//- -//-.                                           

rodz. Radoczka. 
34)Szymon Stawowy - -//- -//-. 
35)Jurasz - -//- -//-. 
36) Walicza - -//- -//-. 
37)Janek Janicoi - -//- -//-. 
38)Tom

17
. Malik - -//- -//-. 

39)Jura Krawczów - -//- -//-. 
40)Jassliwo - -//--//-. 
We Wraczlawi

18
 chałpa, która 

już dawno jest pusta, została ro-
zebrana, z niej też daje się 18 
gr., 2 kapłony, 15 jaj, 1 prz., po-
la używa Szuicik

19
. 

                                                
12 Być może Mateusz. 
13 Chodzi o pańszczyznę.  
14 Chodzi albo o Jurka albo o Jurę. 
15 Paweł. 
16 Patrz przpy.16. 
17 Tomasz. 
18 Nie udało się ustalić tego miejsca w 
Iłownicy.  
19 Nazwisko to pojawia się jeden raz, 
więc może to być karczmarz lub mły-
narz.  

Chał.
20

 Mają 3 dni w tyg. robo-
ci.

21
co się im każe, z wyjątkiem 

gajowych i stawowego, ci tylko 6 
dni w roku, daje się im przy ro-
bocie jedzenie. 
Janek Szczyrbowski ma wolną 
chałupę, robi tylko w żniwa 6 
dni w 1 osob

22
. 

Kucharz płaci tylko czynsz od 
chałupy 5 t.

23
 

Młynarz daje zboża mieszanego 
16 k.

24
, pszenicy 1 wiert., 6 

kapł., kopę jaj, przędę 1, w żni-
wa robi 6 dni i zwozi wszystko 
do folwarku. 
Karczmarz tylko 1 szt. przągi, 
ryby opatrywać i 6 dni w żniwa. 
Komornicy i komornice: 
1)Melcher.                                                         
2)Pazdierny, ten nie jest podda-
ny.                 
3)Janiczka.                                                         
4)Miliczka.                                                         
5)Paw.

25
 Chentiolek.                                       

6)Zurka
26

.                                                         
7)Sienkalka

27
.                                                  

8)Białkowa Stara.                                           

9)Polka. 

10)Jadwiga Curmytorka. 

11)Kapustina Stara  

12)Wawrzkowe   

13)Kasia Maywenka  

14)Stary Burdon    

15)Grudniowa Stara 

16)Paw.
28

 Koczików   

17)Walek u starego Karczmarza. 

18)Kuricza Stara 

 19)Krawiecz Stary. 

Ci mają przągi za darmo po 1 

sztuce i 2 dni w tyg. im na ro-

boc.
29

, powinno się im jednak 

dawać jedzenie.  

Piotr Kropka 

                                                
20 Chałupnicy.  
21 3 dni w tygodniu robocizny.  
22 Osobą. 
23 Najprawdopodobniej talarów. 
24 Chodzi pewnie o kwintale. 
25 Paweł. 
26 Chodzi pewnie o nazwisko Żur. 
27 Być może chodzi o nazwisko Siąka-
ła, wciąż istniejące w Iłownicy. 
28 Paweł. 
29 2 dni w tygodniu im na robociznę 
(lub roboty).  
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KSIĄDZ KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY 

DZIEWIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA URODZIN – część III 

      I znowu mi się dostało. Tym razem Czytelniczka, 
w rozmowie telefonicznej dała mi wykład na temat 
ciekawej publicystyki. Ciekawej, bo chodzi nie o mo-
ją, ale Księdza Kardynała Stanisława Nagyego. Rzecz 
dotyczy, zdaniem Czytelniczki, zbyt krótkiego frag-
mentu publikacji z albumu „KRZYŻ POLSKI”.   
A w ramach wytłumaczenia się pragnę przytoczyć po-
gląd, że lepiej wzbudzić niedosyt niż przesyt. Przyzna-
ję rację Czytelniczce, że dobre treści nie powinny być 
reglamentowane.  
       
 Korzystając z uprzejmości Redakcji przekazuję do 
publikacji ostatnią część rozdziału zatytułowaną:  

„Obawy o przyszłość Krzyża w Polsce” 
Człowiek próbuje wdzierać się w rejony, w których 

panowanie Boga jest absolutne.  
A przecież Jego panowanie może zagwarantować 
człowiekowi byt jako taki na tej ziemi. Krzyż wkorze-
niony w Polskę – tak dawno, odkąd powstała i jak dłu-
go żyła. A nawet wtedy, gdy wydawało się, że umarła. 
On był jej towarzyszem. Krzyż korzeniami tkwi w pol-
skiej duszy. Nawet jeśli czasem przygłuszony albo 
troszkę przeinaczony, to on tam jest. Od tysiąca lat. 
 Czy jednak warto tak przejmować się Krzy-
żem? Czy przypadkiem nie doszło już do przesytu?  
Czyż właśnie nie takie pomruki chodzą po polskim 
świecie? Doświadczył tego również Biały Kruk, gdy w 
niektórych miejscach odmówiono mu przyjęcia albumu 
„Krzyż Polski” do sprzedaży pod pretekstem, że to nie 
chodliwe, że tego już dość. Ten stan rzeczy wprowadza 
mnie osobiście w psychologiczną sytuację paradoksu. 
Ten zły pomruk miesza się w społeczeństwie jeszcze z 
innymi melodiami i wątkami. Ale ten zły pomruk jest. 
Krzyż chcą zdejmować nawet z Giewontu!  Zaczynają 
sięgać po krzyż na placu przed Pałacem Prezydenc-
kim, zaczynają go tam znieważać, nie bacząc na to, że 
plują na bruk zbroczony krwią bohaterów XX w., któ-
rzy umierali za wolność Warszawy. A wtedy ten po-
mruk, zły pomruk – dość o Krzyżu! – zostaje zastąpio-
ny krzyżykiem – więcej o Krzyżu! Brońmy Krzyża! 
 On sam się nie obroni. Gdy staną przeciwko 
niemu te ciężkie działa telewizorów, internetu, działa, 
które tak celnie strzelają, nie obroni się. A za tymi 
działami stoją przemądrzałe sztaby pracujące przy 
pomocy wszelkich nowoczesnych metod doskonałego 

poznania. Sztaby, które kierują tym całym frontem an-
tykrzyżowym. Dlatego też właśnie – więcej Krzyża, 
więcej o Krzyżu! My będziemy pisać, wy będziecie wy-
dawać, a wszyscy musimy czytać o Krzyżu. Musimy 
zakorzeniać Krzyż w duszach nowych pokoleń, bo go 
stamtąd wypychają. I tu widzę wielki sens tych czte-
rech tomów, które mają się ukazać i które bodajby 
jednak oparły się tej gęstej mgle niechęci rozpylanej       
w narodzie przeciwko filozofii Krzyża. Krzyża? Nie, 
zbawienia! Człowiek jest istotą, która chce zbawienia! 
A nie ma innej drogi. Nie ma innego szlaku do zba-
wienia – tylko ten jeden – przez Krzyż. Dlatego też my, 
ludzie przeżywający Adwent, czekający na Boga i na 
zbawienie, zapatrzeni w blask betlejemskiej szopki nie 
zapominajmy, że to początek Krzyża, tego naszego 
chrześcijańskiego Krzyża. Już tam, kiedy zamknięto 
przed Nim drzwi, rozpoczynał się Krzyż, żeby skończyć 
się na Golgocie. I ta wielka historia, i ten ogromny 
paradoks musi być rozpisany i musi być zapisany na 
wszelkie sposoby.  
  W ciągu ponadtysiącletnich dziejów Polski 
tylko za komunistycznych rządów próbowano oficjal-
nie wyrzucić krzyże z polskiej szkoły. I wtedy polska 
młodzież powiedziała „nie!”. I ostatecznie zwyciężyła. 
A teraz, za naszych czasów – moich starczych i wa-
szych młodych – podejmuje się ponownie taki zażarty 
atak na Krzyż. Czy mamy podpisać się pod tym? Pod 
tym, że w naszych czasach tak brutalnie  zaatakowano 
Krzyż?  
 Tysiąc lat dało się przetrwać z Krzyżem i nie 
odważono się z nim otwarcie walczyć. A teraz w 2010 
roku, po śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Oj-
ca Świętego Jana Pawła II Polacy, którzy swymi me-
trykami tkwią w kościelnych zapisach, odważyli się 
wołać: „Precz z krzyżem!. Ale nie zniechęcajcie się. 
Robicie dobrą i wielką robotę. Obiecujemy, że bę-
dziemy wam pomagać. Nie będziecie sami. 

Kard. prof. Stanisław Nagy 
 
Szanownych zainteresowanych tą albumową publika-
cją odsyłam do tytułu  „KRZYŻ POLSKI”. Dzieło 
składa się z czterech tomów, a wydane zostało przez  
krakowskie wydawnictwo Biały Kruk. 

ks.Alojzy Oleksik 

PODATNIKU PAMIĘTAJ !!! 
 

Wysłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia 
zeznania rocznego, możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. Wysyłając PIT przez internet oszczę-
dzasz czas, będziesz miał niższe koszty złożenia zeznania, łatwiejsze wypełnienie, otrzymasz potwier-
dzenie złożenia zeznania, chronisz środowisko.  
Ostateczny termin złożenia zeznania - 30 kwietnia 2012 r. 

Naczelnik  Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zaprasza na stronę internetową : 
www.e-deklaracje.gov.pl 
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Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w GOSIR Wilkowice 2012 
 
W dniu 2 lutego 2012r. odbyły się rozgrywki dziew-
cząt i chłopców w trzech grupach wiekowych w Po-
wiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Po-
żarnych naszego powiatu. Z naszej gminy startowały 
trzy drużyny MDP OSP: Międzyrzecze Górne – 6 
osób, Międzyrzecze Dolne – 7 osób oraz Jasienica – 6 
osób. Przedstawiamy zwycięzców w poszczególnych 
grupach: 
I grupa – szkoła podstawowa – do 12 lat 
dziewczęta 

1. Anna Rybińska - Międzyrzecze Dolne, 
2. Patrycja Piela - Międzyrzecze Dolne, 
3. Daria Glądys – Kobiernica; 

chłopcy 
1. Arkadiusz Gawor – Bestwinka, 
2. Szymon Dwornik – Kobiernice, 
3. Kornel Gałuszka – Porąbka. 

II grupa – gimnazja  
dziewczęta 

1. Magdalena Chmielniak - Międzyrzecze Dolne, 

2. Martyna Baścik – Kobiernice, 
3. Monika Szyjota – Porąbka. 

chłopcy 
1. Grzegorz Stojak – Meszna, 
2. Paweł Szczyrbowski – Bronów, 
3. Patryk Lekki – Wilkowice. 

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne 
dziewczęta 

1. Jolanta Wawak – Porąbka, 
2. Iwona Turkowska – Godziszka, 
3. Kamila Figwer – Porąbka. 

chłopcy 
1. Dominik Staniek – Porąbka, 
2. Dawid Czylok – Bronów, 
3. Tomasz Przemyk – Bronów. 

Nagrody zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Wilkowi-
ce oraz Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży. Ko-
lejne zawody powiatowe MDP OSP odbędą się w ka-
tegoriach pływackich w Kozach w połowie kwietnia. 

Jarosław Kareta 

 

 
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 MIĘDZYRZECZE D. plac koło  sołtysówki  
5 MIĘDZYRZECZE G. teren k. portierni RSP 

 /na zewnątrz/ 
6 MAZAŃCOWICE byłe RSP /k. TRANS-ROL/ 
7 RUDZICA parking k. wjazdu do GS-u 

 
 
 

18.04.2012 
 

 

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 

19.04.2012  

800
 –

 1
300

 

UWAGA ! 
Odpady należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc przestrzegając godzin 

 i asortymentu prowadzonej zbiórki . 
Odpady – asortyment niezgodny z harmonogramem zbiórki nie będzie odebrany.  
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REGULAMIN KONKURSU   „NAJPIĘKNIEJSZY MOJ” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasie-

nicy.  
2. Konkurs ma charakter regionalny. 
3. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji stawiania "MOJI". 
4. Zasady konkursu: 

a) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu Gminy 
Jasienica  

b) Konkurs rozpocznie się w nocy z ostatniego kwietnia na 
pierwszego maja 2012 r.  

5. Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie do biura 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy zgłoszenia do dnia 
27.04.2012r.(piątek). Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia. 
Telefon kontaktowy: 33 815 24 51, 815 24 52  wew. 145 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Komisja oceniająca zostanie wybrana przez Organizatora. 
2.Ocena "Moi" przez Komisję nastąpi w dniu 1 maja 2012 r. 
3. Komisja przy ocenie moi będzie kierować się następującymi kry-
teriami: 
- tradycyjny wygląd i sposób mocowania 
- treść i estetyka dedykacji 
- wysokość i usytuowanie "Moja" 
4. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Or-
ganizatora. 
5. Wręczenie nagród nastąpi  w terminie ustalonym przez Organi-
zatora. 
6. Prosimy powiadomić organizatorów konkursu o dokładnym ter-
minie ścinania nagrodzonego "Moja". 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przebieg imprezy koordynowany jest przez Organizatorów. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 
3. Decyzja jury o przyznaniu miejsca i nagrody jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 
 

Organizatorzy przed stawianiem Moja proszą o zwrócenie uwagi 
na następujące kwestie :  
1. Wybór miejsca. Szukamy takich miejsc, aby Moj był ozdobą 

okolicy. Prosimy o zachowanie porządku i uprzątnięcie terenu 
przez osoby stawiające Moja 

2. Dedykacje na Mojach nie mogą być wulgarne; 
3.  Bezpieczeństwo uczestników, domowników, sąsiadów, prze-

chodniów… Nie grubość drzewa stanowi o gracji Moja, ale 
smukłość oraz dobór wierzchołka, proporcji, kolorystyki, wyko-
nanych i umocowanych ozdób. Prosimy o staranne i bezpieczne 
mocowanie Moja. 

4. Intencją Organizatorów nie jest narażanie uczestników i innych 
osób na niebezpieczeństwo, co może mieć miejsce przy sta-
wianiu grubych i ciężkich Moji . 

• Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo osób biorących udział w konkursie oraz nie po-
noszą odpowiedzialności za ew. szkody materialne powstałe 
w trakcie konkursu. 

• Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez 
uczestników w związku z  udziałem w konkursie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób 
trzecich niezwiązanych z konkursem, które mogą przynieść 
szkody uczestnikowi lub jego majątkowi. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia unie-
możliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane dzia-
łaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego 
stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie 
ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodat-
kowych kosztów. 

• Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na prze-
twarzanie przez organizatora jego danych osobowych, 
zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowią-
zań wynikających z konkursu wobec uczestników. 

• Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

 

                                                        Jasienica  
 
Zaprasza do Punktu Sprzedaży: 
� Materiał siewny  
� ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 
� NAWOZY 
� PASZE 
� węgiel ekogroszek 
� drewno opałowe 
� sprzedaż piskląt 

Jasienica 23, tel. 33 47-40-279, 608 693 317 
Godziny otwarcia: 
 poniedziałek – piątek    8.00-16.00 
                           sobota    8.00-12.00 
 

 

  

  
POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM  

Jastrzębia  Góra - D.W. „Jubilat” 
18.08-23.08.2012r.        i        26.08-31.08.2012r. 

Wyjazd ze Świętoszówki 17.08.2012r  i   25.08.2012r.  godz. 21.00.   

Koszt całkowity: 780,- zł./os    
Cena obejmuje: koszty przejazdu, wyżywienie 

- 3 posiłki dziennie, 5 noclegów, ognisko,  
1 wycieczka, ubezpieczenie NNW 

Zgłoszenia i wpłata zaliczki do 30  marca  2012 r. 
Lidia Sztwiorok  Świętoszówka 54/3 

Tel. 692 405 825  lub 33/8152916 
ZAPRASZAM 

 



18  marzec 2012  

 
„ M E T A L - M A X ”  

Rudzica  Centrum 
 

ul. Jana Chrzciciela 547 

tel.: ( 033)  815 45 84 
Poleca: 
� gwoździe 
� śruby, nakrętki, podkładki 
� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 
� żwirek dla kotów 
 

Super cena : 
- Drut spawalniczy 0,8   5 kg - 47,50 zł / brutto 
- Drut spawalniczy 0,8  15 kg -105,00 zł / brutto 
- Pianka montażowa 750 ml. - 12, 90 zł / brutto 

 

Zapraszamy  
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

         sobota                                800 - 1330 

 

ANTYOKSYDANTY FLAWONOIDY 
KONCENTRATY Z CIEMNYCH 

JAGODOWYCH OWOCÓW I WARZYW 
Zwiększenie spożycia warzyw i owoców to nowa 
najskuteczniejsza broń w walce z najczęstszymi 
przyczynami zgonu a XXI wieku – nowotworami i 
chorobami układu krążenia. Jest to nowy łatwy 
program na rzecz zdrowszego odżywiania, który 
zapewni ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi 
XXI wieku i da tobie i twojej rodzinie zdrowie.  
Więcej szczegółów na www.flavonmax.pl   
moskala.epf.pl lub pod tel.: 33 815 28 08, 
604 181 872,  

 

 

 
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKA” 

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
 

Zapraszamy:   900-1700    
       w soboty  900-1400 
POLECAMY:  
� bukiety  � kwiaty doniczkowe  
� palmy  i wieńce � znicze, wkłady  

� upominki �  

WIOSENNE KOMPOZYCJE 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł. brutto za m3 

Tel. kontaktowy:   33/815 37 29 
                          lub  662 216 086 

Od dnia 16 stycznia zakład uruchomił drugi pojazd 
asenizacyjny. 

Wszelkie informacje dostępne są także na naszej 
stronie:  www.komunalny.jasienica.pl 

CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  
W JASIENICY 

LESZEK OBRACAJ 
 

zaprasza do siedziby przy 
ul. Cieszyńskiej 291 (skrzyżowanie z ul. Strumieńską-  parter) 

godziny otwarcia  
PONIEDZIAŁEK -  PIĄTEK     900 - 1700 

SOBOTA                                     900 -  1200 

oferujemy 
� II FILAR W NATIONALE NEDERLANDEN  
� PEŁNY ZAKRES UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJ-

NYCH I MAJĄTKOWYCH 
takich  firm  jak:  PZU,  WARTA,  UNIQA,  HDI ASEKU-

RACJA COMPENSA,  PTU ,  HESTIA, INTERRISK 
Nowość FUNDUSZE INWESTYCYJNE   

ARKA, CU,  ALLIANZ, UNIKORONA 
oraz   

� KREDYTY HIPOTECZNE, 
� POŻYCZKI  EKSPRESOWE, 
� KREDYTY SAMOCHODOWE 

 

jesteśmy  Autoryzowanym Partnerem Banku PeKaO 
S.A.,    MultiBanku,  GE Money Banku, mBank 

całodobowe telefony kontaktowe   
tel/fax (033) 814 03 44;  601 81 88 41;   

biuro@obracaj.pl 
www.obracaj.pl  
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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,  
� BRATKI 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA   

OBRACAJ  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 � INTER-
RISK   SA �   ALLIANZ 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 
najtańszy 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 

 



18  marzec 2012  
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„Czy znasz gwarę Śląska Cieszyńskiego?” 
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