100 lecie nadania praw miejskich Suchej Beskidzkiej
Sucha Beskidzka - miasteczko nad Skawą, u podnóży góry Jasień w
roku 1996 obchodzi setną rocznicę nadania praw miejskich. Władze
miasta opracowały na tę okoliczność bogaty program obchodów na
cały sezon wiosenno letni i na jesień. W dniu 8 maja odbyta się w Kinie
Smrek uroczysta sesja Rady Miasta zorganizowana dla uczczenia 100
;ia nadania praw miejskich. Głównym punktem uroczystości był
. rat dr Józefa Hempla opisujący proces przekształcania się wsi Su
cha w miasteczko galicyjskie oraz zapoznanie zebranych z aktami na
dania ulic miasta nazwy Billy Wildera, Juliusza hr. Tarnowskiego i Wła
dysława hr. Tarnowskiego. Billy Wilder to wybitny reżyser amerykań
ski urodzony w Suchej. W nadesłanym liście zapowiedział przyjazd do
Suchej w przyszłym roku. Tarnowscy zaś to ostatni właściciele dóbr
suskich. Ponieważ do roku 1956 Sucha wchodziła w skład
powiatu żywieckiego sprawy mające miejsce u naszego
sąsiada nie powinny nam być obojętne.
Jak zwykle przy takich okazjach czas na fakty z prze
szłości i refleksje z niej płynące.
W drugiej połowie XVI wieku w Suchej zbudowany
został dwór obronny, którego właścicielem poprzez mał
żeństwo z Jadwigą Słupską stał się Kasper Castiglione jj
brat budowniczego zamku wawelskiego w Krakowie. Otrzymał polskie nazwisko Suski i herb szlachecki Saszor.
Dwór spełniał ważną strategiczną rolę na rubieżach po
łudniowej granicy państwa. W roku 1598 posiadłości sus
kie wraz z dworem, najpierw w drodze zastawu za długi, a
w roku 1608 w drodze kupna przeszły w ręce Komorowskich
podziale dóbr żywieckich w roku 1608 dobra suskie odziedziczył
Krzysztofa, Piotr Komorowski. W ich skład wchodziły wówczas:
„yszawa, Lachowice, Krzeszów, Tarnawa, Śleszowice, Kuków, Zem
brzyce i Marcówka. Istniejący dwór obronny przebudował na okazały
zamek w renesansowym stylu. Piotr Komorowski zbudował w Suchej
kościół, klasztor i założył parafię. Powstała też pierwsza na tych tere
nach szkółka przyklasztorna. Po bezpotomnej śmierci Piotra Komo
rowskiego w roku 1640 państwo suskie odziedziczył jego bratanek Krzy
sztof, syn Mikołaja. Nagła śmierć Krzysztofa w roku 1647 pozostawiła
państwo suskie bez dziedzica, co było przyczyną jego upadku.
W roku 1665 dobra suskie, a w roku 1675 dobra żywieckie przeszły
w ręce magnackiej rodziny Wielopolskich. Wielopolscy rozbudowali
zamek suski i jego otoczenie. Oni też dali podwaliny pod archiwum
rodowe i bibliotekę. Największe zasługi w zakresie gospodarczego ożywienia i rozwoju wsi państwa suskiego położyła Anna Konstancja z
Lubomirskich Wielopolska (1693 - 1726) . Odnowiła i rozbudowała
do 100 pokoi zamek. Odnowiła kościół, zbudowała ogród i oranżerię.
W roku 1843 Jan Kanty Wielopolski sprzedał majątek Aleksandro
wi Branickiemu (1821 - 1877) magnatowi ukraińskiemu. Aleksander
Branicki przyjaciel nauk. bibliofil, patriota - w przeciwieństwie do
jednego ze swoich poprzedników Ksawerego Branickiego - targowiczanina - założył w Suchej jedną z największych w Rzeczypospolitej
bibliotekę. Jej początkiem był zakup zbiorów bibliotecznych od An
drzeja Edwarda Koźmiana z Piotrowic. W 1869 roku Aleksander Bra
nicki zakupił od powieściopisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego ko
lekcję grafik i malarstwa liczącą 6 999 pozycji katalogowych. W 1871
roku nabył od Adama Honorego Kirkora zbiór autografów liczący

2000 pozycji. Od miejscowego księdza Ciesielskiego kupił bibliotekę
prywatną w ilości 1200 pozycji. Zatrudnił kustosza i zadbał o uporząd
kowanie zbiorów. Biblioteka rosła z każdym rokiem. Następcy Alek
sandra Branickiego - żona Julia i córka Anna za Juliuszem Tarnow
skim (1864 - 1917), a następnie ich syn Juliusz Tarnowski powiększali
zbiory i udostępniali je pracownikom naukowym. W roku 1883 biblio
teka liczy a 15 964 książek, 12 560 rycin, 2 778 monet, 1 857 autogra
fów, 312 rękopisów. W 1905 samych książek było już 23 000, w 1918 26 000, a w 1929 - 55 000. Były to czasy kiedy ’’Kraków” przyjeżdżał
na ąuerendę do Suchej. Był wśród nich m.in. profesor Szabłowski. Księ
gozbiór suski dorównywał Bibliotece Jagiellońskiej, Zakładowi Osso
lińskich , zbiorom Akademii Umiejętności w Krakowie.
Wracając do 100 lecia powstania miasta Suchej war
to wspomnieć, że do głównych czynników miastotwórczych należy zaliczyć: zamek wraz z jego otoczeniem,
hutę żelaza założoną jeszcze przez Wielopolskich w ro
ku 1828, kościół, parafię, słynne jarmarki i dworzec ko
lejowy uruchomiony w roku 1884. Huta bazowała na
niskoprocentowej rudzie żelaza eksploatowanej pry
mitywnymi sposobami w okolicach Krzeszowa i Targoszowa ale i w wielu innych miejscowościach żywiec
kiego i wadowickiego. Drugim podstawowym surow
cem wykorzystywanym w dużych ilościach było drewno
w które obfitowały miejscowe lasy. Transport rudy i dre
wna do huty odbywał się furmankami chłopskim i Huta w
Suchej produkowała surówkę oraz wyroby hutnicze: garnki emaliowane, okucia do wozów, blachy i drzwiczki do pieców, gwoź
dzie, motyki, osie do wozów, a także sieczkarnie i młocarnie. Zakład w
latach sześćdziesiątych zatrudniał blisko 300 osób. Do upadku hut w
Suchej, a wcześniej jeszcze w Makowie przyczynił się rozwój kolei, wy
dobycie węgla i rudy w kopalniach śląskich, oraz utrudnienia wprowa
dzone przez żywieckich Habsburgów w zakresie eksploatacji zasobów
leśnych.
Lokalizacja dworca PKĘ sąsiedztwo rzeki i torów kolejowych zade
cydowały o nietypowej zabudowie tego miasta.
Dynamiczny rozwój Suchej łączy się z ustanowieniem powiatu sus
kiego. W tym to czasie powstało tu wiele obiektów produkcyjnych,
oświatowych i kulturalnych. Niewątpliwą zaletą Suchej i jej okolic są
walory krajobrazowe, turystyczne i wypoczynkowe. Sucha leży na węglu
ale dobrze by było by nigdy nie doszło do jego eksploatacji.
Wielki bum rozwojowy , to stosunkowo młode miasto ma prawdo
podobnie przed sobą w nadchodzącym drugim stuleciu, czego mu i
jego mieszkańcom życzy redakcja „Gazety Żywieckiej" i społeczeń
stwo Ziemi Żywieckiej.
Hieronim Woźniak

SPRAWA LASÓW - CIĄG DALSZY
Działania jakie podjęli ludzie, którym nie jest obojętny stan pol
skich lasów, a lasów żywieckich w szczególności, między którymi jest
pan poseł Bułka mogą napawać optymizmem. Stan lasów nie tylko u
nas, ale w całym kraju jest opłakany. Bezpowrotnie zostało wycięte
tysiące drzew, które mogłyby jeszcze rosnąć. Jak zostało to zauwa-
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żonę w numerze majowym "GŻ" pozostaną nam tylko łyse góry.
Śmiem twierdzić, że osoby, które są odpowiedzialne za uchwalenie
odpowiednich ustaw, chyba nigdy nie były w lesie i nie widziały jaki
jest jego stan. To, co nieraz można usłyszeć, że gros prac związanych
z wycinką to prace polegające na cięciach sanitarnych mija się z praw
dą. Są miejsca, w których stoją drzewa uschnięte, nie są to pojedyn
cze drzewa, lecz od kilku do kilkunastu sztuk i jakoś nikt nie śpieszy
z wycięciem.
Można się domyślić, że są to drzewa tak zniszczone przez kornika,
że nie przedstawiają większej wartości. Większość wiatrołomów, któ
re nie przedstawiają wartości handlowej leży w lesie, aż do całkowite
go zniszczenia. Można przeczytać w różnych gazetach, że zaczynamy
nielegalny wyrąb. Można i tak, ale w celu sprzątania lasu, który został
wycięty w początkach "naszej demokracji". Nic się nie robi, a już o
ponownym zalesieniu tych terenów w ogóle nic nie słychać.
Kraje tak bogate jak Niemcy, Austria potrafią zagospodarować
gałęzie oraz trociny, które powstają przy przeróbce drewna.
Gałęzie są rozdrabniane i wykorzystywane w gospodarstwach ja
ko opał, a trociny do produkcji brykietów. U nas najlepszym sposo
bem jest spalenie gałęzi, a trociny najlepiej ulokować nad rzeką lub
potokiem, gdzie woda upora się z tym problemem.
Czy nie możemy brać przykładu z krajów bogatych w tym co do
bre. Przecież, nawet już w Polsce są maszyny do rozdrabniania gałę
zi. Bezpowrotnie zostały spalone w lesie ogromne ilości surowca,
który nadawał się do ogrzewania domów.
Daje się zauważyć, że są ludzie, którym na sercu leży sprawa lasów
i umiejętność korzystania z nich. Jednym z takich jest pan poseł Buł
ka, który w swym wystąpieniu w Sejmie dał wyraz temu, że obchodzą
go sprawy Żywiecczyzny i lasów na Żywiecczyźnie. Ale, jeśli dalej spra
wy te będą miały tak wolny bieg, to może się okazać, że ustawy staną
się niepotrzebne, bo nie będzie czego bronić. Już teraz wiadomo, że
aby obsadzić tereny, które zostały ogołocone z drzew trzeba bardzo
wiele pracy i pieniędzy. Same ustawy nie zrobią tego, aby to co zostało
po lesie znów przypominało las. Czyżby ludziom nie zależało na tym,
żeby pozostawić po sobie dla następnych pokoleń takie lasy, jakie oni
otrzymali w spadku po swych przodkach. Brak wyobraźni to rzecz bar
dzo straszna w skutkach dla tych, co będą po nas. Do stracenia mamy
bardzo dużo, a do zyskania jeszcze więcej. Potrzeba trochę dobrej
woli wśród rządzących i więcej przemyślanych decyzji. Wtedy może
uda się coś osiągnąć. Pracy jest bardzo dużo, ale efekt może okazać
się zbawienny dla nas wszystkich, tych co tu mieszkają, będą mieszkać,
którzy tu przyjeżdżają wypocząć i tych którzy będą tu przejazdem. Ze
ścinką drzewa wiąże się niszczenie dróg oraz potoków przez ciężkie
samochody i poprzez ciągnięcie drzew. Na to nikt nie zwraca uwagi.
Czy to tak trudno zauważyć, że szkodzimy sami sobie. Nadmierny
wyrąb lasów obniża i tak niski poziom wód gruntowych. Las nie za
trzymuje wód, przykładem jest śnieg, który leży bardzo krótko. Wy
starczy małe ocieplenie, a bardzo duże ilości wody z topniejącego śnie
gu spływają do rzek.
Degradacja naszego środowiska postępuje w zastraszającym tem
pie. Należało by tu wspomnieć o dzikich wysypiskach śmieci w la
sach, które nie przynoszą nam chluby. Byłoby nie sprawiedliwie, że
by nie wspomnieć, że część właścicieli, którzy dzisiaj wycinają las,
porządkują go od razu.
Pozostaje sprawa nowego nasadzenia lasu. Przyroda.sama nie da
sobie rady, zbyt dużo wyrządziliśmy jej szkód, trzeba jej pomóc w
miarę naszych możliwości.
Zbigniew Kopeć

TEMIDA
Sąd kojarzył mi się z boginią Temidą posiadającą przepaskę na
oczach i wagę w ręku. Obraz tej bogini napawał mnie jakimś uczu
ciem litości, wyrozumienia i bezpieczeństwa. Mimo podeszłego wie
ku nie miałem kontaktu z tą tak poważną instytucją.
Zdarzyło się nie tak dawno, że otrzymałem wezwanie na rozpra
wę w charakterze świadka. Na odwrocie niniejszego wezwania prze
czytałem pouczenie, że wezwany ma się stawić w wyznaczonym cza
sie pod rygorem kary pieniężnej, a nawet przymusowego doprowa
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dzenia i ma pozostać do dyspozycji sądu aż do zwolnienia. Jedynym
usprawiedliwieniem nieobecności na rozprawie jest choroba potwier
dzona przez lekarza sądowego lub ordynatora o pobycie w szpitalu.
Nie ma żartów, obraz litości przerodził się w uczucie bezwzglę
dności, bezpieczeństwo- zagrożeniem, a o wyrozumienie nikt nie pyta,
czy mam za co przyjechać na rozprawę, czy nie poniosę uszczerbku
w mych poborach, co myśli chlebodawca o takim, który jest wzywa
ny przez sąd.
Na owym pouczeniu wyczytałem również, że, „świadkowie i biegli
powinni zgłosić żądanie przyznania im przypadających należności
po wykonaniu swojego obowiązku w tym samym dniu, a jeśli byli
wezwani na rozprawę, najpóźniej nazajutrz po zakończeniu rozpra
wy”. Zamierzam skorzystać z tego pouczenia i zwracam się do kasy
sądowej, lecz kasjerka zdziwionym głosem informuje mnie, że tymi
sprawami zajmuje się sekretariat.
Na drzwiach sekretariatu wywieszka - "do sekretariatu należy
wchodzić pojedynczo - a jest zajęty.
W międzyczasie próbuję dowiedzieć się coś w tej sprawie u głó
wnego księgowego, ale zostałem pouczony, że księgowość tymi spra
wami się nie zajmuje lecz sekretariat. Nareszcie sekretariat jest wol
ny, a w nim trzy urocze panie, z których jedna informuje mnie, że
jeśli chcę otrzymać zwrot kosztów podróży i rekompensatę za utra
cony dzień to muszę się zwrócić do sędziego, który prowadził roz
prawę. Oponuję, że mam stwierdzone stawiennictwo na wezwą
przez sędziego, a on prowadzi już następną rozprawę i dostanie „.r
do niego jest utrudnione - nie pomaga mam iść do sędziego.
Rezygnuję z ubiegania się o należności, pozostało mi tylko upo
korzenie i zubożenie. Opuszczam pomieszczenia sądowe, budynek
od podwórka sprawia wrażenie przygnębiające i zaczynam rozumieć
dlaczego Temida ma przepaskę na oczach.
Dziewit Piotr

PLOTKI - PLOTECZKI
„ W każdej plotce jest trochę prawdy ”
Miałam nie pisać tego materiału, ale nie mogłam odmówić sobie tej przy
jemności. W ostatnim czasie kolega redakcyjny został wezwany na dywanik
przez sekretarza jednej z gmin pod Pilskiem. Chodziło o współpracę naszej
GŻ z tą gminą. Dowiedziałam się, że śliczna pani sekretarz, miała również
do mnie pretensje, że żyję i piszę swoje plotki i prowadzę w gazecie skrom
ną działkę „plotki - ploteczki".
Miła Pani! Pragnę pani przypomnieć, że cenzor na zawsze odszedł w
siną dal i już nigdy nie wróci i nie zaistnieje w III RP
Nie wiem skąd u pani ciągoty do rozliczeń, do wzywania „na dywanik" i
nie życzenia sobie by ciotka klepetnica nie pisała swoich plotek, które;
raz są prawdą. Przy okazji oświadczam pani, że będę pisała o tym co
tylko przyjdzie na myśl, niezależnie czy myśl będzie plotką, czy prawdą.
Obiecuję pani, że zrobię wszystko, by pani zaistniała w moich „plotkach ploteczkach" i będzie pani lżej. Pozdrawiam panią.
Ciotka Klepetnica

PS. Dziękuję za listy, które otrzymałam z Gilowic,
Sopotni Wielkiej i Jeleśni. Obiecuję Was odwiedzić.

BABCIA BCNCBATA BABZI
- Fasolę najlepiej solić przed podaniem, gdyż niektóre białka w niej
zawarte rozpuszczają się w słonej wodzie.
- Sztućce srebrne lub powlekane srebrem można skutecznie umyć w
wodzie, w której gotował się szpinak, szczaw, rabarbar lub ziem
niaki w łupinach.
- Ciemne meble dębowe odświeżamy mieszaniną wosku, cukru i pi
wa /20 g wosku i łyżkę cukru należy zagotować w szklance jasnego
piwa/.
- Chustki do nosa przed praniem należy namoczyć w zimnej wodzie.
Wasza Babcia

P.S. Drodzy Czytelnicy! Jeśli chcielibyście podzielić się swoimi ra
dami, prześlijcie je pod adresem redakcji z dopiskiem „Dla Babci"

wieści z gmin Żywiecczyzny
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ŁODYGOWICE

—

PIETRZYKOWI CE

ROZMOWA WÓJTA PREZESA... i RADY SOŁECKIEJ
na przełomie kwietnia i maja spowodowała, że najdłuższy tegoro
czny weekend w naszej gminie wzbudził szerokie zainteresowanie
imprezami sportowymi, szczególnie wśród młodszej generacji mie
szkańców Pietrzykowie i ościennych sołectw.
■luminacją tych imprez były 3 - majowe zawody sportowe zorganiwane na boisku sportowym LKS "Bory".
Organizatorzy tych zawodów celowo odstąpili od stosowania regu
laminu, czy różnego rodzaju kwalifikacji, aby w efekcie nadać im
bardziej komercyjną formę.
Również dlatego na to majowe "świętowanie" zaprosili m.in. ludzi,
którzy swoją postawą i sposobem bycia spowodowali, że był to festi
wal młodości, radości i sportu. Dla niektórych słowa te mogą zabrzmieć
sztucznie i pretensjonalnie, ale potwierdzeniem tego niech będzie choć
by fakt, że trwały one nieprzerwanie od godz. 10.00 - 17.00 i mimo
upływu dni wciąż są wspominane przez uczestników, oraz to, że roz
dano nagrody i dyplomy w następujących konkurencjach:
- w biegu na 60 m dziewcząt (Katarzyna Dziech, Katarzyna Jaku
biec, Gabrysia Goliasz, Patrycja Goliasz, Magda Jakubiec),
- w biegu na 100 m dziewcząt (Iwona Gosek, Ewa Ostrowska, Iwona
Studencka, Izabela Dudka),
- w biegu na 60 m chłopców (Maciej Dobrowolski, Krzysztof Kania,
Sebastian Wiewióra),
- w biegu na 100 m chłopców (Marcin Ulrych, Zbigniew Makieła,
Wojciech Wajda),
- w biegu głównym na 400 m (Marcin Ulrych - Pietrzykowice, Mi
tr ał Wandzel- Zarzecze, Kamil Pilarz - Łodygowice).
/amach rozegranego turnieju: "piłkarska kadra czeka" uhonoro
wano zespoły w następującej kolejności:
- "Słowianie" z Łodygowic, "Jezioro Żywieckie" z Zarzecza,
- LKS "Bory" z Pietrzykowie. Sędziował pan Jan Międzybrodzki.
Natomiast Puchar Przechodni R. S. z Pietrzykowie z przyczyn do
dzisiaj nie wyjaśnionych (prawdopodobnie w ostatniej chwili złapali
formę) zdobyła "Drużyna Wójta Łodygowic", a Il-gie miejsce zajęła
drużyna R. S. Pietrzykowice.
Zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczali: Mieczysław Rus - prezes
LKS, Ryszard Bachniak - radny gminy Łodygowice, Antoni Wala
szek - przewodniczący R. S. Pietrzykowice.
W odróżnieniu do coraz częściej organizowanych w naszym kraju
imprez sportowych na wzór zachodni w Pietrzykowicech organiza
torzy zadbali również o tradycję, a nagrodą dla nich była radość zgro
madzonych tam dzieci.
Zb. Grabowski

JUBILEUSZ
W dniu 16.06.1996 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łodygowicach
obchodzić będzie 100-lecie swojej działalności. Już w 1995 r. na ko
lejnych spotkaniach Zarządu z udziałem zaproszonych gości, posta
nowiono z okazji jubileuszu zakupić samochód strażacki.
Koncepcja ta spotkała się z poparciem Zarządu Gminnego Związ
ku OSP.

—

ZARZECZE

—

BIERNA

Ponadto utworzony został "Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru"
dla OSP w Łodygowicach.
Obecnie trwają gorączkowe przygotowania do uroczystości.

Program Uroczystości:
Godz. 9.00 - 10.00 - zbiórka jednostek przy Remizie, ul. Żywiecka 84
Godz. 10.20 - przemarsz z pocztami sztandarowymi na Plac Wolności
Godz. 10.30 - raport Oddziałów OSP
- podniesienie flagi państwowej
- przekazanie sztandaru i samochodu
Godz. 11.00 - uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa
Tadeusza Rakoczego na Placu Wolności oraz poświę
cenie sztandaru i samochodu pożarniczego
- odznaczenia strażaków
- przemówienia okolicznościowe
- defilada
- przemarsz do zamku na wspólny obiad
Godz. 17.00 - festyn pod zamkiem.
Przy okazji kilka słów na temat historii sztandarów. Pierwszy sztan
dar Straż Pożarna otrzymała w 1909 r. z inicjatywy ówczesnego pre
zesa Stanisława Kotarby z Towarzystwa Szat Liturgicznych w Kroś
nie za sumę 555 złr. W dniu 22.08.1909 r. został poświęcony przez
ks. kanonika Jana Miodońskiego, ówczesnego proboszcza.
Sztandar służył do wybuchu II wojny i 10.04.1940 r. na polecenie władz
okupacyjnych został zniszczony. Nowy sztandar, już po odzyskaniu
niepodległości wskutek starań naczelnika OSP Leona Wilcza oraz pre
zesa Alojzego Kanika został ufundowany za kwotę 20.000 zł.
Trzeci sztandar łodygowiccy strażacy otrzymali na jubileusz 65-lecia
istnienia dnia 6.08.1961r. Został on ufundowany przez zakłady zie
mi żywieckiej.

ZNE) zrzesza 16C człcnkćw
Na terenie gminy Łodygowice działa Związek Nauczycielstwa Pol
skiego
Jest to jeden z najstarszych związków zawodowych. Zrzesza nauczy
cieli czynnych, pracowników administracyjnych, obsługi i emerytów.
W roku 1995 uroczyście obchodzono jego 90-lecie, Uroczystość, na
którą zaproszono władze gminne i związkowe odbyła się w Gmin
nym Ośrodku Kultury w Łodygowicach.
Na terenie gminy jest 6 szkół podstawowych, 4 przedszkola oraz 1
Liceum Ogólnokształcące. Ogółem zatrudnionych jest 220 praco
wników oświaty z czego członkami związku jest 160 osób.
Siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego mieści się w zamku w
Łodygowicach.
Funkcję prezesa od lat 20 sprawuje kol. Ewa Głaz. Jej wielkie zaan
gażowanie i pracowitość powodują, że działalność związku jest wi
doczna na terenie gminy, a szeregi związkowców powiększają się co
roku o nowych członków.
Związek zajmuje się sprawami socjalnymi, pomocą w trudnych sy
tuacjach życiowych, solidaryzuje się z władzami Zarządu Głównego
ZNR które dbają o to aby szkolnictwo stało na coraz wyższym po
ziomie, staje w obronie nauczyciela i jego warunków pracy, nie za
pominając, że praca nauczyciela ma za zadanie wychować młode
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pokolenie.
W 1995 roku utworzono także sekcję emerytów, która bardzo pręż
nie działa, zajmując się tymi nauczycielami, którzy po wielu latach
pracy odeszli na zasłużony odpoczynek i często właśnie im potrzeb
na jest pomoc.
Od 1 stycznia 1996 r. kiedy szkolnictwo zostało przejęte przez Urząd
Gminy, zawiązała się ścisła współpraca pomiędzy Wójtem Gminy
Łodygowice a zarządem ZNP. Współpraca ta układa się bardzo do
brze, co świadczy o tym, że wszystkim zależy na tym aby naszym
dzieciom stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i odpoczynku.
W ostatnich dniach ZNP solidaryzuje się ze związkowcami z całej
Polski domagając się zwiększenia wydatków z budżetu na szkoły i
poprawę sytuacji materialnej nauczycieli.
ZNP podjął akcję protestacyjną, w której domaga się:
- pełnej realizacji zaległych zobowiązań państwa potwierdzonych orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego,
- waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych za IV kwartał 1995 r.,
- nowelizacji Karty Nauczyciela przed nowym rokiem szkolnym.
Mamy nadzieję, że nasze władze państwowe zrozumieją trudną sy
tuację oświaty i nauczycieli i przyjdą nam z pomocą.
E.G.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W GMINIE
Dnia 29.04.1996 r. odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze, którego celem było podsumowanie działalności
Stronnictwa w okresie od maja 1992 r. do chwili obecnej.
Na zjeździć wybrano też nowe władze tj. prezesa, zarząd,
komisję rewizyjną, delegatów na zjazd wojewódzki. Okres
minionej kadencji obfitował w ważne wydarzenia zarówno
w kraju jak i w gminie. W szczególności należały do nich
wybory parlamentarne w 1993 r. w wyniku których Stronni
ctwo weszło do koalicji rządowej, wybory samorządowe w
1994 r. wybory prezydenckie i referendum. Zasadniczo wo
kół tych zagadnień koncentrowały się działania naszego

KOSZARAWA

OBELISK

Stronnictwa. Działania polegały na prowadzeniu informa
cji i propagandy wyborczej, typowaniu kandydatów i obsa
dzaniu naszymi członkami obwodowych komisji wyborczych.
W wyborach parlamentarnych z naszej gminy kandydował
kol. Władysław Midor. W tych wyborach PSD woj. bielskie
go zdobyło jeden mandat poselski natomiast w skali kraju
zdobyło 131 mandatów poselskich i 35 mandatów senator
skich.
W wyborach samorządowych w 1994 r. we władzach gminy
znalazło się 10 ludowców. Osiągnięcia gospodarcze i orga
nizacyjne jak budowa nowych dróg, telefonizacja, gazyfika
cja, budowa wodociągu stały się przy udziale naszej organi
zacji. Od wielu już lat kierownicze funkcje w Urzędzie Gmi
ny, Radzie Gminy, organizacjach społecznych pełnią ludzie
z mandatu PSD. Z inicjatywy PSD dotuje się zakupy wapna
do odkwaszania gleby oraz dopłaty do inseminacji bydła.
W zebraniu uczestniczył kol. Edward Janik reprezentujący
RW PSD.
Zapoznał uczestników zebrania o aktualnych sprawach jak
samorząd rolniczy i izby rolnicze które mają gromadzić ry>
ników i reprezentować ich interesy. Zebrani wybrali no\
władze. Prezesem został Stanisław Stec, do zarządu weszli:
Władysław Midor, Czesław Wandzel, Antoni Masny, Stani
sław Kucharczyk, Tadeusz Handerek i Barbara Parczew
ska. Komisja rewizyjna: Tadeusz Wojtowicz, Deszek Powroźnik i Andrzej Hetnał. Wśród delegatów na Zjazd woje
wódzki znaleźli się: Stanisław Kucharczyk, Władysław Mi
dor, Stanisław Stec, Czesław Wandzel, Antoni Masny, Ta
deusz Dfanderek, Barbara Parczewska, Tadeusz Wojtowicz,
Deszek Powroźnik, Andrzej Hetnał, Tadeusz Białek i Mał
gorzata Kania.

JELEŚNIA

MSZ

W

Stanisław Stec

ŚWINNA

KORBIELOWI

W dniu 4 maja br. w Korbielowie przy budynku dawnej
placówki WOP, a obecnie Straży Granicznej odbyła się
uroczystość szczególna, a dla wielu bulwersująca. Miało
tam miejsce odsłonięcie obelisku i tablicy pamiątkowej
poświęconej „walczącym o wolność tej ziemi WP-KOP- ON
-ZHP - AK - NSZ w 50 rocznicę powstania NSZ”. Były
jeszcze wyryte daty 1939 - 1989, ale zostały z obelisku
usunięte jeszcze przed jego odsłonięciem. To, że wojskowi
lubią się posługiwać różnymi skrótami wiedzą wszyscy,
którzy przeszli przez jego szeregi, ale wątpię czy co
dziesiąty przechodzień potrafi je wszystkie rozszyfrować.
W uroczystości uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa del
egacja kombatantów, a jej organizatorem był Komitet
Obywatelski Ziemi Żywieckiej. Mszę świętą w miejscow
ym kościele odprawił proboszcz parafii w Żywcu Zabłociu
ks. Stanisław Kozieł, a homilię wygłosił i obelisk poświęcił
ordynariusz diecezji bielsko żywieckiej ks. biskup Tadeusz
Rakoczy. Miejscowi mieszkańcy Korbielowa widocznie
nie zaakceptowali zaserwowanej im zmiany pomnika al
bowiem nie pojawili się na tej uroczystości z wyjątkiem
garstki dzieci i ciekawskich.
Wszystko byłoby rzeczą w obecnych warunkach politycObelisk ku czci por. Kazimierza Szymańskiego
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znych normalną, gdyby nie fakt, że obelisk stanął w miejscu usunięt
ego przez komitet organizacyjny stojącego na tym miejscu od 1962
roku obelisku i tablicy pamiątkowej poświęconej porucznikowi WOP
Kazimierzowi Szymańskiemu. Poza tym na tablicy napisano, że
wszystko to odbyło się „ w 50 rocznicę powstania NSZ". Sięgam do
podręczników historii i do encyklopedii i wszędzie jest napisane, że
NSZ powstały w
roku 1942. A więc
coś w tej aryt
metyce nie gra. I
jeszcze jedno
mówcy w swoich
wystąpieniach
grzmieli,
że
nieprawdą jest, że
obelisk
Szy
mańskiemu
fundowało
„Społeczeństwo
Ziemi
Żywieckiej",
czytam na nowej
'licy, że funda.,rem nowego
obelisku jest „Ko

mitet Obywatelski i
Samorządy Gmin
Żywiecczyzny.
Patrzę w „tłum"
widzę tylko jed
nego
przed- Przed poświęceniem obelisku.
stawiciela samorządu - wójta gminy Jeleśnia Władysława Mizię,
któremu nie wypadało jako gospodarzowi nie przyjść.

Co to były Narodowe Siły Zbrojne /NSZ/
Ponieważ większość Polaków zna okres wojny i lat powojennych z
podręczników historii nie od rzeczy będzie przypomnieć co to były
NSZ. W październiku 1939 roku przebywający w kraju działacze
Stronnictwa Narodowego przystąpili do organizowania siatki
wojskowej. Podziały wewnętrzne w obozie narodowym utrudniały
pracę konspiracyjną. W maju 1941 roku powstała Narodowa Orga
nizacja Wojskowa, kierowana przez ppłk Józefa Rokickiego. Pod
koniec 1942 roku na tle akcji scaleniowej dochodzi do rozłamu w
NOW. Z części nie podporządkowanej AK i skrajnie prawicowego
iązku Jaszczurczego powstają Narodowe Siły Zbrojne. Pierwszym
komendantem był Ignacy Oziewicz. Próby podporządkowania
NSZ Armii Krajowej nie przyniosły w roku 1944 oczekiwanych re
zultatów. Niektóre oddziały NSZ czynnie zwalczały komunistów
polskich, partyzantów radzieckich, lewicę obozu rządowego, a nawet
podejrzanych o poglądy lewicowe żołnierzy AK. Natomiast oddziały
scalone z AK wzięły czynny udział w „Burzy" i Powstaniu Warszaw
skim. Jeden z oddziałów NSZ, tzw. Brygada Świętokrzyska, wycofał
się w 1945 roku wraz z Niemcami na Żachód. Żołnierze tej brygady
służyli po wojnie w alianckich oddziałach wartowniczych na południu
Niemiec. Powszechnie znany jest fakt wymordowania przez NSZ
oddziału GL pod Borowem 8 września
1944 roku1 NSZ na Żywiecczyźnie
powstała w kwietniu 1945 już po wyz
woleniu wraz z pojawieniem się w
Milówce podporucznika Antoniego
Bieguna ps. "Czarny Antek", „Szary",
„Sztubak".

Kto to był „Sztubak"
Antoni Biegun mieszkający aktualnie
w Krakowie w uroczystościach
odsłonięcia obelisku w Korbielowie
nie uczestniczył. Urodził się w
Milówce 8 maja 1924 roku. Po
wysiedleniu przez Niemców w roku
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1940 na teren Lubelszczyzny, rozpoczął działalność konspiracyjną w
ramach Narodowej Organizacji Wojskowej najpierw w oddziale
Leonarda Zdanowicza „Zuba" jako jego osobista ochrona, a potem
w roku 1943 przeszedł do oddziału kpt. Szklarka „Rysia", a po jego
śmierci w roku 1944 do oddziału por. Wacława Piotrowskiego
„Cichego". Tak zdobywał partyzanckie doświadczenia oraz szkolił
się w zakresie
gimnazjum
i
podchorążówki.
Aktywną
działalność
rozpoczął w czer
wcu 1945 roku na
terenie i w okoli
cach Milówki. Do
oddziału „Szar
ego" zgłaszali się
byli AK owcy
prześladowani
przez UB, dezert
erzy z wojska i
milicji, a także
młodzi chłopcy z
okolicznych
wiosek, którym
imponowała par
tyzantka i obiet
nice dostatniego
życia i piastow
anie publicznych
funkcji po odnie
sieniu ostatecznego zwycięstwa. Oddział działał w okolicach Baraniej
Góry w oparciu o pomoc ludności z Kamesznicy, Ciśca, Milówki,
Cięciny i innych. Oddział zajmował się propagandą skierowaną
przeciwko władzy ludowej, napadami na posterunki milicji, działaczy
PPR, zdobywaniem odzieży, broni, pożywienia. Główne jednak
wysiłki musiał kierować do walki z przeczesującymi lasy żywieckie
grupami bojowymi UB.
W lutym 1947 roku rozpoczęły się pertraktacje w sprawie ujawnien
ia. Odbyły się one u Stawowczyków w Kamesznicy, a ostateczne do
kumenty „Sztubak" podpisał w UB w Żywcu.
W 1948 roku został aresztowany i skazany na 15 lat. Wyszedł na
wolność w 1956 roku, osiadł na stałe w Krakowie w mieszkaniu
małżonki.

Kto to był Kazimierz Szymański
Wiemy o nim nie wiele. Urodził się 2 marca 1915 roku. Brał udział
w kampanii wrześniowej 1939 roku. W okresie okupacji walczył w
oddziałach partyzanckich przeciwko okupantowi hitlerowskiemu na
terenie białostocczyzny. W roku 1944 wstąpił w szeregi II Armii
Wojska Polskiego. Służył w 32 pułku piechoty, 8 dywizji na stanow
isku starszego adiutanta w 1 batalionie, potem był z-cą d-cy tego
batalionu, a później oficerem zwiadu pułkowego. Z 8 Armią
przeszedł cały szlak bojowy.
W maju 1945 roku został skierowa
ny do ochrony granic PRL. Walczył
z bandami UPA w Bieszczadach.
Jako oficer zwiadu 43 Komendy
WOP Rajcza zginął na Czarnym
Groniu pod Pilskiem w Korbielowie
w dniu 1 lipca 1946 roku.
1 Andrzej Pankowicz. Historia Polska i
świat współczesny. Podręcznik dla szkół
średnich dla klasy IV liceum
ogólnokształcącego oraz klasy III techni
kum i liceum zawodowego str. 114 Wy
danie z 1995 roku.

Redakcja prosi o nadsyłanie listów w
tej sprawie.
Obserwator
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ŻYWIECKI KONCERT "ROD BUDĄ"
W dobie szalonego rozkwitu hałasu i wrzasku w muzyce, trudno
jest znaleść jakiś wyjątek, którego dało by się wysłuchać bez nad
szarpnięcia własnych nerwów i słuchu.
Jednak dnia 10 maja br. zajechał do Żywca zespół "Pod Budą", który
takim wyjątkiem jest. Piękne, nastrojowe ballady grane tego dnia
potrafiły wzbudzić zachwyt i wzruszenie nawet u największych
ponuraków .
Niestety nie dopisała pogoda, padał bez przerwy deszcz i było zimno
jak na maj. Nie pomogły nawet sposoby Andrzeja Sikorowskiego,
który twierdził, że jego letnie ubranie może spowoduje, że deszcz
przestanie padać.
Na koncercie wykorzystano zarówno bardzo stare przeboje jak też
te najnowsze z płyty "Tokszoł". przy "Bardzo smutnej piosence ret
ro" artyści poprosili publiczność o pomoc. Z początku wychodziło to
dość niemrawo, za to przy drugiej próbie wyszło wspaniale.
Potem było jeszcze wiele pięknych piosenek, które licznie zgromad
zonej na dziedzińcu Starego Zamku publiczności pozwoliły nie tyl
ko zapomnieć o brzydkiej pogodzie, ale przenieść się w zupełnie
inny piękny świat.
Grupie "Pod Budą" nie udało się zakończyć koncertu w planowanym
terminie, gdyż publiczność ciągle prosiła o więcej, i pewnie by nie
zeszli tego dnia ze sceny, ale żeby dać do zrozumienia, że to już
naprawdę koniec zespół zaśpiewał piosenkę pt. "Dla naszej public
zności, gdy trzeba się rozstać".
Po zakończeniu koncertu rozmawiałem zarówno z liderem "Pod
Budą" Andrzejem Sikorowskim jak i wokalistą Anną Treter, którzy
na pytanie o wrażeniu z pobytu w Żywcu odpowiedzieli mi, że są
zachwyceni zarówno żywieckim zamkiem jak i cudowną żywiecką
publicznością. Jak dowiedziałem się piosenka pt. "Tokszoł" - która
jest piosenką tytułową najnowszej płyty, nie została napisana po obe
jrzeniu jakiegoś konkretnego tego typu programów, lecz ich nieu
danej większości. Podczas mojej rozmowy do Andrzeja Siko
rowskiego podszedł pewien człowiek, który powiedział mu że
"chciałby uścisnąć dłoń człowieka, który tak wzruszył jego serce" - co
jest najlepszym dowodem na to iż koncert ten był przedniej marki.
Oczywiście nie udało by się zorganizować tak udanej imprezy bez
sponsorów którymi byli: "Browar Żywiec" i "Radio Bielsko".
Mariusz Hujdus

SPOTKANIE BISKUPA Z MŁODZIEŻĄ
Dnia 21 kwietnia w salce katechetycznej na plebanii w Trzebini
odbyło się spotkanie biskupa Janusza Zimniaka z trzebińską
młodzieżą z grupy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz ze
służbą liturgiczną parafii pw. Marii Panny Królowej Różańca Święt
ego w Trzebini.
Na powitanie Biskupa młodzież odśpiewała "Barkę", której treść stała
się tematem przewodnim tego spotkania. Biskup zapytał co jest
głównym motywem tej religijnej piosenki, na co odpowiedziano że
powołanie.
Potem biskup poprosił o zdanie relacji na temat historii i działalności
KSM. Na pytanie biskupa odpowiedział Artur Polak, który jest
szefem KSM. Potem biskupa poinformowano na temat działalności
służby liturgicznej w Trzebini. Po tych relacjach biskup poprosił o
odśpiewanie jeszcze jakiejś piosenki. Zdecydowano że będzie to
"Zjednoczenie".
Biskup chcąc sprawdzić wiedzę młodych trzebińskich katolików
zaczął zadawać różne ciekawe acz i podchwytliwe pytania dotyczące
wiary katolickiej, co bardzo się wszystkim podobało, jeżeli nie można
było dojść do odpowiedzi, pomocy udzielał ks. proboszcz Stanisław
Kuczek.
Wszyscy obecni na spotkaniu z wielkim zainteresowaniem słuchali
mowy ks. Biskupa Janusza, który starał się młodym ludziom uświa
domić ich przyszłe życie w wierze katolickiej, życie zarówno w służbie
Bogu, jak i życie w służbie innym ludziom. Biskup zwrócił się do
służby liturgicznej z której jak stwierdził, wywodzi się najwięcej
przyszłych duchownych, gdyż to właśnie ministranci i lektorzy są
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najbliżej ołtarza, czyli najbliżej Boga. Spotkanie to trwało około pół
godziny.
To spotkanie było udane i dla młodzieży, która mogła porozmawiać
na temat wiary z biskupem, jak i dla biskupa który mógł poznać
stosunek młodzieży do wiary katolickiej.
Mariusz Hujdus

TRZEBINIA PO ZIMIE
Po wiosennych roztopach na nowo ukazują się zapomniane przez
zimę śmieci i inne zanieczyszczenia, na co Trzebinia jest doskonałym
dowodem.
Objawiło się mnóstwo dziur w drogach, które powodują, że kierow
cy którzy jadą przez Trzebinię są pewni obaw o to czy nie zniszczą
samochodu, wyrowiska w drodze są już ponad miesiąc, czego nie
zauważa Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Świnnej, przez co
naraża na niebezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych.
Do połowy maja istniał także problem tablicy miejscowości, która
leżała od zimy do tego czasu w rowie melioracyjnym.
Skandalem jest fakt iż nie obstał się niedawno zamontowany nowego
typu rozkład jazdy MZK, który cieszył wzrok miejscowej ludności i
przyjezdnych, którzy teraz mają powód do śmiechu. Jest to kolejny
przykład na to, że ludzka głupota nie zna granic.
cPocieszeniem wydaje się być fakt, że wulgarne napisy na Domu L
dowym zostały zamalowane przez rodzinę państwa Żemczaków, dzięki
czemu Dom Ludowy zyskał na wyglądzie, ciekawe na jak długo?
Mariusz Hujdus

POŚWIĘCENIE SZTANDARU OSP TRZEBINI
Dzień 21.04.1996 r. był bardzo podniosłym dla trzebińskiej OSP która
tego dnia przeżywała uroczystość poświęcenia sztandaru.
O godz. 10.15 trzebińscy strażacy wraz ze swymi kolegami po "fachu" z
gmin ościennych wymaszerowali do kościoła. W trzebińskim kościele
strażacy wysłuchali uroczystej homilii ks. biskupa Janusza Zimniaka,
który bardzo pięknie mówił tego dnia na temat rangi i znaczenia barw,
symboli, flag i sztandarów w życiu narodów, grup zawodowych i orga
nizacji. Po tej homilii nastąpił kulminacyjny moment tej mszy świętej,
od kilku lat oczekiwane poświęcenie sztandaru.
Po zakończeniu mszy świętej członkowie OSP przemaszerowali na plac
szkoły w Trzebini. Przez cały czas trwania strażackich uroczystości, ws
paniale grała miejscowa orkiestra dęta, albowiem trzebińska OSP nie
ma własnej orkiestry.
Od godziny 10.00 do 13.00 na placu szkolnym zaproszeni goście wbijali
pamiątkowe gwoździe, których kilkanaście wyprodukowano na tę właśnie
uroczystość, wbijano je do pięknego serca okrytego czerwonym suknc T
O godz. 13.00 rozpoczął się poczęstunek dla przybyłych jednostek. J
nak jego porządek został zakłócony przez nagły wybuch pożaru w jtłh
nym z juszczyńskich lasów, na którym udanie interweniowali i nasi
strażacy.
Warto podkreślić, iż trzebińscy strażacy są w naszej wsi bardzo cenieni
za to iż zawsze niosą pomoc w ratowaniu dobytku życia przed żywiołem.
Aż dziwne wydaje się, iż pomieszczenia dla swych celów udało się im
wywalczyć dopiero przed niespełna 2-miesiącami, po ciężkich i długich
negocjacjach prowadzonych przez trzebińskich strażaków i radnych
którzy przekonali zwierzchność gminną do tego by naszej OSP dać do
zaadoptowania część Domu Ludowego. Jak większość straży ochotnic
zych straż trzebińska nie ma pieniędzy, które tak bardzo są potrzebne.
Trzebińskim strażakom marzy się taki sprzęt jak ma OSP Świnnej, tj.
nowoczesny wóz bojowy z doskonałą motopompą.
Jedyny dochód jaki posiada OSP to coroczna sprzedaż kalendarzy
strażackich ale te parę "groszy" nie wystarczy na to by kupić cokolwiek
dla potrzeb strażaków. Mimo to zdarzają się negatywne opinie na temat
strażaków, szacunek dla nich niejednokrotnie wyrażany jest dopiero gdy
uratują komuś bliskiemu majątek lub nawet życie.
W przyszłym roku nasza straż będzie obchodziła 75 rocznicę powstania,
jak poinformował mnie ich szef, tegoroczne poświęcenie sztandaru było
początkiem obchodów ponieważ chciano choć ciut odciążyć
przyszłoroczny napięty program uroczystości.
Podczas uroczystości był obecny wójt Zbigniew Bugaj. A strażakom bra
kuje pieniędzy, które mogą znaleźć się w przyszłorocznej uchwale
budżetowej, miejmy nadzieję, że obecność wójta na tych uroczystości
ach było tego przepowiednią.
Mariusz Hujdus
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POŻAR DOMU
W niedzielę 28 kwietnia około godz. 10.00 na półrolku "Staniak
ów" wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Jako pierwsza przybyła
jednostka OSP z Trzebini, tuż za nią dojechała OSP Świnna, której
udział w ugaszeniu pożaru był prawdopodobnie największy, na końcu
dojechał Żywiec.
Ogień rozprzestrzeniał się w zastraszająco szybkim tempie, i był tak
duży, że widać go było nawet w odległych krańcach Trzebini.
Doszczętnie spłonął dach i drewniane stropy. Przed spłonięciem
strażacy uratowali część budynku, wyrzucając go w odpowiednim
czasie na dwór.
Akcja ratownicza trwała kilka godzin co prawda nie udało się ura
tować górnej części domu, lecz nie pozwolono by żywioł ognia strawił
również dolną część budynku.
Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną pożaru była awaria instalacji
elektrycznej, a sprawcą akcji opóźnił brak kluczy do tranzystora, który
w razie potrzeby można wyłączyć by nie narazić życia strażaków, te
klucze ma tylko żywiecka straż zawodowa. Bohaterska postawa
strażaków wspomogła znajdujących się w potrzebie, lecz nie obeszło
się bez małych wypadków m.in. jeden ze strażaków dostał w głowę
drewnianą belką i skończyło się na 3 szwach.
Mariusz Hujdus

STANISŁAW BASIK - poeta ludowy
"Pięknośjak górolka Krzyżowo kochana
witom Cie jak wstaje ze swego posłania.
Każde ranie ku Tohie otwierom łocenta
i Tobie oddaję siłę i rączęta."
w ten sposób opisuje swoją rodzinną wieś jej mieszkaniec- Staszek
Basik.
Staszek ma 28 lat, w Krzyżowej mieszka od urodzenia. Od VII klasy
Szkoły Podstawowej pisze wiersze.
Jego utwory dotyczą przede wszystkim relacji między Bogiem i
człowiekiem, często podejmują istotną miłość, istnienia i cierpienia.
Większa ich część przepojona jest pesymizmem, którego źródło tkwi
w chorobie Staszka Basika.
- Chciałem pokazać, że stać mnie na wiele - mówi Staszek.
Chciałem w moich, wierszach zawrzeć własne spostrzeżenia, uchwy
cić w nich te momenty z obserwacji świata, które wydawały mi się
najbardziej interesujące, które do mnie przemawiały.
Stąd utwory Basika mówią prawie o wszystkim: o pracy na roli, o
^ogu, o przyjaźni, miłości, o ojczyźnie, przyjacielach.
aszek nie kieruje się, żadnym znanym autorytetem wśród poetów.
...żyta Norwida, Baczyńskiego, Miłosza. Niektóre z ich utworów zna
na pamięć, ale nic nie wciela do własnych pomysłów.
Jego poezja jest prosta w sposobach wyrażania uczuć, operuje niew
yszukanymi środkami stylistycznymi, ale urzeka swoją
bezpośredniością i prostotą.
Staszek pisze i językiem literackim, i gwarą. Obecnie chłopak uc
zęszcza na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli
Wielkiej, przeznaczonego dla osób z obniżeniem intelektualnym.
Na okoliczność pobytu w Domu Samopomocy tak pisał:

"Szukam h> was warsztatu pracy,
gdzie bym się zajął robotą
i rzemiosłem radości i miłości...
Szukam w was tych narzędzi,
owych popiersi, które posłużyłyby
do służenia bliźniemu i Jego Bogu
- żywemu w nas i w was, a nie umarłemu"
Cała twórczość. Basika jest hołdem dla miłości i wiary w nią, jako
dar Boży, który człowiek winien godnie i sumiennie wypełniać.
Temat miłości znajduje też wyraz w niezwykle subtelnych erotykach
Staszka, w których autor operuje metaforami i przenośniami.
- Bóg kazał nam kochać wszystkich i wszystko: i małe stworzonka, i
ludzi - mówi Staszek.
Uczestnicząc w pracach Środowiskowego Domu Samopomocy
Staszek prowadzi zajęcia z muzyki: gra na akordeonie, uczy kolegów
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piosenek ludowych i harcerskich.
Choroba chłopca, która dotknęła go w przeszłości, na jakiś czas
wyeliminowała go z życia czynnego - obecnie Staszek ochoczo włącza
się do codziennych zajęć, a co najważniejsze - nadal pisze wiersze urzekające prostotą, dyktowane z potrzeby serca, które potrafią
dotrzeć do każdego odbiorcy.
Staszek Basik cały czas pracuje nad doskonaleniem własnej poezji.
Młody Krzyżowianin jest jednym z nielicznych poetów ludowych z
terenu gminy Jeleśnia, którego twórczość jest godna uwagi ze względu
na jej wszechstronność tematyczną. Dzięki temu czytelnik może w
niej znaleźć obraz własnych uczuć, marzeń, reakcji, czy pragnień.
Prócz małych firm poetyckich Staszek pisze także utwory sceniczne.
Pomysły do nich czerpie z tradycji ludowej, np. z ballad, podań lu
dowych, misteriów i jasełek.
Jolanta Marszałek

KONERS PIOSENKI "Od przedszkola do Opola"
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni zorganizował w dniu 2 maja
konkurs piosenki wzorowany na bardzo popularnym programie telewiz
yjnym "Od przedszkola do Opola". W konkursie mogły brać udział dzie
ci w wieku od 5 do 15 lat prezentując dowolną polską piosenkę. Reper
tuar zaprezentowany przez młodych uczestników konkursu to głównie
muzyka disco-polo.
Jedynie ki'koro uczestników zaprezentowało utwory z repertuaru: Ed
warda Stacnury, Anny Jantar, Natalii Kukulskiej, zespołów "Czerwone
z "Lady Pank", "Dżem". Szkoda, że rodzice bardzo zaangażowani w or
ganizację konkursu nie podpowiedzieli dzieciom przebojów ich młodości
z lat 80-tych i 70-tych. Organizatorzy konkursu spodziewali się szerszej
prezentacji tamtych utworów. Dlaczego dzieci lubią muzykę disco-polo?
Bo nie znają innej muzyki. Muzyka ta jest głównie upowszechniana za
pośrednictwem kaset magnetofonowych. Ogromne zadanie dla rodz
iców. Jeśli macie możliwość kształtowania gustów muzycznych waszych
pociech to podsuwajcie im może coś ambitniejszego niż muzyka discopolo.
A oto zwycięzcy konkursu piosenki. W najmłodszej kategorii wiekowej
/dzeci od 5 do 7 lat/ przyznano I miejsca ex equo dla: Marty Piecha z
Pewli Wielkiej, Natalii Jędrzejak i Kingi Kubik z Jeleśni; II miejsca ex
equo dla Kingi Krzyżowskiej, Anny Habdas, Pauliny Ciślak z Jeleśni
oraz Marceliny Due z Krzyżowej; III miejsca ex equo przyznano Krzysz
tofowi Berek i Wojciechowi Gołek z Jeleśni.
W średniej kategorii wiekowej /dzieci od 8 do 11 lat/ nagrody otrzymali:
nagrodę specjalną za wspaniałe wykonanie piosenki "Blondyneczka"
Wojciech Dendys z Sopotni Wielkiej, I miejsca ex equo: Barbara Ciućka z Sopotni Wielkiej, Barbara Brańka i Monika Skrzyp z Jeleśni; II
miejsca ex equo Paweł Jurasz, Justyna Ciślak, Anna Smolicka z Jeleśni,
Monika Kamińska z Przyborowa; III miejsca zajęli Katarzyna Karcz,
Mariusz Dunat, Aleksandra Jurasz z Jeleśni.
W najstarszej kategorii wiekowej /12-15 lat/ przyznano I miejsca dla
Barbary Kamińskiej i Ewy Klimczak z Przyborowa; II miejsca przyznano
Ewie Kania, Monice Góra z Przyborowa oraz Beacie Berek z Jeleśni;
III miejsca przyznano Marzenie Piecha, Agnieszce Wiewióra, Edycie
Buława, Dorocie Urbańskiej, Agnieszce Cwajna, Teresie Pluta z Pewli
Wielkiej.
Jury zwróciło uwagę na doskonałe możliwości głosowe niektórych ucz
estników oraz umiejętności gry na instrumentach oraz zaproponowało
poszerzenie edukacji muzycznej w Szkole Muzycznej w Żywcu.

VII GMINNY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO w Jeleśni
W dniach 27-28 kwietnia 1996 r. na Hali Sportowej w Jeleśni
rozegrano VII Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem imprezy
był Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni. W turnieju wzięło udział 62
uczestników 32 mężczyzn i 30 kobiet. Turniej rozegrano w grze poje
dynczej, podwójnej i mieszanej w trzech kategoriach wiekowych.
A oto zwycięzcy turnieju:
singiel chłopcy 10-13 lat
I - Paweł Bigos Pewel Wielka, II - Rafał Buława Pewel Wielka, III - Łukasz
Bigos Pewel Wielka
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debel chłopcy 10-13 lat
I - Paweł Pluta, Łukasz Ozimek Pewel Wielka, II - Paweł Bigos, Rafał Buława Pewel Wiel
ka, III - Łukasz Bigos, Robert Domrzał Pewel Wielka
singiel dziewczęta 10-13 lat
I - Małgorzata Kupczak Sopotnia Mała, II - Magdalena Dendys Sopotnia Wielka, III Gabriela Zwardoń Jeleśnia
debel dziewczęta 10-13 lat
I - Magdalena Dendys, Jolanta Sordyl Sopotnia Wielka, II - Agnieszka Byrtek Barbara
Rusin Pewel Wielka, III - Gabriela Zwardoń, Beata Komuniecka Jeleśnia
singiel chłopcy 14-15
I - Szymon Dendys Sopotnia Wielka, II - Wojciech Buława Jeleśnia, III - Ryszard Mrowieć
Sopotnia Mała
debel chłopcy 14-15 lat
I - Sebastian Kupczak, Ryszard Mrowieć Sopotnia Mała, II - Witold Wróbel, Łukasz Kuchejda Jeleśnia, III - Wojciech Buława, Tomasz Mrózek Jeleśnia
singiel dziewczęta 14-15
I - Elżbieta Skrzyp Sopotnia Wielka, II - Maria Gawlas Sopotnia Wielka, III - Gabriela
Krzyżowska Jeleśnia
debel dziewczęta 14-15
I - Elżbieta Skrzyp, Gabriela Krzyżowska Jeleśnia, II - Elżbieta Gawlas, Maria Gawlas
Sopotnia Wielka
singiel panowie powyżej 20 lat
I - Marek Piela Jeleśnia, II - Paweł Strzałka Jeleśnia, III - Ryszard Ducin Sopotnia Mtała
debel panowie powyżej 20 lat
I - Marek Piela, Paweł Strzałka, II - Ryszard Ducin, Andrzej Juraszek, III - Stanisław Ciupka, Wiesław Smagoń
singiel panie powyżej 20 lat
I - Jolanta Hojdys Jeleśnia, II - Alicja Marszałek Jeleśnia, III - Danuta Branka Jeleśnia
debel panie powyżej 20 lat
I - Krystyna Krzyżowska-Ciupka, Krystyna Juraszek, II - Jolanta Hojdys, Danuta Branka,
III - Alicja Marszałek, Małgorzata Smagoń
miksty powyżej 20 lat
I - Jolanta Hojdys, Marek Piela, II - Dorota Ducin, Andrzej Juraszek, III - Danuta Branka,
Witold Wróbel

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni serdecznie dziękuje gospodar
zowi Hali Sportowej w Jeleśni panu Markowi Pieli oraz nauczycielom
za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu VII Gminnego Turnieju
Tenisa Stołowego.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Patera

Z okazji 65- lecia pożycia małżeńskiego
Państwu Agnieszce i Wojciechowi Majerz zam. Jeleśnia ul. Starow
ieyska Nr. 38 dnia 23 kwietnia 1996 r. wręczone zostały medale za
"Długoletnie Pożycie Małżeńskie" od Prezydenta Rzeczypospolitej
- wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Jeleśnia R Władysław Mizia.

Nad
RAJCZA
LISTY

-

SÓL

Nr 6(93)

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Jeleśnia informuje, że w ramach ochrony środowiska organizuje konkurs na estetycznie urządzoną zagrodę pod hasłem

ZADBAJ 0 SWOJE OTOCZENIE
Dla wyróżnionych posesji zostaną ufundowane przez Wójta Gmi
ny nagrody: główna nagroda - kosiarka do trawy oraz 10 nagród
rzeczowych w postaci sprzętu gospodarstwa domowego. Czas tr
wania konkursu do 21.09.96 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu lata tj. 21 września
br. przez komisję konkursową, która wytypuje najestetyczniejszą za
grodę oraz 10 zgród wyróżnionych.
Równocześnie wyznaczy 20 najbardziej zaniedbanych posesji.
Wójt Gminy Jeleśnia
Władysław Mizia

Kronika policyjna
- Na wniosek KP w Jeleśni Prokurator Rejonowy w Żywcu aresztował Grze
gorza G, lat 29, Wiesława S., lat 26, podejrzanych o to, że w dniu 6.04.96r. w
Jeleśni działając wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem K. grożąc użyciem
siły fizycznej i nożem wobec Henryka N., Łukasza N. i Przemysława zabrali w
celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 10 zł. na szkodę Henryka N.,
czym Wiesław S. czynu tego dopuścił się w warunkach wielokrotnego powi
tu do przestępstwa.
- W dniu 9.04.96r. w godz. 21.00-22.00 z mieszkania skradziono kurtkę
skórzaną wartości około 350zł. na szkodę Andrzeja K. W wyniku podjętych
czynności policjanci z KP w Jejeśni zatrzymali sprawcę Kradzieży Artura K.,
lat 26 i Ryszarda O., lat 20. Skradzioną kurtkę odzyskano. Sprawców osad
zono w policyjnej izbie zatrzymań w KRP Żywiec.
- W dniu 9.04.96r. około godz. 14.00 do Komisariatu Policji w Jeleśni zgłosił
się Henryk N. mieszkaniec Niemiec i złożył zawiadomienie, iż w dniu 6.04.96r.
około godz. 16.00 obok baru "Uniwersalny" został przez dwóch mężczyzn zmus
zony do wydania pieniędzy w kwocie lOzł. W wyniku podjętych czynności poli
cjanci z KP w Jeleśni zatrzymali sprawców wymuszenia rozbójniczego Grze
gorza C., lat 28 (3,5%o) i Wiesława S., których osadzono w policyjnej izbie
zatrzymań w KRP Żywiec.
- W dniu 11.04.96r. około godz. 15.40 w Jeleśni - Przyborowie w mieszka
niu ujawniono zwłoki samotnie mieszkającego Józefa C., lat 56. Lekarz
stwierdził zgon bez określenia przyczyny. Na ciele nie stwierdzono ze
wnętrznych obrażeń. Zwłoki zabezpieczono na sekcję.

Sołą
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Szanowny Pan
przez Gazetę Żywiecką

Panie Albinie, serdecznie dziękuję za Pana list opublikowany w Gaze
cie Żywieckiej. Odnośnie jego treści uprzejmie informuję, że Urząd Gmi
ny Rajcza wydaje od 1990 roku biuletyn informacyjny "Głos Rajczy", któ
ry ukazuje się cyklicznie raz w miesiącu.
Jego kolejne numery są publikowane na tablicach ogłoszeń Gminy, jak
również jest on dostępny u sołtysów i w sekretariacie Urzędu Gminy Raj
cza, za drobną odpłatnością, a tym samym dociera do zainteresowanych
problemami Gminy i jej mieszkańców.
Odnośnie zaś spraw budzących Pana wątpliwości, zapraszam do Urzędu
Gminy w Rajczy, gdzie osobiście przedstawię Panu - z nimi związane materiały. Równocześnie informuję, że pismo wyjaśniające w sprawie pie
ca, Pan Redaktor Naczelny Gazety Żywieckiej otrzymał w miesiącu mar
cu.
W sprawie Pana wątpliwości dotyczących wydawania pieniędzy pragnę

-
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poinformować, że Zarząd Gminy Rajcza prowadzi gospodarkę oszczę
dnie, zgodnie z obowiązującym prawem. Jest on kontrolowany przez Ko
misję Rewizyjną Rady Gminy, pizez kontrole problemowe i kompleksowe
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Ostatnio również może być
- zgodnie z nową ustawą Sejmu - kontrolowany przez NIK
Efekt tych kontroli oraz prowadzone i zrealizowane w poszczególnych so
łectwach inwestycje świadczą o rozważnym wydawaniu każdej złotówki.
Nie rozumiem, natomiast zdania zawartego w Pana piśmie, cytuję: "My
też czekamy kiedy praca będzie wykonana, z rachunku wystawionego je
szcze przez Naczelnika Stopkę" - myślę, że problem ten wyjaśnimy na miej
scu w Urzędzie Gminy w Rajczy, gdzie Pan określi dokładnie, o co chodzi.
Kończąc, chciałbym poinformować, że do Zarządu Gminy Rajcza nade
szło kilka ofert różnych gazet, z propozycją odpłatnego zamieszczenia in
formacji redagowanych przez gminę o gminie. Zarząd Gminy Rajcza zre
zygnował z nich, decydując się na redagowanie własnego biuletynu infor
macyjnego, nie zabraniając tym samym pisania o gminie i jej problemach.
Z poważaniem
Wójt Gminy Rajcza
mgr inż. Adam Iwanek
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LIST ROZPACZY
Dyrekcja oraz pracownicy Państwowego Prewentorium dla Dzie
ci w Rajczy zauważają, że od pewnego momentu nasiliły się działa
nia różnych osób i czynników nieprzychylnych istnieniu naszej pla
cówki.
Również temu celowi ma służyć przedstawiona do zapoznania się
"Koncepcja restrukturyzacji bielskiej bazy szpitalnej...". Uważamy,
że dużym nieporozumieniem jest likwidacja prewentorium z pro
pozycją przejęcia świadczeń przez placówki o zbliżonym profilu
działania.
Wszak gros dzieci przyjeżdżających do Rajczy chce przebywać właś
nie tutaj, a nie w Istebnej czy Jaworzu co dobitnie jest podkreślane
przez osoby kierujące, rodziców i dzieci. Sądzimy, że naszą pracą
zasłużyliśmy na taką opinię wśród pacjentów. Sądzimy również, iż
przyjęta obecnie koncepcja działania przy pełnej świadomości pra
cowników o celowości i potrzebach prewentorium służy jak najle
piej wypełnianiu funkcji dla których zostaliśmy reaktywowani.
Jeżeli zaś likwidacja naszej jednostki ma zapewnić skierowania do
wymienionych w "Koncepcji..." ośrodków w Istebnej i Jaworzu, to
stanowi to wielce zastanawiający fakt, który pozostawimy jednak
bez komentarza.
ilejna informacja, czy też koncepcja likwidacji prewentorium w
łączeniu z faktami znacznego "obcięcia" budżetu na 96 rok, anonimowych (gdyż pomimo podpisu nie ma możności określenia
nadawcy) donosów do NIK-u, czy też innych osób publicznych
świadczą o nasilonej kampanii przeciwko prewentorium i na pe

wno nie sprzyja dobrej atmosferze pracy i deprecjonuje działania
podejmowane przez dyrekcję, Zarząd Gminy Rajcza i zarząd Kół
ka Rolniczego.
Tak więc zamierzona likwidacja prewentorium owszem przyczyni
się do doraźnego zastrzyku finansowego dla budowy szpitala jed
nak w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia bezrobocia na te
renie gminy Rajcza gdyż prawie czterdzieści osób (wliczamy tu ró
wnież personel oddziału przedszkolnego) pozostanie bez pracy,
ale też co najważniejsze uniemożliwi leczenie prawie 360-ciu dzie
ci rocznie korzystających ze świadczeń naszej placówki. Dlatego
uważamy, że błędną będzie decyzja o likwidacji prewentorium.
Pozostajemy z poważaniem

A co na to Urząd Gminy?
Wacław Wincencik

KRONIKA POLICYJNA
W dniu 16.04.1996 r. o godzinie 15.00 Komisariat Policji w Rajczy
został powiadomiony o dokonanym włamaniu z kradzieżą do domku letniskowego. Skradziono radioodbiornik "Eliza-Beth", wier
tarkę elektryczną "Celmy" kolumny głośnikowe i inne przedmioty.
Straty wynoszą około 2.500 złotych na szkodę Floriana K. mieszkańca
Katowic.
W dniu 25.04.1996 r. Celina A. właścicielka baru w Rycerce Gór
nej zgłosi'a włamanie z kradzieżą gdzie sprawcy przywłaszczyli wie
żę z kolumnami o łącznej wartości około 1500 zł. Zatrzymano sprawcę
którym okazał się Paweł Z. lat 20 który został osadzony w Policyjnej
Izbie zatrzymań w KRP Żywiec.

ZNAD C E S A R K I
BRZUSNIK

BYSTRA

JUSZCZYNA

PRZYBĘDZA

Maria i Władysław Pieronkowie obchodzić będą 70
lecie pożycia małżeńskiego
W dniu 6 lutego 1927 roku stanęli na ślubnym kobiercu 19 letnia
Maria Pieczora rodem z Żywca i 26 letni młodzieniec radziechowianin Władysław Pieronek. Tu wybudowali dom w którym mieszkają
po dzień dzisiejszy. Oboje mają już poza sobą złote gody. Już dawno
r honorowani zostali Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
Carol Wojtyła w 1977 roku wręczył im specjalny list gratulacyjny,
serdecznie im wszyscy życzymy do
czekania w zdrowiu godów diamen
towych.
W roku 1913 rodzice pani Marii
przenieśli się na stałe z Żywca do
Radziechów. Tu prowadzili sklep.
Szkołę zawodową ukończyła w Żyw
cu, ale w wyuczonym zawodzie ku
pieckim nigdy nie pracowała. Po
szkole pomagała rodzicom, a potem
zajmowała się prowadzeniem go
spodarstwa domowego i wychowy
waniem siedmiorga dzieci. Wolne
chwile wykorzystywała niosąc po
moc i posługę innym. Przez 23 lata
bezinteresownie udzielała się w opiece społecznej niosąc pomoc i po
cieszenie tym, których życie nie rozpieszczało. Jest najstarszą i po
wszechnie szanowaną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich, które
niedawno obchodziło 70 lecie swojego istnienia. Dzięki jej stara
niom powstała utwardzona droga gminna najpierw do kościoła, a
potem dalej.
Władysław Pieronek w czasie I wojny światowej pracował jako sani
tariusz w szpitalu wojskowym w Zatorze. W 1922 roku powołany

RADZIECHOWY

-

WIEPRZ

został do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał w
kancelariach wojskowych.
W 1924 roku rozpoczął pracę zawodową najpierw jako cieśla, a na
stępnie przez 45 lat pracował na stacji kolejowej w Żywcu. W 1939
roku wraz z wieloma rodakami uciekał przed Niemcami aż do Lwo
wa, gdzie 17 września wkroczyły wojska radzieckie. Przed II wojną
światową działał w miejscowym kole Związku Podhalan. Po wojnie
zaś pracował przez długie lata w kółku rolniczym i w szkolnych ko
mitetach rodzicielskich.
Mają liczne potomstwo: siedmioro dzieci, 17 wnuków i 12 prawnu
ków.
Córka Maria z zawodu księgowa
mieszka w domu rodzinnym, Wła
dysława pracuje w gastronomii w
Żywcu, Teresa magister matematy
ki i Stanisława absolwentka Techni
kum Chemicznego mieszkają i pra
cują w Oświęcimiu.
Najstarszy syn Czesław pracuje w
budownictwie, Antoni jest profeso
rem nauk biochemicznych na Uni
wersytecie Wrocławskim, Józef ab
solwent Technikum Budowlanego
pracuje w Żywcu. Wszyscy uzdol
nieni muzycznie. Najstarszy wnuk
Zbyszek Sanetra ma już 35 lat, a
najmłodszy Marek Wielebnowski
jest uczniem klasy VIII. Najstarszy prawnuk Łukasz Lach jest uczniem klasy VIII.
Całej tej kilkudziesięcioosobowej rodzinie i jej protoplastom pań
stwu Marii i Władysławowi życzymy dużo zdrowia, radości i szczę
ścia.
Hieronim Woźniak
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V MIĘDZYNARODOWY BIEG KONSTYTUCJI
W Rudzach koło Zatora odbył się po raz piąty międzynarodowy
bieg pod patronatem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W bie
gu głównym na dystansie 10 km wystartowało 80 zawodników. Jako
pierwszy linię mety przekroczył Janusz Wójcik z "Kolejarza" Kato
wice, a wśród pań Mirella Zięcina ZNP - Kraków. W kategorii dzien
nikarzy pierwsze miejsce zdobył Edward Dudek - “Gazeta Żywiec
ka”, przed Tadeuszem Radłowskim - "Sport" Katowice i Andrzejem
Georgiem - “Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Najlepszą rodziną okazała
się rodzina Edward - tata i synowie Adam i Sebastian Dudek z Radziechów. Rodzina ta otrzymała puchar posłanki Grażyny Staniszew
skiej i "kopertę" posła Tadeusz Sabała. Zawody wzorowo zorgani
zował znany biegacz Stanisław Orlicki z Rudz.
Baca

PORADY PRAWNE OSP

pobytem w zamkniętym zakładzie leczniczym albo odsunięciem od
pracy w myśl przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych; wówczas
zasiłek przysługuje, choćby choroba trwała krócej niż 30 dni.
Obowiązek płacenia składki ubezpieczeniowej obciąża po połowie
zleceniodawcę i wykonującego pracę. Nie podlega ubezpieczeniu, a
zatem nie ma obowiązku płacenia składki ktoś, kto wykonuje pracę
na podstawie umowy-zlecenia przez czas dłuższy niż 15 dni, ale jest
już objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu, np. pracuje
w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze godzin, jest emerytem
lub rencistą, chyba że wyrazi chęć objęcia go ubezpieczeniem.
Osobom wykonującym pracę na podstawie umowy-zlecenia nie przy
sługują natomiast uprawnienia pracownicze, takie jak: prawo do urlopu wypoczynkowego, wychowawczego, roszczenia o przywróce
nie do pracy itp.

Podstawa prawna:
Ustawa z 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wyko
nujących prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenie
(tekst jednolity z 1895 r. Dz. U. Nr 65. poz. 333).

CHOROBA W CZASIE UMOWY-ZLECENIA
Czy kierowcy i konserwatorzy sprzętu przeciwpożarowego zatrud
nieni w OSP na umowę-zlecenie korzystają z zasiłków chorobowych
i innych świadczeń przysługujących pracownikom?
Osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie umowy-zlece
nia przysługują świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyń
stwa, a także inne świadczenia określone przepisami, np. świadcze
nia emerytalne, jeżeli z tytułu wykonywania pracy na podstawie ww.
umowy są objęci ubezpieczeniem społecznym.
Obowiązek ubezpieczenia społecznego obejmuje osoby wykonujące
odpłatnie pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej na okres co
najmniej 15 dni lub na okresy krótsze, jeżeli łączny okres, na który
umowa została zawarta, wynosi co najmniej 15 dni.
Osobom objętym ubezpieczeniem tzw. "ubezpieczonym" przysługują:
1) świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrzenie w leki, przed
mioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,
2) świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa: zasiłek
chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek porodowy i za
siłek macierzyński,
3) świadczenia emerytalne: emerytura, renta inwalidzka i rodzinna,
4) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy wykonywaniu umo
wy oraz w razie choroby zawodowej:
jednorazowe odszkodowanie, renta inwalidzka, renta rodzinna,
5) dodatki do emerytury i renty,
6) zasiłek pogrzebowy,
7) świadczenia w naturze z tytułu pobierania emerytury lub renty.
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie
6 miesięcy ubezpieczenia, a bez względu na okres ubezpieczenia,
jeżeli niezdolność do wykonywania umowy została spowodowana wy
padkiem przy jej wykonywaniu lub chorobą zawodową.
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu za każdy dzień nie
zdolności do wykonywania umowy z powodu choroby trwającej nie
przerwanie co najmniej 30 kolejnych dni, z wyjątkiem gdy choroba
została spowodowana wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową,

DUDEK TRZECI
W PUCHARZE EUROPY
18 maja 1996 r. 2500 zawodników z 15 państw wzięło udział w trz^
cim z biegów zaliczanym do Supermaratonów Europacup Eisenach w
Niemczech. Na trudnej malowniczej górskiej trasie przy padającym
przelotnym deszczu i miejscami bardzo śliskiej 66,5 km trasie wystar
towała 5 osobowa ekipa RKS Baca Radziechowy. Nie zawiódł oczeki
wań Prezes Bacy Edward Dudek, który w kategorii generalnej zajął
35 miejsce, a w weteranach był 7, Marek Leśniewski 75, Czesław Gryniewicz 169, Czesław Mędrala 90, a Wiktor Kuśmierek 137.
Warto podkreślić, że E. Dudek ukończył Puchar Europy w Supermaratonach na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Wyjazd zawod
ników do Guts Mutsch sponsorowała Firma Odzieżowa Bond Żywiec.
Dudek zaliczył kolejny etap przygotowań do startu w Supermaratonie Hiroszima - Nagasaki w Japonii na dystansie 456 km, który od
będzie się 6 - 9 sierpnia tego roku.
Baca

KRONIKA POLICYJNA
W dniu 16.04.1996 r. o godzinie 15.00 Komisariat Policji w Rajczy
został powiadomiony o dokonanym włamaniu z kradzieżą do domku letniskowego. Skradziono radioodbiornik "Eliza-Beth", w Pi
larkę elektryczną "Celmy" kolumny głośnikowe i inne przedmi
Straty wynoszą około 2.500 złotych na szkodę Floriana K. mieszka! ,
Katowic.
W dniu 25.04.1996 r. Celina A. właścicielka baru w Rycerce Gór
nej zgłosiła włamanie z kradzieżą gdzie sprawcy przywłaszczyli wie
żę z kolumnami o łącznej wartości około 1500 zł. Zatrzymano sprawcę
którym okazał się Paweł Z. lat 20 który został osadzony w Policyjnej
Izbie zatrzymań w KRP Żywiec.

CZERNICHÓW - MIĘDZYBRODZIE-BIALSKIE - MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE - TRESNA

JEST W ( I III MI M I I !l>( I IUAŚ SIŁA...
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Międzybrodziu Bialskim i Dankowicach
Przegląd odbył się 28 kwietnia 1996 roku w Międzybrodziu Bialskim dla 10 orkiestr z: Bielan, Czernichowa, Gilowic-Ślemienia, Kleczy Dolnej, Międzybrodzia Bialskiego, Milówki, Nidku, Pogwizdowa,
Roczyn i Witkowie. Poza konkursem startowała orkiestra z Choczni
jako zdobywca I miejsca na ostatnim Ogólnopolskim Festiwalu.

W dniu 3 maja w Dankowicach koncertowały orkiestry z: Mazańcowic,
Bieńkowie, Pisarzowic, Dankowie, Wilamowic, Zembrzyc, Czańca, Sta
rej Wsi, Budzowa i Łękawicy. Przeglądy wojewódzkie i międzywojewódzkie odbywają się co 2 lata, a zwycięzcy nominowani są na festiwal
ogólnopolski. W tym roku z naszego województwa na festiwal krajowy
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Otwarcie przeglądu w Międzybrodziu Bialskim w dniu 28 kwietnia br.
zakwalifikowały się orkiestry z Pogwizdowa i Budzowa.
Orkiestry strażackie z województwa bielskiego w ostatnich latach
zdobyły na festiwalach krajowych 3 krotnie miejsce drugie i i dwu
krotnie pierwsze miejsce.
Te tak bardzo wysokie pozycje zawdzięczamy dziesiątkom pasjona-

Koncertuje32 - osobowa orkiestra dęta OSP w Czernichowie, powstała 1 973r.
tów muzykowania, kierownikom artystycznym, dyrygentom i kapel
mistrzom strażackich orkiestr dętych, a także setkom bezimiennych
muzyków stale podnoszących swe umiejętności kosztem własnego
asu, wielokrotnie kosztem swoich zarobków, po to aby nie tylko
mrze grać ale przekazać, dać od siebie coś innym,
óiłą strażackich orkiestr dętych jest młodzież, która masowo i z ol
brzymim rozmachem zaprezentowała się na obu przeglądach. Nie
które orkiestry pod względem wiekowym śmiało można nazwać dzie
cięco młodzieżowymi.

Kapelmistrzem orkiestry jest Jan Szczygieł. Orkiestra brała udział w przeglądzie
w roku 1994. koncertuje na uroczystościach państwowych i kościelnych. Orki
estra ma charakter rodzinny.

Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała cztery utwory: “Strażak" - Piotra
Dudińskiego, “Humoreskę” - Dworzaka, “Pieśni Legionowe" i “Hymn Be
skidów” - w opracowaniu Juliana Szczygła.
Są też seniorzy. Takim okazał się 84 letni muzyk ze Ślemienia.
Zarówno organizatorów jak i Zarząd Wojewódzki OSP zaszczycili
swoją obecnością wybitne osobistości.
dyrektor artystyczny Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr, prze
wodniczący Rady Artystycznej
ZG OSP w Warszawie - płk Wła
dysław Balicki, przedstawiciel Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki - Je
rzy Zawisza, dyrygent Reprezen
tacyjnej Orkiestry Wojska Pol
skiego w Krakowie - Szymon Pią
tek.
Oni stanowili Jury przeglądu. By
ło jeszcze jury bis w osobie kape
lana strażaków z gminy czerni
chowskiej księdza Jana Wdowia
ka, który był fundatorem specjal
nej nagrody rzeczowej /trąbka/,
która wręczona została orkiestrze
młodzieżowej z Witkowie.
Wszystkie orkiestry otrzymały pa
Przemawia wójt gminy Adam Kos.
miątkowe puchary i dyplomy i
sklasyfikowane zostały następująco:
W Międzybrodziu Bialskim:
I miejsce i nagrodę 2 500 zł orkiestra z Pogwizdowa
II miejsce i nagrodę 700 zł orkiestra z Milówki, 3 trzecie miejsca
zdobyły orkiestry z Bielan, Roczyn i Witkowie. Pozostałe orkiestry
otrzymały nagrody pocieszenia.
W Dankowicach kolejność była następująca:
1. orkiestra dęta OSP Budzów

Koncertuje orkiestra dęta OSP w Międzybrodziu Bialskim. Wieś ta słynie z trady
cji śpiewaczych i muzycznych. Orkiestra powstała w 1914 roku. Dwa lata temu
obchodziła jubileusz 80-lecia powstania.
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UROCZYSTOŚCI % go MAJA w GMINIE CZERNICHÓW
Uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez księdza Władysława Kubasiaka i ks. Józefa Ślusarczyka rozpoczęły się Gminne
Obchody Święta Strażaków.
Msze św. uświetniły orkiestry dęte OSP z Czernichowa i Międzybrodzia
Bial.
Podczas tej mszy, przekazano uroczyście mundur strażacki Księdzu Dzie
kanowi i nadano mu tytuł Gminnego Kapelana.
Po uroczystej mszy św. rozpoczęła się akademia w której, wystąpiła w mon
tażem słowno muzycznym młodzież ze Szkoły Podstawowej z Czernichowa
pod kierunkiem Pani mgr Małgorzaty Okrzesik i Pana mgr Stanisława Droździka, następnie koncertowały orkiestry dęte z terenu gminy.
Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy gminy z Panem Wójtem ma czele.

Kapelmistrzem orkiestry jest Czesław Konior. Jego poprzednikami byli: Ludwik
Konior, Majdakowie, a jej ojcem duchowym ks. Banaś którego piękne tradycje
muzyczne usiłuje kontynuować ks. Jan Wodniak - kapelan gminny OSP.
2. orkiestra dęta OSP Dankowice
3. orkiestra dęta OSP Łękawica
4. orkiestra dęta ,,Rytm" Zembrzyce
5. orkiestra dęta OSP w Bieńkowie
6. orkiestra dęta OSP Wilamowice
7. orkiestra dęta OSP Pisarzowice
8. orkiestra dęta OSO Czaniec
9. orkiestra dęta OSP Stara Wieś
10. orkiestra dęta OSP Mazańcowice

Orkiestra liczy 24 osoby. W bieżącym roku orkiestrę zasiliły 4 werblistki, które
dodają orkiestrze dodatkowych uroków. W ciągu roku orkiestra koncertuje na
uroczystościach gminnych, kościelnych i państwowych. Orkiestra brała udział
w przeglądach: w Krakowie, w żywcu i w Pewli Małej.
Tekst i fotografie

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zarząd Gminy w Czernichowie, 34-311 Czernichów tel. 66-13-25
lub 66-18-32, fax 66-12-87 ogłasza przetarg nieograniczony na wy
konanie projektu technicznego rozbudowy sieci kanalizacji sanitar
nej we wsi Międzybrodzie Żywieckie.
Długość sieci wraz z przykanalikami wyniesie około 6000 m.
Ze względu na konfigurację terenu, niezbędne będzie zaprojeku
wanie 2 przepompowni ścieków.
Termin opracowania PT wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 31.10.1996 r.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 5 zł) można ode
brać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Czernichowie
pok. 6 po dokonaniu wpłaty w kasie urzędu w godz. 9.00 -13.00, lub
za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
- do godz. 15. 00 Katarzyna Dudziak, Urząd Gminy, pok. 6
- po godz. 15.00 mgr inż. Adam Żak, tel. prywatny 66-18-47.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczona "Przetarg - PT kanalizacji w
Międzybrodziu Żywieckim" należy złożyć w siedzibie zamawiające
go, pok. 6.
Termin składania ofert upływa dnia 25.06.1996 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.1996 r. o godz. 15.00 w siedzibie
zamawiającego - sala narad.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach
publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. >'<
w/wym. ustawy.
2/spełniają i w pełni akceptują warunki zamawiającego określona w"
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wójt Gminy inż. Adam Kos

Hieronim Woźniak

Ę Wiadomości z Łękawicy
KOCIERZ M.

KOCIERZ R.

Ł ĘK A WICA

DUSZPASTERSKA WIZYTA
Do tradycji należą już spotkania ks. biskupa Tadeusza Rakoczego
z nauczycielami podczas wizyty kanonicznych w parafiach diecezji
bielsko-żywieckiej.
7 maja w gościnnych murach Szkoły Podstawowej w Łękawicy ks.
biskup spotkał się z nauczycielami pracującymi w szkołach i przed
szkolach gminy Łęakwica.
Dostojny gość ze wzruszeniem słuchał witających go najmłodszych uc
zniów tej szkoły. Pani dyrektor M. Wnętrzak podkreślając w swym pow
itaniu doniosłość tego spotkania przypomniała, że 50 lat temu szkoła w
Łękawicy gościła równie dostojnego gościa - kardynała Sapiehę.
Jego Ekscelencja ks. biskup T Rakoczy zwrócił się do kilkudziesięciu
osobowej grupy przybyłych nauczycieli, mówiąc o doniosłej roli tego

ŁYSINA

O KR AJ NIK

zawodu, odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia w
duchu miłości i wolności, podkreślając jednocześnie, że obserwuje
się niepokojące i patologiczne zjawiska w naszym społeczeństwie.
Znajdują one również swe odbicie w szkołach. Ksiądz biskup
zaznaczył, że od wpajanych w najmłodszych latach zasad, zależy
późniejsze postępowanie człowieka. W swym wystąpieniu zwrócił
uwagę na rolę katechezy i religii w szkołach. Z serdecznością i
wdzięcznością wspomniał swych nauczycieli i najmłodsze szkolne lata
spędzone w Gilowicach.
Czcigodny gość żywo zainteresowany był warunkami panującymi w
łękawskich placówkach oświatowych.
Wie, ze utrzymanie "czterech... i pół szkoły" - jak to sam żartobliwie
określił, jest znaczącą pozycją w budżecie gminy.
Biorący również udział w spotkaniu wójt gminy Stanisław Baczyński
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zapewnił, że stara się na miarę swych i gminy możliwości aby szkołom
wiodło się lepiej.
Całe spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej i serdecznej atmosferze.
Dobre i z głębi serca płynące słowa jego Ekscelencji na długo utkwią
w naszej pamięci. Dziękując za przybycie ks. biskup przekazał nauc
zycielom najlepsze życzenia, dalszej owocnej pracy i pomyślności w
życiu osobistym. Symboliczne trzymanie się za ręce i utworzenie
łączące wszystkich kręgu zakończyło spotkanie.
Podziękowania należą się pani dyrektor Mirosławie Wnętrzakza przy
gotowanie i pełnienie roli gospodarza tego doniosłego spotkania.
M.R.

5-cio LATEK
25 maja w naszej gminie przeżywać będziemy jej pięciolecie
ponownego istnienia. Taki jubileusz wzbudza wspomnienia.
Wspomina się fakty, zdarzenia i związanych z nimi ludzi.
Już sam pomysł powstania naszej gminy wzbudził wiele kon
trowersji. Zastanawialiśmy się czy zdołamy się utrzymać, czy
warto ryzykować, czy dla naszych mieszkańców będzie to ko
rzystne. Dzisiaj nikt z nas nie żałuje tego. Nasza gmina podsi swój standard i po tylu latach zastoju, te pięć lat to prow\:dziwy jej rozkwit. Cieszy to naszych mieszkańców, dlatego
nie możemy zapomnieć o ludziach, dzięki którym lepiej i wy
godniej jest nam żyć.
Dziękujemy przede wszystkim wójtowi gminy Stanisławowi
Baczyńskiemu, za jego starania i zaangażowanie służące nam
wszystkim. Dziękujemy również Zygmuntowi Satławie i Ad
amowi Papiernikowi, oraz Adamowi Jagoszowi za mądre prze
wodniczenie Radzie Gminy I-szej i II-giej kadencji, za ich pracę
na rzecz nas wszystkich.
Dziękujemy radnym I-szej i II-giej kadencji za pracę i czas,
który poświęcili dla nas, aby ta nasza młoda gmina mogła
funkcjonować i rozwijać się. Panu Władysławowi Rodakowi
należą się podziękowania za społeczne zaangażownie w bu
dowę wodociągu gminnego.
Wszystkim jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich,
sołtysom, Radom Sołeckim, Społecznym Komitetom i wszyst
kim którzy przyczynili się do istnienia i sprawnego funkcjonow
ania naszej młodej gminy, bardzo serdecznie dziękujemy.
Wszystkim z serca śpiewamy:
»

szość uczniów odpowiadała prawidłowo na postawione pytania.
A oto najlepsi z nich, wytypowani do Ii-go etapu, finału:
Szkoła Podstawowa w Kocierzu M.
1. Daniel Baruciak,
2. Łukasz Sobusia,
3. Gabriel Raczek,
4. Dariusz Ścieszka,
5. Dariusz Talik.
Szkoła Podstawowa w Kocierzu R.
1. Marek Mieszczak,
2. Adam Gawron,
3. Mikołaj Bizoń,
4. Marcin Bartkowiak.
Szkoła Podstawowa w Łękawicy
1. Agata Siwek,
2. Edyta Mrózek,
3. Magdalena Satława,
4. Joanna Bednarz,
5. Marcin Zimnicki,
6. Szymon Raczek.
Szkoła Podstawowa w O krajniku
1. Anna Ryba,
2. Elżbieta Cebrat,
3. Łukasz Mieszczak,
4. Dorota Antoś,
5. Joanna Satława.
Il-gi etap konkursu odbędzie się 20 maja w Szkole Podstawowej w
Łękawicy. O zwycięstwie rozstrzygać będzie komisja powołana przez
wójta gminy. Dla najlepszych czekają nagrody.

Życzymy pomyślności!
W.B.

ŻYCZENIA
Z

ohazji dnia JKathi i dnia Ojca zdrowia, szczęścia
IKrysiyny i łjhiyniewa Januszkiewicz
od Basi, Łukasza i Krzysia

Z

odazji dnia liKaidi wszysidieyo co najlepsze dla
Cdnieli Januszdiewicz
dużo zdrowia i poyody ducha
życzą: córka Maria i syn Zbyszek

Z

niech im gwiazdka pomyślności
nigdy nie zagaśnie..."
Mieszkańcy gminy

KONKURS WIEDZY 0 GMINIE ŁĘKAWICA
W dniu 25 kwietnia o godz. 9.00 w szkołach podstawowych na tere
nie gminy Łękawica wzięło udział 84 uczniów w eliminacjach szkol
nych konkursów o gminie Łękawica.
Pytania do konkursu przygotowane były w formie testu, dla każdej
szkoły oddzielnie, w/g zgłoszonej liczby uczniów przez dyrektora
szkoły.
W konkursie brali udział uczniowie klas VII i VIII.
Gmina nasza nie posiada żadnych gotowych opracowań i publikacji
dotyczących charakterystyki jej 5-cio letniego dorobku, stąd też
młodzież szkolna aby przygotować się do eliminacji musiała szukać
informacji w różnych opracowaniach i nie jeden raz odwiedzić
gminną Bibliotekę Publiczną w Łękawicy.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród dzieci szkolnych zagad
nień samorządowych, przybliżenia postaci działających w gminie,
zapoznania się z miejscami należącymi do gminy, przyrodą, krajo
brazem, inwestycjami i zadaniami publicznymi.
Organem rozstrzygającym o zwycięstwie w I etapie konkursu wiedzy
o gminie była komisja powołana przez dyrektora danej szkoły. Więk

odazji dnia OlCalhi dla
Cdnny CBiafeh
spełnienia najsdryłszych marzeń, zdrowia, szczęścia i
pomyślności
życzą: córka Magda i syn Tomek

KRONIKA POLICYJNA
W dniu 13.04.96r. o godz. 20.10 w Gilowicach nie ustalony
kierujący samochodem m-ki "Fiat 126P" potrącił prawidłowo
idącą poboczem Agnieszkę M., lat 13 i pozostawiając
samochód oddalił się z miejsca wypadku. Ranna pozostawała
na leczeniu w szpitalu.
W dniu 21.04.1996 r. około godziny 19.40 w Gilowicach
Kocierzu na polanie leśnej znaleziono zwłoki Piotra K. lat 23.
Na lewej ręce ujawniono ranę ciętą powstałą wskutek
samookaleczenia w celach samobójstwa. Przyczyną śmierci
było wykrwawienie. Prokurator Rejonowy zarządził sekcję
zwłok.
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MILÓWKI

VII Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Milówce
Odbył się on w dniu 23. 03. br. w Domu Strażaka w Milówce. Na
zjeździć obecni byli członkowie 5 jednostek OSP Gminy Milówka.
Są to: Kamesznica, Laliki, Milówka, Nieledwia i Szare.
Sprawozdanie z 5-cio letniej działalności za okres 20.04.1991 23.03.1996 złożył Prezes Gminnych Straży Pożarnych dh Jan Łagosz. Jednostki OSP posiadają łącznie 241 członków czynnych, 110
wspierających, 7 honorowych, 25 członkiń Kobiecych Drużyn Po
żarniczych oraz 40 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Jednostki te posiadają 210 mundurów wyjściowych, lecz tylko 60%
mundurów jest nowych.

L a I i k i

N i e I e d w i a

Szare

nych. Dużym sukcesem jest odtworzenie i wysoka klasa techniczna
orkiestry dętej przy OSP w Milówce. Świadczy o tym udział orkie
stry w Wojewódzki Przeglądzie Orkiestr Dętych Województwa Biel
skiego. Do znaczących elementów w działalności propagandowej na
leżą także uroczystości w jednostkach OSP naszej gminy. W ubieg
łej kadencji - 20.VIII. 1995 odbyła się uroczystość wręczenia sztan
daru i przekazania samochodu bojowego dla OSP Kamesznica.
Celem podnoszenia gotowości bojowej jednostki OSP przeprowa
dzają na bieżąco szkolenia swoich członków. I tak w okresie 5 lat tj.
od 1991 do 1995r. strażacy z terenu gminy Milówka ukończyli nastę
pujące szkolenia:
Jednostka OSP kurs szereg, dowódców naczelników operatorów
Milówka
12
Nieledwia
5
Kamesznica
3
1
Szare
Laliki
0
W zakresie działalności gospodarczej w okresie sprawozdawcz .
Rada Gminy, Zarząd i Rady Sołeckie przeznaczyły na cele ochrony
przeciwpożarowej kwotę 350 tyś zł. Zakupiono z nich samochód te
renowy NIVA dla OSP Milówka z przeznaczeniem na wóz ratowni
ctwa technicznego, wykonano karosarz samochodu bojowego STAR
266 dla OSP Kamesznica i kontynuowano prace wykończeniowe na
obiekcie remizy OSP w Palikach. Z przyznanych funduszy zakupio-

Foto: H. Woźniak
Młodzieżowa orkiestra OSP powstała w 1968 roku. Na Wojewódzkim
Przegledzie Orkiestr OSP w 1996 roku w Międzybrodziu Bialskim zajęła
II miejsce.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 22 posiedzenia plenarne
i 32 posiedzenia Prezydium Zarządu. Uczestniczył w nich Wójt Gmi
ny, oraz Przewodniczący Rady Gminy. Dzięki tym kontaktom wła
dze gminy na bieżąco poznawały problemy i trudności jednostek OSP
Mimo zmian wynikających z nowej ustawy przeciwpożarowej zreali
zowano prawie w całości program uchwalony na poprzednim Zjeź
dzić.
W zakresie prewencji i propagandy do 1992 r. wspólnie z Komendą
Hufca ZHP, dyrekcjami szkół i jednostkami OSP corocznie prze
prowadzano Turnieje Wiedzy Pożarniczej oraz konkursy rysunko
we o tematyce strażackiej. Z ramienia Zarządu Gminnego opieko
wał się tymi imprezami dh Michał Grzegorzek. Później z braku współ
pracy ze szkołami i ZHP turnieje przestały być organizowane. Obecnie prowadzi się uzgodnienia z dh Kazimierzem Jeleśniańskim poprzednim organizatorem tych imprez, by wrócić do dobrej współ
pracy ze szkołami i ZHP.
Celem propagowania ochrony przeciw pożarowej corocznie podczas
obchodów Dni Milówki organizowano Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jako sprawdzian wyszkolenia bojowego strażaków i spra
wności sprzętu.
Od 1981 roku organizowane są Gminne uroczystości św. Floriana patrona strażaków z udziałem orkiestry dętej, pocztów sztandaro
wych i delegacji z wszystkich jednostek OSP Gminy. Od trzech ostatnich lat uroczystości te obchodzone są wspólnie ze świętem 3
Maja.
Tradycją już stał się gremialny udział orkiestry dętej oraz członków
OSP w wartach przy Bożym Grobie i w uroczystościach Wielkanoc

Foto: H. Woźniak
W roku 1974 Wojewódzkim Przeglądzie woj. krakowskiego zajęta
II miejsce.
no w okresie sprawozdawczym węże tłoczne W-75-15 sztuk, węże
tłoczne W-52 - 25 sztuk, linki ratownicze 6 sztuk, ubrania bojowe 42
kpi, buty skutery - 52 pary, pasy bojowe z toporkami -12 sztuk, zbior
nik wody - 1 sztuka- hełmy bojowe 8 sztuk, CB-radio - 4 kpi, dresy
sportowe 16 sztuk, łopaty 10 sztuk, bosaki 20 sztuk, kilofy 10 sztuk,
widły 2 sztuki, siekiery 3 sztuki.
Zakupiono również wyposażenie samochodów, a to apteczki, trój
kąty ostrzegawcze, gaśnice, akumulatory, opony i drobne części za
mienne, potrzebne do eksploatacji samochodów. Na bieżąco zao
patrywano jednostki w paliwa i smary.
Ze środków inwestycyjnych zakupiono w roku 1992 samochód tere
nowy Star 66 - beczkowóz, co w dużym stopniu poprawiło możliwo
ści zaopatrzenia w wodę, której na terenie wsi Szare brakuje. Zaku
piono również motopompę samozasysającą dla OSP Milówka. Do
kończono również budowę Domu Strażaka w Palikach.
Przy współudziale PSP z Żywca zorganizowano pokazy sprzętu do ra
townictwa drogowego i sprzętu motorowego jednostek z terenu całej
gminy.
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W celu poprawienia zaopatrzenia wodnego przeprowadzono wspól
nie z Radami Sołeckimi kontrolę istniejących zbiorników wodnych i
dokonano niezbędnych prac remontowych.
Corocznie organizowano szkolenie obsługi punktów omłotowych,

Foto: H. Woźniak
AG Wojewódzkim Przeglądzie orkiestra z Milówki pod batutą
zotki zajęła II miejsce.
jak również kontrolowano te punkty w trakcie ich pracy.
Jednostki OSP z terenu gminy brały czynny udział w zawodach rejo
nowych i wojewódzkich, zajmując czołowe miejsca w sportowo stra
żackiej rywalizacji. W swej działalności szeroko korzystały z doradztwa
pracowników Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.
W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zaistniały pożary:
1991 3 straty wyniosły 47 min zł.
1992 9 straty wyniosły 787 min zł.
1993 7 straty wyniosły 355 min zł.
1994 7 straty wyniosły 292 min zł.
1995 8 straty wyniosły 770 min zł.
Razem od 1991 do 1995 roku na terenie gminy wybuchło 34 pożary,
a spowodowane przez nie straty wyniosły 225,100 nowych złotych.
Wartość przybliżona mienia, które zostało uratowane szacuje się na
około 18 mld 400 min starych złotych.

Ponadto jednostki OSP z terenu gminy Milówka uczestniczyły w ak
cjach przeciwpożarowych na terenie innych gmin.
W 1991 r. - 4 razy, 1992 - 2 razy, 1993 - 3 razy, 1994 - 9 razy, 1995 7 razy.
Funkcję Komendanta Gminnego OSP w Milówce od lutego 1991
roku do października 1994 roku pełnił dh Michał Grzegorzek, a z
uwagi na jego chorobę funkcję tę przejął dh Antoni Matuszny, przy
czyniając się do podnoszenia wyszkolenia bojowego jednostek OSP
Jego zasługą jest pozyskanie samochodu Star 266 dla OSP Kame
sznica, jak również zakupienie ze środków Rady Sołeckiej piły mo
torowej, oraz ze środków Kółka Rolniczego - przecinarki do stali i
betonu.
Na podstawie dyskusji podczas Zjazdu Komisja Wnioskowa podjęła
następujące wnioski do dalszej działalności Jednostek OSP.
a/ o zakup umundurowania bojowego i butów "skuterów" dla wszy
stkich jednostek,
b/ o dofinansowanie orkiestry przez Radę Sołecką w Milówce,
c/ o informowanie przedstawicieli miejscowej gazety o akcjach bo
jowych prowadzonych przez jednostki naszej gminy,
d/ o zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Laliki,
e/ o wystąpienie do DOKP o informację lub przeprowadzenie szko
lenia z zakresu szkolenia chemicznego.
Na zakończenie Zjazdu Prezes OSP dh Jan Łagosz podziękował Za
rządowi Wojewódzkiemu Związku OSP w Bielsku Białej za pomoc
w statute vej działalności Zarządu i w umundurowaniu orkiestry dę
tej w Milówce, także Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Po
żarnej w Żywcu, za przeprowadzenie szkoleń funkcyjnych jednostek
OSP. Również Radzie Gminy, Wójtowi, i Radom Sołeckim za finan
sowe wspomaganie jednostek OSP w całej gminie, członkom Zarzą
du Gminnego za prace dla ochotniczego pożarnictwa, a zwłaszcza
członkom OSP za udział i ofiarność bojową w pożarniczych akcjach
ratowniczych.
Przy okazji warto wspomnieć, że w ostatnich dniach odszedł do wie
czności zasłużony ogromnie dla Straży w Milówce, długoletni jej ko
mendant dh Michał Grzegorzek. Strażacka brać uczciła Go mani
festacyjnym pogrzebem.

Stanisława Białożyt

Widziane spod Skrzy cznego
,A. ■ —u-

LIPOWA -

i" n.i.M

LEŚNA - OSTRE - SIENNA - SŁOTWINA - TWARDORZECZKA

Absolutorium dla Zarządu Gminy w Lipowej
Dnia 29 marca 1996 roku w Urzędzie Gminy w Lipowej od
była się XVII Sesja Rady Gminy.
Tematem tych obrad między innymi było:
1. przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Gminy Li
powa za rok 1995 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
Gminy,
2. uchwalenie budżetu gminy na rok 1996.
Sprawozdanie Zarządu Gminy z wykonania budżetu oraz spra
wozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie, zostały opracowane
szczegółowo.
Omówiono wykonanie poszczególnych dochodów jak i wydat
ków.
Budżet gminy za rok 1995 zamknięto następującymi kwota
mi:
po stronie dochodów - 4.011.286,80 zł.
po stronie wydatków - 4.201.286,80 zł.
różnicę niedoborów w kwocie 190.000 zł pokryła nadwyżka

budżetowa z lat poprzednich.
Ogółem plan dochodów wykonano w 103,2%.
W ciągu roku pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili kon
trolę złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości oraz
dokonali aktualizacji posiadanych środków transportowych.
Uzyskano dotacje:
- na utrzymanie dróg wojewódzkich - 15.357 zł.
- na budowę wodociągu - 50.00 zł.
- na zasiłki i utrzymanie GOPS - 250.313 zł.
- na zadanie zlecone i powierzone z zakresu administracji pań
stwowej - 37.876 zł.
- na wybory prezydenta RP - 5.310 zł.
- na wykonanie spisu osób uprawnionych do zakupu świadectw
udziałowych -1.991 zł.
Dzięki dużemu zaangażowaniu wójta gminy udało się zakoń
czyć w terminie dwa zadania inwestycyjne: kanalizację w Li
powej Centrum oraz gazyfikację 5-ciu sołectw. Kanalizacji wykonano 3.247,6 mb. sieci głównej, 1100 mb. przyłączy oraz
83 studzieneki.
Środki pochodziły z różnych źródeł: dotacje z WFOŚ i GW,
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dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, darowizna z browaru, po
życzka z WFOŚ i GW /umorzona w 1995/ oraz środki z bu
dżetu Gminy. Ogółem koszt 388.020 zł.
Sprawę gazyfikacji opisywaliśmy we wcześniejszych numerach
"Gazety Żywieckiej".
Fakt zakończenia tych inwestycji w terminie był dla budżetu
gminy bardzo ważnym problemem, gdyż był to warunek do
umorzenia pożyczek udzielonych z WFOŚ i GW Tym sposo
bem uzyskano dla budżetu gminy 260.000 zł. Natomiast plan
wydatków zrealizowano w 97,7%.
Na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie
wystąpiły przekroczenia planu. Wydatki dotyczyły zagadnień
bieżących, oraz inwestycji. Starano się zabezpieczyć realizację
zadań, które gmina powinna spełnić w celu zabezpieczenia
podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina Lipowa przeję
ła prowadzenie szkół podstawowych już w roku 1994, a więc
co roku przybywa nowych zadań i nowych problemów do roz
wiązania.
Podsumowując wykonanie budżetu za rok 1995 należy stwier
dzić, ze generalnie założone zadania zostały wykonane z wyj ątkiem 1-go remontu drogi ze względu na trudne warunki atmo
sferyczne. Zadanie to przyjęto do budżetu na rok 1996. Wyko
nanie planu dochodów w 103,2% a wydatków w 97,7% pozwo
liło na uzyskanie nadwyżki budżetowej na koniec 1995 roku w
kwocie 226.788 zł na rozbudowę szkoły w Leśnej. Komplet spra
wozdań zarówno statystycznych jak i opisowych został przedło
żony do zaopiniowania Reginalnej Izbie Obrachunkowej o/ w
Bielsku-Białej. Do tych sprawozdań dołączono wniosek komi
sji Rewizyjnej Rady Gminy Lipowa o udzielenie absolutorium
dla Zarządu Gminy z tytułu wykonania budżetu za 1995 rok.
Opinia RIO jest pozytywna - Zarząd realizował budżet gminy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rada Gminy wcześniej otrzymała materiały w celu zapozna
nia się z wynikami za rok 1995. Na sesji w dniu 29 marca 1996
przyjęto sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią RIO i Ko
misji Rewizyjnej, jednogłośnie udzielono absolutorium Zarzą
dowi Gminy.
Budżet na 1996 rok
Ważnym tematem było uchwalenie budżetu na rok 1996. Ma
teriały wcześniej zostały przesłane radnym oraz przedyskuto
wane na wszystkich komisjach rady. Uchwałą Nr XVII/83/96
Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 1996.
Planowane dochody wynoszą - 4.789.268 zł.
natomiast planowane wydatki - 4.855.268 zł.
Kwotę niedoboru w wyskości 66.000 zł. pokryje nadwyżka bu
dżetowa z roku ubiegłego.
W wydatkach budżetu zasadniczą pozycję stanowi kwota prze
znaczona na oświatę i wychowanie tj. 53.2%. W ramach tych
wydatków utrzymuje się 6 Szkół Podstawowych, 5 Przedszkoli
gminnych, 3 oddziały "zerowe" oraz ponoszone koszty dowo
zu uczniów do szkół.
Oprócz zadań bieżących przed Radą Gminy stoją 2 ważne za
dania inwestycyjne tj. rozbudowa Szkoły Postawowej w sołe
ctwie Leśna oraz kanalizacja i wodociąg w sołectwie Sienna.
Obecnie po przeprowadzeniu przetargu w oparciu o ustawę o
zamówieniach publicznych rozpoczęto budowę. Realizacja bu
dżetu będzie możliwa pod warunkiem, że wszystkie planowa
ne dochody wpływać będą systematycznie na konto gminy.
Skarbnik Gminy
mgr Maria Talik

Bieg Zwycięstwa
W 51 rocznicę zakończenia II wojny światowej odbył się w
Lipowej tradycyjny "Bieg Zwycięstwa".
Trasa biegu prowadziła z miejsca straceń w Zimniku do Pom
nika Pamięci w Lipowej. W biegu wzięło udział 313 uczestni
ków, startujących w 6 grupach wiekowych..
Zwycięzcami zostali
600m dziewcząt - Mariola Kocur - Sienna
800m chłopców - Piotr Jakubiec - Lipowa
800m dziewcząt - Jadwiga Marszałek - Lipowa
1000m chłopców - Paweł Gluza - Lipowa
3000m pań - Barbara Habdas - Leśna
3000m mężczyzn - Kazimierz Stokłosa - Sienna
Za zajęcie I, II, III miejsca wręczono dyplomy i nagrody rze
czowe.
Organizatorem Biegu Zwycięstwa był Ludowy Zespół Spor
towy "Skrzyczne" w Lipowej. Fundatorem nagród była Rada
Gminy w Lipowej oraz pan Wiesław Kowalczyk z Lipowej.
Pod Pomnikiem Pamięci złożono kwiaty, zapalono znicze oraz minutą ciszy uczczono pamięć poległych na polu bitew v
ny światowej.
Jan Zuziak

Sposób na doczekanie
Złotych Godów
W dniu 10 maja br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lipowej
odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia Medali Za Dłu
goletnie Pożycie Małżeńskie dla par małżeńskich obchodzą
cych Złote Gody.
Wójt gminy Lipowa Wojciech Zuziak z udziałem członka Za
rządu Gminy Lipowa Wiesława Pióro wręczył Dostojnym Ju
bilatom Medale przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej.
Jest rzeczą godną szacunku wytrwanie w małżeństwie 50 lat,
dochowanie przyrzeczenia złożonego drugiej osobie w dniu
ślubu, trwanie przy sobie na dobre i na złe, niesienie pomocy
drugiemu małżonkowi, dawanie na co dzień rodzinie ciepła i
miłości oraz poczucia bezpieczeństwa i więzi rodzinnej.
Zwracając się do Dostojnych Jubilatów - wójt gminy Lipi Ł
Wojciech Zuziak stwierdził, że swoją obecnością na dzisiej
szej uroczystości, Dostojni Jubilaci potwierdzili wypełnienie
słów złożonej przed 50 laty przysięgi małżeńskiej.
Korzystając z okazji, za pośrednictwem "Gazety Żywieckiej"
chcemy jeszcze złożyć serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności oraz spełnienia życzeń i pragnień, atmosfery ży
czliwości i należnego Wam szacunku miłości Waszych blis
kich.

Życzenia te kierujemy do Dostojnych Jubilatów:
Rozalii i Karola Ben z Twardorzeczki, Anny i Józefa Bysko z
Lipowej, Józefy i Jana Caputa z Ostrego, Władysławy i Rudolfa
Bednarz z Lipowej, Józefy i Józefa Bednarz z Leśnej, Ewy i Stani
sława Janota z Leśnej, Otylii i Bronisława Janota z Siennej, An
ny i Jana Knapek z Twardorezeczki, Joanny i Władysława Kublin
z Twardorzeczki, Anny i Michała Laszczak z Twardorzeczki, He
leny i Łukasza Matlak z Lipowej, Marii i Karola Mika z Lipowej,
Heleny i Karola Pwlus z Siennej, Bronisławy i Józefa Tracz Z Ostrego, Katarzyny i Józefa Wandzel z Ostrego.

Barbara Biegun
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Gminne obchody Dnia Strażaka
w Lipowej
Niedziela -12 maja 1996 roku była dniem obchodów gmin
nych Dnia Strażaka w Lipowej, a gospodarzami tegorocznych
obchodów byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Li
powej.
Zbiórka pododdziałów i pocztów sztandarowych OSP z tere
nu gminy Lipowa odbyła się w remizie OSP Lipowa o godz.
11.00 - skąd strażnicy z udziałem wójta gminy Lipowa Wojcie
cha Zuziaka uroczystym, odświętnym orszakiem udali się do

kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja w Li
powej na uroczystą mszę św. celebrowaną przez proboszcza
parafii Lipowa ks. Jan Krystę.
Po mszy św. uczczono pamięć zmarłych strażaków, składając
kwiaty na grobach na cmentarzu w Lipowej.
Następnie wszyscy druhowie udali się na wspólny obiad do
remizy OSP Lipowa. Całą uroczystość uświetniła orkiestra dęta
OSP Lipowa. Zarząd OSP Lipowa i wszyscy strażacy dziękują
proboszczowi i księżom z parafii Lipowa za uczestnictwo w
strażackich uroczystościach.
Barbar Biegun.

Orkiestra OSP ze Ślemienia startowała w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Międzybrodziu Bialskim
Wystąpiła pod nazwą Gilowice Ślemień jako, że obie te male orkiestry zaprezentowały się na Przeglądzie jako
jedna 29 osobowa jednostka.
Dyrygentami orkiestr są Stanislaw Górny w Ślemieniu i Józef Hura w Gilowicach.
W skład tęga zespołu wchodzi 84 letni Józef Gielczak, który rozpoczął muzykowanie w orkiestrze jako 14 letni
chłopiec. Początkowo grał na trąbce, obecnie na basie.
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Foto: H. Woźniak
Gra orkiestra OSP - Gilowice Ślemień.

Foto: H. Woźniak
Wszystkie orkiestry uczestniczące w przeglądzie otrzymały pamiątkowe
puchary i dyplomy.

Foto: H. Woźniak
OSP - Ślemień w roku jubileuszu.

p0(0:
Dh Józef Gielezak w drodze po upominek.

Woźniak
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Ujsoły

Soblówka

Na Dzień Matki
Matka - to najpiękniejsze słowo, które brzmi jednakowo pięknie we wszy stkich językach
świata. Dzięki matce jesteśmy - my wszyscy, żyjemy, pracujemy, rozwijamy się.
Aby upamiętnić ten szczególny dzień - Dzień Matki, zaznając ja
ką rolę odgrywa ona w naszym życiu wszystkim matkom składamy
spóźnione ale ze szczerego serca płynące życzeń i i dedykujemy wiersz
napisany przez Janinę Zoń:

Dziękuję ci Matko, żeś mnie urodziła,
Przez dziewięć miesięcy pod sercem nosiła.
Dziękuję ci matko żeś mnie wychowała
Spracowaną ręką chlebuś podawała.
Dziękuję ci matko, że na świecie żyję
Na białym papierze słówka zapisuję.
Wszystkie ziemskie matki opuszczają swe dziatki
Tak życie przeminie jak na kwiatach płatki.
Tylko jedna matka z nieba wysokiego
Nie opuści nigdy dziecięcia swego.
Janina Zoń

Miłe wspomnienia
Ostatnio u nas w Glince, (w kwietniu br.) mieliśmy wspaniałą
uroczystość. Członkinie KG W urządziły dla emerytów oraz renci
stów z Glinki Święcone Jajko. Było naprawdę wspaniale. Najpierw
proboszcz ujsolski ks. Władysław Gruszka odprawiłw kaplicy mszę
św. w intencji zaproszonych gości oraz udzielił im błogosławień
stwa. Powiedział do nich wiele ciepłych słów. Życzył im obfitych
łask bożych, które w dzisiejszym świecie są tak bardzo potrzebne.
Po mszy św. goście i ks. proboszcz zostali zaproszeni na poczęstu
nek. Między innymi smakołykami górowały oczywiści jajka, które
ks. Władysław uroczyście poświęcił. Na przyjęciu panował praw
dziwie rodzinny nastrój. Było swojsko, ciepło, rodzinnie. Członki
nie KGW usługiwały gościom, bawiąc ich żartami oraz anegdota
mi, same się dobrze bawiły. Gorące podziękowania oraz wielkie
słowa uznania na ręce Bronisława Piętki - sołtysa Glinki oraz Sta
nisława Kotrysa - dyrektora Szkoły Podstawowej w Glince za po
moc i dobre serce. To dzięki ich pomocy członkinie KGW mogły
przygotować tę wspaniałą uroczystość. Niektórym z naszych eme
rytów na długo utkwi w pamięci ten wspaniały dzień ponieważ pier
wszy raz uczestniczyli w takiej imprezie.

Wiosenne potyczki
gramatyczno-literackie
Wiosnę wita się w szkołach bardzo różnie, przede wszystkim
na wesoło. Śpiewa się dla niej piosenki, deklamuje wierszy i woła
ile sił, żeby się wreszcie zjawiła. Czasem spełnia się prośby ale
czasem płata figle i jeszcze długo każe na siebie czekać.
W naszej szkole w pierwszy dzień wiosny obchodzimy święto szko
ły. Ma ono różne, najczęściej wesoły i zabawny przebieg. W tym
dniu, nareszcie, do głosu całkowicie zostają dopuszczeni ucznio
wie i wyprawiają hecę, organizują wymyślne zajęcia. Bywało tak,
że organizowali konkursy, nie dla kolegów ale dla nauczycieli.
Nauczyciele ze śmiechem przebrali się za uczniaków, zakładali
tornistry na plecy, psocili, udawali niesfornych, próbowali naśla
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dować wychowanków, chociaż na pewno dorównać im nie umieli
po prostu żadnych szans. Czasem byli poddawani "lekkim
torturom": a to na forum wszystkich uczniów pisali dyktando, a
to musieli tańczyć, śpiewać, było i tak, że rozegrali mecz piłki
nożnej, w czasie którego sędziowie ciągle wymierzali kary w po
staci żółtych i czerwonych kartek, bo zawodnicy ku zabawie całej
braci uczniowskiej, zachowywali się wprost niemożliwie.
Kiedyś w święto szkoły wszystkie sale miały nazwy wzięte z mi
tologii, a główni bohaterowie dnia też byli postaciami mitologi
cznymi.
Od kilku lat nadaliśmy temu świętu nieco inny charakter. Daje
my odsapnąć nauczycielom, a więcej imprez w tym dniu organi
zujemy dla kolegów. Tak więc był teleturniej rabit - międzyklaso
wy, był szał przebierańców wiosennych, a w tym roku zorganizo
waliśmy tzw. wiosenne potyczki gramatyczno-literackie.
Praktycznie te potyczki kończyły Tydzień Kultury Języka Pols'
go w szkole, w czasie którego został przeprowadzony wielki kr
kurs ortograficzny. Konkurs przebiegał w trzech etapach, a finał
został przeprowadzony właśnie 21 marca.
Mistrzami ortografii poszczególnych klas Szkoły Podstawowej w
Złatnej zostali:
Klasa I - Grażyna Wikulska,
Klasa II - Daniel Motyka,
Klasa III - Marta Kocoń,
Klasa IV - Lucyna Witulska,
Klasa V - Renata Śleziak,
Klasa VI - Basia Witulska,
Klasa VII - Karolina Wajchenig,
Klasa VIII - Szlachta.
Brawa dla mistrzów, wszystkim życzymy takich sukcesów orto
graficznych.
Sądzimy, ze nagrody w postaci słowniczków ortograficznych tym
mistrzom akurat nie będą bardzo potrzebne, chociaż mini sło
wniczek z najtrudniejszymi wyrazami warto mieć zawsze pod rę
ką, a ściągawkę z literatury też można w różnych sytuacjach wy
korzystać. Ale oprócz wielkiego finału ortograficznego w św: v
wiosny rozegraliśmy międzyklasowe potyczki gramatycznorackie. Okazały się doskonałą zabawą polonistyczną. Maluchy
pisały do boćków, bałwanów, a starsi do kolegów z bardzo po
mysłowymi humorystycznymi opowiadaniami. Były też układane
wiersze, rozwiązywane łamigłówki gramatyczno-ortograficzne.
Konkurencji było osiem, dla każdej klasy z oddzialnymi zadania
mi dostosowanymi do wieku i umiejętności literackich i języko
wych.
Można było wypróbować swoje umiejętności wokalistyczne bo
była ku temu okazja w ostatniej konkurencji. Wiersze Tuwima,
takie jak: "Lokomotywa", "Słoń Trombalski" i "Rzepka" okazały
się świetnym materiałem do tej ostatniej próby. Zwycięzcy poty
czek otrzymali medale przygotowane przez Samorząd Uczniow
ski z tytułami super, bardzo dobrych i dobrych językoznawców.
Wszyscy bawili się doskonale, a jednocześnie mieli doskonałą po
wtórkę z polskiego. Wiosnę też przywołali oprócz topienia ma
rzanny, śpiewania piosenek czy deklamowania wierszy, ułożyli
do niej listy i zawołania. Wprawdzie, ani nie przyjechała furą, ani
karetą, ani nie przyszła pieszo, ale pewnie po tym wszystkim lada
dzień się zjawi. Jednym słowem, dobra zabawa może być też okazją do nauki, powtórki próby własnych umiejętności...
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
w Złatniej
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Strażacka uroczystość

ZASŁUŻENI DLA SOBLÓWKI

w Soblówce
Niecodzienną uroczystość przeżyli mieszkańcy Soblówki dnia 1 maja
1996 r. W niedzielę poprzedzającą ten dzień ks. proboszcz Jan St.
Krązel ogłosił, że odbędzie się przekazanie i poświęcenie sztandaru
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Soblówce. Zachęcił mieszkań
ców, aby wzięli udział w tej pięknej i niewątpliwie niepowtarzalnej
uroczystości. I oto nadszedł ten dzień. Strażacy pięknie przygotowa
li miejsce na którym miała się odbyć uroczystość.
Punktualnie o godzinie 14.45 oddział strażaków razem z młodymi
adeptami przemaszerował od szkoły do remizy strażackiej. Przygry
wała prawdziwa orkiestra dęta z OSP z Milówki. Przybyło wielu mie
szkańców Soblówki oraz zaproszeni goście - władze Gminy Ujsoły,
strażacy z sąsiednich gmin, posłowie Ziemi Żywieckiej, ks. proboszcz,
grono nauczycielskie z uczniami miejscowej szkoły, kierownictwo
Nadleśnictwa Ujsoły, oraz przedstawiciele wojewódzkich władz stra
żackich. Po odegraniu hymnu państwowego, raportu i odczytaniu
uchwały Wójt Gminy Ujsoły Franciszek Kruczyński wręczył sztan
dar OSP w Soblówce. Następnie odbyło się udekorowanie medala
mi i dyplomami niektórych strażaków. W dalszej części przemawiali
goście oraz sołtys J. Doliński. Po tej oficjalnej ceremonii wszyscy
y dźwiękach orkiestry przeszli do miejscowego kościoła, gdzie
.. myła się uroczysta Msza św. i poświęcenie sztandaru.
Dzień ten pozostanie w pamięci mieszkańców jako jeden z najpięk
niejszych dni dla naszego sołectwa. Nazwiska gości oraz udekorowa
nych i wyróżnionych strażaków znajdują się w dokumentacji OSP w
Soblówce.

Władysław Mizia. Pisaliśmy już o dwóch najważniejszych ludziach
w Soblówce. W ogóle to Soblówka ma chyba szczęście do sołtysów.
Poprzednicy obecnego szefa naszego sołectwa byli również ludźmi
wspaniałymi na swoje czasy. Pamiętam gdy śp. Władysław Mizia
wspólnie z radnymi lat 60-tych wydeptywał ścieżki do PKS w Żywcu
o przyznanie autobusu do Soblówki. Za jego kadencji odbyła się ró
wnież elektryfikacja wsi oraz otwarcie świetlicy i biblioteki w Sob
lówce, która przez wiele lat była centrum kulturalnym Soblówki.
Jego następca śp. Władysław Miękinia godnie zastąpił swego poprze
dnika. To on rozpoczął rozmowy z władzami oświatowymi gminy o
przywrócenie pełnej szkoły podstawowej dla Soblówki. Pełnił również
funkcję komendanta OSP w Soblówce. Jan Furczyk. Na szczególną
uwagę zasługuje również były kierownik i dyrektor Szkoły Podstawo
wej w Soblówce
Jan Furczyk. Przybył do Soblówki w 1949 r. jako 18-letni chłopak.
Całe swoje życie poświęcił swoim uczniom. Jego posłannictwo na wsi
to nie tylko praca w szkole, ale również jako radny, ławnik, kurator
społeczny i doradca. Nie ma chyba we wsi /oprócz obecnej młodzieży/
człowieka, który nie zwróciłby się o pomoc do Jana Furczyka, a to o
napisanie podania czy prośby, a to o rekomendację itp. Przez długi
czas Jan Furczyk dawał nawet zastrzyki, gdyż we wsi nie było pielęg
niarki, a On zrobił specjalny kurs. Pomagał nawet ludziom w gospo
darstwie domowym. Żadna praca nie była Mu obca. Oprócz tego /o
czym mało kto wie/ Jan Furczyk pięknie maluje i wykonuje prace z
drewna. Jest również członkiem Rady Parafialnej. Obecnie przebywa
na emeryturze. Nie próżnuje, nie odpoczywa, ale w dalszym ciągu
stara aię być pomocnym dla mieszkańców Soblówki.

M.S.

M.S.

ŻYCIE Węgierskiej Górki
CIĘCINA

CI SIEC

WĘGIERSKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1W CIĘCIME NAJ
STARSZA PLACÓWKA OŚWIATOWA W GMINIE
WĘGIERSKA GÓRKA
Wielu mieszkańców Cięciny, pobierało swą podstawową edukaw szkole, która już od 100-u lat służy kolejnym, młodym pokolem. Zgodnie bowiem z dostępnymi źródłami archiwalnymi w 1997
r. minie równo 100 lat od jej założenia. Mało szkół porównywalnych
z naszą, może poszczycić się tak wspaniałą tradycją. Dla godnego
uczczenia chlubnej rocznicy, a także może przede wszystkim - dla
utrwalenia tradycji szkoły wśród wielu pokoleń jej wychowanków,
zawiązał się Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Szkoły, Inicjatorem przedsięwzięcia jest Rada Pedagogiczna i obecny Dy
rektor Szkoły Pan mgr Ryszard Taran.
Pierwsze zebranie Komitetu odbyło się w dniu 24 kwietnia br. Z
satysfakcją odnotowujemy, że przybyli na nie niegdyś uczniowie szko
ły a obecnie aktywni i szanowani mieszkańcy z całej gminy: A. Figu
ra L. Figura, M. Jopek, F. Juraszek, M. Kosiec, P. Pieczarka, S. Pie
la, J. Stasica, K. Suchanek, J. Rytka i J. Żur oraz liczne grono nau
czycieli.
Dla koordynowania przedsięwzięć oraz sprawnej organizacji obcho
dów wyłoniono Zarząd Komitetu Organizacyjnego, do którego wy
brano: mgr Halinę Haręża z-cę dyrektora Szkoły jako przewodni
czącą oraz Piotra Pieczarkę, przewodniczącego Komitetu Rodzi
cielskiego, inż. Antoniego Figurę, przewodniczącego Rady Sołec
kiej i Józefa Żura - sołtysa wsi Cięcina - jako członków.
Przyjęto także główne kierunki prac związanych z obchodami i
uczczeniem znamiennej rocznicy.
Przy okazji Komitet Organizacyjny zwraca się do wszystkich wycho
wanków szkoły i osób, którym bliskie są jej sprawy z apelem o wypo
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życzenie lub udostępnienie w innej formie posiadanych materiałów
archiwalnych (fotografii, dokumentów, zapisków, pamiętników,
wspomnień itp.), zapewniając, że zostaną one wykorzystane dla po
szerzenia wiedzy o szkole, z poszanowaniem autorstwa i własności
oraz, że wszystkie zostaną zwrócone.
Komitet gorąco również zachęca wszystkich do osobistego włącze
nia się do działań przygotowujących obchody jubileuszu. Z Komite
tem można kontaktować się osobiście w budynku szkoły w godzi
nach jej funkcjonowania lub telefonicznie na numer 641-414.
Obiecujemy, że o tak ważnej dla szkoły i środowiska sprawie bę
dziemy na bieżąco informować czytelników w następnych nume
rach gazety.
Komitet Organizacyjny
Obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie

Może Dyrektor pomoże
Na zaproszenie Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika oraz Posła Grzegorza Figury końcem maja wizytę w Węgier
skiej Górce złoży Dyrektor Generalny Dróg Publicznych Ta
deusz Suwara. Najwyższa to już chyba pora, gdyż stan dróg kra
jowych na naszym terenie nadaje się już nie tylko do wołania o
pomoc do Warszawy, ale nawet, o pomstę do nieba. Na spotka
niu poruszone zostaną problemy ślimaczącej się przebudowy
mostu w Przybędzy.
Zniszczeń na drodze w Cięcinie wywołanych skierowaniem tam
tędy całego ruchu. Niezwykle ważnym punktem wizyty i spotka
nia będzie omówienie problemów związanych z projektowaną
budową drogi szybkiego ruchu do przejścia w Zwardoniu. O
przebiegu i miejmy nadzieję efektach spotkania napiszemy w
następnym numerze.

Str. 20____________________ WIEŚCI Z GMIN ŻYWIECCZYZNY____________________ Nr 6(93)

Trwa telefonizacja
Postępują prace związane z telefonizacją gminy. Po zakoń
czeniu I- go etapu, w którym dokonano podłączeń telefoni
cznych w Węgierskiej Górce i Cięcinie ekipy TP SA przenios
ły się do Żabnicy i Ciśca. O telefonach w gminie Węgierska
Górka pisaliśmy już wielokrotnie.
Więc teraz poprzestaniemy na skonstatowaniu faktu, że pra
ce przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i
wszystko wskazuje, że będzie tak aż do ich zakończenia.

Parafialna Gazetka
Rozwój możliwości technicznych małej poligrafii, sprawia że
możliwym jest powstawanie coraz to nowych pisemek i gaze
tek środowiskowych i lokalnych. Przykładem takiego niezwykle
udanego przedsięwzięcia jest pismo parafii Św. Katarzyny w
Cięcinie o tytule "Nasza wspólnota". Gazetka ukazuje się w
formie tygodnika i rozprowadzana jest wśród parafian wraz z
prasą katolicką. O tym, że cieszy się dużą poczytnością świad
czy fakt, że do tej pory ukazuje się ona regularnie - łącznie już
80 numerów. Oprócz spraw związanych z codziennym funkcjo
nowaniem wspólnoty parafialnej, w gazetce ukazują się nie
zwykle ciekawe cykle artykułów, m.in. "Wokół naszych
kapliczek", ":Historia Cięcińskich Kościołów", "Przechodząc
obok", "Słynne postacie naszej parafii". W redagowanie ga
zetki zaangażowani są: Maria Płowucha, Karol Śliwa, Stani
sław i Wawrzyniec Ficoń oraz oczywiście Proboszcz Parafi ks.
Stanisław Bogacz.

Wystawa grafiki Bronisława Kohuta
W salce Ośrodka Promocji Kultury czynna była w maju wystawa
grafiki cieszyńskiego artysty Bronisława Kohuta. Na wystawie poka
zano 18 grafik z niezwykle bogatego dorobku artysty.
Wszystkie one związane są tematycznie z nie tajoną pasją artysty
czyli Śląskiem Cieszyńskim i Beskidem Śląskim.

Udana Majówka
Bardzo długi weekend jakim w tym roku rozpoczynał się
maj był doskonałą okazją do zorganizowania pierwszych te
gorocznych imprez plenerowych i festynów. W Węgierskiej
Górce organizatorem cyklu imprez był Ośrodek Promocji Kul
tury. Tradycyjnie już organizowano je na stadionie RKS
"Metal". W dniu 3 maja od godz. 16.00 rozpoczęły się tam
występy zespołów artystycznych. Potem na dyskotece bawiły
się dzieci, a od 20.00 rozpoczął się festyn. 4 maja zorganizo
wana została czwarta edycja "Wiosennych Biegów
Przełajowych" Następnie mieszkańcy gminy oglądali występy
artystyczne, by w końcu po raz drugi bawić się na festynie.
Mimo niepewnej pogody pierwsza tegoroczna majówka była
na pewno bardzo udana.

Harcerska Pielgrzymka
W dniach 10-12.05.1996 r. w Częstochowie odbyła się pier
wsza Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego. Zwykle piel
grzymka harcerska (z udziałem ZHR i ZHP) odbywała się w
miesiącu wrześniu, jednak władze ZHP wraz Duszpasterstwem
Harcerskim zdecydowały się na organizację własnej pielgrzym
ki w miesiącu maju, tym bardziej, że to właśnie 22 maja mija
co roku rocznica utworzenia we Lwowie pierwszych drużyn

skautowych, a w roku bieżącym jest to 85 rocznica powstania
harcerstwa na ziemiach polskich. Z tej to okazji oraz pod zna
miennym hasłem "Wierni harcerskiemu prawu", na Jasnej Gó
rze spotkali się harcerze ze wszystkich prawie stron Polski.
Jedyną reprezentacją Żywiecczyzny stanowili harcerze ze
Szczepu ZHP w Węgierskiej Górce. W myśl roty Przyrzecze
nia Harcerskiego, w której harcerze wypowiadają słowa "Mam
szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie nieść
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu"
setki harcerzy obecnych na Jasnej Górze ofiarowało swoją co
dzienną harcerską służbę i wierność harcerskim ideałom Pani
Częstochowskiej. W piątek, harcerze zgromadzili się wieczo
rem w kaplicy przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej
by pod przewodnictwem swych kapelanów uczestniczyć w Eu
charystii, na jej zakończenie razem z licznie zebranymi wier
nymi odśpiewano Apel Jasnogórski. Rano w sobotę, harcerze
młodsi i starsi ruszyli na trasę gry harcerskiej poświęconej Har
cerskiemu Prawu. Na każdym z dziesięciu punktów biegu (od
powiadającym dziesięciu punktom Prawa) harcerze wypełniali
różnorodne zadania (w zależności od treści punktu Prawa) między innymi przeprowadzali ankietę wśród spotykanych lu
dzi, na temat akceptacji dla harcerskiej "służby Bog
Ojczyźnie", dobre uczynki, śpiewali piosenki, poznawali życie
Zawiszy Czarnego, rozwiązywali zaszyfrowane wiadomości itp.
ostatni punkt biegu znajdował się na wieży jasnogórskiego kla
sztoru. Po południu odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej
oraz Seminarium Instruktorskie "Rozwój duchowy w ZHP".
Wieczorem odbyła się wspólna Msza św. w kaplicy, a po niej
Droga Krzyżowa ze świecami i pochodniami, która zakończy
ła się na terenie obozowiska a po apelu uczestnicy pielgrzymi
udali się na kończącą pielgrzymkę Mszę św., na której to wła
dze ZHP złożyły przed obrazem Najświętszej Marii Panny har
cerskie votum. Pielgrzymka była przede wszystkim przeżyciem
duchowym, ubogaceniem i pogłębienim przeżywania harcer
stwa, była szczególnym rodzajem służby Bogu, Ojczyźnie i bliź
nim. Na zakończenie należy dodać, że udział dwudziestotrzyosobowej grupy beskidzkich harcerzy został zauważony po
przez wyróżnienie w harcerskim biegu oraz zdobycie Trzecie
go miejsca w festiwalu piosenki.
L K.

KRONIKA POLICYJNA
W dniu 01.04.1996 r. około godziny 15.45 w Węgierskiej
Górce Wojciech K. lat 23 kierując samochodem marki Fiat
126P w stanie po użyciu alkoholu (0,3 promila) podczas ma
newru cofania wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się
z prawidłowo jadącym samochodem marki Fiat 126P kiero
wanym przez Romana A. lat 29. Ranni pasażerowie Stefan S.
lat 29, Bronisław E lat 59 i Marzena P. lat 8 po udzieleniu
pomocy medycznej zostali zwolnieni.
W dniu 17.04.1996 r. około godziny 20.15 w Węgierskiej
Górce, będąc w stanie nietrzeźwości /2,3 promila/ i nie posia
dający uprawnień, Ryszard D. lat 31 kierując samochodem
marki Opel Kadet potrącił przechodzącą przez jezdnię Stani
sławę A. lat 33 po czym nie zatrzymując się odjechał w kierun
ku miejscowości Wieprz gdzie został zatrzymany. Ranna pie
sza pozostała na leczeniu w Szpitalu.

