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Prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP w Jasienicy 
mgr inż. Janusz Pierzyna 

Komendant Gminny 
OSP w Jasienicy 

Roman Marekwica 
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Wójt Gminy Jasienica 
serdecznie zaprasza na 

    

    
    

OTWARCIE KOMPLEKSU  

SPORTOWO - KULTURALNO - REKREACYJNEGO   W  JASIENICY 

w dniu 20 maja 2012r.  (niedziela)   obiekt „Drzewiarz” w Jasienicy 
 

1100  Mecz: FC IRP Českỳ Tĕšin vs LKS „Drzewiarz” Jasienica boisko KS „Drzewiarz”  
w Jasienicy 

1700 - 2200  Festyn Majowy - amfiteatr „Drzewiarz” w Jasienicy 

 

Organizatorzy: Gmina Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 

 Klub Sportowy „Drzewiarz” w Jasienicy, Rada Sołecka w Jasienicy,  

OSP Jasienica, KGW Jasienica 

W programie: 
▪  Powiatowe Zawody Sikawek Konnych      

i Ręcznych 
▪  DZIEŃ OTWARTY  Kompleksu Sportowo 

- Kulturalno – Rekreacyjnego w Jasienicy 
-  wystawa „Artystyczna przestrzeń 

Gminy Jasienica” 
- zwiedzanie obiektu 
- ciekawe inicjatywy artystyczne 

▪  Zabawa taneczna z zespołem Preludium 
- wspaniała zabawa i pyszna tradycyjna 

kuchnia 
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O STOWARZYSZENIU WSPÓŁPRACY 
REGIONALNEJ „OLZA” W CIESZYNIE   
Z PREZESEM JANUSZEM PIERZYNĄ 

rozmawia  Romuald Bożko 
 

Ostatnio odbyło się Walne 
Zgromadzenie Stowarzysze-
nia i Współpracy Regional-
nej „OLZA” w Cieszynie, 

którego jest Pan prezesem.  
Co było przedmiotem obrad? 

Zgromadzenie odbyło się 26. kwietnia i było już 
pięćdziesiątym  zgromadzeniem naszego stowarzy-
szenia. Dotyczyło udzielenia Zarządowi absoluto-
rium za okres sprawozdawczy i wytyczenia zadań na 
najbliższy okres. Zgromadzenie pozytywnie i jedno-
głośnie skwitowało pracę zarówno prezesa jak i ca-
łego Zarządu.  Z tego względu wyrażam serdeczne 
podziękowania Wszystkim Członkom Walnego 
Zgromadzenia dziękując również za solidną pracę 
wszystkim Członkom Zarządu w minionym okresie. 
Podczas wcześniejszego posiedzenia Zarządu podję-
liśmy temat złożenia przez Stowarzyszenie „Olza” 
wniosku o doposażenia urzędów gmin wchodzących 
w jego skład, w niezbędną elektronikę do systemów 
informatycznych. Wniosek opiewa na blisko 5 mi-
lionów złotych i może być dofinansowany w 85 pro-
centach. 

Jakiej wielkości środki finansowe potrzebne 
są na ten cel Gminie Jasienica? 

Elektroniczny obieg dokumentów i ich archiwi-
zowanie ma funkcjonować w urzędach od przyszłe-
go roku. Żeby dostosować nasz jasienicki urząd do 
tych wymogów niezbędne są środki finansowe na 
wykonanie remontu instalacji elektrycznej i wyko-
nanie sieci. Kosztorys na te prace dla naszej gminy 
wynosi ponad 500 tysięcy złotych. Postęp technolo-
giczny w tej dziedzinie jest na tyle duży, że urządze-
nia, które mają cztery lata są już przestarzałe, nie 
spełniają wymaganych parametrów i trzeba je wy-
mieniać. O ile laptopy  i komputery nie są zbyt dro-
gie, to serwery, oprzyrządowanie i budowa sieci 
stanowią już poważne koszty. Do tego dochodzą 
koszty dostosowanie pomieszczeń do ustawowych 
wymogów w zakresie przepisów PIP. 

Na płaszczyźnie stowarzyszenia „Olza” taki 
projekt pod nazwą: „e-OLZA INTEGRACJA 

SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ADMINI-
STRACJI SAMORZĄDOWEJ NA TERENIE GMIN 
POWIATU BIELSKIEGO, CIESZYŃSKIEGO I WO-
DZISŁAWSKIEGO” będziemy składać. Objęto tym 
gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Godów, Istebna, 
Jasienica, Jaworze, Skoczów Strumień, Ustroń, Wi-
sła, Zebrzydowice,  a wartość tego projektu sięga    
5. milionów złotych, w tym dla Gminy Jasienica po-
nad 800 tys. złotych. Gdyby udało się nam uzyskać 
dofinansowanie do tego projektu w Urzędzie Mar-
szałkowskim to byłaby to bardzo ważna rzecz, bo 
nie ponosilibyśmy kosztów z naszego budżetu.         
A chcę dodać, że już realizujemy część tego projek-
tu, bo otrzymaliśmy dofinansowanie do wartości 
850 tys. złotych na sprzęt, który mamy zakupić, aby 
elektroniczny obieg dokumentów mógł funkcjono-
wać. Tam mamy dofinansowanie 85 %  przez Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Ślą-
skiego. 

Tak wróciliśmy na podwórko Gminy Jasieni-
ca. Co zasługuje na szczególną uwagę? 

Otwarcie 27 kwietnia ORLIKA w Międzyrzeczu, 
dofinansowanego w 50 procentach przez Minister-
stwo Sportu i Urząd Marszałkowski. To inwestycja 
oczekiwana przez mieszkańców tej części gminy, 
którą udało się zrealizować przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym. Koszt tej inwestycji to prawie jeden 
milion sto tysięcy złotych. Realizacja tego zaowocu-
je lepszym funkcjonowaniem tej placówki i przełoży 
się to na komfort pracy zarówno uczniów jak i na-
uczycieli i przyczyni do prawidłowego rozwoju fi-
zycznego podopiecznych. Wcześniej informowałem 
na łamach Miesięcznika „Jasienica” o zakresie re-
montów przeprowadzonych w ZSP w Międzyrzeczu. 
Proces inwestycji szkolnych, ze względów finanso-
wych trwa ciągle. Mamy do wykonania jeszcze ter-
momodernizację w szkole w Świętoszówce jak rów-
nież w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczę-
tach. W tym roku chcemy jeszcze podjąć budowę bo-
iska o nawierzchni poliuretanowej w Wieszczętach. 
Na to zadanie złożyliśmy wniosek do Lokalnej Gru-
py Działania, dofinansowanie wynosi 100 tys. zło-
tych. Mamy już projekt, dokumentację i będziemy 
ogłaszać przetarg. Będzie to boisko  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 159,  tel.: 815-22-31, 815-24-51, 815-
24-52,  wew. 145; e-mail: gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;    
Zastępca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania, zmiany tytułów i opracowania re-
dakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 

 

str.3 



maj 2012   3 

O STOWARZYSZENIU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ  
„OLZA” W CIESZYNIE 

Z PREZESEM JANUSZEM PIERZYNĄ (ciąg dalszy) 
 

pełnowymiarowe 20x40 metrów, do piłki ręcznej, 
kosza, siatkówki. Mam nadzieję, że do końca roku ta 
placówka będzie miała nowe boisko. 

Boiska poliuretanowego nie posiadają szkoły   
w Świętoszówce i Iłownicy, ale do tego tematu rów-
nież powrócimy w przyszłości i mam nadzieję, że 
sukcesywnie będziemy ujednolicać standardy, by we 
wszystkich placówkach oświatowych na terenie na-
szej gminy dzieci, młodzież i nauczyciele mieli dobre 
warunki rozwoju i pracy.  

Największym zadaniem inwestycyjnym jest 
budowa kanalizacji. Jak przebiegają prace? 
Na dzień dzisiejszy mamy wykonanych 12 kilome-
trów na zaplanowanych 42. Postęp prac jest zada-
walający. Chcę w tym miejscu podziękować miesz-
kańcom za zrozumienie i pomoc. Przypomnę, że rok 
2015 będzie czasem w którym rozpoczną się szcze-

gółowe kontrole, gdyż wejdą w życie dyrektywy UE 
obligujące, by wszystkie miejscowości ponad 2 tys. 
mieszkańców, które znajdują się w aglomeracji mia-
ły kanalizację zbiorczą. Po wybudowaniu tego od-
cinka, myślę że przyjdzie czas na podjęcie wysiłków 
zmierzających do maksymalnego skanalizowania 
zamieszkałych terenów naszej gminy. 

Stan naszych dróg po zimie uległ pogorszeniu. 
Czego możemy się spodziewać w bieżącym roku? 

Mamy rozstrzygnięty przetarg na remonty cząst-
kowe dróg. Uzupełnione zostaną wszystkie ubytki 
asfaltu po zimie. 
Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia  przetargu na 
budowę dróg. O wynikach i zakresie  prac poinfor-
mujemy po jego zakończeniu. 

Dziękuję za rozmowę 
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KONKURS  „WIELCY POLACY” 
 

22 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury         
w Rudzicy odbyła się IV edycja powiatowego kon-
kursu interdyscyplinarnego pt. „Wielcy Polacy”, nad 
którym patronat objęli Starosta Bielski oraz Wójt 
Gminy Jasienica. 

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów 
szkół gimnazjalnych powiatu bielskiego i miasta Biel-
ska-Białej postaciami wielkich Polaków, ich życiory-
sami, dokonaniami oraz wkładem, jaki wnieśli we 
wszechstronny rozwój naszego kraju. 
Bohaterem IV edycji był wybitny poeta  – ks. Jan 
Twardowski. W imprezie wzięło udział 10 cztero-
osobowych drużyn ze szkół powiatu bielskiego oraz  
miasta Bielska-Białej. Młodzież wykazała się znajo-
mością biografii i twórczości poety. 

Konkurs składał się, jak zwykle, z trzech części. 
Pierwsza miała charakter pisemny. Sprawdzano w niej 
oprócz wiadomości związanych z życiem ks. Twardo-
wskiego, umiejętności językowe uczniów, czytanie ze 
zrozumieniem oraz umiejętność analizy tekstu literac-
kiego. Część druga polegała na wykonaniu pracy pla-
stycznej. Zadaniem uczniów było stworzenie ilustracji 
do jednego z wierszy ks. Twardowskiego -  Do św. 
Franciszka.  Drużyny tworzyły swoje prace, używając 
tuszu oraz kredek.  Ocenie podlegała zgodność wyko-
nywanej pracy z ustalonym tematem, oryginalny         
i twórczy sposób ujęcia tematyki, wartość artystyczna. 
Trzecia część miała charakter quizu, w którym 
uczestnicy sami decydowali o trudności zadawanych 
pytań.  

Przybyłych gości powitała pełniąca obowiązki 
Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy –  
Iwona Szcząchor.  Swoją obecnością zaszczycił nas 
również Stanisław Pięta – członek Zarządu Powiatu.  
Nagrody wręczali laureatom: Jan Borowski – Dyrek-
tor Gimnazjum w Rudzicy oraz przedstawiciel powia-
tu Stanisław Pięta.  

Poziom wiedzy prezentowany przez uczestników 
był bardzo wysoki. Rywalizacja o miejsca na podium 
trwała do samego końca. Ostatecznie najlepsi okazali 
się uczniowie z Gimnazjum w Rudzicy, drugie 
miejsce zajęła drużyna z  Gimnazjum w Jasienicy, 
natomiast trzecie wywalczyli sobie uczniowie z 
Gimnazjum nr 4 z Bielska – Białej. 

Uczestnicy, którzy zajęli miejsca na podium, 
otrzymali cenne nagrody – zestawy książek, plecaki, 
pióra marki Parker, bilety do kina, a do swoich szkół 
oprócz pucharów i pamiątkowych dyplomów laureaci 
pierwszego miejsca  zabrali również  odtwarzacz 
DVD.  Zorganizowanie konkursu   i ufundowanie na-
gród nie byłoby możliwe, gdyby nie przychylność 
Starosty Bielskiego – Andrzeja Płonki, Wójta Gminy 
Jasienica –  Janusza Pierzyny oraz Prezesa Zarządu 
Berndorf  Baderbau –   Marka Wrzala. W tym miejscu 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji konkur-
su.  

Organizatorzy 
Katarzyna Czupryniak 
Bożena Małachowska 

Edyta Sobczyk-Wiśniewska 

               

„Przeżyte chwile nie giną. 
Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, 
by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie” 
                                                                         Larysa Mitzner                                                                                                                                                                                 

 

ZAPROSZENIE 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców  

oraz Uczniowie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Grodźcu serdecznie  

zapraszają  na uroczystość obchodów  

100 - lecia szkoły połączoną z przekazaniem 

sztandaru, która odbędzie się  

w dniu 31 maja 2012r. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
9.00 – Uroczysta msza św. w kościele p.w. św. 

Bartłomieja w Grodźcu  wraz  z poświęce-
niem sztandaru szkoły 

10.00 – Uroczysty przemarsz  do szkoły 
10.30 – Powitanie zaproszonych gości na sali 

gimnastycznej 
10.45 – Uroczyste przekazanie sztandaru 
             Program artystyczny w wykonaniu 

uczniów  
12.00 – Wystąpienie zaproszonych gości 
12.30 – Zwiedzanie szkoły, wpis do księgi pamiąt-

kowej 
 
W PROGRAMIE TAKŻE: 
• Projekcja filmu dotycząca szkoły (sala nr 15) 

• Zwiedzanie ekspozycji (sala nr 8)
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ŚWIAT ORIGAMI 

    21 marca rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs Origami zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową im. Rudolfa Gila w Świętoszówce.  Głównym celem 
konkursu było propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania 
wolnego czasu oraz nawiązanie współpracy z innymi placówkami. Prace nadesła-
no z różnych szkół: z Jasienicy, Iłownicy, Mazańcowic, Świętoszówki, Chełmka  
i Mysłowic. 

Wśród nadesłanych prac znalazły się przykłady origami płaskiego, mo-
dułowego i przestrzennego. Komisja dokonała oceny i wytypowała najlepsze pra-
ce z uwzględnieniem grup wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Pod uwagę bra-
no: pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu, 
atrakcyjność wizualną, estetykę wykonania  i  właściwy dobór użytego papieru. 

Wyniki konkursu 
Origami płaskie     

I miejsce:  Przemysław Klimek kl. II  SZS w Chełmku;   
Wyróżnienie:  Maria Kalemba kl. III SZS w Chełmku;  
  Wojciech Szendzielarz kl. III ZSP w Mazańcowicach. 
I miejsce:  Patrycja Jażdżewska kl. IV SZS w Chełmku; 
Wyróżnienie:  Julia Secemska kl. VI SP 11 w Mysłowicach. 
Origami przestrzenne     
I miejsce:  Julia Hoinkis kl. V SP11 w Mysłowicach; 
Wyróżnienie: Wiktoria Moczała kl. IV SP w Świętoszówce. 
Origami modułowe bez użycia kleju 
I miejsce: Łukasz Ćmok kl. V ZSP w Iłownicy; 
Wyróżnienie: Katarzyna Romańczyk kl. VI SP 11 w Mysłowicach; 

Karolina Żydek kl. VI ZSP w Jasienicy. 
Origami modułowe z użyciem kleju 
I miejsce: Natalia Strządała kl. III SP w Świętoszówce: 
I miejsce:  Gabriela Grelowska kl. VI ZSP w Iłownicy. 

Laureaci  otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gdańskie 
Wydawnictwo Naukowe, Kino Helios i Księgarnię Pedagogiczną „Szóstka". 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w naszym konkur-
sie za rok. 

 Teresa Żydek 
 Agnieszka Sokół  

 

Informacja o przebiegu zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach 29.03.-4.04.2012r. 

przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w Bielsku-Białej 

 
Na podstawie decyzji Wójta Gminy Jasienica Sal-

watoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne zorga-
nizowało w ramach realizowanego przez szkoły 
Ogólnopolskiego Programu „Pola Nadziei 2012” 
zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych datków do 
puszek kwestarskich.  

Zbiórka została przeprowadzona na terenie sklepu 
„Polszlif” w Rudzicy, Piekarni p. Renaty Krysta, 
sklepów „Dorota”, „Groszek” w Mazańcowicach, 
„Delikatesów Ania” w Międzyrzeczu w dniach 29.03. 
– 4.04. 2012 przez uczniów szkół Gminy Jasienica 
pod opieką nauczycieli.. 

Zbiórkę przeprowadzono zgodnie z Rozpo-
rządzeniem MSWiA z dnia 6 listopada 2003r. w spra-
wie przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kon-
troli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz.1047). 

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne – or-
ganizator zbiórki publicznej oraz uczniowie szkół         
i ich opiekunowie za swoje czynności nie otrzymali 
wynagrodzenia, zbiórkę przeprowadzono społecznie.  

W zbiórce wzięło udział 66 uczniów pod opieką 31 
nauczycieli. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy - 507,60 zł 
Gimnazjum w Rudzicy – 352,55 zł 
Gimnazjum w Mazańcowicach 1684,10 zł  

Kwota zebrana przez uczniów w czasie kwesty wy-
niosła 2544,25 zł została przekazana do DnB NORD 
Banku z przeznaczeniem na budowę Stacjonarnego 
Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku -Białej przy 
ul. Zdrojowej 10.  

Grażyna Chorąży 
Prezes Stowarzyszenia 
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JÓZEF KIEDROŃ, ZNANA, CHOĆ NIECO ZAPOMNIANA POSTAĆ 
 

Marcowe spotkanie członków Koła Macierzy miało 
miejsce 30. marca w sali historycznej w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Grodźcu. Była to prelekcja Włady-
sławy Magiery na temat znanej na Śląsku Cieszyńskim 
postaci, Józefie Kiedroniu, działaczu narodowym             
i oświatowym, ministrze w Rządzie Władysława Grab-
skiego. 

Spotkanie poprowadził prezes Koła Edward Cichy, 
który na wstępie przywitał wszystkich przybyłych człon-
ków oraz gości, a w szczególności prelegentkę i dyr. 
GOK w Jasienicy Agnieszkę Bronowską. Wspomniał 
też, że na posiedzeniu Sejmiku Wojewódzkiego w dniu 
13. lutego przyjęto oświadczenie     w sprawie uczczenia 
80. rocznicy śmierci Józefa Kiedronia oraz zacytował 
fragment tego oświadczenia „Społeczność Śląska Cie-
szyńskiego jest bardzo dumna ze swoich tradycji i stara 
się je pielęgnować. To bardzo ważne by przypominać     
o takich postaciach jak J. Kiedroń, kultywować ich pa-
mięć i przypominać o ich dokonaniach….” 

Po Józefie Bożku – wynalazcy, postać Józefa Kiedro-
nia jest w tym roku drugą, których dokonania przypomi-
namy na naszych spotkaniach grodzieckiego Koła. Prele-
gentka Władysława Magiera jest emerytowaną nauczy-
cielką, historyczką, działaczką Klubu Kobiet Kreatyw-
nych w Cieszynie. Zainspirowana wspomnieniami żony 
J. Kiedronia o swoim mężu, które zgromadziła w III to-
mach, postanowiła na tej podstawie napisać jego biogra-
fię. Jak wspomniała prelegentka, był on bowiem ideałem 
współczesnego Polaka. Poprzez własną, ciężką pracę w 
kopalni i wiele wyrzeczeń, z ubogiego człowieka stał się 
wysokim urzędnikiem państwowym.  
Żył w latach 1879 – 1932. Urodzony w Błędowicach, 

późniejsze Zaolzie, już w dzieciństwie stracił rodziców. 
Toteż musiał radzić sobie sam ciężko pracując, na po-
czątku w księgarni, a potem w kopalni. Tam bowiem le-
piej płacono. Zarobione w ten sposób pieniądze przezna-
czał na edukację w cieszyńskim gimnazjum,  a nadwyżkę 
oddawał na przechowanie wujowi, u którego za pomoc w 
gospodarstwie miał mieszkanie i jedzenie. Wuj jednak 
okazał się człowiekiem nieuczciwym. Oddawał mu jedy-
nie znikomą ich część, potrącając wygórowany czynsz i 
koszty wyżywienia. W ukończeniu gimnazjum dopomógł 
mu miejscowy pastor, który postarał się dla niego o po-
moc finansową i w okresie późniejszym stypendium z 
Macierzy. Po zdaniu z wyróżnieniem matury studiował 
przez rok na Politechnice Lwowskiej, po roku pracy w 
kopalni rozpoczął studia w wymarzonej, prestiżowej 
Akademii Górniczej w Leoben w Austrii. Po ukończeniu 
studiów wrócił na Śląsk Cieszyński, gdzie pracował jako 
inżynier w Zagłębiu Karwińsko - Ostrawskim.  

Jednocześnie był aktywnym działaczem społecznym   
i narodowym. W międzywojennej Polsce działał głównie 
poza rodzinnymi stronami. Był jednym z twórców Rady 
Narodowej, choć sam nie był jego członkiem (członkiem 
była żona Zofia). Związany z Polskim Stronnictwem Na-
rodowym. Pisywał do Dziennika Cieszyńskiego. W roku 
1919, po czeskim najeździe, został aresztowany. Prze-
trzymywany w baraku w Morawskiej Trzebowej, ciężko 
chory, ledwo uszedł z życiem. Kolejny raz  w 1920 roku, 
kiedy to Kiedronia dotkliwie pobiły czeskie bojówki.  

Pełnił m.in. funkcję przedstawiciela Rządu Polskiego 
w Komisji Alianckiej. W 1920 r. kierował budową forty-
fikacji na przedpolach Warszawy. Pracował w Dyrekcji 
Głównej Państwowych Zakładów Górniczo - Hutniczych 
w Warszawie. Bronił polskich i śląskich interesów na 
międzynarodowych konferencjach. Uczestniczył w pra-

cach Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu.   
W 1922 r. otrzymał stanowisko dyrektora Departamentu 
do Spraw Śląskich w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. 
Rok później został ministrem przemysłu i handlu w rzą-
dzie Władysława Grabskiego, który zarazem był jego 
szwagrem, a w latach 1923-1925 Józef Kiedroń stał na 
czele całego resortu.  

Dzięki niemu doszło do zawarcia wielu kontraktów,  
w tym do podpisania umowy kredytowej w sprawie bu-
dowy nowego portu Gdynia. Przyczynił się także do bu-
dowy magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia. Po rozwiązaniu 
rządu Grabskiego trafił do Siemianowic, gdzie między 
innymi, z jego inicjatywy powstała Polska Spółka Gór-
nośląskich Zjednoczonych Hut Królewskich w Katowi-
cach. Utworzył też i kierował przedwojennym Syndyka-
tem Polskich Hut Żelaznych w Katowicach.  

Swoją żonę, Zofię Kirkor, siostrę ministra Grabskie-
go, która wtedy była wdową, poznał podczas pobytu w 
sanatorium w Bystrej. Miał z nią dwóch synów (jednego 
zaadoptował). Zofia pochodziła ze szlacheckiej rodziny   
i dzięki swoim rozlicznym znajomościom w elitarnych 
kręgach pomagała mu na różne sposoby. 

 Zmarł przedwcześnie, prawdopodobnie na raka krwi 
w 1932 roku w Berlinie. Pochowany został na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie. Jego pogrzeb stał się niemal 
manifestacją, a czeskie władze, specjalnie       z tego po-
wodu, na ten czas otwarły swoje granice państwowe. 

Dodać należy, o czym wcześniej wspomniałam, był 
stypendystą Macierzy, której to potem w zamian za po-
moc przez całe życie się odwdzięczał, głównie finanso-
wo. Oboje z żoną zostali członkami honorowymi Macie-
rzy. Z jego inicjatywy powstało na Zaolziu pierwsze Pol-
skie Gimnazjum w Orłowej oraz Szkoła Sztygarów,        
a także kilka innych szkół. 

Jak pisze  W. Magiera w swojej biografii o Kiedroniu 
„Józef Kiedroń był politykiem przez duże P - takim, któ-
ry traktował politykę naprawdę jako służbę publiczną,    
a nie jako sposób na względnie dostatnie życie…”. „… 
Kiedroń będąc ministrem jeździł rozklekotanym samo-
chodem i nosił lichy zegarek, a jego żona miała jedną po-

rządną suknię.” 
Dzięki staraniom m.in. pani Władysławy Magiery rok 

2012 ogłoszono na Zaolziu rokiem Kiedronia. 
Prelekcja  W. Magiery przybliżyła postać tego trochę 

zapomnianego już działacza społecznego i politycznego, 
o którym prelegentka opowiadała w bardzo ciekawy spo-
sób. Na zakończenie spotkania otrzymała podziękowania 
i kwiaty, które w imieniu Zarządu Koła wręczyła wice-
prezes  Irena Skrzyżala. 

Oprac. Renata Moczała 
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 „O PIÓRO WÓJTA” 

28 marca br. w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Ja-
sienicy odbył się XI Gminny Konkurs 
Ortograficzny „O Pióro Wójta”. Wzięło 
w nim udział 20 uczniów klas VI ze szkół 
naszej gminy. Wszyscy uczestnicy przy-
byli wraz ze swoimi opiekunami - na-
uczycielami języka polskiego – punktual-
nie na godz. 8.30. Po uroczystym powita-
niu przez Dyrektor Ewę Pykę, pozostało 
już tylko napisanie dyktanda. 
21 marzec to pierwszy dzień kalendarzo-
wej wiosny,  w związku z tym uczniowie 
biorący udział w konkursie udali się na 
ortograficzne „Topienie marzanny”, gdyż 
tak dosłownie brzmiał tytuł tegorocznego 
dyktanda, obfitującego w różnego rodzaju 
trudności w pisowni. Dla jednych zakoń-
czyło się ono sukcesem, dla innych było 
po prostu próbą własnych sił. 
    W tym roku tytuł Mistrza Ortografii 
uzyskał Kamil Suchy  z Grodźca. 
    Gościem specjalnym konkursu był – 
jak co roku - Wójt Gminy Jasienica – Ja-
nusz Pierzyna, który ufundował i osobi-
ście wręczył zwycięzcy nagrodę –  mar-
kowe pióro.  

    Pozostali laureaci to:  
miejsce II  - Weronika Kocurek - Świętoszówka 
                   - Klaudia Kwiecień -  Jasienica 
miejsce III  - Agnieszka Pechcińska - Mazańcowice 
wyróżnienie    - Karolina Karkoszka - Świętoszówka 
                        -`Kinga Lorańczyk - Wieszczęta 
                                           Gratulujemy! 
    Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
za udział w  konkursie ortograficznym. Dziękujemy za liczne 
przybycie i zapraszamy za rok! 

    Wioletta Machalica
 

Uroczystość 35-lecia Koła Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 

 w Mazańcowicach
 

 

Uroczystość odbyła się w dniu 17. 04.2012 ro-
ku  Rozpoczęto o godz. 14.30  Mszą św. w ko-
ściele pw. św. Marii Magdaleny w Mazańco-
wicach, którą celebrował ks. prałat Paweł 
Grządziel – proboszcz parafii katolickiej. W 
nabożeństwie uczestniczyli zaproszeni goście i 
członkowie koła. Był także Poczet Sztandaro-

Gminna Biblioteka Publiczna 
zaprasza mieszkańców Gminy do ko-

rzystania z bezpłatnego dostępu do Inter-

netu, dzięki Fundacji Orange,  w GBP    

w Jasienicy oraz w filiach:  Mazańcowi-
cach, Międzyrzeczu i Rudzicy.  

W placówkach filialnych usługę tę mo-

żemy świadczyć dzięki sprzętowi kompu-
terowemu i oprogramowaniu otrzy-

manemu w ramach Programu Rozwoju 

Bibliotek. 
Zapraszamy w godzinach otwarcia pla-

cówek: 

GBP w Jasienicy od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8
00

 do 18
00

. 
Filia w Mazańcowicach: poniedziałek, 

środa w godzinach od 12
00

 do 19
00

,  

a  w piątek od 12
00

 do 18
00

. 
Filia w Międzyrzeczu od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 13
30

 do 17
30

. 

Filia w Rudzicy: w poniedziałek, środę, 
czwartek i piątek w godzinach od 8

00
 do 

16
00

, a we wtorek od 12
00

do 18
00

. 

Maria Hareńczyk 
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wy ze Sztandarem Zarządu Okręgu z Bielska – Białej. 
Należy także dodać, że przed nabożeństwem odwie-
dzono groby zmarłych , byłych przewodniczących 
Koła i zaświecono na nich znicze. Po nabożeństwie 
udano się do sali OSP w Mazańcowicach, gdzie po 
otwarciu uroczystości i przywitaniu Gości i członków 
koła przez przewodniczącego Karola Krywulta nastą-
piło odznaczenie zasłużonych dla związku w obecno-
ści Pocztu Sztandarowego. Następnie były wystąpie-
nia i gratulacje zaproszonych Gości z jednoczesnymi 
wpisami do „Księgi Pamiątkowej Koła”. Goście  to: 
Starosta Powiatu Andrzej Płonka, Wójt Jasienicy Ja-
nusz Pierzyna, duchowni: ks. Prałat Paweł Grządziel –
proboszcz parafii katolickiej i ks. Andrzej Dyczek – 
proboszcz parafii ewangelickiej, radni Gminy Jasieni-
ca: Tadeusz Kuś i Wojciech Zawada, prezes OSP 
Tomasz Donocik, dyr. szkół Z.S.P. Agata Czauderna i 
Gimnazjum Iwona Śliwa, przedstawiciele Zarządu 
Okręgu w Bielsku-Białej (V-ce przew, Janusz Gemba-
la, sekr. Anna Herman, skarb. Czesława Englert, czł. 
prezydium Zarządu Okręgowego Rudolf Lejawa, 
przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bolesław Ko-
łeczek oraz przew. Koła w Hałcnowie i członkini 
Okręgowej Kom. Rew. Maria Satława), sołtys Ma-
zańcowic Zdzisław Florek, prezes Orkiestry OSP Ma-

zańcowice Marian Wilk oraz kapelmistrz Mieczysław 
Orlicki wraz z orkiestrą, v-ce przewodniczący Rady 
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasienicy Franci-
szek Szendzielarz, w zastępstwie przew. KGW Ma-
zańcowice Marta Burian, dyr. GOK Jasienica 
Agnieszka Bronowska i kier. filii GOK Jasienica w 
Mazańcowicach Krzysztof Przemyk, a także przed-
stawiciel pierwszego zarządu koła w Mazańcowicach 
Władysław Krywult. Po licznych wystąpieniach Gości 
wyprowadzono uroczyście sztandar i tak zakończono 
część oficjalną. Następnie przy rytmach orkiestry OSP  
przystąpiono do wspólnego obiadu i biesiadowania. 
Uroczystość zgromadziła 154 członków. Wśród po-
godnych wspomnień, wesołych rozmów  i pieśni, przy 
kawie,  herbacie  i ciastku uczestnicy spotkania miło 
spędzili czas. Biesiadujący zgodnie stwierdzali, że by-
ło ono udane i pożyteczne. 

PS. Z okazji 35-lecia wydano okolicznościowy folder   
w którym w dużym skrócie pokazano działalność Koła     
z   Mazańcowic. Dodatkowo (w formie ozdobnych 
„Podziękowań”) uhonorowano  przyjaciół  i sponso-
rów  Koła. 

 

    
Podsumowanie XIII Spotkań Amatorskich  

Grup Artystycznych SAGA 2012 r. 
 

W dniu 26 kwietnia br. odbyło się podsumowanie XIII Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 

2012 r. W Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Podczas spotkania zostały 

wręczone nagrody zwycięzcom, które dla zespołów z powiatu bielskiego ufundowało Starostwo Powiatowe w 

Bielsku-Białej.  

W dniach 18-20 kwietnia br. dzieci i młodzież szkół    i placówek kulturalno-oświatowych powiatu bielskiego 

oraz miasta Bielsko-Biała prezentowały swój dorobek artystyczny w dziedzinach: tanecznej, muzycznej   i te-

atralnej. Łącznie w trzech imprezach wzięło udział 442 uczestników zrzeszonych w 29 zespołach.  

Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych były zespoły z terenu naszej Gminy, a mianowicie:  

w kategorii zespołów instrumentalnych III miejsce – Zespół instrumentalny – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Iłownicy, instruktor:  Maria Szubert 

w kategorii zespołów wokalnych II miejsce – Zespół wokalny – Gimnazjum w Jasienicy, instruktor: Stani-

sław Urban. 

na podstawie: www.powiat.bielsko.pl 

… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …    

Zakaz myślenia 
      

Wiosna. Maj. Wierzymy przez chwilę w perpe-
tuum mobile. Trawa sama się puszcza, kwiaty same 
kwitną, ptaki same śpiewają, słońce samo świeci…          
I tylko „samo się nie myśli, jako grzmi samo i samo 
się błyska” – to cytat z Witkacego. Odpowiadający 
prawdzie; rzeczywiście myślenie to jednak wysiłek – 
niewidoczny i niewymierny, a jednak pochłaniający 
energię, wymagający skupienia, czasem prowadzący 
do wyczerpania. Byle tylko w słusznej sprawie. Przy-
noszącej konkretne dobro: czy to wynalazki ułatwiają-
ce życie, czy udogodnienia wszelakie, czy nawet futu-

rystyczne przewidywania. Choć 
z tymi wynalazkami też jest 
różnie. Gdzieś, w świecie, jest 
coroczny konkurs na „najbar-
dziej nieprzydatny wynalazek 
roku”. Na takie „cuda” szkoda 
wysiłku.  

Z myślenia rodzi się też sztuka: malarstwo wzbu-
dzające zachwyt, literatura wzruszająca pięknem, mu-
zyka trącająca struny serca…  
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- A po co to komu? – zapytają malkontenci. Sam nie 
wiem, lecz przypuszczam, że w naszym genetycznym 
kodzie, zapisane jest Ręką Stwórcy wspomnienie raju, 
gdzie wszystko było idealne. Stąd pewnie odwieczne 
dążenie człowieka do szukania i tworzenia piękna. Od 
zarania. Wszak nasi przodkowie, już przed tysiącami 
lat, malowali na ścianach jaskiń zwierzęta, czy sceny 
rodzajowe. Po co im to było? Pożyteczniej                   
i praktyczniej mogli wykorzystać czas polując na 
zwierzęta, rozniecając ogniska, czy waląc maczugami 
po łbach niebezpiecznych intruzów lub ciągnąć za 
włosy do grot, we wiadomych celach, wybranki swo-
ich gruboskórnych i kosmatych serc. Coś w tym mu-
siało być! 

Myślę o myśleniu. Od my-ślenia wszystko się za-
czyna. Słowa i czyny. Dobre i złe. Myślenie to też je-
dyny azyl prawdziwej wolności, bo ze słowami trzeba 
się liczyć, za czyny ponosi się konsekwencje. Myśli są 
jednak nieobliczalne i nieuchwytne. A przez to nie-
bezpieczne. Szczególnie te objawiające się zadawa-
niem niewygodnych pytań. Niektórzy, a może i nazbyt 

liczni, gdyby tylko mogli, w każdym miejscu ustawia-
liby nowy znak zakazu – ba białym tle przekreślony 
mózg, co znaczyłoby „surowy zakaz myślenia”. Albo 
wspaniałomyślnie poszliby na kompromis: wybiórcze 
myślenie dla poszczególnych grup. Dla elit rządzących 
– „myślenie przytakujące” elektoratu; dla nibyarty-
stów – „myślenie oklaskujące” nieszczęsnych widzów; 
dla właścicieli wielkich sieci handlowych – „myślenie 
kupujące” zakupoholików…         

 Nie przypadkiem funkcjonuje też termin „pranie 
mózgów”. Nad takimi „pralniami” też myślą tęgie 
głowy, bynajmniej nie po to, by uszczęśliwić malucz-
kich… 

Kartka się kończy. Znowu temat, wypływający 
wąską stróżką spod pióra, stał się wielką rzeką,           
a morza nie widać. Tylko chmurne myśli, choć maj, 
rozświetlony wiosenną zielonością, nawołuje do 
wszystkiego, byle  tylko nie do zbyt intensywnego 
myślenia, bo wiosna rządzi się swoimi bezmyślnymi    
i zakochanymi bez pamięci, prawami. Na szczęście!                                                                   

Juliusz Wątroba 

 
Nowość 

 

Witóm piyknie. 
Kożdo nowość je przez jednych ludzi przijynto z radościóm   

a inszym nic sie nie podobo, tak dycki na tym świecie było              
i bydzie. Pamiyntóm dobrze, jak zaroz po wojnie zaczyli zakło-
dać na naszej dziedzinie elektrykę.  W kożdej chałpie chcieli 
jóm mieć, u Przeczków łogrómnie sie radowali, że nie bydzie 
trzeja już kożdy dziyń pucować tego cylindra łod petronelki, a 
po nafte gnać do sklepu zaś wieczorami bydzie szło gazete po-
czytać, cosi połotać i insze roboty porobić. Ni mógli sie doczkać 
kie w izbie zaświyci żarówka. Ale inszego zdanio była ciotka 
Zuzka, co to u Przeczków była na wymowie i miała nejwiyncyj 
do godanio: 
-  Już tam róbcie jako chcecie, ale do moji izby żodnych drótów 
nie dóm se wkludzać. Dyć już Sybilia pisała, że świat bydzie 
podrótowany. Taki dróty to pieróny ścióngajóm i chałpa może 
zgorzeć. Nie dała se powiedzieć, że jak idzie na góre po siano  
z petronelkóm to też łacno chałpe może podpolić.  
Skoro jyno  światło żaświyciło w izbie u Przeczków, ciotka cały 
tydziyń ze swoji izby nie wylazowała. Po poru dniach jednego 

wieczora przyszłapała do kuchyni, siadła se wedle pieca i za-
czyła sie lutować, że ji jakosikej zima po plecach.  
-Tóż sie ciotko zagrzyjcie – prawiła młodo Przeczkula i przy-
chynyła pod blache dwa kłopcie drzewa. 
Ciotka zaczyła sie po kuchyni rozglóndać, jakby nigdy nic a ło-
czami mrugać: 
- Toć tu mocie widno jak w połednie, a łoczy jakosikej mie nie 
bolóm, a może i jo bych se tóm elektryke do swoji izby wkludzi-
ła, dyć też mi sie jakosikej wygoda na stare roki patrzy. 
 - Toć sie wóm patrzy! Dyć elektrykorze sóm jeszcze na dole 
we wsi, to sie ich popyto, coby wóm ty dróty nacióngli, cobyście 
też mieli w swoji izbie widno – łodpowiedziła Prszeczkula. 
A kie za jakisikej czas w chałpie ukozała się pralka, radio, ma-
szyna do młócynio łobilo, a na kóniec wielki telewizor, ciotka ni 
mogła sie nachwolić tej nowoczesności. 
- Że też to rychli ci móndrzy ludzie nie wymyślili tej elektryki, 
człowiek by tak sie nie namynczył wiela to trzeja było zrobić 
rynkami, a dzisio roz, dwa wszystko  zrobi maszyna, a ludzie 
mogóm se tyn telewizor połoglóndać  i dowiedzieć się, co też 
tam w świycie nowego.  

 
ŚMIECIOWE UCHWAŁY 

 
Zgodnie z nowa ustawą o utrzymaniu czystości       

i porządku w gminach, rady gmin muszą w najbliższej 
przyszłości przyjąć  12 uchwał, w tym 7 obowiązko-
wych.  Nowe uregulowania wprowadzają rewolucyjne 
zarządzanie odpadami, które ma przybliżyć Polskę do 
unijnych standardów. W głównej mierze chodzi  o ta-
kie zarządzanie odpadami, które pozwoli na maksy-
malne odzyskiwanie surowców z odpadów. 
Do uchwał obowiązkowych należą następujące: 
1) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy – ma zostać 
podjęta w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia 
wojewódzkiego planu  gospodarki odpadami. 

2) Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki opłaty – termin podjęcia do końca 2012 r. 

3) Uchwała dotycząca terminu, częstotliwości  i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi – termin do końca 2012 r. 

4) Uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym 
terminów i miejsca składania deklaracji – termin  
do końca 2012 r. 

5) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu            
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną opłatę; w szczególności 
nakazuje określić  ilość odpadów komunalnych, 
częstotliwość i sposób świadczenia usług (ustawa 
przewiduje zniżkę za selekcję odpadów)– termin do 
końca 2012 r. 

6) Uchwała w sprawie górnych stawek opłat, 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych - 
uchwała podejmowana, jeżeli rada gminy nie 
podjęła uchwały o wywozie  nieczystości ciekłych. 
Opłata za wywóz nieczystości ciekłych może być 
różnicowana. 

7) Uchwała w sprawie  wymagań, jakie powinien 
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 

Natomiast do uchwał nieobowiązkowych należą : 
1) Uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli 

nieruchomości wszystkich albo wskazanych 
obowiązków – jakie określa ustawa m.in. dotyczyć 

one mogą uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości. 

2) Uchwała w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne - dotyczy posesji nieza-
mieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne. 

3) Uchwała w sprawie podziału gminy na sektory - 
gmina może być podzielona na sektory w ramach 
osobnych przetargów na wywożenie odpadów 
komunalnych. 

4) Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te 
usługi. 

5) Uchwała w sprawie innego sposobu 
udokumentowania wykonania obowiązków 
pozbywania się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów 
komunalnych - jeżeli rada gminy nie podjęła 
stosownej uchwały o wywozie nieczystości 
ciekłych. 

Wojciech Zawada
  

Nowość(cd) 

Za kierysikej rok zaczyła sie gazyfikacja naszej wsi i zaś 
jedni to łogrómnie chwalili -  co to za wygoda!  Insi prawili, że 
to nic dobrego: gorki na tym łogniu przymazane całe łosmo-
lóne,  a jak na krok łodyndziesz, to ci wszystko wyskipie – nie 
było, jak sie kiesi pod blache przykłodało. A  teraz jak na chwi-
le gaz zakryncóm skyrż jakisikej awaryje, to wrzasku a telefo-
nów do gazowni, że jak tu żyć, ni ma na czym ani herbaty 
uwarzyć. 
 Potym przyszły telefóny i zaś ta sama polka. Jedni chcieli, ale 
byli i tacy co to prawili, że bez telefonów idzie sie łobyć, a te 
raz kożdy mo go w chałpie i nosi w kapsie i nie przydzie mu do 
głowy, że kiesi telefonów nie było.  

A ty nowości fórt sie na tyn świat skludzajóm -  łostatnio to 
kanalizacja. Jedni ludzie ni mogóm sie doczkać, coby ich pod-
łónczyli, bo wiedzóm, że to łogrómno wygoda, ale sóm też zaś 
tacy, na szczyńsci je ich mało, co to godajóm: 
 - Na co nóm ta kanalizacja, dyć i nie było, a my żyli, a teraz 
całóm działke mi przekopióm, agrysty a rybiźlie  wykopióm a 
kto nóm to zapłaci? 

Na dyć to je prowda, jak sie co robi, to je maras a i sie cosi 
zniszczy, a że kanalizacji nie było i my żyli to też prowda. Ale 
było nas w gminie pore tysiyńcy, a teraz kupe kupe wiyncyj. A 
kożdy przeca sie musi łumyć,  iś do wychodka,pomyć garce, 
poprać a ta zamazano woda kajsi przeca musi iś. Przeszpacy-
rujcie sie po naszych dziedzinach i podziwejcie sie do krzypop 
i rzyk jak to teraz wyglóndo. Tóż nie narzykejmy, bo porzóndek 
porzóndkym być musi jako żech kiesi pisoł. Zróbmy wszystko 
żeby to co pisze w swojich wierszach nasza Pani Helynka Mi-
klarowo,  ło naszej piyknej Cieszyńskiej Ziemi była prowda, co 
by łotoczała nas  soczysto zielyń,  a gronie nasze były nej-
piykniejsze na calutkim świycie, w naszych rzykach wody czy-
ste, pełne ryb,  a ptoszki żeby śpiywały nejpiykniejsze melodie. 
A ci, kierym sie to teraz nie podobo, niedłógo godali tak  jak ta 
ciotka Zuzka – ja, ja my to prawili, że tak kanalizacja była ło-
grómnie potrzebno, bo nareszcie teraz mogymy se dychać 
czystym luftym. 

J. N. Josiyniczanin  

  

„PRZYGODA Z TYCZKĄ” 

W dniu 30 marca 2012 roku o godzinie 17 na obiek-
tach sportowych Gimnazjum w Mazańcowicach odbyła 
się impreza sportowa pt. „Przygoda z tyczką”. Organi-
zatorami spotkania, na które zaproszono sponsorów, 
samorządowców oraz rodziców dzieci uczęszczających 
jak i mających uczęszczać do klas sportowych Gimna-
zjum w Mazańcowicach, było Gimnazjum i Uczniowski 
Klub Sportowy  Olimp. Wszystkich gości przywitała 
dyrektor Gimnazjum    w Mazańcowicach Iwona Śliwa, 
a dalszą część spotkania poprowadzili prezes UKS 
Olimp Agata Krupińska oraz trener tego klubu Piotr 
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Krupiński, którzy jednocześnie są nauczycielami wy-
chowania fizycznego w Gimnazjum w Mazańcowicach, 
w tym klas sportowych. Na spotkaniu zostały zaprezen-
towane, także w formie multimedialnej osiągnięcia 
podopiecznych UKS Olimp, którzy w większości 
uczęszczają do klas sportowych Gimnazjum  w Mazań-
cowicach. Zawodnicy UKS Olimp zdobyli dotychczas 
25 medali, licząc tylko imprezy rangi Mistrzostw Pol-
ski. Goście podczas imprezy mogli obejrzeć popisy w 
pokazach skoku o tyczce młodzieży z klas sportowych, 
jej absolwentów i za-wodników  z UKS Olimp. Spotka-
nie miało na celu przybliżenie szerokiej publiczności 
osiągnięć młodzieży  absolwentów  z klas sportowych 
Gimnazjum w Mazańcowicach i zawodników UKS 
Olimp. Jednocześnie organizatorzy zachęcali rodziców i 
dzieci do wzięcia udziału w tegorocznym  naborze do 

klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym  i piłki siat-
kowej w Gimnazjum w Mazańcowicach. Jak zapewniali 
trenerzy w klasach sportowych dba się nie tylko o 
sprawność i tężyznę fizyczną dzieci, ale również zwraca 
się uwagę na wyniki w nauce. Wielu absolwentów klas 
sportowych podjęło lub skończyło wyższe studia na 
różnych kierunkach. Należy podkreślić, że trenowanie 
różnych dyscyplin sportowych       w młodym wieku, 
poza kondycją fizyczną, wyrabia    w człowieku syste-
matyczność i upór w dochodzeniu do założonych celów. 
Młodzież z klas sportowych ma możliwość skorzystania 
z wyjazdów na różnego rodzaju imprezy i zgrupowania 
organizowane w całej Polsce. W tym roku nabór orga-
nizowany jest w zakresie lekkoatletyki oraz piłki siat-
kowej.  

 

Poniżej prezentujemy ważniejsze osiągnięcia podopiecznych  Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP 
w Mazańcowicach w latach 2008 -2012 

 

2008 
Styczeń – Halowe Mistrzostwa Polski Junio-
rów 
I-miejsce z rekordem Polski Juniorów – Natalia 
Krupińska  
III-miejsce Marcelina Wawak 
XI- miejsce Arkadiusz Świerkot 
Lipiec - Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych 
V-miejsce Justyna Hamerlak 
Sierpień - Mistrzostwa Polski Juniorów 
III-miejsce Marcelina Wawak 
Wrzesień - Mistrzostwa Polski Młodzików  
II-miejsce Artur Świerkot 
VIII-miejsce Nycz Patrycja 
Śląska Liga Młodzików – drużynowo 5 miejsce 
2009 
Styczeń – Halowe Mistrzostwa Polski Junio-
rów 
I-miejsce Natalia Krupińska 
V, VII, VIII miejsca Świerkot Artur, Rybiński 
Rafał, Świerkot Arkadiusz 
Lipiec -  Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych 
I-miejsce Natalia Krupińska 
V-miejsce Artur Świerkot 
Sierpień – Mistrzostwa Świata Kadetów 
XI-miejsce Natalia Krupińska 
 
 
 

 
2010 
Styczeń – Halowe Mistrzostwa Polski Junio-
rów 
II-miejsce Natalia Krupińska 
III-miejsce Patrycja Nycz 
II-miejsce Artur Świerkot 
Czerwiec -  Mistrzostwa Polski Juniorów Bia-
łystok, I-miejsce Natalia Krupińska 
Lipiec - Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych Zielona Góra 
I-miejsce Patrycja Nycz 
IV-miejsce Artur Świerkot 
IX-miejsce Jan Kierski 
X-miejsce Karolina Madzia 
XI-miejsce Natalia Zbijowska 
Sierpień – Mistrzostwa Świata Juniorów Ka-
nada - Natalia Krupińska 15 miejsce 
Wrzesień – Mistrzostwa Polski Młodzików To-
ruń 
IV-miejsce Anna Puzoń 
VIII-miejsce Kamil Kupka  
XII-miejsce Daria Sobolewska 
2011 
Styczeń - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
III-miejsce Natalia Krupińska 
V-miejsce Patrycja Nycz 
VIII-miejsce Artur Świerkot 
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych, V-miejsce Anna Puzoń 
Czerwiec-  Mistrzostwa Polski Juniorów Toruń 

IV-miejsce Natalia Krupińska 
V-miejsce Patrycja Nycz 
V-miejsce Artur Świerkot 
Wrzesień- Mistrzostwa Polski Młodzików Kiel-
ce 
III-miejsce Kamil Kupka 
IV-miejsce Krzysztof Jarczok 
VIII-miejsce Artur Krupka 
VII- miejsce Barbara Wizner 
VIII-miejsce Aleksandra Pasik 
Maj – wrzesień  III-miejsce drużynowo w Ślą-
skiej Lidze Młodzików 
2012     
Styczeń- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
i Juniorów Młodszych 
III-miejsce Patrycja Nycz 
III-miejsce Kamil Kupka 
VII – XI-miejsce Puzoń Anna, Barbara Wizner, 
Daria Sobolewska, Aleksandra Pasik, Alek-
sandra  Religa, Kinga Byrdy 
VII-miejsce Artur Krupka 
VIII-miejsce Michał Strok 
Pozostałe planowane ważniejsze  starty naj-
bliższym czasie: 
Czerwiec – Mistrzostwa Polski Juniorów Biały-
stok – 3 zawodników 
Mistrzostwa Polski Seniorów – 1 zawodnik 
Lipiec – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – 
10 zawodników  
 

Wojciech Zawada

„KOSMICZNA NOC ANDERSENA” 
 

Już po raz piąty w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Jasienicy w nocy z 30/31 marca spotkaliśmy się      
z młodymi Czytelnikami na imprezie pn. „Noc Ander-
sena”. Tym razem była to „Kosmiczna Noc Anderse-
na” pod hasłem „Zdobyć Wenus, zdobyć Marsa”. Że-
by wybrać się w kosmiczną podróż, przyszli „Kosmo-
nauci” musieli się odpowiednio przygotować, rozwią-
zując w formie zabawy różne zadania. 
 Na początku uczestnicy wysłuchali kilku informa-
cji o kosmosie i planetach naszego Układu Słoneczne-
go. Pierwszym zadaniem było odnalezienie biletu na 
lot w kosmos, z którym należało udać się do tzw. „sta-
nowiska obsługi pasażera”. Tu trzeba było wypić sok  

z cytryny, wykazać się znajomością kolejności planet 
w Układzie Słonecznym, przejść po linie z książką na 
głowie, nadmuchać balon i inne. Po wykonaniu 
wszystkich zadań każdy uczestnik otrzymał na stano-
wisku odprawy pozwolenie na lot rakietą. 
Zmęczeni zdobyciem uprawnień kosmonauty nasi go-
ście z apetytem spożyli wieczorny posiłek. Po kolacji 
należało uporządkować „kosmiczny rozgardiasz”, czy-
li zwinąć w kłębki splątane sznurki. 
Przed wyruszeniem w kosmos uczestnicy w dwóch 
drużynach budowali rakiety i wykonali kosmonautów 
- przewodników wykorzystując przygotowane mate-
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riały: kartonowe pudła, rolki, folię aluminiową, papier 
kolorowy, gazety i inne.  
Kolejną konkurencją sprawdzającą zręczność to prze-
bijanie balonów przywiązanych do nóg, wzbudziła ona 
wielkie emocje, a każdą porażkę dziewczęta i chłopcy 
bardzo przeżywali. Nieco spokojniejszym zadaniem 
było przygotowanie kosmicznego przysmaku.             
Z otrzymanych produktów grupy wykonały wg prze-
pisów dwa rodzaje słodyczy nazwanych „Kosmiczne 
bomby” i „Mleczna droga”. 
Przed udaniem się na spoczynek następne zadania 
miały na celu wyciszenie emocji, było to uporządko-

wanie „gwiezdnego pyłu”, czyli rozdzielanie różnych 
ziarenek, a także składanie planet z puzzli i malowanie 
przestrzeni kosmicznej. Jednak chyba największą 
atrakcją, podobnie jak w latach poprzednich, było 
wspólne „spanie” w bibliotece.  
Program „Nocy Andersena” przygotowała i główną 
prowadzącą była Pani Magdalena Waliczek, pracow-
nik GBP w Jasienicy. 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP  

 

PRZYJECHAŁA DO NAS „WRÓŻKA” 
 

Wróżką okazała się Pani Wioletta Piasec-
ka, autorka baśni, sztuk teatralnych i słu-
chowisk dla dzieci. Pani Piasecka urodziła 
się i mieszka w Elblągu, jest absolwentką 
Wydziału Historyczno-Filologicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Na spotkaniach, które odbyły się w dniach 
od 18-20 kwietnia w GBP i filiach w Ru-
dzicy, Mazańcowicach i Międzyrzeczu, 
Pani Wioletta Przybyła w stroju wróżki. 
Stroje wróżki są Jej znakiem rozpoznaw-
czym, występuje w nich w czasie spotkań 
z dziećmi, można je również znaleźć na 
okładkach książek.  
Pisarka jest osobą bardzo żywiołową, do-
skonale moduluje głosem naśladując różne 
postacie, ma świetny kontakt z dziećmi. 
Opowiadała o swoich siedemnastu wyda-
nych książkach i o tym, co Ją zainspirowa-
ło do napisania wielu z nich. 
Bardzo ważne było to, że dzieci nie tylko 
słuchały, ale aktywnie uczestniczyły w 
spotkaniach, odgadywały zagadki, rozwią-
zywały mini konkursy, brały udział    w 
teatrzyku kukiełkowym i zadawały mnó-
stwo pytań. Każde dziecko usłyszało też 
„wróżbę” dotyczącą przyszłości, na co 
dziewczynki i chłopcy reagowali śmie-
chem i brawami. Okazało się, że „nasza 
wróżka” pisze nie tylko o królewnach, 
księżniczkach, duchach, czarownicach i 
zaczarowanych krainach, ale także dosko-
nale zna się na piłce nożnej, co bardzo 
spodobało się chłopcom. 
Pani Piasecka przywiozła ze sobą książki, 
które dzieci mogły zakupić i otrzymać 
wpis z dedykacją i autografem autorki. 
Wszystkie spotkania trwały dłużej niż pla-
nowaliśmy, a nasz gość swoją otwartością 
i serdecznością podbił serca młodej wi-
downi. 

 
Maria Hareńczyk 

Dyrektor GBP
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Zarys dziejów Landeka . 
 

Landek Habsburgów (od 1802 do 1918 roku). 
W 1802 roku Ponińscy sprzedali Rudzicę (która 

wtedy składała się z następujących dzielnic:  Wielkiej     
i Małej Rudzicy, Landeku, Zalesia, Ponienki i Lary-
szówki) Komorze Cieszyńskiej. Pełniła on rolę zarządu 
nad dobrami cesarskimi w księstwie cieszyńskim. Lan-
dek, jako część Rudzicy podlegał ekonomii skoczow-
skiej. Około roku 1820 Landek uzyskał status samo-
dzielnej gminy. Z tego okresu pochodzi też najstarsza 
pieczęć gminna – widać na niej chłopa z łopatą i napis 
„1820”. Pod względem administracyjnym wioska nale-
żała od 1849 do guberni śląskiej (obejmowała Śląsk Cie-
szyński i Opawski). Śląsk Cieszyński podzielony był na 
trzy powiaty polityczne: cieszyński, bielski i frysztacki. 
W skład politycznego powiatu bielskiego wchodziły po-
wiaty sądowe: bielski, skoczowski i strumieński. Gmina 
Landek do 1918 roku należała do sądowego powiatu 
strumieńskiego. Przełożonym (wójtem) gminy w latach 
30 XIX wieku był Jan Janota. Z kolei długoletnim wój-
tem z przełomu XIX i XX wieku był Andrzej Orawiec.  

Sprawy wyznaniowe. 
Pod względem parafialnym Landek od zawsze był 

częścią parafii w Rudzicy. W okresie, gdy powstawał, 
parafia ta mogła już być w rękach protestantów, w czym 
nie mały wkład miał sam Wacław Rudzki. Taki stan rze-
czy utrzymał się do roku 1654. Wtedy to, 16 kwietnia 
kościół rudzicki został przywrócony katolikom. Od tego 
czasu Landek pozostaje w składzie parafii pod wezwa-
niem Narodzenia św. Jana Chrzciciela.  

Mieszkańcy Landeku zawsze byli bardzo pobożnym 
ludem. Przykładem tego są liczne kapliczki i krzyże 
przydrożne. Jeden z najstarszych krzyży znajduje się na 
polu państwa Orawców. Ufundowali go w 1898 roku 
Andrzej i Anna Orawcowie. Na początku XX wieku po-
wstała kapliczka na terenie dworu. Jak głosi legenda, 
ufundowali ją mieszkańcy na pamiątkę pobytu we wsi 
cesarza Franciszka Józefa i jego wojska.  Z kolei w 1909 
roku na skrzyżowaniu w centrum wioski gmina Landek 
ufundowała krzyż    z okazji jubileuszu panowania cesa-
rza. Na krzyżu umieszczono napis: „Na pamiątkę błogie-
go panowania Cesarza Franciszka Józefa I”. Ponad to pa-
rafianie z Landeku chętnie i ofiarnie pracowali na rzecz 
kościoła w Rudzicy. Wspomagali też mieszkańców Bro-
nowa, gdy ci budowali własną świątynie w latach 70 
XIX wieku.  

Szkolnictwo. 
Szkolnictwo, podobnie jak wczesna historia Lande-

ku, nierozerwalnie związane jest z Rudzicą. Tutaj funk-
cjonowała do XVII wieku szkoła parafialna. Pod koniec 
XVIII wieku uzyskała ona status szkoły trywialnej, do 
której uczęszczały również dzieci z Landeku. Było tak do 
1822 roku, gdy powstała szkoła w Iłownicy. Zostały do 
niej przypisane także dzieci landeckie. Wiadomo, że w 
okresie tym było w Iłownicy 30 uczniów, ale nie wiado-
mo ilu było z Landeku. W roku 1829 było w szkole 
iłownickiej 173 dzieci (95 chłopców i 78 dzie -wczyn). 
Hipotetycznie można założyć, że 25 % tej liczby stano-
wiły dzieci z Landeku. Wioska otrzymała własną szkołę 
dopiero w 1876 roku. Kolejna informacja o landeckiej 
szkole pochodzi z 1893 roku. Była to szkoła 1-klasowa, 
ale nieznana jest liczba dzieci. Wiadomo, że uczyły się tu 
także dzieci z Chybia – Zamachów. Na początku XX 

wieku kierownikiem szkoły był Rajmund Brachaczek. 
Religii uczył proboszcz rudzicki ksiądz Józef Karowski. 
Czasami w nauce pomagała Marta Brachaczek. Zobo-
wiązanych do nauki było 34 chłopców i 30 dziewcząt.  

Gospodarka. 
Landek zawsze był wioską typowo rolniczą. Szcze-

gólną cechą gospodarki była hodowla ryb. Prawdopo-
dobnie z uwagi na sprzyjające warunki do rozwoju tej 
gałęzi gospodarki Wacław Rudzki założył Landek.        
O tym, że u jego początków istniały już stawy świadczy 
dokument z 1564 roku. Było to zresztą niejako wpisane 
w ten region. Już bowiem książę Kazimierz II zapocząt-
kował zakładanie stawów wzdłuż Wisły, Iłownicy i Ba-
jerki. Landek był tylko jedną z wielu miejscowości, 
gdzie powstały rybniki. Dla przykładu wiadomo, że sam 
Rudzki miał także w okolicach Strumienia jeden staw.  
W XVI wieku był to bardzo dochodowy interes, jednakże 
w ciągu kolejnego stulecia, naznaczonego wojną 30-
letnią, hodowla ryb podupadła. Istniała ona w Landeku  
w dość okrojonej formie aż do połowy XIX wieku. Wte-
dy to przybył do Landeku Tomasz Dubitch (Słowak, 
1813 – 1888). Przybył on do majątku Komory Cieszyń-
skiej w Landeku (Althof) w roku 1869, aby objąć posadę 
mistrza stawowego. Był on twórcą nowego systemu ho-
dowli. Określano go mianem systemu przesadkowego. 
Polegał on  na dwukrotnym przenoszeniu narybku karpia 
do coraz to większych stawów. Dubith wynalazł ten spo-
sób dość przypadkowo: pewnego razu gwałtowna burza 
sprawiła, że przerwane zostały groble tarliska i narybek 
spłynął do większego stawu. Dopiero z czasem okazało 
się, że ryby w tym stawie bardzo szybko urosły. Dzięki 
temu systemowi udało się skrócić czas hodowli z 5 do 3 
lat. Zwiększono także wydajność stawów. To z kolei za-
początkowało reaktywację hodowli ryb w dorzeczu Wi-
sły, Iłownicy i Bajerki. Przede wszystkim w Landeku, 
gdzie większość stawów należała do Komory. Było to aż 
193 jochy i 130 sążni. Własny staw o powierzchni 6 jo-
chów miał Andrzej Kapias (numer posesji 13). Podobnie 
większość ziemi uprawnej i łąk należała do majątku Ko-
mory. Największymi gospodarzami – „siedlokami”, byli: 
Męcnarowscy, Orawcowie, Waniołki, Kapiasy i Śmieje. 
W II połowie XIX wieku w całym Landeku było łącznie 
9 koni (w tym dwa we dworze), które były wyznaczni-
kiem majętności. Pozostali mieszkańcy Landeku byli     
w większej części chałupnikami i komornikami, a także 
najemnymi robotnikami we dworze landeckim. Co warte 
odnotowania, pod koniec XIX wieku sprowadzono do 
Landeku maszynę parową, która miała ułatwić orkę.  

Ludność. 
Landek nigdy nie był wielką osadą. Około roku 1730 

mogło w nim mieszkać około 100 osób. Około 1780 roku 
liczba mieszkańców wynosiła 140 osób. W 1893 Landek 
liczył 327 mieszkańców; w 1905 było ich 347, zaś         
w 1910 zaledwie 302. 

I wojna światowa. 
Mężczyźni z Landeku zobowiązani byli do służby   

w armii habsburskiej. Pobory odbywały się w Strumie-
niu. Rekrutów w większej części kierowano do jednostek 
stacjonujących w Cieszynie: 56 i 100 pułku piechoty lub 
do 31 pułku pospolitego ruszenia. Nie znane są losy żoł-
nierzy, którzy musieli walczyć w wielkich konfliktach 
XIX wieku.  

 str.17 
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Wycieczka edukacyjna do Muzeum Lotnictwa w Krakowie 
 

Kółko lotnicze działające w Filii GOK w Międzyrzeczu Gór-
nym zorganizowało  w dniu 26 marca br. wyjazd do Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Dla członków kółka było to 
spotkanie edukacyjne. Na miejscu przywitał nas Dyrektor mu-
zeum Krzysztof Radwan i umożliwił nieodpłatnie zwiedzanie 
placówki. Muzeum zlokalizowano na terenach dawnego lotni-
ska Rakowice-Czyżyn. Gromadzi ono eksponaty związane z hi-
storią lotnictwa. Obecnie wyeksponowanych jest ponad 200 
statków powietrznych, między innymi: RWD-13,PZL M-
4,PWS-26, LWD Szpak,  cała kolekcja Jaków, Bucker Bu 131B 
Jungman, Grigoroewicz M-15,Curtiss Export Hawk II, Albatros 
B2, Aviatik C.III, Avia B.33, SAAB AJSF 37 Viggen. Można  
tam oglądać, również eksponaty z zakresu techniki lotniczej. 

Muzeum wydaje własne publikacje, orga-
nizuje imprezy o charakterze edukacyjnym. 
Jest  też uczestnikiem i organizatorem konfe-
rencji poświęconych historii lotnictwa i mu-
zealnictwu, posiada ogromną bibliotekę. 
Ekspozycja prezentuje wiele unikatowych 
samolotów między innymi jedyny ocalały na 
świecie P Z L  P 11c, który brał udział         
w walkach kampanii wrześniowej (pilotował 
go ppor Wacław Król). W muzeum można 
było również zobaczyć samoloty zbudowane 
w odległych czasach, w bielskich zakładach 
szybowcowych co dla nas, z okolic Bielska, 
było bardzo  miłym akcentem. Ciekawostką 
dla uczestników wycieczki był samolot zbu-
dowany na II piętrze bloku mieszkalnego w 
Lesznie przez Eugeniusza Pieniążka, który 
był członkiem Bielskiego Klubu Seniora 
Lotnictwa. W minionych czasach malutkim 
samolocikiem własnoręcznie zbudowanym 
typu SP P H N  Kukułka poleciał przez  Au-
strię, Węgry do Jugosławii. Potem przez 
okres 20 lat mieszkał w Szwecji. Po powro-
cie do kraju telewizja nakręciła film o prze-
życiach pilota. Media nagłośniły sprawę i je-
go historia znana jest w całej Polsce. 

               Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

 

„BLIŻEJ ZDROWIA, BLIŻEJ NATURY”. 
 

W Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Między-
rzeczu Górnym w dniu 28 marca 2012 r. odbyło się 
spotkanie  pt. „BLIŻEJ ZDROWIA, BLIŻEJ 
NATURY”. 
Prelekcję wygłosili Państwo Podoskowie z Rudzicy, 
którzy obecnie zajmują się produkcją i uprawą ziół. Są 
jedynymi plantatorami w Polsce takich ziół jak nawrot 
lekarski i wierzbownica drobnokwiatowa. W uprawie 
nie stosują żadnych  sztucznych środków chemi-
cznych. Zaczęli uprawę od małych poletek doświad-
czalnych. Obecnie wielkość produkcji dopasowują do 
istniejącego zapotrzebowania na uprawiane zioła. Ich 
uprawa znajduje się na terenie ekologicznym co zosta-
ło potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez 
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach.  
Z badań wynika, że gospodarstwo zielarskie Agroven-
tura położone jest w enklawie ekologicznej odpowia-
dającej najwyższym rygorom europejskim. We 
wszystkich zabiegach agrotechnicznych, zbiorze, su-
szeniu  i przechowywaniu, przestrzegane są najsurow-
sze wymogi jakościowe, określane odpowiednimi 
normami i zasadami stawianymi przez towaroznaw-
stwo zielarskie. Państwo Podoskowie uprawiają zioła 
stosowane w okresie przechodzenia klimakterium       
u kobiet oraz zioła stosowane przez mężczyzn przy le-
czeniu  przerostu gruczołu prostaty. Pani Aleksandra 
Podosek przekazała nam sporo wiadomości na temat 

stosowania ziół przy różnych schorzeniach, a swoje 
wypowiedzi opierała na podstawie własnych doświad-
czeń, a także czerpała wiadomości z książki autorstwa 
Marii Treben pt. „Apteka Pana Boga” Porady i prak-
tyka stosowania ziół leczniczych. Jest to światowy be-
stseler (sprzedano 9 milionów egzemplarzy). Książka 
została wydana w Austrii, tytuł oryginału „Gesundheit 
aus der Apotheke Gottes”. 
Mieliśmy możliwość degustowania czosnku niedź-
wiedziego. To zioło zbiera się wczesną wiosną w le-
sie, można z niego przyrządzić pyszną sałatkę. Stoso-
wać można go także do kanapek, do produkcji wina 
(słodzonego miodem) uodporniającego organizm. 

         Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
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PRZEZ AZJĘ CENTRALNĄ NAD BAJKAŁ 

  

W dniu 17 kwietnia 2012 r.  w Filii Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Międzyrzeczu Górnym 
odbyło się spotkanie klubu podróżnika. Mię-
dzyrzeccy  podróżnicy Wojtek Ilkiewicz i Vio-
letta Hutnik prezentowali zdjęcia  i przekazali 
relacje z wyprawy motocyklowej po Azji Cen-
tralnej i nad Bajkał. Po 58 dniach, po pokona-
niu  łącznie 22.450 km przebytej trasy,  w tym 
15.850 km na motocyklu BMW, promami 
przez Morze Czarne i Kaspijskie i  Koleją 
Transsyberyjską (do Moskwy)  gdzie ukończy-
li podróż. 
Należy jeszcze nadmienić, że musieli zdobyć wizy wjazdowe do krajów przez które przejeżdżali, czyli Azerbej-
dżan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan oraz Rosję. Więcej informacji o wyprawie 
można uzyskać wchodząc na stronę  internetową wojtektravel.pl (7-Na BMW po Azji Centralnej).Spotkanie   
cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła liczna frekwencja. 

                            Bernadeta Łuszczewska Gruszka 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

zaprasza na prelekcję pt. „Cieszyński Szlak Kobiet”, 

którą wygłosi Władysława Magiera. 

Impreza odbędzie się dnia 8 maja (wtorek) 2012 r. o godz. 18.00 

 w Fili Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym.  

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką  serdecznie zapraszamy. 

15 
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Ks. Alojzy Oleksik, dr Adam Pawlak 
 

OTO MATKA TWOJA 
 

     

Wizerunek Matki Bożej Piekarskiej 

 

Z śląskich kopalń, pól i hut, z nizin, górskich grani 
Garnie się roboczy lud do Piekarskiej Pani. 

Robotników Matko, wiary naszej siło, 

Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość. 
 

Weź Ojczyznę pod swój płaszcz przeciw wszystkim wrogom. 

Nasza praca i trud nasz niechaj jej pomogą. 
Robotników Matko... 

 

Rzekłaś kiedyś, widząc znój robotników w Kanie: 

"Czyńcie wszystko, jak Syn mój da wam rozkazanie". 
Robotników Matko... 

 

Cieśla Józef, święty mąż, w swoim trudzie szarym 
W Tobie moc znajdował wciąż, radość, siłę wiary. 

Robotników Matko...  

autor słów i melodii: bp Czesław Domin 
     
Dla każdego człowieka matka jest osobą najbliższą,    
z którą to utrzymuje przez całe życie głęboką więź 
emocjonalną i uczuciową. To matka uczy dziecka 
prawdziwych wartości i norm społeczno - moralnych. 
To ona staje się przykładem do naśladowania.           
W chwilach próby i cierpienia właśnie matka ociera 
łzy, podnosi z utrapienia i pociesza.  
     Jest miesiąc maj, czas w Kościele Katolickim 
szczególnie poświęcony czci Maryi, Matce Bożej.    
W testamencie pod krzyżem, Jezus Chrystus zwraca-
jąc się do św. Jana Apostoła mówi: "[...] Oto Matka 
Twoja... Niewiasto, oto Syn Twój..." (J 19, 26-27). W 
ten sposób Maryja staje się także i dziś naszą Matką. 
Matka Boża ma wiele określeń i wiele wizerunków. 
Wszystkie one oddają piękno i majestat Królowej 
Nieba. Matka Boża ciągle powtarza: "Uczyńcie 
wszystko cokolwiek Syn Mój wam powie..." (J 2, 5). 
To ciągłe wezwanie, by żyć radami ewangelicznymi, 
gorliwie modlić się i podejmować akty pokuty. W 
maju Matka Boża szczególnie czczona jest w Litanii 
Loretańskiej, a także w modlitwie różańcowej. Mary-
ja zarówno w Fatimie jak i w Lourdes nawołuje, by 
trwać na modlitwie różańcowej, by w ten sposób wy-
praszać pokój i przebaczenie za grzechy świata. Ró-
żaniec jest niczym innym jak sznurem, dzięki które-
mu każdy człowiek może związać się trwale z Mary-
ją. Różaniec też to pewnego rodzaju metafora naszego 
ziemskiego życia, bowiem przeplatają się w nim ta-
jemnice radosne, bolesne, chwalebne i tajemnice 
światła, a przecież nasze życie właśnie tak wygląda. 
Są chwile radosne w życiu, kiedy człowiek czuje się 
szczęśliwy, realizuje się w sposób osobisty i zawo-
dowy. Ale też przychodzą dni pochmurne i smutne, 
pozbawione nieraz optymizmu życiowego. Człowiek 
może mieć wtedy poczucie osamotnienia, zagubienia  
i izolacji społecznej. Wtedy na pewno warto przypo-
mnieć sobie o różańcu, bo to najlepsze panaceum dla 

człowieka. Modlitwa różańcowa nie musi być wcale 
łatwa, gdyż wymaga od człowieka podjęcia dużego 
wysiłku, skupienia uwagi i koncentracji. Ale wydaje 
się modlitwą najbardziej skuteczną, bo to żywa łącz-
ność Matki z Dzieckiem.  
     W maju rozpoczynają się piesze pielgrzymki do 
Sanktuariów Maryjnych. Na Śląsku rzesze pątników 
podążają szczególnie do tronu Matki Bożej na Jasnej 
Górze oraz do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach 
Śląskich. Na Jasnej Górze od wieków dokonują się 
cuda przemian ludzkich serc oraz niewytłuma-
czalnych uzdrowień ciała. Tam człowiek często pod-
nosi się z upadku i wstaje na proste nogi. Wszystko to 
dokonuje się dzięki głębokiemu zawierzeniu Matce 
Bożej i oddaniu się jej całkowicie w "macierzyńską 
opiekę i niewolę". Pielgrzymka młodzieńców i męż-
czyzn, co roku odbywa się w Piekarach Śląskich. Tam 
w ostatnią niedzielę maja, gromadzi się rzesza pątni-
ków na piekarskim wzgórzu. Przypominając sobie 
śląski etos pracy i głęboką więź rodzinną, dokonuje 
się zawierzenie siebie oraz całych rodzin Pani Piekar-
skiej.                 
     I jeszcze raz o matkach ziemskich – za portalem 
www.opoka .org.pl: 
Matki wędrujące 
Uginając się pod ciężarem toreb, siatek, tobołków 
maszerują ku stacjom, skąd wyruszają w drogę. Gonią 
wzdłuż i wszerz kraju pociągami, autobusami, w przy-
godnych ciężarówkach, złapanych na poboczu szosy. 
Wszystkie jadą w jedną stronę: do swoich dzieci          
i wnucząt. Matki wędrujące nie znają przeszkód. Zi-
ma, wiosna, jesień witają je na szlakach tęsknoty. 

Nie zapomnijmy o Nich 26 maja 
– To Ich święto!!! 
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„SPOTKANIE W KRĘGU ŚWIATŁA” 

 

W dniu 21 kwietnia 2012 r. w Filii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu odbyło się cyklicz-
ne „Spotkanie w kręgu światła” pt. Czymże jest czło-
wiek. Wykład z zakresu etyki i filozofii społecznej 
prowadził, jak zawsze ksiądz profesor Marek Uglorz. 
Imprezę uświetnił koncert Wyższobramskiego Chóru 
Kameralnego z Cieszyna. Zespół został zaproszony do 
Chaty Międzyrzecze przez samego wykładowcę. Ra-
zem z chórem z Cieszyna śpiewała Amerykanka,  na-
uczycielka języka angielskiego  Christin Kennedy. 
Trzeba przyznać, że członkami chóru są wysokiej kla-
sy młodzi śpiewacy posiadający wspaniały dobór re-
pertuaru. 

 

                 Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

 

 
Zarys dziejów Landeka (ciąg dalszy). 

 
Natomiast istnieją informację o żołnierzach, którzy wal-
czyli w C.K. Armii w czasie I wojny światowej. 

Józef Sekuła, urodzony 9 II 1873, poszedł na wojnę 
w roku 1915. Nie powrócił. Ostatnia wiadomość napłynę-
ła w roku 1918. Walczył w Albanii i tam zaginął. Miesz-
kał w Landeku pod numerem 14. 

Ludwik Gaszczyk, urodzony 29 XI 1891 roku, miesz-
kaniec Landeku 21, walczył w szeregach 100 pułku od 
1915. Na froncie wschodnim został ranny. W końcu 1916 
roku pułk został przerzucony na front włoski. L. Gasz-
czyk walczył o górę Monte Sanct Michaeli i zginął w tej 
bitwie w czerwcu 1917.  

Oprócz tych żołnierzy, na wielkiej wojnie życie straci-
li jeszcze: Jan Mikołajczyk, Mencnarowski (imię nie 
znane), Jan Orawiec, Jan Śmieja i Józef Śmieja. Nazwi-
ska czterech ostatnich znalazły się na pomniku w Rudzi-
cy, jaki został postawiony w roku 1934. Ufundowały go 
wdowy po żołnierzach z całej parafii. Po II wojnie świa-
towej pomnik został przez komunistów zbezczeszczony. 
Dopiero w roku 2010 udało się go częściowo odrestau-
rować.   

Opracował Piotr Kropka 

 

Z okazji 50-tych urodzin 

Pani Bernadecie Suchy 

wszelkiej pomyślności, radości,  

dobrego zdrowia oraz  by spełniały się  

Twoje marzenia 

życzą 

członkinie KGW 

 w Bielowicku 

80 –te urodziny świętowała 

Pani Beata Góra. 
Z tej okazji samych  

szczęśliwych dni  

życzą  

członkinie KGW  

i Rada Sołecka  

w Bielowicku 

ANKIETA 
Gdyby pojawiła się taka możliwość, czy byliby Państwo zainteresowani bezpłatną 

prenumeratą  miesięcznika JASIENICA? 
Jeśli TAK, to prosimy o kontakt mailowy:   braldo@interia.pl;   polzo@vp.pl 

lub wypełnienie kuponu, który drukujemy na stronie 21, wycięcie go i dostarczenie  
do GOK w Jasienicy lub wysłanie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

43-385 Jasienica 159 
Na Państwa głosy czekamy  do końca maja. 
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KĄCIK ROLNICZY 
Dopłaty do materiału siewnego 

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okre-
sie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać 
się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, do-
tyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, ro-
ślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego 
do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 
2011 r. do 15 czerwca 2012 r. 
 

Kwotowanie produkcji mleka 
W dniu 31 marca 2012 r. zakończył się kolejny rok kwo-
towy w Polsce, tym samym Agencja Rynku Rolnego 
przypomina podmiotom skupującym oraz dostawcom 
bezpośrednim, że 14 maja 2012 r. upływa termin na 
złożenie informacji rocznych dotyczących roku kwoto-
wego 2011/2012. 
Informacje należy składać do dyrektorów Oddziałów Te-
renowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania albo siedzibę. 
 

ARiMR  przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy 
rolnikom, którym m.in. wymarzły uprawy 

Od 2 maja  do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnio-
ski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de 
minimis) dla  rolników  i producentów rolnych, którzy           
w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku po-
nieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków 
przezimowania, w tym  w wyniku wymarznięcia.  

Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych 
ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego 
wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o po-
wierzchni upraw rolnych wymagających ponownego ob-
siania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie 
musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez 
wojewodę 
 

NOWA CHOROBA PRZEŻUWACZY 
  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że pod koniec 
2011 roku wykryto na terytorium Niemiec, Belgii oraz 
Holandii nowy rodzaj wirusa atakujący bydło, owce i ko-
zy. Od nazwy miejscowości nazwano go Schmallenberg. 
Choroba rozprzestrzenia się w Europie i w tym roku mo-
że dotrzeć do Polski.  
 Wirus jest przenoszony przez komary i kuczmany, któ-
rych okres dużej aktywności przypada na okres wiosenno 
– letni, więc w tym okresie będzie wzrastało ryzyko po-
jawienia się choroby. 
Charakterystyczne, dotąd obserwowane objawy: 
− dorosłe zwierzęta (bydło): często bezobjawowo lub go-
rączka (> 40°C), osłabienie, brak apetytu, spadek mlecz-
ności (do 50%), biegunka; wyzdrowienie zwierząt w sta-
dzie w ciągu 2-3 tygodni 
− zdeformowane i martwo urodzone zwierzęta (cielęta, 
jagnięta, koźlęta): wrodzona sztywność stawów (artro-
grypoza), małożuchwie, kręcz szyi, skolioza 
− zmiany u noworodków z wadami rozwojowymi: wro-
dzona sztywność stawów, hydrocefalia, niedorozwój cen-
tralnego układu nerwowego, odma podskórna (cielęta) 

Rolnicy Gminy Jasienica składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Jasienica 

oraz Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielsku-Białej za zorganizowanie wyjaz-

du szkoleniowego AGROTECH, który odbył się  w Kielcach w dniu 17 marca br. 

Bardzo dziękujemy 

Rolnicy Gminy Jasienica 

str.19 
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KĄCIK ROLNICZY 
 

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt 
 gospodarskich 

  Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym 

skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mię-
so, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem 

dochodu dla wielu polskich rodzin. 

Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej         

w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem          

i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodar-

stwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt. 
Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez le-

karza weterynarii produktów leczniczych powinno zakoń-
czyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten 

fakt. Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodar-

skich może skutkować utratą części lub całości dopłat 

bezpośrednich. Dokument potwierdzający leczenie zwie- 

 

 

 

rząt w gospodarstwie powinien być przechowywany 

przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien 

znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka leka-

rza weterynarii. 

Szanowni Państwo! 

Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwie-

rzęta wystawiania takiego dokumentu. Jest to Państwa 

niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii le-

czących zwierzęta gospodarskie. 

  Główny Lekarz Weterynarii  

Janusz Związek 

 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI  
I MODERNIZACJI ROLNICTWA  

przypomina o terminie składania wniosków o dopłaty 

bezpośrednie. Wniosek należy złożyć do 15 maja przez 

internet, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w 

biurze powiatowym ARiMR.  
Wniosek złożony po terminie skutkuje pomniejszoną 
płatnością. 

SZACHOWY TURNIEJ 
„JASIENICA - PETŘVALD – 

STRUMIEŃ” 
 
Dwudziestu uczniów szkół podstawowych w 
Jasie-nicy, Petřvaldzie i Strumieniu wzięło 
udział Turnieju Szachowym „Jasienica - Petř-
vald – Strumień”, który odbył się w Strumie-
niu. 
W tym gronie najlepszy okazał się Michał 
Skoneczny ze Strumienia, który w siedmiu 
partiach uzbierał 6,5 pkt. (6 zwycięstw i 1 
remis). 
Wyniki - 7 rund 
1 Michał Skoneczny SP Strumień 6,5 pkt. 

2 Tomáš Erben ZaUS Petřvald  6,0 pkt. 

3 Aleš Pekárek ZaUS Petřvald  5,5 pkt. 

4 Aleksandra Czaja SP Strumień 4,0 pkt. 

5 Maksymilian Gac SP Strumień 4,0 pkt. 

6 Marek Bdžoch ZaUS Petřvald  4,0 pkt. 

7 Hubert Czader SP Jasienica 4,0 pkt. 

8 Szymon Czakon SP Strumień 4,0 pkt. 

9 Eliška Kubešová ZaUS Petřvald  4,0 pkt. 

10 Jiří Bierski ZaUS Petřvald  3,5 pkt. 

11 Jonasz Kuminek SP Jasienica 3,5 pkt. 

12 Paweł Kenig SP Jasienica 3,5 pkt. 

13 Wiktoria Jagieła SP Strumień 3,0 pkt. 

14 Patryk Fabian SP Strumień 3,0 pkt. 

15 Jagoda Bocian SP Jasienica 3,0 pkt. 

16 Radim Bierski ZaUS Petřvald  2,0 pkt. 

17 Michalina Tomczak SP Strumień 2,0 pkt. 

18 Wiktoria Palowska SP Jasienica 2,0 pkt. 

19 Dominika Smorąg SP Strumień 1,5 pkt. 

20 Kacper Jasiński SP Jasienica 1,0 pkt. 

Autor: SRiWR  „OLZA” 
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GGEEOODDEEZZJJAA  
GABRIELA GÓRA 

IŁOWNICA 75 
Tel. 501 365 115 

(33) 8153 606 

• Mapy do celów projektowych 
• Pomiary powykonawcze budynków i przyłączy 

• Wznowienia znaków graficznych 

• Tyczenie obiektów budowlanych 

• Podziały nieruchomości 
ggdelta@gmail.com 

 

    
 

OGŁOSZENIE 
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLIŹNIE 
 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 
k. Apteki  9

00
-10

00 

k. Strażnicy OSP 10
00

-11
00 12.05. 2012r. 

(sobota) 
Pętla autobusowa – ul. Halentówka 11

00
-12

00
 

k. sklepu „Dorota” ul. Na grobli 16
45

 -  18
00

 

k. ośrodka zdrowia na pętli 18
00

 – 19
00

 

Mazańcowice 

14.05.2012 r. 
(poniedziałek) 

k. baru „Kogucik” 19
00

 – 20
00

 

k. Pana Czulaka 16
45

 – 17
30

 

k. RSP „Rolnik” 17
30

 – 18
15

 

k. OSP Międzyrzecze Górne 18
15

 – 19
00

 
15.05.2012 r. 

(wtorek) 

k. Baru „Myśliwskiego” 19
00 

– 20
00

 

k. Baru „Sekwana” 16
45 

– 17
30

 

Plac k. domu Pana Wacha 17
35

 – 18
15

 16.05.2012 r. 
(środa) 

Przychodnia weterynaryjna  ul.Leśna (Rudawka) 18
15

 – 20
00

 

k. Sklepu Franciszkowice 16
45

 – 17
30

 

k. Krzyża u Pana Goli 17
30 

– 18
00

 

k. OSP Międzyrzecze Dolne 18
00

 – 18
45

 

Międzyrzecze 

17.05.2012 r. 
(czwartek) 

Boisko piłkarskie Międzyrzecze Dolne 18
45

 – 19
30

 

USŁUGI TRANSPORTOWE WYKOPY ZIEMNE BRUKARSTWO 
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 

♦ Usługi koparko-ładowarką J.CB. 

♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 

♦ Szamba z podłączeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 

♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  

♦ Usługi dźwigowe do 18 t 
 

 

PILNIE SPRZEDAMPILNIE SPRZEDAMPILNIE SPRZEDAMPILNIE SPRZEDAM    

DOM W STANIE SUROWYMDOM W STANIE SUROWYMDOM W STANIE SUROWYMDOM W STANIE SUROWYM    

W RUDZICY NA W RUDZICY NA W RUDZICY NA W RUDZICY NA     DZIAŁCE DZIAŁCE DZIAŁCE DZIAŁCE 

12AR. CENA 130 TYŚ Z12AR. CENA 130 TYŚ Z12AR. CENA 130 TYŚ Z12AR. CENA 130 TYŚ ZŁ. Ł. Ł. Ł.     

BEZPBEZPBEZPBEZPOOOOŚREDNIOŚREDNIOŚREDNIOŚREDNIO. 

Tel.: 667130450Tel.: 667130450Tel.: 667130450Tel.: 667130450    
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                                                        Jasienica  

Zaprasza do Punktu Sprzedaży: 

� Materiał siewny  
� ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 
� NAWOZY 
� PASZE 
� węgiel ekogroszek 
� drewno opałowe 
� sprzedaż piskląt 

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

 

  

Zaprasza na: 
 

           Nowe kursy 
 

       TAŃCA WESELNEGO  
 
     oraz lekcje indywidualne   
           pierwszego tańca 
                w Jasienicy 

 
 

Kontakt:  796 295 912, 505 537 386 
e-mail: taniec.furora@gmail.com   

 

 

   

 
 

 

 

 

 

Jestem   zainteresowany(a)   bezpłatną prenumeratą  miesięcznika JASIENICA 

Imię nazwisko: ………………………………………………….………… 

Miejsce dystrybucji: � GOK Jasienica;  � Filia GOK Biery; 

 � Filia GOK Mazańcowice; � Filia GOK Międzyrzecze;   

 � Filia GOK Rudzica (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
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OFERUJE: 
nagrobki, grobowce, 

schody, parapety, 
blaty kuchenne, 

elementy kominkowe. 
 

granit, marmur 

konglomerat 

różnorodność kolorów 

szeroki asortyment 
 

NISKIE CENYNISKIE CENYNISKIE CENYNISKIE CENY    
Rudzica ul. Szkolna 542 – obok szkoły 

Tel.: 33 815 09 42 
502 050 670 

 

„ M E T A L„ M E T A L„ M E T A L„ M E T A L ---- M A X ”M A X ”M A X ”M A X ”     

Rudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  Centrum    
 

ul. Jana Chrzciciela 547 

tel.: ( 033)  815 45 84 

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

Super cena : 
- Drut spawalniczy 0,8   5 kg - 49,90 zł / brutto 
- Drut spawalniczy 0,8  15 kg -119,90 zł / brutto 
- Pianka montażowa 750 ml. - 12, 90 zł / brutto 

 
Zapraszamy  

Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 
         sobota                                800 - 1330

 

 

Coraz więcej ludzi rozumie, że zdrowia NIE mierzy się ilo-
ścią zrealizowanych recept, ale odpowiednią dietą, stylem 
życia i suplementacją w dawkach opartych na synergi-
stycznym działaniu ich składników. 
Możesz skorzystać z programu, z którego korzysta w Pol-
sce już ponad sto tysięcy zadowolonych ludzi.  
Zalety z zastosowania tego programu może zapewnić To-
bie    i Twojej rodzinie zdrowie, pokażę każdemu bezpłatnie 
możliwości i korzyści wynikające z zastosowania tego pro-
gramu.  
Tel.: 604 181 872, 33 8152808, www.flavonactiv.pl  moska-
ła@epf.pl Wiadomo, że najlepszym lekarzem jest Twój wła-
sny silny organizm to on radzi sobie  z większością chorób.  

 

Pozdrawiam wszystkich Antoni Moskała  

 

 

 
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKA”KA”KA”KA”    

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
 

Zapraszamy:   9
00

-17
00

    
       w soboty  9

00
-14

00
 

POLECAMY:  
���� kwiaty cięte i doniczkowe  ���� bukiety ślubne ����  

upominki  ���� palmy i wieńce  ���� oraz ziemię, kwiaty 

rabatowe i balkonowe, zioła  

26 MAJ DZIEŃ MAMY! 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł. brutto za m3 

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

Od dnia 16 stycznia zakład uruchamia drugi pojazd 
asenizacyjny. 

Wszelkie informacje dostępne są także na naszej stro-

nie:  www.komunalny.jasienica.pl 
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 
tel.:  603 604 333 

33 815 23 69 

Zapraszamy: 
codziennie:    8

00
-18

00
 

sobota:                  8
00

-15
00 

niedziela:            12
00

-14
00 

 

POSIADAMY W SPRZEDAŻY 
BIAŁO-CZERWONE GADŻETY EURO 2012: 
• Szaliki, 
• Czapki 
• Koszulki 
• Flagi  
• Farby do malowania 

twarzy itp. 
 

Bardzo duży wybór 
kwiatów rabatowych, 

balkonowych  
i skalniaków. 

ZIEMIA TORF KORA 
Jasienica 1072, ul Cieszyńska 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIA    
OBRACAJ  STANISŁAW  

 

Oferujemy do ubezpieczenia: 
 

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

OC przewoźnika ���� OC komunikacyjne,  
na życie i inne 

 
Agent firm: TUR „WARTA” SA � PTU SA  � 

TU „Generali” SA  � HDI „Asekuracja” SA  � 

PZM SA � TU Compensa” SA � INTERRISK   

SA �   ALLIANZ SA. � UNIKA � 
 

Biuro mieści się w Świętoszówce 45 – naprzeciw 
Poczty i Przedszkola, za Hotelem „Pod Koroną”. 

Biuro czynne:         
od poniedziałku do piątku   9

00
 - 17

00 
w soboty                            10

00  
- 13

00
 

 

Kontakt telefoniczny: 609 509 970, 697 981 573, 

(033) 827 63 53 (biuro), (033) 815 31 12 (dom), 
FAX: (033) 827 49 19,   

adres email: ubezp_obracaj@interia.pl 

                   

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

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej ofe-
rujemy najtańszy kompleksowy zakres usług: 

� autokarawan � wieńce i wiązanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju �  

 sprzedaż  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni � 

� możliwość kremacji zwłok � 

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

 

 
 

PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, 
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14 
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4 

7 

12 

27 kwietnia 2012 roku został otwarty kompleks sportowy 
Orlik 2012  

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
 w Międzyrzeczu Górnym 

więcej w następnym numerze 


