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„I otworzy się XXI i XXII wiek,  
dla pomyślnej prosperity Gminy Jasienica”.  

 

GMINNA STREFA EKONOMICZNA 
ROZMOWA Z WÓJTEM JANUSZEM PIERZYNĄ 

 
Red.(R): Jak postępują pra-
ce na terenie, który docelo-
wo ma być Gminną Strefą 
Ekonomiczną?          
Wójt Janusz Pierzyna (JP): 
Odpowiadając na to pytanie, 

słowami można bardzo prosto to określić. Nato-

miast w rzeczywistości jest to bardzo długi i złożony 

proces, gmina zakupiła 71 hektarów gruntu za jeden 

milion trzysta tysięcy złotych, ze środków budżetu 

gminy. Był to 2007 rok. Do 2011 roku trwały prace 

związane z przekwalifikowaniem terenu z rolnego 

na teren przemysłowo-usługowy. Należało więc 

zmienić studium zagospodarowania, następnie plan 

zagospodarowania przestrzennego i obydwa te do-

kumenty musiały być zaopiniowane przez Regional-

nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

i wszystkie służby odpowiedzialne w naszym pań-
stwie za urbanistykę i przyjęcie tych planów. Data 

23 września 2011 roku, decyzja została uprawo-

mocniona i teren uzyskał status przemysłowo-

usługowego z możliwością zabudowy, dało to moż-
liwości wzbogacenia go o następne elementy, które 

zachęcało przyszłych inwestorów do realizacji po-

szczególnych programów. I tak rozpocząłem działa-

nia przygotowawcze zmierzające do budowy infra-

struktury drogowej wewnątrz tego terenu. Należało 

wykonać wstępny projekt podziału na działki do za-

gospodarowania, jak również zlecić wykonanie kon-

cepcji zagospodarowania, co zostało już wykonane. 

Następne prace biegły w kierunku przeprowadzenia 

przetargu. Przetarg został już ogłoszony na wyko-

nanie projektu budowlanego z pozwoleniem na bu-

dowę infrastruktury, czyli dróg dojazdowych od 

dróg powiatowych. Na to zadanie staramy się pozy-

skać środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego. 

Jeżeli je dostaniemy, podejmiemy  przebudowę dróg 

od Mazańcowic, w kierunku Międzyrzecza i terenu 

na którym ma powstać Gminna Strefa Ekonomiczna. 

Następnie wybudowanie około 600 metrów drogi 

łączącej teren strefy z drogą powiatową. Dodatkowo 

projekt  przewiduje wybudowanie sieci energetycz-

nej, sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanaliza-

cyjnej jak również sieci odwadniającej – deszczów-

ki. Kalkulacja szacunkowa kosztów w granicach 28 

milionów złotych. 

(R): Z czego wynika tak duże tempo oraz przy-
spieszenie prac projektowych  i wykonaw-
czych? 

(JP): Wynika to z tego, że 3. września Marszałek 

Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinan-

sowanie stref na terenie województwa śląskiego. 

Wcześniej trzeba było otrzymać zgodę Podstrefy 
Jastrzębsko-Żorskiej na ewentualne przyjęcie na-

szych terenów do Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. Uzyskałem pozytywną decyzję 
Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej, która wniosła ten 

temat na posiedzenie Zarządu Katowickiej Specjal-
nej  Strefy Ekonomicznej  S.A., który wyraził zgodę 
na włączenie  naszych terenów do strefy katowic-

kiej. Daje nam to duże możliwości  dalszego rozwo-

ju, gdyż wszyscy inwestorzy działający na jej terenie 

mają możliwości uzyskania do 40% ulg podatko-

wych płaconych do budżetu państwa. Te wszystkie 

prace to długi proces, ale przynosi wielką satysfak-

cję. 
Jesteśmy w trakcie ogłoszenia przetargu na projekty 

budowlane. Po jego zakończeniu będziemy mieli do-

kumentację do wykorzystania. Jeżeli uda się nam 

pozytywnie przejść konkurs w urzędzie marszałkow-

skim, a z tego co wiem jest ponad 170 milionów zło-

tych na całe województwo śląskie, to myślę, że uzy-

skamy te 28 milionów, które są nam potrzebne, zwa-

żywszy że nasz obszar jest jednym z największych   

w strefach województwa śląskiego. Jeżeli dojdzie do 

przyznania tych środków to myślę, że lata 2013-

2014 będą latami wykonania tej infrastruktury. Gdy 

będą trwały prace budowlane wystąpimy do mini-

stra, by zgodnie z opinią i wnioskiem Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., włączyć ob-

szar Gminy Jasienica do strefy katowickiej, bo osta-

teczną decyzję wydaje minister.   

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

Gdy tak się stanie będzie to teren przygotowany, 

uzbrojony, do pozyskiwania inwestorów gdzie będą 

mogli budować swoje firmy, zatrudniać pracowni-

ków. I otworzy się XXI i XXII wiek, dla pomyślnej 
prosperity Gminy Jasienica.  
Tak, że następne pokolenie może być spokojne        

o rozwój Gminy Jasienica, o finanse, o jej dochody. 

Ta strefa będzie przynosić wpływy do budżetu gmi-

ny. Kiedy teren ten uzbroimy i będziemy mieli moż-
liwość zbycia go, to wpływ do budżetu gminy będzie 

znaczący.  

Dzisiaj wartość tego terenu, gdy jest już przekwali-

fikowany, jest kilkadziesiąt razy większa niż wartość 
zakupu. Robimy wszystko, żeby  tę wartość podnieść 
jeszcze bardziej przez budowę odpowiedniej infra-

struktury. To proces wieloletni, a efekty tego będą 

widoczne w przyszłości. 

(R): A jakie jeszcze ma Pan pomysły na przy-
szłość? 
(JP): Przyszłość – no, to co jest w budżecie gminy 

jest widoczne i to realizujemy. Natomiast od myśle-

nia o przyszłości nikt mnie nie zwolni i stale o niej 

myślę, stawiam sobie różne zadania. Gdybym tego 

nie robił, byłbym niepotrzebny. I tak myślę o pozy-

skaniu środków na zewnętrzne siłownie, usytuowa-

ne przy placach zabaw, które wzbogaciłyby infra-

strukturę i umożliwiły osobom towarzyszącym dzie-

ciom skorzystanie z możliwości rekreacyjnych. My-

ślę tu o rodzicach, dziadkach i opiekunach naszych 

milusińskich. Na terenie gminy planuję pięć takich 

siłowni na świeżym powietrzu. Końcówka roku 

przyniesie odpowiedź, czy takie pieniądze uda się 
pozyskać. Chodzi tu o kwotę 400 tys. złotych, a przy 

wsparciu środkami własnymi 200 tys. zł. udałoby 

się te pięć siłowni wybudować. 
 Mamy zamiar zmodernizować oświetlenie 

uliczne przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania. 

Wartość 670 tys. zł. plus środki własne, to jest        

w granicach 1 miliona złotych.  Całość inwestycji 

zamknie się w granicach 1,4-1,5 mln złotych. Mo-

dernizacja polegać będzie na wymianie obecnego 

oświetlenia  na oświetlenie ledowe. Będzie to miało 

wpływ na infrastrukturę rozrywkową oraz na 

zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. 

 Jesteśmy w trakcie rozpoczęcia prac przed 

przystąpieniem do projektowania dalszych odcin-

ków chodnika przy ulicy Strumieńskiej przez Lokal-

ną Grupę Rybacką. Będziemy mieli możliwość po-

zyskania dla Gminy Jasienica 2 milionów złotych 

na realizację tego zadania. Jest to przy drodze po-

wiatowej, ale patrząc realnie, nie mamy szans na 

wykonanie tego przez powiat. To bardzo niebez-

pieczny odcinek drogi i najważniejsze jest tutaj bez-

pieczeństwo pieszych. 

 Cieszy mnie fakt że Lokalna Grupa Rybacka za-

funkcjonowała. Ja jako wiceprezes tej grupy muszę 
powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, szcze-

gólnie z pracowników biura, że są na tyle kompe-

tentni i potrafią realizować zadania i wychodzić 
naprzeciw szybko zmieniającym się  przepisom, 

abyśmy mogli dostosowywać swoje możliwości do 

przepisów i korzystać ze środków, które zostały nam 

przydzielone.  
Dziękuję za rozmowę 

  R. Bożko 

Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy     
oraz oraz oraz oraz     

GazdowieGazdowieGazdowieGazdowie    
GraGraGraGrażyna i Wiesław Karetowie 

zapraszajzapraszajzapraszajzapraszają na na na na    

DODODODOŻYNKI GMINNEYNKI GMINNEYNKI GMINNEYNKI GMINNE    
które odbktóre odbktóre odbktóre odbęddddą si si si się    

w niedzielw niedzielw niedzielw niedzielę 9 wrze 9 wrze 9 wrze 9 września 2012 r.nia 2012 r.nia 2012 r.nia 2012 r.        
w Jasienw Jasienw Jasienw Jasieniiiicy.cy.cy.cy.    

 

Szczegóły na plakatach 
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WÓJT GMINY JASIENICA 
zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207 poz. 2108) 

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości  

1. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego jest prawo własności niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jasienica. Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyj-
nym Mazańcowice, objęta księgą wieczystą KW BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-
Białej, Wydział Ksiąg VII Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 1814/4 o pow. 0,0090 ha. 
Działka zlokalizowana jest w Mazańcowicach. Ma kształt regularnego czworoboku. Jest mała i przylega do drogi 
od strony południowo-zachodniej. Charakteryzuje się niewielkim spadkiem, w tym samym kierunku. Na działce 
posadowiony jest słup wysokiego napięcia. Działka jest porośnięta roślinnością trawiastą. W sąsiedztwie działki 
znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Media: częściowe, w granicach działek sąsied-
nich. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Mazańcowice, za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienni-
ku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r. dz. 1814/4 znajduje się w terenie ozna-
czonym symbolem „3 UC”o podstawowym przeznaczeniu jako tereny koncentracji usług obsługi ludności. Ob-
ciążenia i zobowiązania: brak.  

2. Cena wywoławcza, netto dz. 1814/4 – 5.130,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).  
 Podana przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT 23%. 

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 września 2012r. o godzinie 12:15 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu 
Gminy Jasienica  (I piętro). 

4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto tj. 256,50 zł należy wpłacić w pieniądzu do dnia 19 września 
2012r. 
na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100. Dowód wniesienia 
wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 08 czerwca 2012r., opublikowany na stronie internetowej 
www.bip.jasienica.pl. oraz w prasie lokalnej (Dzienniku Zachodnim) w dniu 08 czerwca 2012r. 

6. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczest-

ników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta 
nie spełnia warunków przetargu. 

8. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 
9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zbycia prawa wła-

sności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo 
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od dnia, odpowiednio: 
a) odwołania przetargu, 
b) zamknięcia przetargu, 
c) unieważnienia przetargu, 
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu  
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 

11. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność. 

12. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „I Przetarg – dz. 1814/4 w Mazańcowicach” 
– w Urzędzie Gminy Jasienica do dnia 21 września 2012r. 

13. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Pani Gabriela Handzel-Gruda i Pani Marta Zmełty (Urząd 
Gminy Jasienica, pokój nr 105, tel. (033) 8 152 231 wew. 126) w godzinach pracy Urzędu Gminy:  
od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek,  
od 700 do 1600 – wtorek, 
od 700 do 1400 – piątek. 

14. Oferta powinna zawierać:  
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny 

podmiot, 
b) datę sporządzenia oferty, 
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. 

15. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. 
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SREBRNA KOSA DLA JASIENICY 
 

W połowie lipca w Piątkowicach w powiecie nyskim 
odbył się XII Turniej Żniwowania Metodami Tradycyj-
nymi „Złota Kosa 2012”. Celem imprezy jest pielęgno-
wanie tradycji i przy okazji doskonała lekcja historii. Po 
raz czwarty w turnieju udział wzięła reprezentacja 
Gminy Jasienica. „Kilka lat temu nawiązaliśmy kontak-
ty z Jasienicą Dolną, sołectwem Gminy Łambinowice i 
szybko okazało się, że oprócz wspólnej nazwy, łączy 
nas wiele więcej”- wspomina Wójt Janusz Pierzyna-„ 
Od tego czasu nasza drużyna jest zapraszana na „Złotą 
Kosę” i z powodzeniem walczy z tamtejszymi sołec-
twami”. Dwa lata temu żniwiarze z Jasienicy wywal-
czyli „Brązową Kosę”, rok temu srebrną, a jako że ape-

tyt rośnie w miarę jedzenia, teraz jechali z nadzieją 
zdobycia najwyższego trofeum.  Silną reprezentację 
tworzyli Maria Głuc-Mrzyk - sołtys Międzyrzecza Gór-
nego, Jadwiga Marekwica, radna Zofia Polok, sołtysi  
Jasienicy, Iłownicy i Landeku - Bronisław Szalbot, 
Franciszek Marekwica i Kazimierz Majcher.  O oprawę 
i dobrą kondycję dbały panie Jadwiga Majcher, Krysty-
na Biela i radna Mirosława Hawełek. 

Podczas turnieju rozgrywane są cztery konkurencje: 
żęcie sierpem, koszenie kosą, młócenie cepem i klepa-
nie kos.  Jurorzy oceniają szybkość i dokładność wyko-
nanych zadań, dodatkowe punkty można zdobyć także 
za prezentację drużyny. W tegorocznej edycji „Złotej 
Kosy” wzięło udział 11 drużyn, zatem konkurencja była 
spora.  Reprezentantom Gminy Jasienica nie udało się 
co prawda zdobyć  pierwszego miejsca, ale nie było go-
rzej niż rok temu. Po raz kolejny zdobyli tytuł wicemi-
strzów, a w dwóch z czterech konkurencji byli najlepsi. 
W żęciu sierpem bezkonkurencyjna była radna Zofia 
Polok, która udowodniła, że sierpem operuje nie gorzej 
niż piórem w naszej gazecie, a w  klepaniu kosy  szans 
rywalom nie dał Bronisław Szalbot.  Nagrodzona dru-
żyna z Gminy Jasienica zapowiada, że najbliższe mie-
siące przeznaczy na ostre trenowanie i za rok powalczy 
o „Złotą Kosę”. 

Tekst i foto: Jakub Mazur 

 

Nasz „wóz dożynkowy” 

Franciszek Marekwica i Kazimierz Majcher w akcji 

Bronisław Szalbot nie daje szans rywalom 

„Srebrna kosa”  nasza 

Finał koszenia 
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WÓJT GMINY JASIENICA 
zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r. Dz. U. 
Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) 

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości  

1. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego jest prawo własności niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jasienica. Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyj-
nym Mazańcowice, objęta księgą wieczystą KW BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-
Białej, Wydział Ksiąg VII Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 1814/1 o pow. 0,0081 ha. 
Działka zlokalizowana jest w Mazańcowicach. Ma kształt regularnego czworoboku. Jest mała i przylega do drogi 
od strony południowo-zachodniej. Charakteryzuje się niewielkim spadkiem, w tym samym kierunku. Na działce 
posadowiony jest słup wysokiego napięcia. Działka jest porośnięta roślinnością trawiastą. W sąsiedztwie działki 
znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Media: częściowe, w granicach działek sąsied-
nich. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Mazańcowice, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r. dz. 1814/1 znajduje się w tere-
nie oznaczonym symbolem „3 UC”o podstawowym przeznaczeniu jako tereny koncentracji usług obsługi lud-
ności.  
Obciążenia  i zobowiązania: brak.  

2. Cena wywoławcza, netto dz. 1814/1 – 4.617,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100).  
 Podana przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT 23%. 

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 września 2012r. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu 
Gminy Jasienica (I piętro). 

4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto tj. 230,85 zł należy wpłacić w pieniądzu do dnia 19 września 
2012r.  
na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100. Dowód wniesie-
nia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 08 czerwca 2012r., opublikowany na stronie internetowej 
www.bip.jasienica.pl. oraz w prasie lokalnej (Dzienniku Zachodnim) w dniu 08 czerwca 2012r. 

6. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczest-

ników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta 
nie spełnia warunków przetargu. 

8. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 
9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zbycia prawa 

własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo 
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od dnia, odpowiednio: 
a) odwołania przetargu, 
b) zamknięcia przetargu, 
c) unieważnienia przetargu, 
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu  
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. 

11. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność. 

12. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „I Przetarg – dz. 1814/1 w Mazańcowi-
cach” – w Urzędzie Gminy Jasienica do dnia 21 września 2012r. 

13. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Pani Gabriela Handzel-Gruda i Pani Marta Zmełty (Urząd 
Gminy Jasienica, pokój nr 105, tel. (033) 8 152 231 wew. 126) w godzinach pracy Urzędu Gminy:  
od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek,  
od 700 do 1600 – wtorek, 
od 700 do 1400 – piątek. 

14. Oferta powinna zawierać:  
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub 

inny podmiot, 
b) datę sporządzenia oferty, 
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. 

15. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. 
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… Z   G Ó R K… Z   G Ó R K… Z   G Ó R K… Z   G Ó R K I … I … I … I …    
Z najczystszego źródła 

 
Jedno jest pewne: wszystko przemija, zmienia się, 

przepoczwarza, umiera, by mogło rodzić się nowe… 
Wystarczy spojrzeć w lustro, na stare fotografie, za 
okno i w głąb siebie, by tę banalną prawdę jeszcze raz 
sobie uzmysłowić. Przemija to, co piękne i brzydkie; 
to, co dobre i złe; to, co duchowe i materialne… 
Przemija, by ustąpić miejsca, usunąć się w cień, dys-
kretnie wycofać się ze sceny, bo nowe pcha się na 
świat, rozpycha łokciami, aby tylko zaistnieć… 
   Przemija i nasz język, słowo, które „było na począt-
ku”. Pewnie dlatego, na przekór przemijaniu, próbu-
jemy ocalić to, co w nas najprawdziwsze. Tak właśnie 
jest z gwarą – językiem przodków, mową lokalnych 
społeczności – która świadczyła o odrębnościach na-
szych małych ojczyzn, która najpiękniej różniła, by łą-
czyć pokolenia, by słowa: rodzina, dom, ojczyzna wy-
pełniane było autentyczną treścią. 
   Jakie to szczęście, że są jeszcze wśród nas ludzie, 
którym udaje się rzecz niezwykła, prawie niemożliwa 
– jeszcze raz wstępować do rzeki, której wody dawno 
odpłynęły, jeszcze raz zaszumieć liśćmi wiekowego 
dębu, po którym śladu nie zostało, na nowo zalśnić 
promieniami słońca, które już dawno rozpłynęło się w 
czasie i przestrzeni. Wszak są wartości nieprzemijają-
ce, takie, że nawet czas można zatrzymać i zawrócić, 
by polami zielonymi, powszednimi dniami, gorącymi 
sercami i pamięcią przodków owocować stokrotnie     
i nie na darmo. Dusza się raduje, gdy słyszy się jesz-
cze piękną mowę Śląska Cieszyńskiego, która prze-
trwała stulecia, przekazywana z pokolenia na pokole-

nie, by świadczyć o polskości 
tych ziem – mimo, że pod ob-
cym panowaniem – która scala-
ła ludzi najmocniej jak tylko 
można, bo nie nakazem i przy-
musem, ale świadomością i po-
trzebą, głodem prawdy i praco-
witością, i przywiązaniem do 
tej piastowskiej ziemi. 
   Wydawać się może niektórym, że dzisiaj mówienie i 
pisanie gwarą to przeżytek i dziwactwo. Nic bardziej 
mylnego, bo piękno i mądrość są zawsze takie same, a 
piękno języka Ojców pięknieje jeszcze bardziej z cza-
sem, bo coraz go mniej, choć jeszcze powraca we 
wspomnieniach i w pojedynczych słowach, czy tuła 
się po górskich siołach i niesie ku dolinom spóźnio-
nym echem… Można się wprawdzie zastanawiać: po 
co dzisiaj gwara? Ale to tak, jakbyśmy podawali w 
wątpliwość pamięć o Reju i Kochanowskim, Mickie-
wiczu i Słowackim… Po co???  Bo z Niej jesteśmy!    
I biedni ci ludzie, którzy nie pamiętają rodzinnych 
gniazd, matczynego ciepła, ojcowskiej czułości… 
Bo wypływa z najczystszego źródła – zrodzona z mi-
łości do ziemi i prawdy. 
Widać to tym wyraźniej w tych czasach, gdy nawet     
z ważnych trybun i z żebraczych nizin pada to żałosne 
hasło:  tam moja ojczyzna, gdzie są pieniądze. 

 
Juliusz Wątroba 

Stary zwyczoj dożynkowy. 

 
„Zahuczały góry, zahuczały lasy, 

kaj sie nóm podziały starodowne czasy.” 
 

Witóm piyknie. 
 

Kie to łostatnióm fure z pola gazdowego do stodoły sie sklu-
dziło, była łóna piyknie łustrojono bandliczkami, gałónzkami,    
a kwiyciym umajono, dziywki zaś miały do gazdów szumny wiy-
niec łuwity. Muzykańci, kierzy byli też na tóm łuroczystość na-
pytani, zaczyli grać, ludzie zaś ze śpiywym szli ku chałpie gaz-
dowej, kaj miała sie łodbyć cało łuroczystość dożynkowo. Gaz-
dowie łobleczóni w piykny, cieszyński strój wyszli na plac, coby 
powitać żniwiorzy. Wszyscy zaczyli śpiywać: „Czego chcesz od 
nas Panie za Twe hojne dary...” dziynkujónc w tyn sposób Pa-
nu Bogu za dobry łurodzaj.  

Po zakóńczonej pieśniczce zaczyli śpiywać na nowo na 
cześć gazdów: „Wiwat, wiwat zaśpiywejmy, gazdoszkowi cześć 
łoddejmy, aby nóm też dłógo żyli i do ludzi szczodrzy byli. 
Przynoszymy w darze kłosy i śpiywómy pod niebiosy. Szczyńść 
wóm gazdo z waszóm rodzinóm, dziel sie chlebym z czeladzi-
nóm.”  

Gazda po tej pieśniczce witoł piykie wszystkich: Drodzy robot-
nicy, parobcy, chłapcy, dziewczynta, chcym wóm podziynko-
wać z całego serca za waszóm pumoc, kierejście nie szczyn-
dzili w latosi żniwa, nie łodmówiliście nigdy pumocy kie było 
trzeja skludzać do stodoły, a czorne chmury, kiere sie łukozały 
nad Skoczowym, gibko sie zbliżały ku nóm. Nie było czasu co-
by lecieć łod chałpy do chałpy i pytać o pumoc, wyście bez 
żodnego pytanio wyskoczyli wszyscy z chałup, nie jyno ci w sile 
wieku ale też starzycy i dziecka, coby ratować plón. „Błogosła-
wione rynce jak ich je wiyncyj”. Dziynki wóm ty ziorka, kiere zo-
stały przez nas zasiote, a Pónbóczek ich łopatrowoł i doł 
wzrost, zostały łuratowane i do stodoły skludzóne. Z nowej 
mónki bydzie doś chleba, kierego styknie do wszystkich. Jesz-
cze roz wóm piyknie dziynkujym. Pónbóczek wóm zapłać. 

Po tej przemowie dziywki i pachołcy starym zwyczajym 
wrynczyli gazdóm wiyniec i chlyb z latosij mónki, a jedyn z pa-
chołków tak zaczył:  

str. 9 
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Promocja reprintu tekstów wydanych z mapą Polski Wacława Grodeckiego  
na zamku w Grodźcu  

 
Comiesięczne spotkania Koła Macierzy w Grodźcu 

i różne imprezy temu towarzyszące cieszą się coraz 
większą popularnością zarówno wśród jego członków, 
jak i mieszkańców okolic. Jednakże   w  czerwcu br.,  
w naszym Kole miało miejsce szczególne wydarzenie.  

Była to uroczysta promocja książki zawierającej re-
print broszury do sporządzonej w 1557r., a wydanej 
rok później w Bazylei, Mapy Polski, autorstwa Wa-
cława Grodeckiego herbu Radwan, wybitnego karto-
grafa wywodzącego się z Grodźca. Broszura zawiera, 
oprócz Listu Dedykacyjnego Mapy Polski Królowi 
Zygmuntowi Augustowi II, także List Polecający z 
wywodem o pochodzeniu Polski autorstwa Filipa  Me-
lanchtona, XVI – wiecznego, znanego wówczas w ca-
łej Europie humanisty. Do naszych czasów zachowały 
się jedynie trzy egzemplarze tego unikatu.  

Józef Król, członek naszego koła i zarazem jego 
wiceprezes, z zamiłowania historyk,  odnalazł jeden    
z nich w zbiorach Biblioteki PAN na Zamku  w Kór-
niku, a następnie zabiegał o jego udostępnienie. Celem 
było spopularyzowanie tej zasługującej na uwagę bro-
szury poprzez wydanie jej w większym nakładzie wraz 
z polskim tłumaczeniem tekstów.  Opatrzył ją wstę-
pem oraz przypisami. Było to możliwe dzięki wspar-
ciu finansowemu Województwa Śląskiego. Jak pisze  
Józef Król, „Swój niebagatelny udział posiada także 
Fundacja im. Wacława Grodeckiego, mająca swoją 
siedzibę w zamku grodzieckim – miejscu narodzin au-
tora mapy, która powstała z inicjatywy przedsiębiorcy 
oraz miłośnika historii i kultury regionu, Michała 
Bożka”.       

Prace związane z wydaniem reprintu, aż po jego 
efekt końcowy, są zasługą  Józefa Króla, któremu do 
współpracy nad publikacją udało się pozyskać wiele 
osobistości związanych ze światem nauki i kultury. Do 
zacnego grona należą: kustosz grodzieckiego zamku  
Mariusz Makowski, ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz 
oraz prof. dr hab. Idzi Panic jako recenzenci pracy. 
Druk z prawdziwym kunsztem drukarskim  wykonała 
Drukarnia Małysz z Górek Wielkich. 

Promocja Reprintu ze zrozumiałych względów nie 
mogła odbyć się w innym miejscu, jak tylko  w nie-
dawno odnowionych przez jego obecnych właścicieli, 
Państwa Zuzannę i Michała Bożków, salach zamko-
wych. Dzięki Ich gościnności na promocji pojawiło się 
wielu zacnych gości i niemal cała rodzina Państwa 
Bożków. Oprócz już wyżej wymienionych osób, go-
śćmi m. innymi byli także poseł na Sejm RP Czesław 
Gluza, radny Sejmiku Wojewódzkiego prof. dr hab. 
Karol Węglarzy, dyr. Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
Marian Dembiniok,  przedstawiciele Zespołu Historii 
Kartografii Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii 
Nauk z jej przewodniczącym dr Radosławem Skryc-
kim, red. Polskiego Przeglądu Kartograficznego Je-
rzym Ostrowskim i członkami: dr Lucyną Szaniawską 
oraz dr Jarosławem Łuczyńskim, i wielu innych, któ-
rych nie sposób wymienić.  

Spotkanie poprowadził kustosz zamku Mariusz 
Makowski. Przypomniał on historię rodu Grodeckich,    
a w szczególności osobę samego autora Mapy Polski       

i wydanej do niej broszury, Wacława Grodeckiego. 
Józef Król opowiedział o powstawaniu reprintu, dzię-
kując jednocześnie sponsorom i wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do jego powstania. Miłym prze-
rywnikiem było odczytanie przez aktora Teatru Pol-
skiego w Cieszynie Bogdana Słupczyńskiego frag-
mentów tychże historycznych tekstów. Ciekawość 
wzbudziły, jak zawsze, opowiadania właściciela zam-
ku i zarazem prezesa „Ustronianki”   Michała Bożka, 
o odzyskanych i odrestaurowanych w ostatnich cza-
sach dziełach sztuki, zbiorach amunicji, pradawnych 
naczyniach, porcelanie i przeróżnych bibelotach. Rów-
nież plany na przyszłość związane z zamkiem, o któ-

rych chętnie opowiadał, cieszyły się wielkim zaintere-
sowaniem. I jak zawsze, podczas spotkań członków 
Koła Macierzy w zamku, nie obeszło się bez poczę-
stunku ufundowanego przez jego właścicieli. Na ko-
niec uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do obej-
rzenia kolejnych dwóch nowych, odrestaurowanych 
sal na parterze. W jednej z nich znalazł się kącik po-
święcony Wacławowi Grodeckiemu, gdzie zgroma-
dzono pozostałe po słynnym kartografie pamiątki        
i publikacje. Swoje miejsce, a jakże, ma też tu Józef 
Bożek z Bier, mechanik i wynalazca maszyny paro-
wej, spowinowacony z obecnym właścicielem zamku. 
Zachowane po nim pamiątki, głównie fotografie, od-
zyskały dawny blask poprzez odpowiednią konserwa-
cję i wyeksponowane zostały na jednej ze ścian w nie-
dawno odnowionej sali na parterze. Nie mogło też 
oczywiście zabraknąć kącika sakralnego, gdzie zgro-
madzono obrazy i figurki kościelne. 

Na uwagę być może zasługuje również fakt, iż wy-
danie Reprintu zbiegło się poniekąd w czasie z 3. 
rocznicą powstania grodzieckiego Koła Macierzy. Zaś 
publikacja przygotowana przez Józefa Króla jest już 
211. z kolei, wydaną przez Towarzystwo Miłośników 
Regionu Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Należy także 
dodać, że wszyscy przybyli na prelekcję obdarowani 
zostali darmowym egzemplarzem nowowydanej 
książki. Nie ukrywali przy tym podziwu dla Józefa 
Króla za jego wielkie zaangażowanie i poświęcenie, 
jakie włożył w powstanie Reprintu. 

Oprac. Renata Moczała



sierpień 2012  9 

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY. 
 

W kwietniu br. Gminna Biblioteka Publiczna   
w Jasienicy ogłosiła konkurs fotograficzny pt. „ Na-
si ulubieńcy, czyli zwierzęta domowe w obiekty-
wie.” 

Na konkurs wpłynęło 15 zdjęć ukazujących ulu-
bione pieski i kotki. 

 Dnia 25 czerwca odbyło się podsumowanie 
konkursu, zdaniem jury wszystkie prace były cie-
kawe i zasługujące na uwagę. Komisja konkursowa 
przyznała 5 nagród. Jedną główną i cztery wyróż-
nienia. Pierwsze zajęła Jolanta Szczugiel za zdjęcie 
pt. „Ale zabawa” 

Wyróżnienia otrzymali: Renata Sadlik – 
„Kumple”, Paulina Nycz – „Południowa sjesta”, 

Klaudia Hawełek – „Świat oczami psa”, Edward 
Cichy – „Rodzinka”. Gratulujemy nagrodzonym. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu 
za udział i nadesłane prace. 

Pragnę zasygnalizować, że w kwietniu 2013 ro-
ku ogłoszony zostanie kolejny konkurs fotograficz-
ny, którego tematem będą kwiaty wiosenne. 

Zapraszam do obejrzenia tegorocznych prac 
konkursowych w GBP w Jasienicy. 
 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP 

  

 

POEZJA DLA LUDZI WRAŻLIWYCH. 
 

W letnie burzowo-deszczowe popołudnie, 17 lipca gościliśmy w Gminnej   
Bibliotece Publicznej w Jasienicy poetkę z Przasnysza, Panią Krystyną Milcza-
rek, z którą skontaktowała nas Pani Emilia Żur. 

Pani Milczarek pisze opowiadania, skecze, ale najchętniej już od ponad dwu-
dziestu lat pisze wiersze. Swoje utwory wysyła na konkursy poetyckie, otrzymu-
jąc niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia. Pierwsze kroki literackie stawiała 
Pani Krystyna w Żyrardowskich Warsztatach Literackich z prowadzącym Je-
rzym Paruszewskim. Wiele z tekstów ukazało się drukiem w dwóch indywidu-
alnych zbiorach pt. „Witaj smutku” i „Dla Ciebie Panie” oraz w zbiorowych 
wydaniach poezji pt. „Gore”, „Umajona Mława”, „Zbliżenia”, „Na receptę”. Pa-
ni Krystyna mówi o sobie, że nie pisze dla nagród i zysku, lecz chce dać lu-
dziom trochę radości i w miarę swoich możliwości służy społeczeństwu.          
W 2000 roku zakłada Klub Literacki „Przaśnik” działający do dziś. Organizuje 
okolicznościowe, rocznicowe wieczorki poetyckie dla mieszkańców Przasnysza. 

Tematów do twórczości dostarcza Jej życie. Pisze wtedy, kiedy coś bardzo 
przeżywa, a wiersze powstają w dziwny sposób np. w czasie „mycia naczyń”, 
przed snem, podczas spaceru. Chociaż jest życiową optymistką, wiersze Pani 
Milczarek są poważne, smutne, nostalgiczne, co spowodowane jest życiowym 
doświadczeniem. Mimo wakacyjnej pory nasi wierni uczestnicy spotkań dopisa-
li, a wiersze Pani Krystyny bardzo się podobały i skłaniały do refleksji.  
                   Maria Hareńczyk Dyrektor GBP 

 

Stary zwyczoj dożynkowy (ciąg dalszy). 
 
- Doś sie chleba łurodziło na tej naszej niwie, jyno go też gaz-
doszku dzielcie sprawiedliwie, by do kożdej chałpy, kożdej iz-
beczki przyszły sprawiedliwie dzielone skibeczki. 
Gazda podziynkowoł za tyn wiyniec i chlyb.  
- Wiyniec powieszym w sieni, bydzie wisioł aż do przyszłych 
żniw, zwyczaj tyn jest pielyngnowany na tej naszej Cieszyńskij 
Ziemi i  przekozywany z pokolynio w pokolyni.  
Całym łobrzynd kończyło sie piesniczkóm nabożnóm „Kto się w 
opiekę odda Panu swemu”.  
Potym jedyn z parobków tak zaczył:  
- Gaździnko, gazdoszku, my was radzi mómy jeszczeście ni 
mieli tak robotnej czeladzi przez cały rok, my wóm dobrze robi-
li: siykli, grabili, do stodoły poskludzali, tóż dzisio mómy dożynki 
i nie szporujcie tym dzbonkym warzónki. Czynstujcie nas 

wszystkich, by my radzi byli, i ty dzisiejsze dożynki dłógo 
spóminali.  
Teraz gazda z gaździnóm zaprosili wszystkich za stół, kiery łod 
jodła sie ługinoł. Na gościynie dożynkowej musiało być przeca 
nasze cieszyński jodło, gazdowie zabili szumnóm świnie, ko-
łocz były łupieczony podle cieszyńskiego przepisu. Gazda też 
nie zapómnioł i  mioł narychtowanóm warzonkę i miodule na 
szpyrytusie. A na takich dożynkach nie brakło też tych naszych 
piyknych pieśniczek. Tańcowało sie taki tańce jak: piykło 
dziywcze, zasiali górale, szpacyr polke i moc, moc tych piyk-
nych naszych tańców. A tańcowało sie w stodole na gumnie 
abo na polu, kole chałpy na podiumie zbitym z desek. Taki do-
żynki trwały do drugigo dnia.  

J. N. Josiyniczanin 

„Chwila” 
 

Chwilą są obłoki 

tańczące wirujące 

po błękitnym niebie 

chwilą są kwiaty  

gdy kwitną jedno lato 

chwilą 
wiatr hulaka 

tęcza siedmiokolorowa 

po burzy 

chwila to westchnienia 

tęsknota za miłością 
chwilą 
jest życie 

Krystyna Milczarek 
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DRZEWA I LUDZIE 
 

 Zaczepnie pytam, czy więcej jest w Polsce ludzi czy drzew? 
Chęć zaczepki zrodziła się po trzech dniach spędzonych w lesie, 
z leśnikami. Naprawdę to nie wiem, czy więcej jest drzew czy 
ludzi, chyba drzew. W moim zamiarze jest pobudzenie wy-
obraźni i wzbudzenie zaciekawienia tym wspaniałym związ-
kiem, jaki tworzą lasy i leśnicy. My, ludzie spoza tego związku, 
na szczęście coraz mniej trujemy lasy, a leśnicy coraz lepiej je 
chronią, bronią i dbają o ich zdrowie   i rozrost. Przy okazji, sa-
mi żyjemy coraz dłużej. Z drzewami żyjemy w symbiozie i na 
wsiach, i w miastach, ale one żyją głównie w lasach, a najchęt-
niej w lasach państwowych. Wyjątkowa miłość lasów do pań-
stwowej administracji nie jest cudem; jest zasługą  państwowej 
armii leśników. Leśnicy doskonale wykonują swoje zadania 
ochrony lasów, ich społecznego i gospodarczego zagospodaro-
wania, a nade wszystko kochają swoje lasy i przyrodę w ogóle. 
Dzięki pasji i poświęceniu leśników państwowe lasy, wraz  
z żyjącymi w nich stworzeniami, mają się coraz lepiej. Lasy 
prywatne, których jest zaledwie lub aż około 17 procent, nie ma-
ją wiernej im służby, która chroniłaby je, leczyła, dbała o prawi-
dłową gospodarkę i rozwój. Przez trzy dni przebywałam 
w lasach, wraz z kilkudziesięcioma osobami, na zaproszenie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dy-
rekcja katowicka, jako kolejna po dyrekcji krakowskiej, gościła 
dziennikarzy zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lo-
kalnej. Kalkulacja efektów gościny jest w tym przypadku nie-
zwykle prosta. Gazety lokalne wydawane są w każdej gminie     
i w sumie mają ogromną liczbę czytelników. Są one znacznie 
bliższe mieszkańcom aniżeli inne tytuły. Po naszej wizycie, lasy 
i ich ostoja - leśnicy, poprzez artykuły w kilkudziesięciu gaze-
tach lokalnych, zagościli w domach wielu tysięcy czytelników, 
którzy tak naprawdę niewiele wiedzą o pracy i sukcesach ludzi 
lasów. Żart, że „im dalej w państwowy las tym mniej drzew” 
odchodzi do lamusa.   
Lasy i leśnicy mają jednak strasznego wroga - „czerwonego ku-
ra”. W pożarach giną nie tylko drzewa, owady, płazy, gady, pta-
ki, dzika zwierzyna i roślinność, ale niestety także ludzie.         
26 sierpnia 2012 roku przypada 20. rocznica największego i naj-
tragiczniejszego w powojennej historii Polski pożaru. Spłonęło 
wówczas ponad 9000 hektarów lasów w Nadleśnictwach: Rudy 
Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn. Nadleśniczy z Rud Raci-
borskich mgr inż. Zenon Pietras opowiadał o walce z tym 
strasznym żywiołem, który już w pierwszym dniu pochłonął ży-
cie dwóch strażaków. Cząstki strażackiego wozu bojowego, sto-
pionego w temperaturze ponad 1600 stopni Celsjusza, jeszcze 
teraz można odnaleźć w odradzającej się glebie. Jakie  przeraże-
nie i śmiertelne męki dotknęły żyjącą tu liczną zwierzynę, trud-
no sobie wyobrazić. Czułam uścisk w gardle, kiedy na symbo-
licznych grobach strażaków, głęboko w lesie, tuż obok kamien-
nego obelisku z krzyżem, składaliśmy kwiaty.  
Na utworzonym po tragedii lotnisku, w centrum lasu lądują, 
startują i tankują dromadery i helikoptery, które patrolują cały 
teren odbudowującego się lasu. Stanowią one ważne ogniwo     
w całym systemie ochrony i obrony lasów. Po pożarze utworzo-
no sieć zbiorników wody, oddalonych od siebie nie więcej niż 
pięć kilometrów. Nadleśniczy Z. Pietras podkreśla, że w opinii 
światowych ekspertów, mają teraz jeden z najwyżej ocenianych 
systemów zabezpieczenia lasów. Obserwowaliśmy zasymulo-
waną akcję gaśniczą w wykonaniu dromadera i helikoptera. W 
trakcie pokazowego lotu helikopterem zobaczyliśmy na terenie 
pożarzyska tysiące hektarów iglastych i liściastych młodzików, 
wysokie betonowe wieże obserwacyjne, zbiorniki wodne, sza-
chownicę przeciwpożarowych pasm ziemi, ale i kikuty spalo-
nych drzew, niemych świadków zbrodni.   

Budzi się w człowieku bezsilna wściekłość 
kiedy czytamy, że „9 na 10 pożarów lasów 
powodują ludzie, a najczęstszą przyczyną są 
podpalenia!  Niestety powodem wielu poża-
rów lasów jest również nieostrożność tury-
stów i rolników. Polskie lasy należą do naj-
cenniejszych w Europie, ale też najbardziej 
zagrożonych pożarami”.  
Są to fragmenty jednej z wielu ulotek i fol-
derów, z którymi leśnicy starają się, ku prze-
strodze, dotrzeć do ludzi. Podpalacze - 
zbrodniarze wzniecają pożary, a jeszcze inni 
wandale wwożą do lasów tony śmieci. Przy-
gotowany przez leśników film „Las utraco-
ny, las odzyskany” budzi grozę, ale i nadzie-
ję, że człowiek wespół z przyrodą sprawi, że 
spalone lasy odżyją. Leśnicy są doskonale 
przygotowani i świetnie zorganizowani do 
wszelkich działań na rzecz współistnienia 
ludzi i przyrody. Każdy z nich, a na pewno 
wszyscy ci, którzy towarzyszyli nam pod-
czas sesji, mają gruntowną wiedzę i wielką 
pasję, co pozwala im wspaniale mówić o la-
sach, a nawet pojedynczych drzewach i swo-
jej dla nich misji. 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach dr inż. Kazimierz 
Szabla, swoją prelekcję o historii, dokona-
niach i przyszłych zadaniach, urozmaicał 
slajdami, mapami, planszami.  
Z dumą podkreślał fakt, iż to właśnie Śląsk 
jest obecnie jednym z najbardziej zielonych 
regionów Polski.  
.  str.11  
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DRZEWA I LUDZIE 
 
Ponad 31 proc. jego terenów stanowią lasy. Coraz 
lepsza jest także ich kondycja zdrowotna.  
W trakcie prelekcji był też czas na film „Pieśń o 
wiośnie”. Jest to niezwykła etiuda utworzona z gło-
sów dzikiego ptactwa i dźwięków instrumentów 
muzycznych. Długonogie ptaki tańczą z boską gra-
cją i wdziękiem, w rytm muzyki, na łąkach pośród 
traw, kwiatów i bagiennej roślinności, w promie-
niach wiosennego słońca, przedzierających się przez 
gałęzie drzew. Czułam prawdziwe upojenie pięk-
nem tego utworu. Dyrektor  Z. Szabla jest jednym z 
autorów „Programu dla Beskidów”.  
W broszurze „Na ratunek zielonym Beskidom” czy-
tamy: „Realizacja tego programu stała się dla szefa 
śląskich leśników życiowym wyzwaniem”. Wpraw-
dzie efekty obecnie prowadzonej polityki i gospo-
darki leśnej będą w pełni widoczne dopiero po 100. 
i więcej latach, to wszystko co zostało pokazane 
przekonałoby najgorszego malkontenta, że lasy pań-
stwowe są w dobrych rękach. Dbałość o mienie i 
ludzi, konsekwentna polityka i porządek owocują 
dobrymi wynikami całej firmy. Niska rotacja kadry 
umożliwia zdobywanie wieloletnich doświadczeń, 
nierzadko w jednym Nadleśnictwie. Dwadzieścia, 
trzydzieści i więcej lat przepracowanych na stano-
wisku Nadleśniczego jest w tej branży powszechne. 
W której jeszcze branży kadra kierownicza 
doczekuje na jednym stanowisku tak długiego sta-
żu?   Profesjonalizm leśników budzi szacunek i daje wia-
rę, że „nie będzie nas, a będzie las”. Już dziś wi-
docznych jest wiele przykładów efektywnej i mą-
drej polityki leśników i jej niezłomnej realizacji. 
Niezwykłe wrażenia robią: Karpacki Bank Genów 
w Nadleśnictwie Wisła  i Szkółka Kontenerowa w 
Niezgodzie, w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, 
produkujące miliony nasion i sadzonek. Prowadzą 
one unikatowe prace badawcze nad zachowaniem 
gatunków i zwiększeniem ich odporności. Celem 
jest uzyskanie drzew i lasów, które najlepiej spełnią 

społeczne i gospodarcze oczekiwania człowieka. 
Zastosowane w szkółkarstwie leśnym technologie 
są na najwyższym światowym poziomie. Na terenie 
Jaworzynki Wyrchczadeczki zrealizowano przed-
sięwzięcie - Hodowla Głuszców, ginącego kiedyś 
gatunku. Swoimi osiągnięciami uzyskała ona roz-
głos pośród leśników i przyrodników z całego świa-
ta. Pokaz w wykonaniu głuszca o imieniu Hubert 
był niczym występ celebryty na czerwonym dywa-
nie. Mgr inż. Zenon Rzońca, zastępca nadleśniczego 
ds. genetyki w Nadleśnictwie Wisła, z dumą poka-
zuje na ekranie monitora wysiadywanie przez sa-
miczki głuszki jaj i narodziny malutkiego głuszca. 
Wielkie brawa! W Nadleśnictwie Kobiór, w Janko-
wicach, nadleśniczy mgr inż. Piotr Tetla, wespół z 
królem puszczy okazałym żubrem, przywitał nas na 
terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Pszczyń-
skie Żubry”. Żubry w swojej zagrodzie i my obok 
pod wiatą, z zachwytem słuchaliśmy dziejów re-
zerwatu przyrody o nazwie „Żubrowisko”.  Obecne 
stado żubrów liczy 40 sztuk. Wyświetlony film o 
puszczy i jej mieszkańcach, z królewskim żubrem w 
roli głównej, oraz wszystko co nam pokazano i 
opowiedziano przekonuje, że przyroda potrzebuje 
wsparcia człowieka, mądrego człowieka.  
To właśnie uświadamiali nam w ciągu tych trzech 
dni sesji leśnicy: Kazimierz Szabla dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowi-
cach, Bogdan Gieburowski zastępca dyrektora, obaj 
zresztą długoletni nadleśniczy, Maria Michalska za-
stępca dyrektora ds. ekonomicznych, nadleśniczy - 
Zenon Pietras, Leon Mijal, Witold Szozda, Piotr Te-
tla, zastępcy nadleśniczego - Robert Pabian, Miro-
sław Kulis, Zenon Rzońca i Andrzej Kudełka, a tak-
że wielu ich współpracowników.  
Po tej leśnej przygodzie powstał żal, żal że w całym 
Państwie Polskim nie jest tak dobrze jak w Państwie 
Leśników.  

Kinga Machalica   
. 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 
 

Uprzejmie informujemy, że w myśl ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się, osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do ko-
rzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w 
Urzędzie Gminy. Osoba uprawniona, aby skorzystać z tej usługi winna zgłosić chęć skorzy-
stania, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji 
nagłych.  

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:  
osobiście, pisemnie:  43-385 Jasienica 159, e-mailem - sekretariat@jasienica.pl,  
faxem - 33 8 153 002  bądź telefonicznie - 33 8 152 451.  
Osoba uprawniona w celu komunikowania się z Urzędem, może korzystać z pomocy osoby 
przybranej tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w 
celu porozumiewania się w załatwianiu spraw z organami administracji publicznej. 

www.jasienica.pl  



12  sierpień 2012 

 
W sobotę i niedzielę, 21 i 22 lipca, już po 

raz osiemnasty mieszkańcy Gminy Jasienica 
oraz ościennych miast  i wiosek spotkali się  
w Jasienicy - by uczestniczyć w święcie gmi-
ny „Lato w Jasienicy”. A jak święto gminy,  
to dobra muzyka, występy kabaretowe, zespo-
ły regionalne, orkiestry dęte, taniec i inne roz-
rywki.  

  Sobotnie popołudnie rozpoczęło się od 
meczu sparingowego:  „Halniak” Maków 
Podhalański -  „Drzewiarz” Jasienica, który 
zakończył się remisem 3 : 3. Następnie mo-
gliśmy posłuchać i podziwiać występy na-
szych orkiestr i zespołów: Zespołu Regional-
nego „Grodźczanie”, Orkiestry Dętej z Jasie-
nicy i Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”. 
Kolejnym punktem programu były pokazy 
sprawności bojowej żaków (4-6 lat) z terenu 
Gminy Jasienica.  

O 1720 nastąpiło uroczyste otwarcie impre-
zy przez Wójta Gminy Jasienica Janusza Pie-
rzynę, który powitał zebranych mieszkańców 
i gości, życząc dobrej zabawy. 

   Po prezentacjach gminnych przyszedł 
czas na wspaniały występ orkiestry dętej z 
Wilamowic, a następnie koncert zespołu 
„PropaBanda”. Po tym  żywiołowym spotka-
niu pełnym energii, przyszedł czas na zabawę 
taneczną przy dźwiękach muzyki zespołu 
„Accord”. Bawiono się do późnych godzin 
nocnych. 

Niedzielę rozpoczął  ponownie mecz. Tym 
razem zagrali  Oldboye Jasienica z Oldboy-
emi Czarnymi-Góral Żywiec który zakończył 
się remisem 5:5. 

Od godz. 1500 uczestnicy plenerowej im-
prezy mogli podziwiać i posłuchać występów: 
zespołów regionalnych: Zespołu Śpiewaczego 
„Echo Bielowicka”, Zespołu Regionalnego 
„Międzyrzeczanie”,  Orkiestry Dętej z Mię-
dzyrzecza Dolnego oraz obejrzeć pokaz ta-
neczny - salsa.  Jeszcze nie umilkły dźwięki 
muzyki, a już publiczność bawił Kabaret 
„Słoiczek po cukrze” i Kabaret „Smile”. 
Scenki prezentowane przez „kabareciarzy” 
rozbawiły publiczność. 

Tuż po  kabaretonie  na zebranych czekała 
kolejna porcja emocji i wrażeń – koncert To-
masza Madzi (mieszkańca Jasienicy) - półfi-
nalisty ostatniej edycji  programu „Must be 
the Music”. A potem wszyscy mogli zabawić 
się na festynie przy muzyce zespołu „Prelu-
dium”. 

Należy dodać, że dwudniową imprezę 
sprawnie prowadziła Majka Suprun. Również 
podczas „Lata w Jasienicy”, można było str. 13 
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XVIII „LATO W JASIENICY” 
 

obejrzeć wystawę poplenerową Grupy Twórczej 
„Barwa”.  Organizatorzy nie zapomnieli także         
o najmłodszych uczestnikach imprezy, dla których 
przygotowano sporo atrakcji - małe wesołe mia-
steczko przyciągało nie tylko dzieci, a zajęcia pla-
styczne, zorganizowane na placu nowego obiektu 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zadbano 
również o stronę kulinarną. Koła Gospodyń Wiej-
skich z Iłownicy, Jasienicy, Landeku, Międzyrzecza 
Dolnego i Górnego, oraz  gospodarstwo pasieczno-
rolne Stanisława Zawady z Bielowicka serwowali 
wspaniałe placki, frytki, kiełbaski, ciasta, gofry … 
Występy, estetyczny wystrój amfiteatru, dobra or-
ganizacja, bogate zaplecze, atrakcje dla dzieci spra-
wiły, że kolejną edycję tej imprezy można uważać 
za udaną. Żegnaj lato na rok!             ZP

 

 
REFLEKSJE XVIII LATA W JASIENICY 

MÓWI WÓJT JANUSZ PIERZYNA 

 

Cieszy mnie fakt, że jak co roku przy-

chodzą ludzie, by spędzać razem czas.  
 Jest to okazją do spotkań z rodzinami, sąsia-

dami oraz pokazania naszego dorobku gościom 

przyjeżdżającym w te okolice. Tu można napić 
się piwa, wypić lampkę wina, zatańczyć przy 

dźwiękach muzyki i posłuchać licznych u nas 

zespołów regionalnych i kabaretów. Wkład     

w to mają również Koła Gospodyń Wiejskich   

z różnych sołectw naszej gminy, które wystawi-

ły swoje stoiska, racząc uczestników regional-

ną kuchnią i wspaniałymi wypiekami. Były tak-

że firmy zewnętrzne, których stoiska rozszerzyły 

oferty dla konsumentów. Wśród nich Lokalna Grupa 

Rybacka, która przygotowała gratisową  degustację 
pstrąga i nagrody dla dzieci biorących udział           

w konkursie rysunkowym. Jak co roku nie zapomi-

namy o naszych najmłodszych pociechach, dla któ-

rych były przygotowane różne atrakcje. Dziękuję 
wszystkim przybyłym uczestnikom, i tym którzy włą-
czyli się do przygotowania tej imprezy: Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury, który zorganizował i koordyno-

wał całość oraz służbom gminnym. 
       Notował R. Bożko 
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Z wielkim szacunkiem pragnę przekazać Szanownym Czytelnikom informację o peregrynacji kopii 
Cudownej Ikony „Od Oceanu do Oceanu” przez świat - od Władywostoku do Fatimy - w obronie ży-
cia. Matka Boska Częstochowska w kopii Cudownego Obrazu odwiedzi również Bielsko-Białą w dniu 
25.08.2012 r. o godz. 1330  kościół     pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a 26.08.2012 r. o godz. 800  
nastąpi wyjazd z Bielska – Ikona zostanie przekazana Czechom. Temu wielkiemu wydarzeniu poświę-
cony jest list Ojca Romana  Majewskiego – Przeora Jasnej Góry.    

 Redaktor naczelny R. Bożko 

 
UROKLIWA BIAŁKA TATRZAŃSKA 

 
Góralską wieś Białkę Tatrzańską, zaliczaną do naj-
piękniejszych wsi na Podhalu, odwiedziło 10. lipca 
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Jasienicy 
wraz z sympatykami. 
W tej miejscowości w dniu 16 czerwca 2011r. oddano 
do użytku baseny termalne o temperaturze 800C, od-
powiednio schładzane, a pozyskiwane z głębokości 
około 2500 metrów. Nazwano je „Terma Bania” – od 
nazwy góry Bania. Z kąpieli korzystała znaczna część 
naszej grupy, a reszta była zainteresowana krajobra-
zem Białki Tatrzańskiej. Ciekawostką był drewniany 
kościółek z XVII wieku i zabytki przyrodnicze. Do 

Białki Tatrzańskiej, zimową porą przyjeżdża dużo 
amatorów białego szaleństwa, czemu sprzyja duża 
ilość wyciągów narciarskich. 
Z Białki Tatrzańskiej pojechaliśmy na krótko do Za-
kopanego, by spojrzeć na Giewont czy Gubałówkę, 
tym bardziej, że pogoda nam dopisała.  
Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Janusza 
jako przewodnika za przekazanie nam obszernych 
wiadomości i do pana Edwarda Zemlika za szczęśliwy 
i bezpieczny powrót do domu. 

Wdzięczni uczestnicy wycieczki 
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NA MISTRZOSTWACH W BYCZYNIE 
 
Po raz pierwszy w historii klubu drużyna Oldboys Te-
am Jasienica zagrała na Mistrzostwach Polski Olboji 
w Byczynie. Była to już 30 edycja tego turnieju. Nasza 
drużyna w grupie eliminacyjnej zagrała na boisku 
miejscowego Hetmana kolejno ze Śląskiem Wrocław, 
gospodarzami turnieju oraz Metalem Kluczbork. 
Po zaciętym pojedynku ze Śląskiem Wrocław ulegli-
śmy 0:2 tracąc bramki w końcowych 5-ciu minutach. 
Następnie toczyliśmy wyrównany pojedynek z wice-
mistrzem Polski 2011, Hetmanem Byczyna, remisując 
1:1. Po wspaniałym uderzeniu z narożnika pola karne-
go bramkę dla naszego zespołu zdobył Sali Sibouih. 
W decydującym meczu o wejście do półfinałów po 

dramatycznym meczu zremisowaliśmy z Metalem 
Kluczbork 1:1 po bramce Krzysztofa Koziara. 
W ponad trzydziestostopniowym upale chłopaki dali z 
siebie wszystko. Zajmując 3. miejsce nie udało się 
awansować do gier o medale. 
Nasi grupowi rywale w finałowym meczu spotkali się 
ponownie. Mistrzem Polski została drużyna Śląska 

Wrocław pokonując w rzutach karnych drużynę z 
Kluczborka. 
OLDBOYS TEAM JASIENICA sklasyfikowano na 6. 
miejscu. 
Na mistrzostwach naszą drużynę reprezentowali: M. 
Wehsoly (kapitan), R. Wyroba, Z. Orawiec, I.Furczyk, 
J. Gołyszny, M. Pajor, L. Obracaj, T. Duźniak, G. 
Makowski, J. Gucwa, D. Malchar, K. Koziar, J. Biela, 
S. Sibouih, E. Glos, W. Koźlik, K. Nowak, M. Pilorz. 
Dziękujemy Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pie-
rzynie oraz Prezesowi LKS "Drzewiarz" Mirosławowi 
Łaciokowi za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. 
Było to dla nas wspaniałe przeżycie oraz możliwość 
nawiązania nowych kontaktów i promowania naszego 
klubu. 
Dziękuję wszystkim zawodnikom za wspaniałą walkę 
i świetną atmosferę. Dzięki Zenek - kierowca busa 

   
Kapitan  ODLBOYS TEAM JASIENICA 

Maciej Wehsoly 

 
 

 

NASZE PIERWSZE MODELE SAMOLOTÓW 
 

W dniu 16 czerwca br. członkowie kółka lotniczego 
działającego przy  Filii G O K w Międzyrzeczu Gór-
nym wraz z pilotem Panem Tadeuszem Ćwikiem i 
opiekunami  na warsztatach, zajmowali się po raz 
pierwszy puszczaniem modeli samolotów wykona-
nych (na zajęciach) w Chacie Międzyrzecze. Warszta-

ty odbywały się na boisku sportowym w Międzyrze-
czu Dolnym. Doszło do czterech „katastrof”.  Na na-
stępnych zajęciach będą szczegółowo analizowane 
błędy konstrukcyjne, które spowodowały upadki  
puszczanych do lotu modeli. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
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sierpień 2012  17 

Informujemy, że uruchomiliśmy naszą stronę internetową, na której będziemy umieszczać 
niezbędne informacje dotyczące pracy Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Jasienicy.  

Nasza strona internetowa 

www.sgzozjasienica.pl  
 

 

Ośrodek Zdrowia w Rudzicy 
Rejestracja telefoniczna: 33 815 27 20 
Lekarze: 
lek. med. Mariusz Kuźniar - Kierownik Filii SG-
ZOZ w Rudzicy, specjalista I stopnia w zakresie pe-
diatrii, specjalista medycyny rodzinnej,  
Przyjmuje:   
poniedziałek  800-13 00 
wtorek   1300-1800 

środa     800-13 00 
czwartek  800-13 00 
piątek    800-13 00. 
 
lek.med. Sebastian Dominiak - specjalista chorób 
wewnętrznych 
Przyjmuje:    
poniedziałek  800-13 00 
wtorek   800-13 00 
środa   800-13 00 
czwartek  800-13 00 
piątek   800-13 00 
 
lek.med Małgorzata Latkowska - specjalista cho-
rób wewnętrznych 
Przyjmuje:   
poniedziałek  1400 -1800 
wtorek   800-1200 
 
Zespół pielęgniarski: 
Krystyna Boryś– pielęgniarka koordynująca, 
pielęgniarka środowiskowa 
Marzena Szarek 
Grażyna Kopycka 
Położna: Bożena Zając 
Rejestratorka: Anna Hess 
 
Godziny wizyt domowych, patronaży – po 
uzgodnieniu telefonicznym.  
 

W ramach Samodzielnego Gminnego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 

działają następujące  
Poradnie Specjalistyczne. 

Poradnia Okulistyczna 
lek. Krzysztof Wilczyński 
Poradnia Neurologiczna 
lek. Mieczysław Krzaklewski 
Poradnia Kardiologiczna 
lek. Jarosław Kalarus 
lek. Jacek Jonkisz 
Poradnia Pulmonologiczna 
lek. Mirosław Bomski 
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
lek. Wiesław Dronka 
lek. Artur Sczesny 
Poradnia Laryngologiczna 
lek. Grażyna Martini-Kamińska 
W celu umówienia wizyty u danego specjalisty należy 
zgłosić się ze skierowaniem do rejestracji Ośrodka 
Zdrowia w Jasienicy. 
Wszelkie informacje na temat pracy poszczególnych po-
radni specjalistycznych można uzyskać pod nr telefonu 
33 8153 825 lub 33 8152 432 
Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych wy-
konaniem badania USG jamy brzusznej oraz tarczycy do 
pracowni USG naszego Ośrodka.  
Dla osób, które nie mają skierowania od lekarzy zatrud-
nionych w naszym Zakładzie wyżej wymienione badania 
są odpłatne. Do końca 2012 roku staramy utrzymać cenę 
badania USG na poziomie 35,00 złotych za badanie ja-
my brzusznej oraz 35,00 za badanie tarczycy. Natomiast 
badanie wykonane równocześnie jamy brzusznej oraz 
tarczycy mamy w cenie 60,00 złotych.  
W celu ustalenia terminu należy również telefonować do 
Rejestracji Ośrodka Zdrowia w Jasienicy – 33 8153 825 
lub 33 8152 432. 

Serdecznie zapraszamy
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AKCJA LETNIA 
 

W dniu 2 lipca br. Gminny Ośro-
dek Kultury w Jasienicy zorgani-
zował w ramach „Akcji Letniej”, 
wyjazd  dla dzieci (uczęszczają-
cych w ciągu roku szkolnego na 
zajęcia) do  Dinoparku w Ocha-
bach oraz na krytą pływalnię Del-
fin w Skoczowie. Dzieci z Filii 

GOK w Międzyrzeczu Górnym i dzieci   z kółka plastycznego  GOK w Ja-
sienicy uczestniczyły w  wycieczce  zorganizowanej na samym początku 
wakacji. W Ochabach młodzież korzystała z atrakcji parku linowego. 
Oglądaliśmy tam również zbiór miniatur zabytków z całego świata. Dzieci 
cieszył widok ruszających się i wydających dźwięki ogromnych dino-
zaurów. Oprócz organizatora opiekę nad dziećmi sprawowały Mamy, 
Babcie, a także Maria Głuc-Mrzyk sołtys Międzyrzecza Górnego, za co im 
wszystkim  serdecznie dziękujemy.  

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
 

 

ZAWODY POWIATOWE W PIŁCE NOŻNEJ MŁODZIEŻOWYCH 
DRUŻYN POŻARNICZYCH  BESTWINKA 2012 

 
14 lipca odbyły się trzecie zawody powiatowe w piłce 

nożnej MDP OSP na boiskach miejscowego klubu sporto-
wego w Bestwince. W tym roku brało udział 14 drużyn, w 
dwóch kategoriach wiekowych 10-14 lat i 15 – 18 lat. Dzie-
sięć drużyn grupy młodszej zostało podzielonych na dwie 
grupy, zaś 4 drużyny  starsze rozegrały mecze każdy z każ-
dym. 
Z naszej gminy w zawodach wzięły udział dwie jednostki: 
Międzyrzecze Górne i Jasienica, wystawiając zawodników 
w obu kategoriach wiekowych. A oto wyniki współzawod-
nictwa:  
Grupa wiekowa 10-14 lat: 
mecz o 3 miejsce Wilkowice -  Godziszka 0:6 
mecz o 1 miejsce Bystra – Międzyrzecze Górne 0:0 karne 
3:4 
Zatem ostatecznie:  
1. miejsce Międzyrzecze 
2. miejsce Bystra 
3. miejsce Godziszka 
4. miejsce Wilkowice  
5. miejsce Wilamowice, 
6. miejsce Jasienica 
7. miejsce Dankowice 

8. miejsce Bujaków 
9. miejsce Bestwinka 
10. Kaniów  
Wiek 15-18 lat: 
Bestwinka – Międzyrzecze G 4:0 
Bestwinka – Jasienica 0:0, 
Bestwinka – Bujaków 3:0 
Bujaków – Jasienica 0:2 
Bujaków – Międzyrzecze G. 0:1 
Jasienica – Międzyrzecze 2:0  
ostatecznie: 
1. miejsce Bestwinka 
2. miejsce Jasienica 
3. miejsce Międzyrzecze 
4. miejsce Bujaków  
Po zakończeniu zawodów nagrody wręczyli 
prezes ZOSP Jan Cholewa, prezes gminny OSP 
Bestwinka Herbert Szeliga, Wójt Gminy Be-
stwinka Artur Beniowski oraz przewodniczący 
ds. młodzieży powiatu bielskiego Grzegorz 
Gawęda. 

Jarosław Kareta 
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„DNI MAZAŃCOWIC” 
 
Jednym z większych wydarzeń w naszej miejscowości 
zapiszą się obchody „Dni Mazańcowic”, które miały 
miejsce od 23 do 30 czerwca 2012 roku. Z całą pew-
nością tego typu przedsięwzięcie, na tak dużą skalę, 
było organizowane w naszym sołectwie po raz pierw-
szy. Mottem przewodnim był jubileusz 25-lecia istnie-
nia Ludowego Klubu Sportowego w Mazańcowicach 
oraz podsumowanie rocznej działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy filia w Mazańcowicach. 
W przygotowanie imprezy były zaangażowane niemal 
wszystkie organizacje z Mazańcowic. Przede wszyst-
kim jubilat LKS Mazańcowice, który pozyskał środki 
zewnętrzne na organizację swojego jubileuszu, ale tak-
że GOK w Jasienicy filia w Mazańcowicach, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Mazańcowic, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Hejnał 
Mazańcowice” oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Ma-
zańcowic. 29 czerwca odbył się koncert, na który 
przybyło wielu fanów zespołu „Zabili mi Żółwia”, 
grupy wywodzącej się z Mazańcowic, która cieszy się 
dużą popularnością szczególnie wśród młodzieży. W 
sportowej części imprezy, która składała się z kilku 
etapów, z podziałem na poszczególne dni tygodnia 
m.in. rozgrywane były mecze piłki nożnej: mecz OLD 
BOY Ligota "Centrum"- OLD BOY Mazańcowice, 
mecze amatorskich drużyn w Turnieju Dzielnicowym, 
mecz OLD BOY Mazańcowice – Księża Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej, ale także II Turniej Szachowy     
o Puchar Wójta Gminny Jasienica, a także  dzień spor-
tu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowi-
cach. Impreza zakończyła się 30 czerwca wielką fetą, 
na której odbył się finał Turnieju Dzielnicowego. Po-
nadto w tym dniu Gminny Ośrodek Kultury w Jasieni-
cy filia w Mazańcowicach zaprezentował pokazy swo-

ich wychowanków z podziałem na kategorie tema-
tyczne. Strażacy zrobili pokaz swoich umiejętności 
bojowych. Ciekawym elementem, który zebrał wielu 
widzów był mecz piłkarskich drużyn kobiet Mazań-
cowice – Międzyrzecze, ale także mecz LKS Mazań-
cowice - Zagłębie 1906 Sosnowiec. Podczas hucznej 
imprezy, można było również postrzelać z wiatrówek 
pod okiem członków i działaczy lokalnej strzelnicy 
„Wiarus II”, a dzieci mogły pozjeżdżać na dmucha-
nych atrakcjach i skorzystać z wielu innych rozrywek.  
Ponadto w ramach projektu, który udało się  pozyskać 
Ludowemu Klubowi Sportowemu w Mazańcowicach 
w związku z swoim 25-leciem, został nakręcony film 
promocyjny o Mazańcowicach, który będzie rozpo-
wszechniany wśród mieszkańców oraz posłuży jako 
materiał promocyjny naszej pięknej miejscowości. 

Wojciech Zawada
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„Plener Malarski - Wiedeń 2012”. 
 

W maju br. Gminny Ośrodek Kultury w Jasie-
nicy zorganizował „Plener Malarski - Wiedeń 
2012”. W imprezie wzięli udział członkowie Gru-
py Twórczej „Barwa” działającej w G O K  Jasie-
nica oraz zaprzyjaźnieni  z plastykami twórcy. 
Uczestnikami pleneru byli: Irena Hulboj, Wiesław 
Hermach, Ilona Mazur, Bronisława Szczypka, Ma-
ria Piech, Irena  Zolich, Małgorzata Sikora,Brygida 
Schimka i opiekunka grupy z ramienia GOK Ber-
nadeta Łuszczewska-Gruszka. Celem tej imprezy 
było doskonalenie warsztatu pracy, dokumentacja  
i poznawanie zabytków oraz integracja środowisk 
twórczych. Wiedeń to miasto  posiadające niepo-
wtarzalny klimat. W każdym niemalże miejscu wi-
dać  potęgę minionej epoki cesarza Franciszka Jó-
zefa, wspaniałe pałace, rzeźby i ogrody. Zwiedza-
liśmy słynne galerie malarskie: w tym Muzeum 
Narodowe, ze zbiorami obrazów „Starych Mi-
strzów” oraz  Belweder z Galerią Malarstwa XIX   
i XX wieku. W niej oglądaliśmy niepowtarzalne, 
właściwie sztandarowe obrazy znanego na całym 
świecie austriackiego malarza (można by powie-
dzieć też złotnika) Gustawa Klimta. Słynny obraz 
„Pocałunek” właśnie tam jest wyeksponowany. 
Zwiedzaliśmy centrum miasta, w tym Katedrę św. 
Stefana, oglądaliśmy wspaniałe budynki Opery 
Wiedeńskiej, Ratusza, Teatru Dworskiego, 
Hofburgu. Odwiedziliśmy także znany nam Pola-
kom Kahlenberg, skąd podziwialiśmy piękną pano-
ramę Wiednia. Oglądaliśmy również kościół św. 

Józefa i tablicę pamiątkową poświęconą  Janowi III So-
bieskiemu Królowi Polski. W ostatnim dniu pleneru 
zwiedzaliśmy dawną, letnią rezydencję cesarską Schönbr-
unn,  a w niej Sale Cesarskie. Szkicowaliśmy przepiękne 
ogrody, podziwialiśmy tam Fontannę Neptuna, Gloriettę,  
a niektórzy z uczestników wyjazdu dotarli także do jedne-
go z najstarszych na świecie wiedeńskiego ogrodu zoolo-
gicznego. Część obrazów poplenerowych można już 
oglądać w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieni-
cy na wystawie zorganizowanej z okazji imprezy  "Lato  
w Jasienicy". Wystawa poplenerowa będzie wyekspono-
wana we wrześniu w Filii G OK, w Chacie Międzyrzecze. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
 

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO  „SCENY BIBLIJNE” 
 

Pod koniec roku szkolnego w czerwcu, w Filii Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym, od-
był się wernisaż wystawy pokonkursowej. Zostały 
wręczone wyróżnienia laureatom IX  Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego pt „Sceny Biblijne”. Konkurs  
plastyczny szerzący wartości chrześcijańskie, wbrew 
pozorom nie jest łatwym konkursem. Trzeba się wy-
kazać dogłębną znajomością Biblii. 
 W tegorocznej edycji wzięło udział zdecydowanie 
więcej dzieci młodszych i niewiele osób dorosłych. W 
ogólnej ocenie  najciekawszym pracom przyznano wy-
różnienia. Jurorami konkursu byli: Irena Hulboj (pla-
styk nieprofesjonalny, uczestniczka wielu konkursów 
plastycznych, laureatka prestiżowych nagród); Wanda 
Seruga (art hafciarka prowadząca w wielu miejscowo-

ściach warsztaty haftu w ramach projektów unijnych); 
wikary Parafii Rzymsko-Katolickiej w Międzyrzeczy 
Górnym ks. Łukasz Zych. Wernisaż uświetnili wystę-
pami  uczestnicy całorocznych warsztatów muzycz-
nych jakie odbywają się w Filii G OK  Chacta Mię-
dzyrzecze i  G O K w Jasienicy, prowadzonych przez 
Janusz Hochbauma. Muzyk ten, również akompanio-
wał soliście Michałowi Marianowi występującemu go-
ścinnie na imprezie. Na wernisaż przybyły całe rodzi-
ny małych laureatów obdarowanych pięknymi książ-
kami ufundowanymi przez Zarząd Banku Spół-
dzielczego w Jasienicy, za co serdecznie sponsorowi 
dziękujemy. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 
tel.:  603 604 333 

33 815 23 69 
Zapraszamy: 

codziennie:    800-1800 
sobota:                  800-1500 

niedziela:  w wakacje nieczynne  

 
Oferujemy:  

 wiązanki okolicznościowe 
 palmy i wieńce pogrzebowe 
 bukiety ślubne 
 dekorowanie samochodów weselnych  

 
Oprócz kwiatów ciętych, doniczkowych i 
sztucznych  proponujemy: 
o ziemię, torf, korę, 
o nawozy i odżywki, 
o doniczki, 
o artykuły zoologiczne 
o biżuterię sztuczną  
o SREBRO pr. 925 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

UBEZPIEUBEZPIEUBEZPIEUBEZPIECZENIA   CZENIA   CZENIA   CZENIA   

OBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  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   900 - 1700 
w soboty                            1000  - 1300 

 
Kontakt telefoniczny: 609 509 970, 697 981 573, 
(033) 827 63 53 (biuro), (033) 815 31 12 (dom), 
FAX: (033) 827 49 19,   

adres email: ubezp_obracaj@interia.pl 

    
W a ż n e  -  B a r d z o  w a ż n e  -  S u p e r  w a ż n e  

Coraz więcej ludzi rozumie, że zdrowia NIE mierzy się ilością 
zrealizowanych recept, ale odpowiednią dietą, stylem życia      i 
suplementacją w dawkach opartych na synergicznym działaniu 
ich składników. 
Możesz korzystać z programu, z którego korzysta w Polsce już 
ponad sto tysięcy zadowolonych ludzi. 
Zalety z zastosowania tego programu może zapewnić Tobie    i 
Twojej rodzinie zdrowie, pokażę każdemu bezpłatnie możliwo-
ści i korzyści wynikające z zastosowania tego programu.  
Tel: 604 181 872, 33 815 28 08, www.flavonmax.pl   mos-
kala.epf.pl  
Wiadomo, że najlepszym lekarzem jest Twój własny silny orga-
nizm, to on radzi sobie z większością chorób  

    

    

 
    

KWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKA”KA”KA”KA”    
Międzyrzecze Górne  

ul. Centralna 175 (OSP) 
Tel.: 604 601 370 

 
Zapraszamy:   900-1700    
       w soboty  900-1400 
 
POLECAMY:  

���� kwiaty cięte i doniczkowe  ���� bukiety ślubne ����  
upominki  ���� palmy i wieńce  ����  ziemię, ����  wrzosy     

i chryzantemy 
Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klientaDostarczamy kwiaty na telefon do domu klientaDostarczamy kwiaty na telefon do domu klientaDostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta....    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

    

Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa     

naziemna i satelitanaziemna i satelitanaziemna i satelitanaziemna i satelitarrrrnananana    

„ROB„ROB„ROB„ROB----SAT”SAT”SAT”SAT”    

świadczy usługi instalacyjne 
♦ antenowe: satelitarne i naziemne  

♦ elektryczne 

♦ domofonowe 

♦ zbiorcze i indywidualne 

dodatkowo oferuję: 

- materiały instalacyjne wysokiej klasy 

- fachową obsługę z wieloletnim doświadcze-

niem 

- profesjonalną ekspertyzę 

- konkurencyjne ceny 

Tel.:  602 669 804 

43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 
email: robsat@op.pl 
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„„„„ M E T A LM E T A LM E T A LM E T A L ---- M A XM A XM A XM 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 
� drut spawalniczy 0,8 -  5 kg  
� drut spawalniczy 0,8 - 15 kg  
� pianka montażowa 750 ml. 

 

Zapraszamy 
  

Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 
         sobota                                800 - 1330

 

            

    
    

                                                        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 

    

    

 
 

Ogłasza zapisy na zajęcia        

w Jasienicy: 
 

� taniec towarzy-
ski 

� latino solo 
� zumba 
� street dance 
� kurs weselny 

 

 

 

kontakt: 796 295 912 
e-mail: taniec.furora@gmail.com   

  

CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  
W JASIENICY 

LESZEK OBRACAJ 
 

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

godziny otwarcia  
PONIEDZIAŁEK -  PIĄTEK     900 - 1700 

SOBOTA                                     900 -  1200 

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

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

COMPENSA,  PTU ,  HESTIA, INTERRISK 
Nowość FUNDUSZE INWESTYCYJNE   

ARKA, CU,  ALLIANZ, UNIKORONA 
oraz   

� KREDYTY HIPOTECZNE, 
� POŻYCZKI  EKSPRESOWE, 
� KREDYTY SAMOCHODOWE 

 

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

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

biuro@obracaj.pl 
www.obracaj.pl  
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EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 
 
BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

 

 
 

PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, CIĄ-
GNIKÓW     I MASZYN ZACHODNICH 

 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14                     

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

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

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

 

Reklama w gazecie  „Jasienica”  

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
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25-lecie LKS Mazańcowice 

SREBRNA KOSA DLA 
JASIENICY 
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