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Mieszka�com Gminy Jasienica  
najpi�kniejszych, cudownych i radosnych 

�wi�t Bo�ego Narodzenia, 
Błogosławie�stwa Małej Dzieciny,  

dobrego czasu  sp�dzonego przy pachn�cej choince   
w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru  
przyniesie wielk� rado�� i szcz��cie,  

a Gwiazda Betlejemska niech �wieci pełnym blaskiem  
i doprowadzi do Szcz��liwego Nowego Roku,  
roku pełnego nadziei i wszelkiej pomy�lno�ci. 

�ycz� 
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Wójt Gminy Jasienica

mgr in�. Janusz Pierzyna

Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Jerzy Czudek
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Wszystkim mieszka�com 

Gminy Jasienica �ycz�, 

aby �wi�ta Bo�ego Narodzenia przyniosły 

rado��, pokój i wzajemn� �yczliwo��. 

Niech nadchodz�cy rok kanonizacji  

Jana Pawła II dostarcza wam siły, 

 nadziei i wiary, które b�d� drogowskazem 

 na lepsze i spokojniejsze jutro. 

                                                        

Z wyrazami szacunku 

Poseł na Sejm RP 

Stanisław Szwed 

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;  Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl; Sekretarz redakcji: Kuba Mazur e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za tre�� reklam i ogłosze� redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci. 

Wielu radosnych  chwil  na �wi�ta Bo�ego Narodzenia, 

serdecznych spotka� rodzinnych  

 i  Szcz��liwego Nowego Roku   

Wszystkim Mieszka�com Gminy  
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RELACJONUJE WÓJT JANUSZ PIERZYNA 

Jedn� z najwa�niejszych spraw s� starania zwi�zane z przygotowaniem terenu pod 

Jasienick� Niskoemisyjn� Stref� Przemysłow�. Ten teren, to ogromny plac budowy. 

Prace post�puj� zgodnie z przyj�tym harmonogramem, a obserwatorzy jeszcze do 

niedawna sceptycznie nastawieni - przyznaj�, �e robi to du�e wra�enie. 

*** 

26 listopada go�cili�my w naszej gminie przedstawicieli Prezydenta Konga. 

Czteroosobowa delegacja, zainteresowana była ewentualnymi inwestycjami, chciała 

na miejscu poszerzy� swoj� wiedz� zwi�zan� z mo�liwo�ciami inwestowania           

i rozpocz�cia prac w naszej strefie. 

*** 

Kolejn� istotn� spraw� s� przygotowania do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowa�, w zakresie budowy gazoci�gu wysokopr��nego, który b�dzie przebiegał przez nasz� gmin�,       
w kierunku Czech.  

Od roku firma Gaz-System prowadzi negocjacje w sprawie wprowadzenia do naszego planu 

zagospodarowania przestrzennego tego gazoci�gu. Dotychczas nie ma zgody z mojej strony, gdy� nie ma 

porozumienia co do odszkodowa� dla wła�cicieli gruntów, przez które ma przebiega� wspomniany gazoci�g. Ma 

to zwi�zek ze zmian� u�ytkowania i przeznaczenia gruntów. Dotychczasowym wła�cicielom gruntów nale�ałoby 

wypłaci� stosowne odszkodowania, gdy� niektórzy maj� w swojej koncepcji tereny budowlane czy 

przemysłowo-usługowe, których ceny znacznie odbiegaj� od cen gruntów rolnych. Nie ukrywajmy, �e je�eli 

wybudowany zostanie gazoci�g, to na tym terenie nie b�dzie mo�liwo�ci wybudowania domu, hali czy obiektów 

handlowo-usługowych i z tego tytułu wła�ciciele musz� otrzyma� stosowne odszkodowania. Mimo 

czterokrotnych spotka� z przedstawicielami tej firmy, mojej zgody nie ma i nie b�dzie do czasu formalnego,     

w oparciu o konkretne dokumenty załatwienia kwestii odszkodowa�. W podobnej sytuacji oprócz nas s� trzy 

inne gminy, chocia� według informacji zainteresowanej firmy wyraziły na to zgod�.  
Decyzj� pozytywn� b�dziemy w stanie podj�� dopiero wtedy, gdy dostaniemy materiały zwi�zane z rzeteln�
wycen� i wykazem nieruchomo�ci oraz proponowan� warto�ci� rynkow� odszkodowania dla naszych 

mieszka�ców. 

*** 

Z wizyt� w naszej gminie go�cili równie� Ji�i Hora�ek – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Czech 

oraz Anita Ryng dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Polsce. Celem spotkania była wizytacja 

inwestycji powstałych na pograniczu, m.in. obiektu „Drzewiarza”. Delegacja była zachwycona nasz� inwestycj�, 
daj�c temu wyraz w pełnych akceptacji i uznania wypowiedziach obu stron. 

�wi�ta tu� tu�. Warto przed nimi podpatrze� ciekawe 
pomysły nie tylko na prezenty, ale i na to, jak �wi�teczny stół 
zastawi�



�� � ������	
�����

��������	�
	�������	���������������
���������	�	�	������	��
���
	�

W tym roku nominacje  samorz�dów gminnych  do nagrody otrzymali: 
MARIA SYSAK – ŁYP
- Gmina Buczkowice 

EWA KMIECIK – 
WRONOWICZ   - Gmina 

Czechowice – Dziedzice 

ALEKSANDER LORENS 
 - Gmina Jasienica, 

ROMAN GRE� -  Gmina Jaworze, 

MAREK MAŁECKI - Gmina Kozy 
Ks. JÓZEF STR�CZEK - Gmina Por�bka 

MAŁGORZATA HOŁDYS -  Miasto Szczyrk 

BARBARA MLECZKO - Gmina Wilamowice

OSP WILKOWICE - Gmina Wilkowice 

Tegorocznym laureatem Nagrody Starosty Bielskiego im ks prałata 
Józefa Londzina została Małgorzata Hołdys ze Szczyrku. Od 
zało�enia Regionalnego Zespołu „Klimczok” tj. od 1985 roku jest 
jego kierownikiem i choreografem, a tak�e w cz��ci autorem 
tekstów. Nominowana za kultywowanie i rozpowszechnianie 
tradycji w�ród dzieci i młodzie�y poprzez tradycyjn� pie�� i taniec, 
a tak�e obrz�dy regionalne, religijne oraz spotkania z najstarszymi 
mieszka�cami Szczyrku, poszukiwanie, piel�gnowanie oraz 
dokumentowanie kultury  i tradycji regionu górali �ywieckich i 
�l�skich, a tak�e wspieranie organizacji charytatywnych. Od 
pocz�tku swojej pracy artystycznej jest bardzo mocno zwi�zana z 
Szczyrkowsk� Gór� Błogosławie�stw Sanktuarium Matki Bo�ej 
Wspomo�ycielki i Królowej Beskidów, inicjatork� „Góralskiej 
Pasterki na Górce”. Jej zespół od lat tworzy opraw� artystyczn� na 
wszystkich uroczysto�ciach religijnych  w Sanktuarium „Na Górce”.  
Uroczysto�� wr�czenia presti�owego wyró�nienia odbyła si� 8 listo-
pada w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. W jej trakcie Starosta 
Bielski Andrzej Płonka, nawi�zał do patriotycznej działalno�ci 
patrona Nagrody Ks. Londzina, a tak�e do 95 rocznicy odzyskania 
przez Polsk� Niepodległo�ci. Mówił m.in. Nasza Polska 
Niepodległo�� została: wywalczona, wypracowana, wycierpiana 
i wymodlona. Kiedy mówimy, �e niepodległo�� jest wywalczona to 
wspominamy trzy słynne powstania: ko�ciuszkowskie , listopadowe  
i styczniowe. Wspominamy czyn legionowy Józefa Piłsudskiego, 
który mówił do swoich �ołnierzy, �e spotyka ich zaszczyt, gdy� jako 
pierwsi id� walczy� o oswobodzenie Ojczyzny, wszyscy równi 
wobec ofiar, jakie ponie�� maj�. Niepodległo�� została 
WYCIERPIANA poprzez m�ki, wi�zienia w zaborczych 
kazamatach, czy te� zsyłki Polaków na dalek� Syberi�. Tych, którzy 
za Polsk� gin�li były tysi�ce, setki tysi�cy, tych którzy dla niej 
cierpieli były miliony. Dla Polaków szczególne znaczenie zawsze 
miała modlitwa. Wiele modlitw o niepodległo�� zaniesiono 
w ko�ciołach i domach. Wiele wy�piewano pie�ni na czele z t�
najbardziej znan�: „Bo�e co� Polsk�... Ojczyzn� woln� racz nam 
wróci� Panie. ". Mo�na wi�c powiedzie�, �e niepodległo�� była 
tak�e WYMODLONA. 
Tradycyjnie na uroczysto�� wr�czenia Nagrody przybył ks Biskup 
Ordynariusz naszej diecezji Tadeusz Rakoczy, pogratulował 
nominowanym i laureatce, a nawi�zuj�c do postaci patrona Nagrody 
powiedział: Jak�e inaczej wygl�dał by �l�sk Cieszy�ski, Polska bez 
takich kapłanów, społeczników, budzicieli wolno�ci i polsko�ci jak 
ks. prałat Józef Londzin. Jak�e inaczej wygl�dał by nasz �wiat”. 
Opraw� artystyczn� uroczysto�ci zapewnił chór Hejnał z Ma-
za	cowic pod dyrekcj� Krzysztofa Przemyka oraz arty�ci Beata 
Rybotycka i Jacek Wójcicki. 
W uroczysto�ci uczestniczyli tak�e przedstawiciele naszej gminy: 
Wójt Gminy Janusz Pierzyna, Przewodnicz�cy Rady Gminy Jerzy 
Czudek oraz osoby nominowane do poprzednich edycji.  

 Redakcja
wykorzystano  fragmenty artykułu  Jarosława Jesionki 

www.powiat.bielsko.pl

NOMINOWANY PRZEZ  
SAMORZ�D GMINY 

JASIENICA 

ALEKSANDER LORENS 

Mieszkaniec Maza�cowic, emeryt, 
stra�ak, do OSP wst�pił w 1960 roku. 
W latach 1970 – 1980 pełnił funkcj�
zast�pcy naczelnika OSP 
Maza�cowice, a od 1981 do 2011 był 
naczelnikiem OSP Maza�cowice. 
W 1991r. został mianowany Komen-
dantem Gminnym Stra�y Po�arnych 
w Gminie Jasienica, stanowisko to 
pełnił do przej�cia na emerytur�
w 2011r. W 2007r. został wybrany 
w skład Zarz�du Oddziału Powiato-
wego Zwi�zku OSP RP w Bielsku –
Białej i pełni t� funkcj� ju� II ka-
dencj�. W latach 1998 – 2002 był 
radnym w I kadencji Rady Powiatu   
w Bielsku-Białej. Inicjator i współ-
organizatorem wielu imprez 
kulturalnych   i sportowych na terenie 
gminy Jasienica: spartakiad im. 
Haliny Dzidy, Rodzinnych Rajdów 
Rowerowych, Lata w Jasienicy i Do-
�ynek Gminnych. Odznaczony 
licznymi odznaczeniami za zasługi dla 
po�arnictwa ochotniczego, w tym 
Złotym Znakiem Zwi�zku OSP RP. 
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�WI
TO NIEPODLEGŁO�CI W GMINIE JASIENIA 

Tegoroczne obchody 	wi�ta Niepodległo�ci w Gminie 
Jasienica odbywały si� w Mi�dzyrzeczu Górnym. O godzinie 

11:00 w Ko�ciele pw. �w. Marcina odbyła si� uroczysta Msza 

	wi�ta pod przewodnictwem Ksi�dza Biskupa Piotra Gregera. Po 

nabo�e�stwie Ksi�dz Biskup po�wi�cił pami�tkow� tablic�
po�wi�con� Witoldowi Szeniawskiemu, polskiemu dyplomacie      

i oficerowi Wojska Polskiego, który został zamordowany              

w Katyniu w 1940 roku. Tablic� uroczy�cie odsłoniła prawnuczka 
oficera i Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, który zło�ył tak�e 

pod tablic� symboliczn� wi�zank� kwiatów. Dalsza cz���
uroczysto�ci odbyła si� w „Chacie Mi�dzyrzecze” gdzie 

okoliczno�ciowy program artystyczny przedstawił aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej Rafał Sawicki z towarzyszeniem 

Chóru „Hejnał Maza�cowice”. Wójt Janusz Pierzyna, dzi�kuj�c 

go�ciom za przybycie podkre�lił w swoim przemówieniu 
znaczenie słowa „wolno��” w obecnych czasach. Zdaniem Janusza 

Pierzyny wolno�� to warto�� nam zadana, a my powinni�my umiej�tnie z niej korzysta�, nie zapominaj�c tak�e   

o tradycji, historii i korzeniach, z których 
wyro�li�my. 

 Kuba Mazur

Podczas obchodów Dnia Niepodległo�ci Polski 
w Chicago, w Konsulacie RP odbyła si� uroczysto��
wr�czenia odznacze	 pa	stwowych. Krzy�em Kawa-
lerskim Orderu „Polonia Restituta” wyró�niony zo-
stał pochodz�cy z Bielska-Białej (Mi�dzyrzecza –
przyp. red) Krzysztof Paszek, jeden z najbardziej 
znanych i zasłu�onych działaczy podbeskidzkiego 
podziemia z lat 80-tych ubiegłego wieku.
W sali lustrzanej konsulatu zgromadzili si� przedstawi-
ciele Polonii, dyplomaci, reprezentanci gubernatora sta-
nu Illinois i lokalnej administracji, a odznaczenie wr�-
czyła bielszczaninowi (mi�dzyrzeczaninowi) konsul ge-
neralny Paulina Kapu�ci�ska, podkre�laj�c jego 

 wybitny wkład dla umacniania wolno�ci i niepodległo�ci Polski, w tym za lata sp�dzone w PRL-owskich wi�-
zieniach. 
- Pierwszy raz aresztowano mnie w roku 1968 za brak miło�ci do komuny, a drugi raz po stanie wojennym, czyli 
pi�tna�cie lat pó
niej, za działalno�� w Trzecim Szeregu NSZZ „Solidarno��” na Podbeskidziu – przypomniał 
portalowi beskidzka24 Krzysztof Paszek. 

www.beskidzka24.pl
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„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnie� nikt nam nie odbierze, 

 zawsze b�d� z nami” 

Ł�cz�c si� w smutku i �alu z rodzin�
zmarłej  

�p. Marty Szymlak 
szczere wyrazy współczucia składaj�

Gminna Rada Kobiet  

i Koła Gospody� Wiejskich  

Gminy Jasienica 

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach 
i pami�ci �ywych” 

Wyrazy szczerego współczucia 

 z powodu �mierci  

�p. Marty Szymlak 
Pozostaj�cej w �ałobie Rodzinie 

składaj�
Wójt Gminy Jasienica, Zast�pca Wójta Gminy, 

Radni Rady Gminy w Jasienicy,  
pracownicy Urz�du Gminy w Jasienicy 

 i Gminnego O�rodka Kultury  w Jasienicy 

oraz zespół redakcyjny miesi�cznika „Jasienica” 

Serdeczne podzi�kowania za udział w pogrzebie 

�p. Marii Kozubek z domu Damek 

składa 

Rodzina

Serdeczne podzi�kowania za wyrazy współczucia, zamówione msze �w., 

zło�one wie�ce i kwiaty oraz liczny udział w uroczysto�ci pogrzebowej 

naszej  Kochanej Mamy 

�p. Marty Szymlak 
ks. Proboszczowi Adamowi Ciesiółce za odprawion� Msz� �w.,  

Panu Wójtowi Januszowi Pierzynie, pracownikom Urz�du Gminy,  

przedstawicielkom Kół Gospody� Wiejskich, Radzie Sołeckiej,  

delegacjom Ochotniczej Stra�y Po�arnej i Gminnego O�rodka Kultury, 

przedstawicielom Rejonowego Zwi�zku Kółek i Organizacji Rolniczych, 

współpracownikom z Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, 

kole�ankom i kolegom ze Zwi�zku Emerytów i Rencistów,  

rodzinie, s�siadom  i znajomym 

składaj�
córki z rodzinami 

Cytaty, motta, aforyzmy, złote my�li... 

� Ka�d� chwil� �ycia, pomy�ln� jak i niepomy�ln�, uczyni� czym� jak najlepszym - oto sztuka �ycia             

i wła�ciwy przywilej rozumnej istoty.            Georg Christoph Lichtenbero

� Pismo i sztuka to jedyni �wiadkowie czasów.         D�browska Maria 

� Je�li jest noc, musi by� dzie�, je�li łza - u�miech.              ks. Jan Twardowski 

� U�miech bogaci obdarzonego, nie zubo�aj�c daj�cego.             Stapulensis Jacobus Faber
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„�ycie tak pi�kne, lecz kruche jest 
Wystarczy jedna chwila, by zgasi� je” 

Marta Szymlak  (1947-2013)  odeszła  21 listopada 20013r.    

w wieku 66 lat.  Całe �ycie Pani Marty było zwi�zane z Jasienic�. Tu si�
urodziła, tu te� uko�czyła szkoł� podstawow�. Dalsz� nauk� kontynuowała  

w Liceum Pedagogicznym w Bielsku-Białej. Pracowała jako nauczycielka w 

szkołach podstawowych w: Jasienicy, 	wietoszówce oraz w Wieszcz�tach. 

Nast�pnie rozpocz�ła prac� w Urz�dzie Gminy Jasienica, sk�d po 23 latach 
odeszła na zasłu�on� emerytur�. 
Od zawsze anga�owała si� w prac� na rzecz lokalnej społeczno�ci. Była 

członkiem Rady Sołeckiej w Jasienicy, przez ostatnie 4 lata pełniła funkcj�
Przewodnicz�cej Gminnej Rady Kobiet – szefowała 14 Kołom Gospody�
Wiejskich. Od 20 lat pełniła funkcje sekretarza Gminnej Komisji 

Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych oraz była aktywnym członkiem 
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy. 

Wójt Gminy �egnaj�c w ko�ciele Pani� Mart�  powiedział mi�dzy innymi: 

Ka�dy człowiek, który nie daje z siebie nic – nie ma przyjaciół – jest jakoby 

go nie było.  
„Ka�da dobra dusza jest jak ta �wieca – sama si� spala – a innym przy�wieca” (bł. E. Bojanowski)… A Matka 

Teresa z Kalkuty mówiła „Ten daje najwi�cej – kto daje z rado�ci�” Ty Marto była� zawsze radosna, 

u�miechni�ta, pełna energii i pomysłów. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci wszystko co uczyniła� dla naszej 
społeczno�ci. Bóg zapła�! Do zobaczenia w wieczno�ci.  

 Skromno��, rado��, poczucie humoru  i pasja Pani Marty sprawiały, �e grupa ludzi z którymi współpracowała 

była zgodna i ch�tna do współdziałania. Swoj� postaw� pokazywała jak kocha�, jak dawa� dobro z siebie innym.  

Dla kobiet z kół gospody� i nie tylko, była autorytetem i cho� ju� odeszła ciałem, to jest i b�dzie  z nami 
duchem, a wspomnienia o Pani Marteczce b�d� rozgrzewały nasze serca.

„Ka�dy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia �lad po sobie, jego �ycie zahacza o przeszło�� i si�ga           

w przyszło��” Te  �lady  działalno�ci  Pani Marty Szymlak b�dziemy jeszcze spotyka� w naszej małej Ojczy
nie 
przez wiele lat.  

„Zapisała� si�  w naszych sercach  i b�dziesz przy nas  

- Twoj� miło�ci�, Twoj� trosk�, Twoim oddaniem…” 
A pocieszeniem dla wszystkich, których ta nagła �mier� zasmuciła, niech b�d� słowa: „Pan Bóg zabiera 

człowieka wtedy, gdy widzi, �e zasłu�ył sobie na niebo” 

ZP 

Po�egnanie  Pani Marty   od Gminnej Rady Kobiet i KGW 
 
Wiadomo�� o Twojej �mierci, tyle osób zasmuciła,  
Bo�e! Ile by�my dali by� do nas wróciła. 
Czemu Marto ju�? Czemu wła�nie Ty? 
To naprawd� rzeczywisto��? Czy to tylko sny?  
Wiemy, �e Gminna Rad� Kobiet Ty� po prostu �yła,  
A od 4 lat nam przewodniczyła. 
Pod Twoimi skrzydłami czuły�my si� bezpiecznie,  
Czemu� nas zostawiła? I wybrała �ycie wieczne. 
Była� odpowiedzialna, energiczna, pomysłowa 
Do wszelkiej pomocy zawsze gotowa. 
Całym sercem pracy oddana  
Dzi� wielbisz ju� Chrystusa Pana. 
Jak tu bez Ciebie pracowa�? 
Jak w sprawy KGW si� anga�owa�? 
Kto z nami posiedzi, powspomina, po�artuje? 
Kto wspaniałe wycieczki nam zorganizuje? 

Bez Ciebie tak pusto i oczom i ustom. 
Czy tego chcemy czy nie, anioł �mierci zabrał Ci�. 
Brakowa� bardzo b�dzie nam Ciebie, 
Widocznie wi�cej potrzebna� jest w niebie.  
Ze sob� zabrała� wszystkie dobre czyny,  
a my o Tobie nie zapomnimy, 
Aniołowie zabieraj� Ci� hen daleko w chmury, 
Zajrzyj czasem na nas z góry. 
Dzi�kujemy Ci �e� ró�ne konkursy zorganizowała  
I w wszelkich imprezach uczestniczyła,  
Ale przede wszystkim �e� z nami była. 
Dzi�kujemy,  �e okazała� nam wiele serca i �yczliwo�ci 
I nikomu nie sprawiła� przykro�ci, 
Spotka� w �yciu Ci� było warto! 
A teraz �egnaj Nasza droga Marto. 
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�wi�to my�liwych 

W dniu 3 listopada w ko�ciele katolickim to 
dzie� wspomnienia �w. Huberta. Dla my�liwych 

i le�ników to specjalna uroczysto��, chyba najwi�ksze 

�wi�to my�liwskie zwane inaczej Hubertusem. Przy 

kaplicy �w. Wendelina w lesie w Rudzicy wczesnym 
rankiem gromadz� si� my�liwi z pi�ciu pobliskich kół 

łowieckich, by o godzinie 7 rano wzi�� udział we 

mszy �w. T� specjaln� msz� celebruje ju� od 
kilkunastu lat ks. kanonik Jan Gustyn, proboszcz 

rudzickiej parafii.  We mszy uczestnicz� my�liwi          

z Kół Łowieckich: 	lepowron w Rudzicy, Knieja        

z Zabrzega, Hubertus z Mi�dzyrzecza, Ba�aniec          
z Czechowic-Dziedzic i Diana ze Skoczowa. Nie 

brakuje tak�e innych go�ci i parafian. Uczestnicz�ce 

w uroczystej mszy koła łowieckie, s� reprezentowane 
przez swoje poczty sztandarowe.  

Jesienny klimat tej uroczysto�ci w otaczaj�cym 

kaplic� lesie bukowym, dodatkowo podkre�la muzyka 
my�liwska w wykonaniu zespołu muzyki my�liwskiej, 

który organizuje Koło Łowieckie 	lepowron. Po mszy 

zako�czonej uroczystymi utworami muzyki 

my�liwskiej na cz��� �w. Huberta, my�liwi udaj� si�
do swoich siedzib. Tak�e członkowie Koła 

Łowieckiego 	lepowron – gospodarze głównych 

uroczysto�ci udaj� si� do swojej siedziby w Iłownicy. 
Jak co roku ta cz��� uroczysto�ci stanowi oficjalne 

powitanie my�liwych, zaproszonych go�ci, w tym 

władz samorz�dowych, przedstawicieli prasy i te-
lewizji Katowice, rolników o znacznych areałach 

uprawnych, na których maj� miejsce polowania. 

Prezes Koła 	lepowron kol. Andrzej Szimke 

przewodniczył uroczysto�ci. W takim dniu,                
w okoliczno�ciowych wyst�pieniach podkre�lone s�
zasługi my�liwych  i innych osób niezrzeszonych na 

rzecz działa� statutowych Koła. Wyró�niono kol. 
Floriana Maciejiczka srebrnym medalem za Zasługi 

dla Łowiectwa Bielskiego. Wszyscy uczestnicy s�
podejmowani my�liwskim �niadaniem, by po nim 

przy d
wi�kach muzyki my�liwskiej wyruszy� w las 
na �wi�teczne polowanie. 	wi�teczne polowanie ma 

bardziej charakter symboliczny, tym nie mniej powrót 

z lasu nie był tylko symboliczny, ale równie� w glorii 
chwały dla trzech my�liwych, którzy pozyskali lisa       

i dwa zaj�ce. Tak wi�c oficjalna uroczysto��
zako�czenia polowania nie była pustym gestem, 
bowiem na pokocie znalazła si� pozyskana zwierzyna. 

Zako�czenie polowania równie� oznajmiły niebiosa – 

rozpocz�ł pada� rz�sisty deszcz. Wobec czego 

wszyscy uczestnicy uroczysto�ci po�pieszyli do 
domku my�liwskiego na dalsze �wi�towanie przy 

obiedzie. Spotkaniu przy stole towarzyszyły ci�gn�ce 

si� debaty o sprawach zwi�zanych z gospodark�
łowieck�, jej przyszło�ci� i znaczeniem. 

Stanisław Rajba 

Kompleksowa konserwacja zabytków 

to kolejna inwestycja w Gminie Jasienia realizowana

ze �rodków Unii Europejskiej 

W bie��cym roku,  Parafia Rzymsko-Katolicka pw. �w. Jerzego  w Jasienicy, w ramach 

projektu: „Wzmocnienie konkurencyjno�ci i utrzymanie atrakcyjno�ci obszarów zale�nych od ry-

bactwa”,  przeprowadziła kompleksow� renowacj� zabytkowych organów w ko�ciele pw. �w. Jerzego 

oraz remont fundamentów budynku plebani wpisanego do rejestru zabytków.  Jest to kolejna 
inwestycja w Gminie Jasienica realizowana przy współudziale �rodków Unii Europejskiej, 
a  pozyskanych i realizowanych na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina.  

Kwota dofinansowania  wyniosła 101 873,81 zł 

Wójt zaproponował proboszczowi napisanie wniosku o dofinansowanie w/w prac. Została opracowana 

inwentaryzacja, projekt i napisany wniosek, który został zło�ony do konkursu w LGR. 

Bardzo dzi�kuj� pracownikom Urz�du Gminy, którzy nieodpłatnie i poza godzinami pracy pomogli      

w przygotowaniu dokumentacji, a tak�e zaj�li si� rozliczeniem wniosku, co dało mo�liwo�� otrzymania 
dofinansowania 80% warto�ci tych inwestycji w Parafii �w. Jerzego w Jasienicy – powiedział Wójt.  

Nale�y doda�, �e w�ród 19 wniosków zło�onych do konkursu  tylko 9 uzyskało dofinansowanie 

Jest to kolejna inwestycja realizowana ze �rodków unijnych, przy pozyskaniu których pomagała gmina. 

Wcze�niej były to: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mi�dzyrzeczu Górnym,  remont  Ko�cioła 

Rzymsko-Katolickiego w Bielowicku, czy inne, na które �rodki pochodziły spoza funduszy Unii 

Europejskiej.  
Redakcja
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… Z   G Ó R K I …
SPARTAKIADA! 

 Uwaga! Z ostatniej chwili! W centrum Rudzicy,  
w odległo�ci 20. m. od wej�cia do ko�cioła 
parafialnego, na �rodku ulicy, le�� …stringi!!! 
(Definicja ludowa tych mini majteczek brzmi: nici w 
rzyci. Jeden niewinny skrawek czarnego materiału, a 
tak wiele domysłów… 

Te grudniowe zamy�lenia miały by� trzeci� cz��ci�
moich przygód z diabetyczkami w Mi�dzyzdrojach, 
ale �e �ycie samo pisze scenariusze, nawet tak 
mizernych felietoników, wi�c musiałem skorygowa�
swoje zamiary. Trafiła si� bowiem rzecz atrakcyjniej-
sza: Wojewódzka Spartakiada Kół Gospody�
Wiejskich!  

Autobus ju� czekał nerwowo, załadowany 
naładowanymi energi� kinetyczn� i dynamiczn� (o 
psychicznej nie wspominaj�c) kobietami wiejskimi, na 
czele z nasz� Przewodnicz�c�, której duch bojowy, 
niczym Dziewicy Orlea�skiej udzielił si� wszystkim. 
Na pocz�tku jeszcze tylko „Kiedy ranne wstaj� zorze” 
zaintonowała niezast�piona pani Hela….., cho� zaraz 
potem nikt ju� ani o „rannych”, ani o „wstawaniu”, ani 
o „zorzach” nie my�lał, bo kolorowe główki bojowych 
niewiast dr��yła tylko jedna my�l: wypa�� jak 
najlepiej! 
 Droga do W�gierskiej Górki przebiegła tak pr�dko, 
�e nikt si� nie zd��ył zachwyci� pi�knymi, jesiennymi 
widokami, bo ju� przed nami wyrosła pi�kna hala 
sportowa, zapełniona równie pi�knymi, cho� nieco 
starszymi od tego obiektu, uczestnikami „Zabaw 
naszych przodków”. 
 Ka�da dru�yna inna: te przypominaj� czerwone 
kapturki, tamte ameryka�skie podfruwajki z ko-
lorowymi pomponikami, owe w tak kusych 
spódniczkach, �e nawet zgorszeni atei�ci �egnaj� si�
nabo�nie… 
 Ale to wszystko nic, bo zaczynaj� si� zawody. 
Czegó� tam nie było: bojowy okrzyk, bieg z jajkiem 
na ły�ce, tor przeszkód, strzały na bramk� z za-
wi�zanymi oczami, przeci�ganie liny (cho� w realu 
był to raczej sznureczek wpijaj�cy si� w dłonie), rzuty 
do kosza ziemniakami, skoki na piłce slalomem , rzut 
beretem (cho� nie zd��yłem sprawdzi� czy 
tradycyjnym, czy moherowym)… 
 Ej działo si�, działo! Zaanga�owanie, nieust�-
pliwo��, wola walki na najwy�szym �wiatowym 
poziomie! Technika nieco ni�ej, ale nie o technik� tu 
szło a o serca gor�ce, młodo�� wst�puj�c� na nowo w 
leciwe członki członki� KGW, by tylko dopieprzy�
rywalkom, wskaza� im wła�ciwe miejsce w szeregu, 
bo� panie to nie juniorki, a dojrzałe kobiety, które 

wiedz� czego chc�: i od chło-
pów, i od �ycia, i od takich 
wła�nie zawodów, które z po-
zoru tylko s� zabaw�, powodem 
do salw zachwytów wyra�a-
nych brawami, i salw �miechu, 
gdy panie skakały pokracznie 
na specjalnej piłce z dojkami, 
cho� kto wnikliwiej zerkał, to widział �e podskakuj�
…trzy piłeczki! (Cho� mówi�c szczerze, jako� nie 
przypominam sobie moich przodki�, by zabawiały si�
skakaniem na piłkach, bo wtedy jeszcze takich piłem 
nie było, cho� dojki i owszem, ale nie gumowe!). A 
chocia� gospodynie wiejskie w ferworze walki traciły 
głowy, czy gubiły jajka z ły�ek i …staniki, to nawet 
trener m�skiej reprezentacji narodowej piłki no�nej 
nie mógłby im zarzuci� braku woli walki i tego, co 
sprawia, �e sportowa rywalizacja przyci�ga tłumy. 
Gdyby nasi dziarscy chłopcy, „zarabiaj�cy” miliony za 
nieudolne kopanie piłki, byli tak zdeterminowani i 
��dni sukcesu, jak wszystkie uczestniczki tej 
spartakiady, to bez wi�kszych problemów 
awansowaliby�my na Mistrzostwa 	wiata, miast 
zgrzyta� na protezach i przeklina�, �e znowu „nic si�
nie stało”. 
 Wracajmy jednak do spartakiady. 	rednia wieku 
naszych zawodniczek to 56 lat, i cho� paniom wieku 
si� nie wytyka, to tym razem robi� to z ogromnym 
optymizmem rado�ci�, bo jeszcze z dzieci�stwa 
pami�tam kobiety b�d�ce w tym wieku, które były 
zgrzybiałymi, bezz�bnymi staruszkami siedz�cymi za 
piecem i klepi�cymi zdrowa�ki, a dzisiaj to atrakcyjne, 
wysportowane kobiety, którym �wiat ( i dupowaci 
faceci) le�y u stóp. A �e kilogramów czasem za wiele, 
a �e siwy włos odrasta z ufarbowanej na blond 
główki… To wszystko nic, bo młodo�� wprost 
emanuje z walecznych niewiast! 
 Nasze walczyły wspaniale! Nie mamy si� czego 
wstydzi�, cho� brakło troch� do�wiadczenia, 
znajomo�ci konkurencji no i jeszcze dodatkowo trema 
-bo to pierwszy wyst�p w tak doborowej stawce 19. 
zespołów. Rudziczanki znalazły si� w pierwszej 
siódemce, co jest sukcesem na miar� medalu, a 
wła�ciwie Złotego Koryta, którym było główne 
trofeum, ale nasze do koryta zbytnio si� nie pchały, bo 
nie s� �adnymi chrumkaj�cymi ssakami, a kobietami z 
krwi i zło�ci – my�l� o tej zło�ci sportowej, któr� tak 
pi�knie zaprezentowały w W�gierskiej Górce… 

Juliusz W�troba 

Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy - Filia G O K w Mi�dzyrzeczu Górnym  
Stowarzyszenie Przyjaciół Mi�dzyrzecza 

zapraszaj� na spotkanie z podró�nikami  

Wiolett� Hutnik i Wojciechem Ilkiewiczem 

temat spotkania:" Kurs... Ameryka Północna" 

          Impreza odb�dzie si�   w  dniu 11.12. 2013r. o godz.17.30   w "Chacie  Mi�dzyrzecze"  
Premierowa promocja " Dziennika z podró�y "
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„Niejedyn my�liwy cały dziy� poluje, 
A jak nic nie złowi strasznie sie frasuje 
O jo joj co za przyczyna 
Jo my�loł, �e zaj�c, a to dziywczyna.” 

My�liwi

Witóm piyknie! 
Kie siadóm do tego pisanio je listopad, za łoknym padze a człowiekowi 
ciyn�ko jakosi na duszy. 
W telewizorze godali, �e ludzie sie bydóm dzisio 
le czu�, bo je niski 
ci�niyni co mo wpływ na nasze samopoczuci. Podropołech sie po głowie  
i my�lym – do dioska - co tam mo ci�niyni do mie, niech ci�nie kierego 
ju� tam chce, a jo se pospóminóm ło wiecach wesołych. Taki spóminki 
hneda przyniesóm mi rado��, pomy�lołech, �e w listopadzie łob-
chodzymy �wiynto my�liwych, tó� kapke ło tym napiszym.  
My�liwi po naszych dziedzinach dycki byli, sóm i my�lym, �e bydóm. 
Robióm łogromnie po�ytecznóm robote, nie jyny chodzóm na gón z tymi 
flintkami, ale te� pumogajóm zwiyrzynie przetrwa� zime, zakłodajóm po 
tych naszych lasach i gojach karmiki i pa�niki. Nie wiym jak to sie tam 
jeszcze nazywo, po mojimu sóm to taki gospody, kaj nasze zwiyrzynta   
w tyn nejgorszy czas, kie �niegym fujo, a zomientów pełno mogom sie 
posili�. My�liwi siejóm te� całe szlogi kukurzycy, kieróm zostawiajóm na 
zime, coby zwiyrzyna mogła sie tam kóstowa�. 
Roz jedna paniczka jechała autobusym i tu widzi taki szlog kukurzycy nie 
skludzónej, a był ju� styczy�. – Na co sie te� to na tym �wiycie robi, tela 
dni na jesiy� było słónecznych, a tu telkowno kukurzyca nieskludzóno. 
Na co to za gazdowie dzisio, �odnymu sie robi� nie chce, jyny tak je�, 
pi�, a na szporowani pojcza�! I nie zostałoby suchej nitki na naszych 
rolnikach, kierzy sóm robotni, a szporobliwi, kieby nie jedyn panoczek, 
kiery te� jechoł w tym autobusie, a je członkym koła łowieckigo. 
Paniczce zaroz powykłodoł, �e to ni ma �odne niedbalstwo jyny stołówka 
zimowo do zwiyrzónt. To �wiadczy ło naszej dbało�ci i łodpowie-
dzialno�ci za zwiyrzyne, kiero liczy na człowieka w tyn ciyn�ki zimowy 
czas. Paniczka głowóm pokiwała i tak prawi: 
- Jak to dobrze z móndrymi pogoda�, idzie sie czegosikej dowiedzie�, dy�
to je prowda.  
My�liwi te� sóm zaproszani do szkół kaj wykłodajóm móndre rzeczy 
naszym dzieckóm. Tó� widzimy, jakóm dobróm robote robióm po 
naszych dziedzinach.  
I tu mi sie spómniało jedno taki zdarzyni, kiere miało miejsce w 
dziedzine koło Cieszyna. My�liwi te� chcieli se zrobi� z łokazji swojigo 
�wiynta jakomsikej go�cine, tó� dwóch z nich poszło do lasa cosikej 
łupolowa�. Na poszónku pod lasym cosi sie czerniło. My�leli, �e to 
sarniok, nie czakali dłógo, wyly
li z lasa z flintami do góry, wymierzyli, 
zawrzyli łoczy – strzelili, zahuczało po całej dziedzinie. Zlecieli sie ludzie, przyszła te� Gryczkula, tako biydno 
baba. Na wy chachary, zabili�cie mi capa, czy wy ło tym wiycie? Baba wóm beczała, bo cap na jesi� worty je 
majóntek. Nie pumógły �ale ani przeprosiny, chłopi musieli zapłaci� Gryczkuli jako za ró�ówki. A �e chłopi 
przeca guptoki nie byli, z capa na go�cine gulaszu nawarzyli, a woniało piyknie po całej chałupie. Ko�dy z go�ci 
my�loł, �e wónio im sarnina. Tó� widzicie ludeczkowie złoci, �e my�liwi w ko�dej łopresyji dajóm se rade,          
a nejwa�niejsze je, �e kie ju� przychodzi tyn Wieczór Wigilijny, kie zwiyrzynta, nie jyny ty domowe, ale te� ty 
le�nie, bydóm goda� ludzkim głosym, coby �yczyły naszym my�liwym za jejich robote, a łopatrywani wszystkigo 
co nejlepsze. A ptoszki niech naszym my�liwym �piywajóm nejpiykniejsze pie�niczki przez cały rok po naszymu, 
czyli po cieszy�sku, czego i jo my�liwym i wszystkim czytokóm �yczym.  

J. N. Josiyniczanin

Wilija

Na wiliji za� wiydzym 
łojca, przocieli, babke… 
Pod goiczek przyniy�li 
z nieba nóm nieba kapke. 

Starka w bielu�kim czepcu, 
w kabotku – jako �ywo, 
jyno cosik po cichu, 
jyny si� na nas dziwo. 

Nale ło czym tu prawi�, 
kie wszyjscy tacy piykni, 
niedzielajsz� łoblyczke 
na wilije łoblykli? 

Kolynde zamruczała 
naszo strokato koczka, 
kiero je ju� bezmała 
we swoich koczych roczkach. 

Głosko nas Palec Bo�y, 
Gwiozdka do �łóbka kludzi, 
a stół si� stoł  ołtorzym, 
coby wszyckich łobudzi�… 

Coby mały Jezusek, 
chociorz tela zomiyntów, 
zawdy si� u nas  rodził,  
zawdy ło nas pamiyntoł…  
           
                    Juliusz W�troba 

Słowniczek gwarowy 
przociele – krewni 
goiczek – choinka 
starka – babcia 
kabotek – rodzaj białej bluzki 
prawi� – mówi�
łoblyczka – ubranie 
strokato – łaciata 
zomiynty – zaspy �nie�ne 
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„Jechałam tutaj z rado�ci� …” 

Tak powiedziała pani Katarzyna Enerlich na 
spotkaniu autorskim w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Jasienicy, które odbyło si� dnia 24 pa
dziernika 
2013 r. Po raz pierwszy pani Katarzyna była w naszym 
regionie trzy lata temu, odwiedziła wtedy  Bielsko, 
Cieszyn, Ustro�, Strumie� i inne miejscowo�ci. Nasza 
ziemia i ludzie z którymi tu si� zetkn�ła urzekli j�         
i z ogromn� przyjemno�ci� przyjechała tutaj ponownie 
na zaproszenie bibliotek. W kilku powie�ciach pani 
Enerlich odnajdujemy w�tki zwi�zane z naszym 
regionem, które jak podkre�liła, s�  jej pokłonem dla 
Ziemi Cieszy�skiej. 

Katarzyna Enerlich pochodzi z Mr�gowa nasi�kła 
t� ziemi�, kocha swoje miasto i cz�sto pojawia si� ono 
w jej ksi��kach. Dotychczas napisała dziesi��
powie�ci, najbardziej znany jest cykl powie�ciowy  pt. 
„Prowincja pełna …” Autorka pisze o tym, co 
prze�ywa, widzi, a fikcj� buduje na prawdziwym 
szkielecie, bohaterkami jej ksi��ek  s� głównie kobiety. 
Pisarka ch�tnie podró�uje, zawsze zabiera ze sob�
notes i aparat fotograficzny, a poczynione obserwacje 
wykorzystuje w swoich ksi��kach. Z zawodu jest 
dziennikark�, maj�c dwana�cie lat pisała artykuły 
publikowane w „Gazecie Olszty�skiej”, „Trybunie 
Ludu” i „Sztandarze Młodych”. Pierwsze honorarium 
otrzymała za artykuł opublikowany w „Płomyku”. 
Spełniła wtedy swoje dzieci�ce marzenie, kupiła 
akwarium wraz z wyposa�eniem, zapisała si� do 
Zwi�zku Akwarystów i była jego najmłodszym 
członkiem w Polsce. 

 A najwi�ksze marzenie spełniło si�, kiedy zacz�ła 
pisa� i wydawa� swoje powie�ci. Pisarka nie tylko 
pisze, ale tak�e du�o czyta innych autorów i to j�
inspiruje „�eby pisa�, trzeba czyta�” – powiedziała. 
Pani Kasia jest osob� bardzo bezpo�redni�, serdeczn�, 
łatwo nawi�zuje kontakt, ciekawie opowiada o wy-
darzeniach ze swojego �ycia. Podkre�liła, �e czuje si�
w �yciu spełnion�, ma wymarzony dom, kocha ludzi, 
potrafi cieszy� si� ka�d� chwil� i przede wszystkim 

robi to, co zawsze było jej pasj� - pisze i spotyka si� z 
czytelnikami. Zapraszam do lektury powie�ci 
Katarzyny Enerlich, które dost�pne s� we wszystkich 
placówkach bibliotecznych naszej gminy. 

Natomiast 14 listopada Biblioteka go�ciła uczniów 
klasy pi�tej i szóstej ze Szkoły Podstawowej w Ja-
worzu, którzy pod kierunkiem Małgorzaty Cholewik 
przygotowali i zagrali „Kopciuszka” w gwarze. Tekst 
scenariusza pani Małgorzaty przeło�ył na gwar� pan 
Józef Niesyt. Przygotowanie tego przedstawienia było 
dla uczniów z Jaworza wyzwa-niem, wymagało tak�e 
wielu �wicze� i prób poniewa�, jak podkre�lała pani 
Cholewik tylko par� osób graj�cych w przedstawieniu 
mówi gwar�. Przedstawienie to obejrzeli uczniowie      
i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego           
w Jasienicy, którzy brawami i słowami uznania 
docenili trud i zaanga�owanie swoich kolegów            
w przygotowanie i zaprezentowanie „Kopciuszka”. 
Dzi�kuj� młodym artystom i pani Małgorzacie za 
wspaniały wyst�p. 

Maria Hare�czyk 
Dyrektor GBP 



��� � ������	
�����

Wyjazd studyjny rolników i ogrodników z powiatu bielskiego. 

W ostatnim tygodniu wrze�nia br. członkowie 
Rady Powiatowej 	l�skiej Izby Rolniczej Powiatu 
Bielskiego, wspólnie z rolnikami i ogrodnikami z te-
renu powiatu wzi�li udział wyje
dzie studyjnym w re-
jon Bo�ni i Hercegowiny oraz Chorwacji. 

W zakresie merytorycznym uczestnicy mieli 
okazj� zobaczy� zakład produkcyjny DEUTZ-FAHR, 
w �upanji (miasto partnerskie miasta gminy 
Wilamowice), gdzie odbywa si� produkcja kombajnów 
rolniczych. Konstruuje si� tu najnowocze�niejsze 
kombajny zbo�owe o pi�ciu i sze�ciu wytrz�saczach    
o mocy od 250 do 366 KM. Co wi�cej, od roku 2008 
do oferty zostały wprowadzone rotorowe kombajny     
o mocy 450 KM i inne wersje, a tak�e kombajny do 
pracy na pochyłym terenie. Obecna oferta obejmuje 15 
ró�nych modeli. 
W �upanji była okazja by zwiedzi� gospodarstwo 
zabytkowo-agroturystyczne, w którym gospodarze w 
ramach swojej działalno�ci od pokole� na własne 
potrzeby mog� wytwarza� tradycyjne nalewki. 
W trakcie przejazdu przez teren Bo�ni i Hercegowiny 
zaplanowano krótki postój w miejscowo�ci Mostar, 
podczas którego mo�na było zobaczy� zabytkow�
cz��� miasta z przepi�knym mostem. 

W programie zwiedzania znalazła si� tak�e komer-
cyjna wytwórnia wina i rakiji, poło�ona w miejsco-
wo�ci Sibenik, do zwiedzenia udost�pniono cały 
zakład, a uczestnicy mogli zapozna� si� ze wszystkimi 
procesami produkcji tradycyjnych na Chorwacji 
produktów. 

Podczas całego pobytu nocowano w kwaterach 
agroturystycznych oraz w kwaterach prowadzonych 

przez rybaków, dzi�ki go�cinno�ci jednego z nich 
wszyscy mieli okazj� wypłyn�� kutrem w morze.  

Szczególn� atrakcj� pobytu, było 	wi�to 
Łaci�skiego �agla obchodzone corocznie na wyspie 
Murter. Jest to festiwal ku czci �w. Michała patrona 
Murteru, który jest opiekunem rolników i wsi. 	wi�to 
to, ł�czy w sobie nasze do�ynki z ryback� tradycj�
regat w drewnianych zabytkowych łodziach.  

Uroczysto�� rozpocz�ła sobotnia Msza 	wi�ta      
w ko�ciele parafialnym �w. Michała, w porcie odbywał 
si� konkurs chórów, które na miejsce wyst�pu 
docierały tradycyjnymi łodziami. Natomiast w nie-
dziel� odbyły si� regaty, po których na nadbrze�u 
zorganizowano dla mieszka�ców i turystów festyn. 

Wyjazd był okazj� do zapoznania si� z produkcj�
roln� i ryback� w odmiennym klimacie. Mimo 
napi�tego programu uczestnicy mieli okazje do 
odpoczynku od trudów pracy na własnym 
gospodarstwie. Dlatego te� wyjazd zorganizowano     
w okresie jesiennym po zako�czeniu wi�kszo�ci prac 
w gospodarstwie. 

Na ko�cu chcieli�my podzi�kowa� władzom 
miasta Gminy Wilamowice, Burmistrzowi panu 
Marianowi Trela i Wiceburmistrzowi Stanisławowi 
Gawlikowi. Dzi�ki ich pomocy mieli�my okazj�
zwiedzi� fabryk� DEUTZ-FAHR, w �upanji oraz panu 
Borysowi Papesza z Chorwacji, dzi�ki któremu 
umo�liwiono nam zwiedzanie wytwórni wina. 

Stefan Haczek 

Przewodnicz�cy Rady Powiatowej 	l�skiej Izby 

Rolniczej Powiatu Bielskiego 

Informacja o  działalno�ci Koła nr 21 Polskiego Zwi�zku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

w  Jasienicy za okres X 2012r. -  X 2013r. 

    
Na koniec pa
dziernika br. stan członków Koła 

liczył 166 osób. W ostatnim czasie po�egnali�my dwie 
nasze członkinie: Mari� Bo�ek i długoletni� sekretarz 
Wand� Król. 
W dniu 17 stycznia 2013 r. odbyło si� „ Spotkanie 
Noworoczne” członków Koła. Spotkanie zaszczycili 
swoj� obecno�ci�: proboszczowie Parafii Ewangelicko 
– Augsburskiej w Jaworzu ks.Władysław Wantulok      
i ks. Andrzej Krzykowski. Ks. Jarosław Krutak 
reprezentował Parafi� Rzymsko-Katolick� w Jasienicy.  
Na  spotkanie przybyli te� Z-ca Wójta Gminy Jasienica 
Krzysztof Wieczerzak, dyr. GOK Agnieszka 
Bronowska, V-ce Przew. Rady Gminy Jasienica Jan 
Batelt. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
organizacji społecznych, przew. Gminnej Rady Kobiet 
Marta Szymlak, przew.KGW w Jasienicy Jolanta 
Babiarczyk, sołtys wsi Jasienica Bronisław Szalbot.
Spotkanie u�wietnił zespół muzyczny „ Jasieniczanka” 
i zespół muzyczny „Szwarne dziecka” z Iłownicy 
prowadzony przez  Mari� Szubert . Równie� dzieci�cy 

zespół wykonał zabawne przedstawienie pt. „Jak to 
kiedy� kol�dowano” i „ 	wi�to Starzyków”. 
Pocz�wszy od maja do wrze�nia br. zorganizowano     
5 wycieczek jednodniowych. Wycieczki cieszyły si�
du�ym zainteresowaniem. 
I tak w maju odbyła si� wycieczka do Parku Kultury w 
Chorzowie i na plantacj� ziół w gospodarstwie 
Pa�stwa Szynder w miejscowo�ci Suszec. 
W czerwcu pojechali�my do Inwałdu, gdzie zwiedzono 
Park Miniatur oraz do Wadowic i Suchej Beskidzkiej. 
W lipcu udali�my si� do Krakowa, a w sierpniu do 
Bukowiny Tatrza�skiej na baseny termalne i do 
Zakopanego. Zako�czeniem sezonu wycieczkowego 
był objazd po P�tli Beskidzkiej poł�czony ze 
zwiedzaniem kurnej chaty u Kawuloka w Istebnej        
i muzeum ku
niczego w Ustroniu. Finałem tej 
wycieczki było ognisko i sma�enie kiełbasek na 
obiekcie „Drzewiarz” w Jasienicy. W tym miejscu 
Zarz�d pragnie serdecznie podzi�kowa�

str. 13 
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Informacja o  działalno�ci Koła nr 21 Polskiego Zwi�zku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Panu sołtysowi Bronisławowi Szalbot za pomoc w 
przygotowaniu ogniska. Jednoczenie Zarz�d Koła 
składa podzi�kowania Panu Januszowi Ga�czarczyk za 
pilotowanie przewodnictwo w wycieczkach. 
Delegacja Koła wzi�ła udział w jubileuszu 50-lecia 
zespołu regionalnego w Gilowicach oraz uczestniczyła 
w Dniu Seniora w Jaworzu. 
Aspiracj� Zarz�du było odwiedzenie 5-ciu członków 

Koła, którym stan zdrowia ogranicza aktywne 
uczestnictwo w organizowanych imprezach. Ponadto 
odwiedzono 21 jubilatów. Wszystkim wr�czono 
drobne upominki. Do ko�ca roku Zarz�d planuje 
udzieli� pomoc finansow� czterem członkom Koła, 
którym status materialny ogranicza zaspokojenie 
podstawowych potrzeb bytowych.  
     Zarz�d Koła
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OGŁOSZENIA KOŁA PZERiI 

Zarz�d Koła Nr 21 Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy serdecznie zaprasza swoich członków na  

„Spotkanie noworoczne”,  które odb�dzie si� w dniu 23 stycznia 2014 roku  o godz. 15-tej w sali 
GOK-u  w Urz�dzie Gminy Jasienica. Zapraszamy do wzi�cia udziału w spotkaniu.

� �

Zarz�d Koła nr 21 Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy informuje, �e istnieje mo�liwo�� zapisów 

na wczasy w okresie letnim 2014 roku. Proponowane wczasy to10-dniowy pobyt z dojazdem i wy�ywieniem 
do miejscowo�ci nadmorskich. Termin wczasów-od czerwca do wrze�nia 2014 roku. Koszt pobytu w 

granicach 1100-1300zł za osob�. 
Szczegółowe informacje pod nr tel.691 030 773.

ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie informuj�, �e zgodnie  
z Zarz�dzeniem Wójta Gminy Jasienica  

z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 120.7.2013 r. 

w dniu 24 grudnia 2013 r. Urz�d 

Gminy Jasienica b�dzie nieczynny.  

Natomiast Urz�d Gminy b�dzie czynny 
w dniu 7 grudnia 2013 r. 

 tj. w sobot� w godzinach od 700 do 1600.

Kierownik USC b�dzie pełnił dy�ur pod 

numerem telefonu 663 008 757 
Sekretarz Gminy 
Małgorzata Pietras 

&'�"&(�&)&*+),&'�"&(�&)&*+),&'�"&(�&)&*+),&'�"&(�&)&*+),����
Rada Rodziców oraz Dyrekcja 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy 
ma zaszczyt zaprosi� na 
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który odb�dzie si� 25 stycznia 2014r.              

w Gminnym O�rodku Kultury w Rudnicy 

Zabaw� rozpoczynamy o godz. 1800

Muzyka na �ywo w wykonaniu zespołu 
Dynakord, a �eby sił w ta�cu nie zabrakło 

zapewniamy: 
� 4 ciepłe posiłki, 
� zimn� płyt� 
� wy�mienite przystawki, 
� słodkie przek�ski 
� zimne i ciepłe napoje 

Doskonał� atmosfer� podsyc�  
zabawy i konkursy! 

Bilet do nabycia w sekretariacie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rudnicy 

Cena 190 zł od pary 
Informacja pod numerami telefonów: 

604 063 803;  511 362 428 
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Mi�dzygimnazjalny Konkurs Recytatorski 
 „Mimozami jesie� si� zaczyna…”- poezja Juliana Tuwima 

21 listopada 2013 roku w Gminnym O�rodku 
Kultury w Jasienicy odbył si� VII Mi�dzygimna-
zjalny Konkurs Recytatorski „Mimozami 
jesie	 si� zaczyna…”- poezja Juliana Tuwima.  
Organizatorkami imprezy były nauczycielki j�zy-

ka polskiego Gimnazjum w Jasienicy – Jolanta 

Szczugiel   i  Joanna Surma. W konkursie udział 

wzi�ła młodzie� gimnazjalna z Rudzicy, Jasienicy, 

Jaworza, Pier��ca i Górek Wielkich. 

Gimnazjali�ci, jak co roku, recytowali dwa utwory 

(wybrany utwór J. Tuwima i fragment dowolnej 

prozy).

Jury w składzie: Danuta Korecka, Helena 

Podstawna, Krystyna Niemiec oraz Dorota P�kala 

spo�ród  17 uczestników wybrało najlepszych 

recytatorów.  

I miejsce zaj�ły 

• Kinga Huczko  (Gimnazjum w Jasienicy) 

• Marta Maciejewska (Gimnazjum w Jasienicy) 

II miejsce wywalczyły 

• Karolina Ryrych (Gimnazjum w Jasienicy) 

• Paulina Gemki (Gimnazjum w Rudzicy) 

III miejsce zaj�ły: 

• Kinga Czakon  (Gimnazjum w Rudzicy) 

• Mateusz Skrzypo	  (Gimnazjum w Górkach Wielkich) 

          Organizatorki konkursu dzi�kuj� Radzie Rodziców 

Gimnazjum w Jasienicy za sfinansowanie nagród, dyrekcji 

Gminnego O�rodka Kultury w Jasienicy  za udost�pnienie 

sali oraz Kołu Gospody� Wiejskich za udost�pnienie 

kuchni. 

Oprac. Joanna Surma

�
�
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5 pa
dziernika br. uczennice Szkoły 

Podstawowej w Wieszcz�tach wzi�ły udział         

w Konkursie recytatorskim "Chrze�cija�skie 
korzenie literatury polskiej", organizowanym 
przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-
Białej, w ramach obchodów Tygodnia Kultury 

Chrze�cija�skiej, w którym Aleksandra Sikora    
z kl. III zdobyła III miejsce, a Ewelina Kido	     
z kl. V, zaj�ła II miejsce. 

Katarzyna Karatnik 
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Gazetka Głos Nastolatka - wydanie specjalne,
została wyró�niona w wojewódzkim konkursie "Nie 
reagujesz - akceptujesz", w ramach którego, 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
prowadzi kampani� społeczn� pod takim samym 
hasłem. Redakcja Głosu Nastolatka - osoby, które 
stworzyły grafiki komputerowe, komiksy to: 
Klaudia Guzdek, Ewelina Kido	, Judyta Pietrzyk 
i Remigiusz Raszka (z kl. VI) oraz Patrycja Pyka, 
Weronika Ku�, Anna Suchodolska i Anna Holisz 
(z kl. V). W wyró�nionej gazetce pojawiły si� tak�e 
zdj�cia przedstawiaj�ce ró�ne scenki, w których 

zagrali nasi aktorzy: Wojciech Gruszka, Dawid 
Piguła, a tak�e Klaudia Guzdek, Ewelina Kido	, 
Judyta Pietrzyk i Daniel Brudny. Uczniowie 14 
listopada pojechali do Katowic na „Dzie� Mediów”, 
gdzie zwiedzili TVP Katowice, Rado Katowice         
i Redakcj� Dziennika Zachodniego, a tak�e odebrali 
nagrod� - tablet.
Konkurs odbywał si� pod patronatem Komendy 

Wojewdzkiej Policji w Katowicach, Dziennika 

Zachodniego, Radia Katowice i TVP Katowice.                                                    

Katarzyna Karatnik                   
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�LUBOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW
14 pa
dziernika w Przedszkolu Publicznym w 	wi�toszówce, odbyła si� uroczysto�� z okazji Dnia Edukacji, 

Narodowej. Dzieci z grup starszych zaprezentowały wiersze   i piosenki oraz wr�czyły upominki dla nauczycieli  

i personelu przedszkola. Dzieci, które po raz pierwszy w tym roku rozpocz�ły edukacj� równie� miały swoje 

�wi�to – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Uroczysto�� ta, w du�ym stopniu, stanowiła zako�czenie 

procesu adaptacyjnego dzieci, do warunków i zasad panuj�cych  w przedszkolu. Podczas uroczysto�ci 

pasowania, dzieci swoim zachowaniem potwierdziły, �e dobrze czuj� si� w przedszkolu. Zaprezentowały 

wiersze i piosenki. W dalszej cz��ci zło�yły uroczyste �lubowanie, a pani Bo�ena Gruszka – dyrektor 

przedszkola z pomoc� zaczarowanej kredki dokonała pasowania. Na pami�tk� ka�de dziecko otrzymało odznak�
oraz dyplom. 

                                                Agata Gram   
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Szczególne podzi�kowania kierujemy do: 

� Wójta Gminy Jasienia Janusza Pierzyny � Sołtysa Rudzicy Czesława Machalicy               

�  Ks. Proboszcza J. Gustyna i parafian � wszystkich jednostek ochotniczych 

stra�y  z OSP Rudzica na czele�  Hurtowni Rolno-Przemysłowej Pa�stwa 

Pałuchów  z Jasienicy �  Przedsi�biorstwu Handlowo-Usługowemu Pa�stwa Glos 

w Rudzicy � Pracownikom Firmy „Polszlif” z Rudzicy  � rolnikom � rodzinie 

�  s�siadom  �  znajomym 
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Z wyrazami wdzi�czno�ci 

Anna i Józef Miklarowie z Rudzicy 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Gimnazjum w Jasienicy
serdecznie zapraszaj� wszystkich mieszka	ców Gminy Jasienica na

XXII Finał Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy 
który odb�dzie si� 12 stycznia 2014 roku

w godzinach od 1500 do 1900 w hali sportowej w Jasienicy.

W tym roku zebrane kwoty przekazane zostan� na:  

zakup specjalistycznego sprz�tu dla dzieci�cej medycyny ratunkowej  

oraz godn� opiek� medyczn� seniorów 

W programie:  

wyst�py dzieci, młodzie�y i dorosłych, sprzeda� cegiełek na WO	P  

oraz inne liczne atrakcje.

GOR�CO WSZYSTKICH ZAPRASZAMY ! 
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PSZOK jest czynny w �rody i soboty: 
• w miesi�cach I-IV w godzinach 1000-1600 
• w miesi�cach V-VIII w godzinach 1000-2000 
• w miesi�cach IX - XII  w godzinach 1000-1600 
• z wyj�tkiem �wi�t przypadaj�cych w roku 

Punkt Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych PSZOK. 

Do PSZOK odpady mog� dostarcza� wył�cznie mieszka�cy 
Gminy Jasienica 
Od mieszka�ców Gminy Jasienica, odpady przyjmowane s� 
nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na 
terenie Gminy Jasienica na podstawie dokumentu 
to�samo�ci. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób 
dostarczaj�cych odpady. 
Pracownik PSZOK nie wyjmuje oraz nie przeładowuje 
przywiezionych odpadów z pojemników i pojazdów, wskazuje 
osobie dostarczaj�cej odpady miejsce gdzie i w którym 
kontenerze je umie�ci�. 
Mieszkaniec na ��danie obsługi PSZOK zobowi�zany jest 
otworzy� worek z odpadami w celu weryfikacji jego 
zawarto�ci. 
Dostarczone do PSZOK odpady musz� by posortowane 
rodzajowo zgodnie z poni�sz� list�: 
• odpady poremontowe i rozbiórkowe (powstałe    w wyniku 

prowadzenia drobnych robót nie wymagaj�cych 
pozwolenia na budow�, ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót do starosty); 

• gruz 
• odpady ulegaj�ce biodegradacji, odpady zielone; 
• zu�yty sprz�t elektroniczny i elektryczny 
• odpady wielkogabarytowe (m.in. meble, fotele, dywany, 

drzwi itp.); 
• zu�yte opony 
• papier 
• tworzywa sztuczne (typu: meble ogrodowe, wiadra, 

skrzynki, miski z PP lub PE itp.) 
• opakowania ze szkła 
• opakowania wielomateriałowe, 
• odpady problemowe (m.in. sprzet sportowy, parasole, 

obuwie, tekstylia itp.)  
• baterie i akumulatory 
• chemikalia pochodz�ce z gospodarstw domowych( m.in. 

puszki po farbach, opakowanie po tuszach, �rodkach 
ochrony ro�lin, rozpuszczalniki, farby, oleje, odpady 
zawieraj�ce rt��, zu�yte �arówki i lampy, itp.)  

• popiół, 
• przeterminowane leki lub cz��ciowo wykorzystane. 
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Biuro Podró�y" Lidia" 
zaprasza na letni wypoczynek w 2014r. 

MORZE BAŁTYCKIE - pobyt 7 dni

- Karwia 25.07-31.07.2014r.  
Koszt całkowity 1100 zł./os. Pokoje 2,3,4 osobowe 

z łazienkami. 100m do morza. 

- Jastrz�bia Góra   16.08-22.08.2014r.    
Koszt całkowity 960 zł/os. Pokoje typu studio 

1,2,3,4 osobowe. Do morza ok. 300 m. 
  

Zapisy przyjmuje: Lidia Sztwiorok 

tel. 692 405 825 lub 33/8152 916 

  

Biuro Podró�y" Lidia" zaprasza 
-18.01.2014r. (sobota). spektakl dla całej  

rodziny „Jasełka tradycyjne”.  
Teatr w Cieszynie. Koszt całkowity 48 zł./os. 

Wyjazd o godz. 14.30 

- 19.01.2014r. (niedziela). Operetka  

„Baron cyga	ski”. Teatr Muzyczny w 

Gliwicach. Koszt całkowity 83/88 zł./os.  

Wyjazd o godz. 14.30 

Zapisy do 15.12.2013r. L. Sztwiorok  

tel. 692 405 825 lub 33/8152916 

����������������������������
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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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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  900-1300 

Zdrowych, spokojnych, pełnych rado�ci  
i miło�ci �wi�t Bo�ego Narodzenia  

Wszystkim  klientom �yczy „Stokrotka”  

Polecamy: ozdoby i stroiki �wi�teczne, �wiece, 
serwetki, kartki, upominki na gwiazdk�, znicze 
�wi�teczne

����	���������	���������	���������	���������	���������	���������	���������	���������������������
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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 

Sprzedam foszty jesionowe gr. „50”, 
sezonowane 2 lata, cena do uzgodnienia. 

Tel.: 8153014 lub 511 955 182 – po 1500 

�
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W �WI
TOSZÓWCE

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

33 815 23 69 
czynne: 

pon-pt :                 800-1800

sobota:                  800-1500 

niedziela                  1200-1400 

W sprzeda�y: 
� ��������������	
���������	���
� ����������������������������
� � ����!������"���#����
� ��#�$��%�� ��&���'���
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Zapraszamy tak�e  
do salonu choinek 
Jasienia 1072 
ul. Cieszy	ska 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Reklama w miesi�czniku „Jasienica” 
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Ogłoszenia drobne– 1 zł  - za słowo

 
                  

				 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 
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EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

PROWADZIMY CZ�	CI DO ZETORÓW, 
CIGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14
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WYSTAW POPLENEROWA 

„MI�DZYRZECZE 2013” 
Wi�cej w nast�pnym numerze 






