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Przed nami nowy rok szkolny 

2012/2013,  rok wytężonej pracy, 

której efekty widać będzie dopiero 

po wielu latach. Pamiętajmy, że 

„wszystko co doskonałe, dojrzewa 

powoli". 

 

Wam Drodzy Uczniowie życzę, 
aby szkoła była miejscem odkry-

wania Waszych zdolności i rozwi-

jania pasji. Bądźcie ambitni  

w zdobywaniu wiedzy, odpowie-

dzialni w dokonywaniu wyborów 

oraz niestrudzeni w urzeczywist-

nianiu marzeń. 

Nauczycielom i Wychowawcom 

życzę, aby Wasze oddanie, pasja    

i profesjonalizm w nauczaniu        

i wychowaniu dzieci i młodzieży 

stały się źródłem satysfakcji,  by 

zawsze niosły za sobą uczucie 

spełnienia. 

Rodzicom – spokojnego roku 

szkolnego, cierpliwości i konse-

kwencji w wychowywaniu młode-

go pokolenia, a przede wszystkim 

zadowolenia z osiągnięć i sukce-

sów szkolnych swoich dzieci. 
 

Wójt Gminy Jasienica 

mgr inż. Janusz Pierzyna 
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INWESTYCJE – temat zawsze aktualny 
POWAKACYJNA ROZMOWA 

Z WÓJTEM JANUSZEM PIERZYNĄ 
 

Red.: Jak przebiegają in-
westycje drogowe w Gmi-
nie Jasienica 
Wójt Janusz Pierzyna: 
Wszystkie niezbędne proce-
dury dotyczące postępowa-
nia przetargowego mamy za 
sobą. Już od 3 miesięcy wy-

łonione firmy pracują w terenie i wykonują m.in. 
niezbędne remonty nawierzchni. Ja wiem, że w tej 
materii potrzeby i oczekiwania mieszkańców na-
szej gminy są olbrzymie. Na dzień dzisiejszy reali-
zujemy te zadania, na które nas stać. Na pewno   
w przyszłości będziemy sukcesywnie zaspakajać 
potrzeby mieszkańców dotyczące infrastruktury 
drogowej.  
Red.: Pojawiają się głosy, że inwestowanie w 
Gminny Ośrodek Kultury, czy remontowanie cho-
ciażby remiz strażackich i innych obiektów pochła-
nia sporo środków finansowych, które można by 
przeznaczyć na poprawę stanu dróg. 
Wójt J.P.: Istotnie, trzeba to wszystkim zaintere-
sowanym wyjaśnić, gdyż nie jest to do końca takie 
proste. Na wspomniane wyżej cele, występujemy   
o środki pozabudżetowe z różnych programów: 
transgranicznego, unijnego, czy  programu z 
Urzędu Marszałkowskiego. Są one przeznaczone 
na określony cel. Gdybyśmy mogli występować    
o środki finansowe na wszystkie programy łącznie 
z drogami, to skorzystalibyśmy z takich możliwo-
ści. Natomiast programów na budowę dróg nie 
ma. Jeżeli pojawia się możliwość otrzymania do-
finansowania w  85 %, 75 % do danej inwestycji, 
to staramy się z tego skorzystać. Tym bardziej, że 
programy dofinansowań zakończą się w 2013 ro-
ku i w następnych okresach już tych pieniędzy nie 
będzie. Zasadnym jest więc budowa z tak dużym 
dofinansowaniem obiektów, które będą służyć lo-
kalnej społeczności przez następne lata, a infra-
strukturę drogową wybudować w latach później-
szych. Wyjaśnienie to może być niewystarczające 
dla tych, którzy kilkanaście lat chodzą  po błocie. 
Z tego wszyscy zdajemy sobie sprawę, chociaż te 
decyzje podejmujemy na płaszczyźnie Rady Gmi-
ny. Jest to kompromis radnych 14 –tu sołectw. Na 
dzień dzisiejszy ten kompromis podejmuje jedno-
głośnie 21 radnych, chociaż nie zawsze satysfak-
cjonuje on wszystkich. 

Red.: Wróćmy jednak do realizatorów inwe-
stycji. 
Wójt J.P.: Przetarg na inwestycje drogowe wy-
grała firma Asfaltor z Czechowic –Dziedzic, która 
realizuje remonty i modernizacje dróg w 13. so-
łectwach, a  w sołectwie Jasienica przetarg wy-
grała firma EUROVIA. Łącznie wartość inwesty-
cji zamknie się w granicach 700 tys. złotych. 
Środki te przeznaczone  zostaną na dywaniki as-
faltowe i remonty.  Remonty cząstkowe, są już  za-
kończone lub znajdują się na ostatnim etapie re-
alizacji. 
Dodatkowo udało się pozyskać środki w wysoko-
ści 450 tys. zł. na usuwanie skutków powodzi jesz-
cze z roku 2010, na kładkę i na cztery drogi. 

Na dzień dzisiejszy kończymy inwestycje, któ-
rych realizacja była rozłożona na lata. Dotyczy to 
chodnika przy ulicy Łaziańskiej w Jasienicy, który 
jest już zakończony i przygotowany do odbioru. 
Realizujemy budowę hali lekkoatletycznej w Ma-
zańcowicach – inwestycja zakończy się w przy-
szłym roku. Chcę przypomnieć, że na ten cel uda-
ło się pozyskać dofinansowanie w wysokości jed-
nego miliona złotych. W tym roku otrzymamy 
pierwszą transzę 570 tys. zł., a w następnym dru-
gą transzę.  
Jesteśmy w trakcie odbioru inwestycji i wszystkich 
prac w Międzyrzeczu Dolnym na obiekcie sporto-
wym. 
Red.: Pozostaje problem budowy kanalizacji    
i utrudnienia dla mieszkańców z nim związane. 
Wójt J.P.: Łączna wartość tej inwestycji to ponad 
30 milionów złotych. W tym miejscu zwracam się 
ponownie do mieszkańców, aby zrozumieli te 
niedogodności i dziękuję im za dotychczasową 
wyrozumiałość. Proszę również mieszkańców o 
zwracanie uwagi i telefoniczne kierowanie uwag 
do Zakładu Komunalnego o następstwach prac 
ziemnych powodujących zapadliska i utrudnienia 
na drogach, by firma wykonująca te prace mogła 
sukcesywnie te ubytki wypełniać. Polityka gminy 
jest taka, by bezpośrednio po wykonaniu prac 
ziemnych nie asfaltować dróg, lecz odczekać aż 
teren osiądzie, żeby po kilku miesiącach nie 
wykonywać uzupełnień na koszt gminy. Planujemy 
pierwsze asfaltowania rozpocząć jesienią, a 
następne w przyszłym roku, po zakończeniu zimy    
i ustabilizowaniu się gruntu.  

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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POWAKACYJNA ROZMOWA 
Z WÓJTEM JANUSZEM PIERZYNĄ 

 
Kończymy również rozbudowę obiektu 

Zakładu Komunalnego w Jasienicy. 

Jesteśmy w trakcie rozpoczęcia prac związa-

nych z infrastrukturą elektryczną i dostosowaniem 

Urzędu Gminy Jasienica do elektronicznego obie-

gu dokumentów. Na ten projekt udało się nam po-

zyskać ponad 800 tys. zł. dofinansowania. Wyma-

ga to przebudowy całej sieci w urzędzie i jej uzie-

mienia. Instalacje są już przestarzałe i nie odpo-

wiadają wymogom dzisiejszych parametrów prze-

syłu i transmisji danych. Jest to przedsięwzięcie 

kosztowne, wymagające dużych nakładów. 

Staramy się o środki w Lokalnej Grupie Ry-

backiej, mamy możliwość pozyskania tam do 

dwóch milionów złotych. Jesteśmy już po rozmo-

wach na płaszczyźnie Rady Gminy, aby rozpocząć 
projektowanie chodnika przy ulicy Strumieńskiej. 

Chcemy wykonać dwa odcinki: jeden odcinek od 

strony Jasienicy, drugi od strony Rudzicy. Mam 

nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczniemy tę 
inwestycję. 

Dziękuję za rozmowę 
                                      R. Bożko 

 

 

 

  

NOWE JEDNOMANDATOWE  OKRĘGI WYBORCZE W 2014 ROKU 
Wypowiedź Wójta Janusza Pierzyny 

 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Jasienia! 

 Nowa ustawa obliguje do wprowadzenia 

podziałów naszej gminy na okręgi nowe wybor-

cze. Ustawa, która weszła w życie, zobowiązała 

gminy do nowych ordynacji wyborczych i konsul-

tacji społecznych. W tej sytuacji podjąłem decyzję 
spotkania się z mieszkańcami w okresie września i 

października na zebraniach wiejskich, których 

tematem będzie przedstawienie nowych okręgów 

wyborczych i mandatów, które w przyszłych wy-

borach, w 2014 roku będą funkcjonować. Będzie 

nadal 21 radnych w Gminie Jasienica – tak prze-

widuje ustawodawca. Będą to okręgi jednoman-

datowe, czyli osoba która zdobędzie największą 

ilość głosów z danego okręgu, uzyska mandat       

i zostanie radnym. Mogę tu dodać swój komen-

tarz, że z tego się bardzo cieszę, gdyż ten, który 

uzyska w danym okręgu największe zaufanie zo-

stanie wybrany radnym. To jest – myślę, najbar-

dziej sprawiedliwe, ponieważ do tej pory było tak, 

że osoby uzyskiwały mandat z listy. Czasem dwa, 

trzy głosy  o tym decydowały, że ktoś został rad-

nym,  mając mniej głosów, od osoby która nie 

wchodziła do rady z innej listy, a miała tych gło-

sów więcej. 

 

  
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Szanowni Państwo! Jesteśmy w okresie dożynkowym. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszyst-

kim Radom Sołeckim, wszystkim osobom, sponsorom, parafiom, którzy udzielają się w przygotowanie  

obrzędów dożynkowych w poszczególnych miejscach naszej gminy. Jest to tradycja i szacunek dla po-

przednich pokoleń, które pracowały na roli i szacunek dla tych, którzy dzisiaj pracują. Jest to świadec-

two dla tych, którzy na tej roli pracować będą. Winniśmy  pokazać następnemu pokoleniu, że można 

coś otrzymać, ale ważne jest, żeby za to umieć podziękować. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy się angażują, poświęcają własny czas, pieniądze, aby zorganizować  spotkania, festy-

ny, obrzędy. Jest przy tym dużo pracy, zachodu, ale też satysfakcji, że spotyka się z pozytywnym odbio-

rem mieszkańców naszej gminy.   

Gminne dożynki odbędą się w tym roku w sołectwie Jasienica, więc serdecznie dziękuję tym, którzy 

się do tego przyczynili: Gazdom dożynek, kapłanom oraz wszystkim organizacjom i osobom, którym to 

zawdzięczamy.                                   

        Wójt 

Janusz Pierzyna 
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Miłą niespodziankę dla mieszkańców naszego powiatu przygotowało bielskie Staro-

stwo. Od 1 września br obowiązywać będą nowe, NIŻSZENIŻSZENIŻSZENIŻSZE ceny za przejazd komunika-
cją autobusową. Z całą pewnością informacja ta ucieszy młodzież rozpoczynającą rok 
szkolny, a także osoby dojeżdżające bielskim PKS-em do swoich miejsc pracy.  

Znacząco potanieją nie tylko bilety jednorazowe, ale także wielokrotnego oraz mie-

sięcznego przejazdu. Poniżej publikujemy przykładowe, niższe ceny:  

 
Przykładowe ceny biletów zwykłych Ceny za bilety miesięczne imienne 
Bielsko-Biała D.A. – Jasienica Skrzyżowanie  - 3,00 zł  Za odl. w km Normalny szkolny 
Bielsko-Biała D.A. – Biery  - 3,50 zł do 5 km 80,00 zł 40,80 zł 
Bielsko-Biała D.A. – Rudzica Kościół – 4,00 zł   5 – 10 km 96,00 zł 48,96 zł 
Bielsko-Biała D.A. – Grodziec Skrzyżowanie  - 3,50 zł 10 –15 km 112,00 zł 57,12 zł 

15 –  20 km 128,00 zł 65,28 zł Tabela opłat za bilety normalne  50 – przejazdowe 
ważne w okresie miesiąca 20 – 25 km 160,00 zł 81,60 zł 
Za odl. w km Cena  20 – 25 km 134 zł  25 – 30 km 192,00 zł  87,92 zł 

do 5 km 67 zł 25 – 30 km 160 zł 30 – 35 km 256,00 zł 130,56 zł 
 5 – 10 km 80 zł 30 – 35 km 215 zł 35 – 40 km 288,00 zł 146,88 zł 
10 –15 km 94 zł  35 – 40 km 240 zł 40 – 50  km 320,00 zł 163,20 zł 
15 –  20 km 108 zł 40 – 50  km 267 zł    

 

Informację przekazał radny powiatowy Józef Herzyk 

 

 

 

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA PASAŻERÓW BIELSKIEGO PKS 

UWAGA!!! 
 

Jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa należy zgłaszać 

do Urzędu Gminy odpowiednio wcześniej, gdyż procedura 

nadawania medali przez Prezydenta RP trwa kilka miesięcy. 

Najlepiej uczynić to do miesiąca września każdego roku. 

Prosimy  Rodziny, by zadbały o zgłoszenie Zacnych Jubilatów.  
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… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …    
Byłem (prawie) w raju 

 
 Ludzie z pasją. Dziwacy. Maniacy. Odmień-
cy. Miłośnicy tego, czy owego. Zanurzeni od stóp 
do głów w jakiejś dziedzinie. Perfekcjoniści swo-
ich upodobań. Czasem widzą tylko koniec wła-
snego nosa, choć niekiedy ich zainteresowania 
rozlewają się dookoła, pociągając innych. Mają 
kota na jakimś punkcie, lekkiego świra. Zapatrze-
ni tam, gdzie drudzy nie patrzą. Sięgający tam, 
gdzie wzrok innych nie sięga… Tak czy owak, to 
ludzie wyjątkowi, jakże potrzebni – szczególnie 
dzisiaj – po to, by rozjaśniać swoimi pasjami sza-
ro-burą rzeczywistość codzienności, po to by 
nadać życiu barw różnorakich… 
 Kolorową pasję ma pani Joanna – to ogród. 
Przepiękny swoją różnorodnością i wielobarwno-
ścią. Rozbrzmiewający kolorami i zapachami od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni, tak wspaniale, 
że nawet zima nie może się doczekać swojego 
końca, bo nawet jej tęskno za pięknem, które 
chwilowo i niepotrzebnie zamroziła i przykryła 
śnieżnym dywanem ( na szczęście z krajowych, 
nie chińskich, śnieżynek). 
 Ogród pani Joanny żyje, nieustannie zmienia-
jącymi się kolorytami, odcieniami i kształtami 
kwiatów. Jedne zaczynają kwitnąć, drugie już w 
pełnej krasie, i te, co najpiękniejsze kolory mają 
już za sobą. Przy takiej mnogości kwitnących ro-
ślin, nawet siedmiobarwna tęcza blednie i szarze-
je, traci na swej ulotnej wartości przy tylu gatun-
kach, odmianach, odcieniach, kształtach, wielko-
ściach, zapachach… A jest ich tyle, że w głowie 
się nie mieści: trzmieliny, begonie, perukowce, 
dalie, narcyzy, tulipany, bratki, lilie, róże, nie-
cierpki, hortensje, wisterie, dziewanny, liliowce 
(nie mylić z liliami), psianki, floksy, datury, sur-

finie, żarnowce, fuksje, hibi-
skusy, begonie, wiciokrze-
wy, rododendrony, azalie, 
pelargonie, wajgelie, a nawet 
…judaszowe srebrniki! Uff, 
wystarczy… 
 Bogactwo tego miejsca 
zdumiewa, więc jakże bogate 
i kolorowe musi być wnętrze pani Joanny, skoro 
na trzydziestu arach wyczarowała marzeniami, 
uporem i pracowitością, najprawdziwszy, mały 
prywatny raj! Do którego wpuszcza tylko wybra-
nych (nie wiem, czym zasłużyłem na takie wy-
różnienie). Raj najdosłowniejszy, bo w central-
nym miejscu rośnie nawet jabłoń, z tak intensyw-
nymi czerwonymi jabłkami, że już chciałoby się 
zerwać i zasmakować, nie bacząc na konsekwen-
cje! Na szczęście, mimo zachęty pani Joanny, nie 
dałem się skusić, by zerwać ten (nie)zakazany 
owoc – nie, taki głupi (jak Adam) to ja już nie je-
stem! 
 Wróćmy jednak do kwiatów. O każdym pani 
Joanna mówi zajmująco, z wdziękiem i czule 
(prawie jak o dziecku): jak się nazywa, czego mu 
potrzeba, kiedy kwitnie, co lubi, jakie ma 
odmiany a jakie nasionka…  A na panią Joannę, 
która kojarzyłem ze szkołą, z biblioteką, czy jako 
„akustyczną wizytówkę naszej gminy” (jak Ją 
barwnie określił ś.p. E Hadula) patrzę z  jeszcze 
większym szacunkiem i podziwem, prawie jak na 
Ewę w raju, który powstał z dobroci i wrażliwości 
na piękno… To naprawdę piękne! 

         

 Juliusz Wątroba 

 

Taki fulani. 
 
Witóm piyknie! 
Spotkały sie roz dwie wdowy na naszym kier-
chowie.  
- Na witej Zuzko! Jak sie miywosz, toch cie dow-
no nie widziała, jako żyjesz? Je żeś zdrowo? Ło-
powiadej boch ciekawo? 
- Jo wiym teraz, że żyjym chocioż móm już swoji 
roki, łosiymdziesiónt już na jesiyń bydzie, ale nad 
tym sie nie staróm, bo człowiek je młody jak sie 
jako tako czuje, ło chorobach nie rozmyślóm,       
z życio sie radujym, jeszcze idym potańcować. Na 
josiynickim byłach świyńcie kaj żech kapke po-
skokała, rełmatyke z nóg wygnała. A ty jako ży-
jesz? Przeca żeś je kupe młodszo, isto życi też cie 
cieszy, bo wyglóndosz na szesnostke! 
- Jo sie ni móm z czego radować staroś już mie 
nawiedziła,  bo już móm forymnie roków, tu mie 
boli, a tam dziubie, czujym jak bych miała setke. 

Pudym isto do dochtora, niech mie zbado, niech 
doradzi, jaki lyk na nimoc mi do, dyć jyno bych 
spała i łodpoczywała. Nic mie już nie cieszy, deli 
tego nie wytrzymóm. Zajyńci bych miała, ale 
zdrowi móm felerne! Kaj bych jo tam tańcowała, 
z kamratkami sie spotykała, dyć w chałpie mi do-
brze pod ciepłóm pierzynóm. 
Zuzka sie podziywała i takóm mi rade dała: 
-Wiysz co Jewka, co ci powiym: zostóń ty se na 
kierchowie, po co mosz dochtoróm płacić, tu ci 
lepi sie łopłaci! 
Jewka sie jyny podziwała, ale z rady nie skorzy-
stała, miyndzy ludzi poleciała, ło chorobie za-
pómniała. Dzisio piyknie sie łuśmiycho, nic już 
jóm nie boli i dobrze se dycho. 

J. N. Josiyniczanin 
Opracowano na podstawie wiersza "Dwie wdowy" 
Wandy Miller . 
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IV BIESIADA GRODZIECKA 
 

Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu 

wraz       z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz dru-

hami z Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizo-

wało w dniu 14 lipca 2012 r. IV Biesiadę Gro-
dziecką. Dla licznie zebranych gości tańczył         

i śpiewał Zespół Regionalny „Koniaków” z Konia-

kowa wraz z kapelą góralską. 
Pierwotny plan zorganizowania występu na wol-

nym powietrzu pokrzyżowała pogoda. Członko-

wie Zarządu Koła MZC  i strażacy przygotowali 
więc salę OSP.  

Oklaskami powitano Zespół „Koniaków” wraz      

z jego długoletnią kierowniczką i opiekunką panią 

Urszulą Gruszką.  

Irena Skrzyżala, która prowadziła spotkanie po-

krótce przedstawiła historię zespołu.   
Zespół Regionalny „Koniaków"  i „Mały Konia-

ków" został założony w 1952 roku przez słynną 

koniakowską koronczarkę Marię Gwarek oraz  

Michała Juroszka. Siedziba zespołu mieści się w 

Koniakowie, który w tym roku obchodzi 300 - le-

cie założenia.  Zespół ukazuje zwyczaje i obrzę-
dy góralskie, kultywuje wołoskie tradycje regionu. 

Górale śląscy z dumą mówią o tym, iż są spolo-

nizowanymi potomkami pasterzy wołoskich przy-

byłych przed wiekami z terenów dzisiejszej Ru-

munii i południowej części Półwyspu Bałkańskie-

go.  Wołosi szukający pastwisk dla trzód bydła, 
owiec i kóz wędrowali całym łukiem Karpat, aż po 

wschodnią Morawę, zajmując coraz to nowe ob-

szary łąk i pastwisk śródleśnych, karczując lasy, 

zmieniali dziki w XIII wieku obszar Beskidów, 

przekazując miejscowym cenne umiejętności w 

zakresie chowu zwierząt, przetwórstwa mleka, 
wełny, skór, strojów i muzyki. 

W repertuarze Zespołu „Koniaków” pierwiastki 

wołoskiej kultury są wyraźnie obecne. Wykonuje 

on tradycyjne dla regionu tańce, propaguje góral-

ską muzykę. 

Zespołem od 20 lat kieruje Pani Urszula Gruszka, 
która zajmuje się oprawą artystyczną i chore-

ografią. Od 17 lat jest organizatorem  najwięk-

szego Międzynarodowego Balu Góralskiego w 

Polsce, który skupia miłośników góralskiego folk-

loru, muzyki i tańca. Jest również organizatorem  

warsztatów tańca ludowego,  wesela góralskiego, 
napadów zbójnickich. Bierze udział w licznych fe-

stiwalach, przeglądach     i występach w kraju i 

za granicą. Za swoje osiągnięcia zespół  otrzymał 

wiele nagród i wyróżnień, zarówno krajowych jak 

i zagranicznych, m. in.  Zasłużony dla „Cepelii", 

dla „Województwa Śląskiego", dla „Województwa 

Bielskiego", „Złote, Srebrne i Brązowe Serce Żywieckie", Srebrną i Brą-

zową Ciupagę, „Złoty Smok", „Grand Prix" na Festiwalu we Włoszech, 

Francji, Austrii, w Płocku, w Koszalinie, w Gdyni i w Strakonicach. Ze-
spół został laureatem 42. Festiwalu Folkloru Górali Polskich, który od-

był się w Żywcu pod auspicjami 48. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w 

sierpniu 2011 roku. Tę nagrodę odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

 Rozpoczął się ponad godzinny występ. Młodzi artyści, w pięknych 

strojach regionalnych, zaprezentowali  autentyczne tańce i przyśpiewki 
górali Beskidu Śląskiego. Przygrywała im trzyosobowa kapela. Jej mu-

zycy wraz panią Urszulą Gruszka śpiewali wraz z tancerzami.  Tańczy-

ła także publiczność. Do jednego z tańców dziewczęta i chłopcy z ze-

społu zaprosili panie i panów z widowni.  

Po występie  Prezes E. Cichy zaprosił obecnych do wspólnego śpie-

wania. Zaśpiewano „Ojcowski dom”, „Szumi jawor szumi” – hymn górali 
beskidzkich i wiele innych, starych pieśni i piosenek Śląska Cieszyń-

skiego. Koncert kapeli i anegdoty opowiadane przez jednego z muzy-

ków – zakończyły biesiadę. Potem nastąpiły gromkie brawa i bisy. 

 E. Cichy i  I. Skrzyżala podziękowali artystom oraz współorganizato-

rom Biesiady, wręczyli kwiaty oraz okolicznościowe dyplomy. Na pa-

miątkę pobytu w Grodźcu kierownictwo zespołu zostało obdarowane 
świeżo wydaną publikacją z reprintem tekstów do Mapy Polski Wacła-

wa Grodeckiego, urodzonego na zamku w Grodźcu, a przygotowaną 

przez Józefa Króla członka naszego Koła MZC. 

Podziękowania za zaproszenie i gorące przyjęcie złożyła także pani 

Urszula Gruszka.  

Dla przybyłych gości członkinie Koła przygotowały poczęstunek w po-
staci ciast i napojów, pomocą służyły również Panie z  miejscowego 

Koła Gospodyń Wiejskich. 

Zarząd Koła składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, któ-

re przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia kolejnej biesiady. 

Koncert, który dostarczył uczestnikom Biesiady wielu niezapomnianych 

wrażeń odbył się dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Jasie-
nicy, za co Panu Wójtowi Januszowi Pierzynie oraz Pani Dyrektor 

Agnieszce Bronowskiej serdecznie dziękujemy.  

Relację przygotowała Irena Skrzyżala 
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Tradycyjne koszenie w Międzyrzeczu  
 

W sobotnie popołudnie 4 sierpnia 2012 roku na 
Starej Prochowni w Międzyrzeczu Górnym miało 
miejsce niezwykłe spotkanie. Była to zorganizo-
wana przez sołtysa Marię Głuc-Mrzyk oraz Radę 
Sołecką Międzyrzecza Górnego pierwsza edycja 
konkursu koszenia zboża metodami tradycyjnymi. 

Sprzyjająca pogoda oraz liczna publiczność 
spowodowały, że spotkanie było bardzo udane. 
Startujące w konkursie drużyny z Landeka, Mię-
dzyrzecza Dolnego oraz Międzyrzecza Górnego 
wystąpiły we wszystkich żniwnych konkuren-
cjach - koszeniu zboża sierpem, koszeniu zboża 
kosą wraz z wiązaniem snopów i ustawieniu ich 
w babkę, klepaniu kosy oraz młóceniu zboża ce-
pami - prezentując nie tylko wspaniały kunszt tra-
dycyjnego żniwowania, pokazały także piękno 
tradycyjnego stroju żniwiarzy oraz towarzyszą-
cych żniwom obyczajów. 

Po wykonaniu wszystkich żniwnych prac (kon-
kurencji) jury w składzie: Krzysztof Wieczerzak, 
Teresa Gluza, Krzysztof Czader oraz Leszek 
Mroczko najwyżej oceniło prezentacje żniwne 
drużyny z Landeka. Drużyna ta otrzymała główną 
nagrodę - "Złotą Kosę Sołtysa Międzyrzecza 
Górnego". Drugie miejsce w konkursie ex equo 
zajęły drużyny z Międzyrzecza Dolnego oraz 
Międzyrzecza Górnego. 

Jury przyznało również wyróżnienia specjalne - 
dla pana Augustyna Bartoszek, który w wieku 91 
lat startując w drużynie Międzyrzecza Górnego 

uzyskał najlepszy rezultat w konkursie klepania 
kosy, dla drużyn z Międzyrzecza Dolnego oraz 
Międzyrzecza Górnego za tradycyjną oprawę 
żniw (piękne, tradycyjne stroje żniwiarzy, oprawa 
muzyczna, poczęstunek dla uczestników tzw. 
"swaczyna") oraz dla drużyny pani sołtys Marii 
Głuc-Mrzyk, która razem z Genowefą Kopeć oraz 
Krzysztofem Czader w pozakonkursowym poka-
zie zaprezentowała kunszt tradycyjnego koszenia 
zboża. 

 Organizatorzy dziękują wszystkim drużynom 
za wzięcie udziału w konkursie, jury konkurso-
wemu za ocenę, Rolniczej Spółdzielni Produkcyj-
nej "Rolnik" w Międzyrzeczu Górnym za udo-
stępnienie terenu do żniwowania, strażakom OSP 
Międzyrzecze Górne za zabezpieczenie terenu, 
Zespołowi Regionalnemu "Międzyrzeczanie" za 
występy, Arkowi Niemczykowi za prowadzenie 
imprezy a wszystkim uczestnikom za przybycie.  
Zorganizowana na Starej Prochowni impreza była 
pierwszą tego rodzaju w Międzyrzeczu. Licznie 
zgromadzona publiczność kibicowała drużynom 
we wszystkich konkurencjach, a na zakończenie 
przez aklamację przyjęła propozycję, by impreza 
była w Międzyrzeczu na Starej Prochowni orga-
nizowana cyklicznie każdego następnego roku. 
Tak więc do zobaczenia za rok! 

 
www.miedzyrzecze.org.pl 

Podziękowania za wyrazy współczucia 

praz uczestnictwo w pogrzebie Mamy 

śp. Heleny Waliczek 
składa 

Maria Tymon z Rodziną 

Pogrążona w żałobie i smutku rodzina dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział we  

Mszy Św. Żałobnej i ostatniej drodze Naszej Drogiej Zmarłej 

śp. Anieli Jodłowiec 
Pragniemy szczególnie podziękować:  Wójtowi, Radzie Sołeckiej, Pracownikom 

Biblioteki, GOK-u, Urzędu Gminy, Pracownikom ZSP i Gim. w Rudzicy, 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołowi „Jasieniczanka”, koleżankom i kolegom 

z zakładów pracy córek i syna, rodzinie, znajomym oraz wszystkim którzy 

uczestniczyli  w ostatniej drodze Naszej Drogiej Zmarłej  
 

mąż Jerzy z córkami i synem oraz ich rodzinami. 
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Udany festyn w Wieszczętach 
 

Zabawa posiada moc łagodzenia stresu i regeneracji zapasów energii i optymizmu. Tylko ona, oprócz snu i me-

dytacji, zapewnia odpoczynek naszym nerwom. Zabawa pobudza mózg do najróżniejszych ćwiczeń, dzięki którym 

powstają między neuronami nowe połączenia, zwiększające zdolność do adaptacji i stawiania czoła wyzwaniom. 

Ci, którzy potrafią pracować, kiedy trzeba, nie pracować, gdy odpoczywają oraz bawić się, kiedy tylko mogą, ci 

najdłużej pozostają młodzi duchem i ciałem, im jest w świecie dobrze, a przy okazji innym z nimi też, a nadto ob-

raz życia w ich oczach ma jasne barwy, ciepły klimat i pogodny nastrój.                  

Ewa Woydyłło „Moda na Zdrowie” 
 

To jeden z dwóch celów, jakie przy-

świecały młodym druhom Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wieszczętach, 

którzy 28 lipca 2012 roku zorganizo-

wali, bardzo udany pod każdym 

względem, festyn strażacki. 
Tym drugim celem, umieszczonym na 

plakatach, było zebranie środków po-

trzebnych na utworzenie Młodzieżo-

wej Drużyny Pożarniczej przy naszej 

Jednostce. 

 Samą zabawę poprzedziły bardzo 
widowiskowe pokazy sprawności 

„bojowej” żaków oraz młodych dru-

hów, które wzbudziły autentyczny 

podziw, duży aplauz, ale też widoczne 
zaskoczenie u oglądających je uczest-

ników imprezy. Przede wszystkim 

pokaz żaków wywołał niesamowite 
wzruszenie u widzów, w szczególno-

ści u ich rodziców.  

Świetna muzyka w wykonaniu Zespo-

łu „Preludium”, dobre jedzonko, a na-
de wszystko profesjonalnie zaopa-

trzony bufet wymusiły niejako, że im-

preza była ze wszech miar niezwykle 
udana. 

 Nie byłoby to możliwe bez bardzo 

życzliwych nam osób. Dziękujemy 

druhom OSP w Jasienicy, którzy udostępniając nam specjalistyczny 

sprzęt, umożliwili zorganizowanie pokazu żaków. Podziękowania prze-

kazujemy naszym sponsorom, dzięki którym festyn mógł nabrać tego 

rozmachu, jaki prezentował, jak również wszystkim, którzy pracowali 

przed i w trakcie jego trwania. 

Na kolejny Festyn strażacki do Wieszcząt zapraszamy 15 września 
br. 

Marian Machalica

KGW Jasienica zKGW Jasienica zKGW Jasienica zKGW Jasienica zaaaapraszapraszapraszaprasza    
    

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy zaprasza wszystkie członkinie na spotkania w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1700 

Zapraszamy również na  ognisko z pieczeniem kiełbasek – 22 września godz. 1700                   

– Jasienica – boisko „Drzewiarz” – pod „Grzybkiem” – cena 10 zł  

Wszystkich członków i sympatyków KGW zapraszamy na wycieczki : 
o Ołomuniec – Jarmark Bożonarodzeniowy – 1 grudnia – wyjazd godz. 700,               

powrót 19 – 20 , cena 65 zł (autokar, ubezpieczenie, pilot) 
o Wisła – zwiedzanie zameczku prezydenckiego połączone z kuligiem i zabawą           

– luty 2013  (szczegóły w późniejszym terminie) 

Dodatkowe informacje i zapisy pod numerami telefonów:  691 030 773,  693 066 685 
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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 Mazańcowicach 
Rejestracja: 33 815 54 23 
Lekarze: 
lek. med. Katarzyna Kalarus – Kierownik Filii SGZOZ 

w Mazańcowicach specjalista II stopnia w zakresie 

pediatrii 

Przyjmuje: 
• poniedziałek    8

00 
- 11

00
 

• wtorek   14
00 

- 17
00

 
• środa   11

30 
- 14

30
 

• czwartek     9
30 

- 11
30

 
• piątek     9

30
 - 12

30
 

lek. med. Iwona Makowska - specjalista chorób wew-

nętrznych, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej 

Przyjmuje: 
• poniedziałek   7

30
 - 13

00
 

• wtorek     7
30

 - 13
00

 
• środa     7

30
 - 13

00
 

• czwartek   11
00

 - 18
00

 
• piątek    10

00
 - 15

00
 

lek. med Manuela Drozd Sypień - specjalista w dzie-

dzinie chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji        

z diabetologii 

Przyjmuje: 
• poniedziałek  13

00
-18

00
 

• czwartek     8
00

-11
00

 

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI: 
� Maria Kuś – pielęgniarka koordynująca, pielęgniarka 

środowiskowa 
� Agnieszka Geler 

Położna: 
� Danuta Roczyna 

Godziny wizyt domowych, patronaży – po uzgodnieniu 

telefonicznym. 

BIAŁA NIEDZIELA 

W JASIENICY 
W tym roku obchodzimy 25-lecie powstania 

Ośrodka Zdrowia w Jasienicy, z tej okazji 30 

września 2012r. organizujemy „białą 
niedzielę”. 

W programie: 

- bezpłatne konsultacje - kardiologiczna, 

pediatryczna, internistyczna, urologiczna, 

- bezpłatne badanie USG jamy brzusznej 

dzieci i dorosłych, 

- bezpłatne badanie USG tarczycy, 

- możliwość wykonania zdjęcia RTG, 

- badania laboratoryjne: 

morfologia, OB, poziom cukru - bezpłatnie 

Bolerioza (badanie przesiewowe Igm i IgG) 

tylko 34,00 zł 
 pozostałe badania rabat nawet do 50%. 

- spirometria- bezpłatnie 

- badanie EKG – bezpłatnie 

- badanie słuchu – bezpłatnie 

- porady z zakresu położnictwa 

 

Przygotowujemy jeszcze wiele ciekawych 

propozycji dla mieszkańców naszej Gminy. 

Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, w dniu 

30.09.2012 będzie czynny dla Państwa           
od godziny 800 -1700

.  

Serdecznie zapraszamy. 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zarząd Koła Nr 21 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy ser-

decznie zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbę-
dzie się 27 września o godz. 1500

 w sali GOK w budynku Urzędu Gminy w Jasienicy 
Zarząd  
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Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
zaprasza na zajęcia 

 

 

Zajęcia cotygodniowe 
- Zespół Wokalny (od 12 lat - młodzież gimnazjal-

na/ponadgimnazjalna) 
- Zespół Regionalny „Jasieniczanka” (młodzież / dorośli) 
- Nauka gry na pianinie (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Nauka gry na gitarze (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Zajęcia plastyczne z elementami rękodzieła (dzieci / mło-

dzież) 
- Zajęcia z ceramiki artystycznej (dzieci / młodzież /dorośli) 
- Zajęcia  modelarskie (dzieci od 10 lat / młodzież / dorośli) 
- Kursy tańca – Salsa (młodzież / dorośli) 
- Kursy tańca towarzyskiego (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Taniec nowoczesny hip-hop / street dance / modern jazz 

(od 10 do 16 lat) 
- Zajęcia taneczne dla dzieci z elementami tańca nowo-

czesnego (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym) 

- Fitness – przyjemna gimnastyka dla każdego (dzieci / 
młodzież / dorośli) 

- Tenis stołowy i piłkarzyki –  (dzieci / młodzież / dorośli) 

 
Warsztaty artystyczne  (akcje kilkuspotkaniowe 
uruchamiane po zebraniu się odpowiedniej ilości osób) 
- Warsztaty biżuterii 
- Warsztaty scrapbooking 
- Warsztaty fusingu – stapiania szkła 
- Warsztaty bibułkarstwa 
- Warsztaty malowania porcelany 
- Warsztaty decupage 

 

Zapisy i bliższe informacje 
w GOK Jasienica tel. 33 8 152 451 wew.145, 

e-mail: gok@jasienica.pl 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

Filia w Bierach 
zaprasza na zajęcia 

 

 

Zajęcia cotygodniowe 
- Zajęcia plastyczne dla dzieci – kółko plastyczne  
- Balet z elementami rytmiki dla dzieci  (wiek 5 – 9 lat) 
- Zespół tańca nowoczesnego (dzieci / młodzież)  
- Fitness – gimnastyka dla pań i dziewcząt (młodzież / dorośli) 
- Tai Chi – system ćwiczeń relaksacyjnych dla zdrowia (młodzież 

/ dorośli) 
- Zespół Regionalny „Bierowianie” (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Zajęcia świetlicowe (dzieci / młodzież / dorośli) 

� Tenis Stołowy 
� Piłkarzyki 
� Szachy   

Warsztaty artystyczne   
(akcje kilkuspotkaniowe uruchamiane po zebraniu się 
odpowiedniej ilości osób) 
- Warsztaty szydełkowania 
- Warsztaty biżuterii 
- Warsztaty batiku 
- Warsztaty filcowania 
-  Warsztaty malarstwa na szkle 
 

Zapisy i bliższe informacje w Filii GOK 
Biery tel. 33 8 173 086,  501 010 172

  

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
Filia w Rudzicy 

 

zaprasza na zajęcia 
 

Zajęcia cotygodniowe 
- Gimnastyka dla pań i dziewcząt w każdym wieku 
- Taniec nowoczesny (wiek od 7 do 16 lat) 
- Teatrzyk Muzyczny „Calineczka” (wiek od 4 do 7 lat) 
- Warsztaty plastyczne (wiek od 4 do 16 lat) 
- Zajęcia z ceramiki (dzieci / młodzież / dorośli) 
-  Rękodzieło dla pań (babskie spotkania: scrapbooking, 

biżuteria, ozdoby do domu) 

- Tenis stołowy i piłkarzyki –  dostępne w godzinach pracy 

GOK Rudzica  (dzieci / młodzież / dorośli) 
 

Warsztaty artystyczne   
(akcje kilkuspotkaniowe uruchamiane po zebraniu się 
odpowiedniej ilości osób) 
- Warsztaty batiku 
- Warsztaty fotograficzne 
- Warsztaty filcowania 
- Warsztaty bibułkarstwa 
- Warsztaty graffiti 

Zapisy i bliższe informacje w Filii GOK 
Rudzica tel. 33 8 152 767, 506 357 503
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Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
Filia w Międzyrzeczu Górnym 

    

Zajęcia cotygodniowe 
- Kółko plastyczne (dzieci / młodzież) 
- Warsztat twórczy – rysunek, malarstwo (dzieci / dorośli) 
- Warsztat twórczy – rzeźba (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Warsztaty fotograficzne (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Nauka gry na gitarze (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Kółko lotnicze – modele samolotów (dzieci / młodzież / 

dorośli) 
- Zespół Regionalny „Międzyrzeczanie” (młodzież / dorośli) 
- Dziecięcy Zespół Regionalny  
- Aerobik – ćwiczenia dla zdrowi i urody (młodzież / doro-

śli) 

- Zajęcia taneczne dla dzieci  
- Tenis stołowy i piłkarzyki –  dostępne w godzinach urzę-

dowania placówki (dzieci / młodzież / dorośli) 

Warsztaty artystyczne   
(akcje kilkuspotkaniowe uruchamiane po zebraniu się 
odpowiedniej ilości osób) 
- Warsztaty filcowania 
- Warsztaty bibułkarstwa i origami 
 

Zapisy i bliższe informacje  
w Filii GOK Międzyrzecze Górne   

tel. 33 8 126 640 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

Filia w Mazańcowicach    

 

Zajęcia cotygodniowe 
 

- Zajęcia plastyczne:     
o „Kraina Wyobraźni”(3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat) 
o Rysunek, malarstwo (od 15 lat) 
o Dekoratornia (od 12 lat) 

- Modelarstwo (od 10 lat)  
- Chór mieszany „HEJNAŁ MAZAŃCOWICE”  
- Zespół wokalny (7-15 lat)  
- Nauka gry: gitara, keyboard, pianino 
- Warsztat wokalny - śpiew solowy 
- Kursy tańca - salsa  
- Taniec nowoczesny  
- Taniec towarzyski  
- Cheerleaderki  
- Zumba  
- Zajęcia ruchowe dla zdrowia i urody: 

o Fitness, Fitness dla dzieci, Fitness 50+  
o Step  
o Nordic Walking  

 
- Samoobrona  
- Klub Młodych Odkrywców  
- Kółko Szachowe  
- Kółko Teatralne  
- Język angielski  

 

Akcje cykliczne 
- Noc Czytania Bajek (8-10 lat)  
- Wieczór z Agentem (11-13 lat)  
- Rodzinne pieczenie ciast i ciasteczek  
- Zajęcia dla rodziców z dziećmi (2-5 lat), metoda Wero-

niki Sherborne 

 
Zapisy i bliższe informacje 
 w Filii GOK Mazańcowice  

tel. 33 817 13 62, tel. kom. 883 535 512 

Panu Jerzemu Jodłowiec  

i jego Rodzinie 
Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Żony 

śp. Anieli Jodłowiec 
składają 

Wójt Gminy Jasienica, Zastępca Wójta Gminy, Radni Rady Gminy w Jasienicy, 

pracownicy Urzędu Gminy w Jasienicy, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Jasienicy i zespół redakcyjny miesięcznika „Jasienica”. 
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 „OD OCEANU DO OCEANU” 
 

 
Wędrówka Matki Bożej w kopii Cudownej Ikony, od 
Władywostoku do Fatimy, w obronie cywilizacji ży-

cia, wiodła przez Bielsko-Białą. Tu 25 sierpnia w ko-

ściele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa witały Ją 
rzesze wiernych. Powitanie Ikony miało miejsce na 

placu kościelnym. Wniesieniu do kościoła towarzyszył 

śpiew Litanii Loretańskiej. Program obejmował m.in.: 

Godzinę Miłosierdzia w intencji nawrócenia wszyst-
kich propagatorów cywilizacji śmierci, Nieszpory Ma-

ryjne i adorację, Mszę Świętą pod przewodnictwem i z 

homilią Ks. Bpa Piotra Gregera oraz modlitwy różań-
cowe. Czuwania i modlitwy przed wizerunkiem Matki 

Boskiej Częstochowskiej zorganizowały poszczególne 
dekanaty naszej diecezji. Ks. Dziekan Jan Gustyn 

przewodniczył modlitwom wiernych z dekanatu IV. 

Wraz ze swoimi proboszczami przybyli na nie wierni 
licznych parafii. Uroczystości trwały całą noc i zakoń-
czyły się Mszą Świętą w niedzielę, po czym nastąpiła 

ceremonia pożegnalna i podziękowanie Matce Bożej 

za obecność w naszej diecezji. Po przeniesieniu obra-
zu na lawetę, w uroczystej asyście nastąpił wyjazd do 

Czech. 

  Romuald Bożko 

 

KLESZCZE MOGĄ ZARAZIKLESZCZE MOGĄ ZARAZIKLESZCZE MOGĄ ZARAZIKLESZCZE MOGĄ ZARAZIĆ BORELIOZĄĆ BORELIOZĄĆ BORELIOZĄĆ BORELIOZĄ    
    

Borelioza jest chorobą niebezpieczną, która znacznie obniża jakość życia. Jej prawi-
dłowe leczenie może doprowadzić do całkowitego ustąpienia objawów i wyleczenia. 

Można się nią zarazić podczas krótkiej wycieczki... 

Boreliozą można zostać zarażonym poprzez ukąszenie zakażonego kleszcza lub jego nimfy. Nimfa to po-
stać młodociana, mająca wielkość ziarenka maku, dlatego nie wszyscy pamiętają ugryzienie.  

 
nimfy kleszczy 

    

 
kleszcz wczepiony w skórę 

fot. Tomasz Pachlewski  

    

 
opity kleszcz 

fot. Krzysztof Kujawa 

 
Aż 2/3 chorych na tę chorobę uważa, że nigdy nie za-
uważyło kleszcza lub rumienia (czerwonej plamy po-
jawiającej się czasem w miejscu ugryzienia). 
 
Bakterie boreliozy (Borrelia) zasiedlają przewód po-
karmowy kleszcza oraz jego gruczoły ślinowe. Nawet 
krótkie przebywanie kleszcza w skórze może się więc 
zakończyć zakażeniem i boreliozą. Jeśli się go niewła-
ściwie wyjmuje, wtedy zwraca zawartość swojego 
przewodu pokarmowego razem z bakteriami wprost do 
naszej krwi.  
OBJAWY 
1. Jeśli po ugryzieniu kleszcza wystąpił rumień, ozna-
cza to, że kleszcz zaraził nas boreliozą. Niestety, tylko 
u nielicznych chorych on występuje. Jest to jedyny 
dowód na to, że doszło do zakażenia. Nie ma żadne-
go testu, który by później ze 100% pewnością zaprze-
czył lub potwierdził boreliozę. 
2. W pierwszym etapie choroby mogą pojawić się ob-
jawy grypopodobne. 
3. W miarę postępowania choroby objawów jest coraz 
więcej. Oto występujące najczęściej: 
♦ gorączki, poty, dreszcze, fale gorąca; 
♦ zmęczenie, ociężałość; 
♦ bóle i obrzmienia stawów; 

♦ drętwienie kończyn lub tylko palców; 
♦ trzeszczenie szyi, sztywność i bóle szyi; 
♦ bóle i skurcze mięśni; 
♦ tiki mięśni twarzy lub innych mięśni; 
♦ kłucie, igiełki pod skórą, utrata czucia, palenie, prze-
szywające bóle; 
♦ drętwienie języka, zwłaszcza jego czubka lub warg; 
♦ kołatanie serca, skoki ciśnienia; 
♦ podwójne rozmyte widzenie, częste czarne plamy, 
wrażliwość na światło; 
♦ dzwonienie, bóle uszu, wrażliwość na dźwięk; 
♦ problemy z koncentracją , czytaniem, trudności z 
myśleniem, trudności w znalezieniu słowa; 
♦ słaba pamięć krótka, luki pamięciowe; 
♦ porażenie nerwów, w tym np. twarzowego (opadanie 
kącika ust). 
Konieczne jest występowanie kilku objawów. 
 
TESTY DIAGNOSTYCZNE 
Z badaniami laboratoryjnymi na boreliozę wciąż istnie-
ją ogromne problemy metodologiczne oraz interpreta-
cyjne. Obecnie nie ma idealnego testu, który byłby w 
stanie całkowicie potwierdzić lub wykluczyć boreliozę. 
Duży procent pacjentów nie otrzymuje pozytywnego 
laboratoryjnego potwierdzenia zakażenia, str 13 
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KLESZCZE KLESZCZE KLESZCZE KLESZCZE 

MOGĄ ZARAZIĆ MOGĄ ZARAZIĆ MOGĄ ZARAZIĆ MOGĄ ZARAZIĆ 

BORELIOZĄBORELIOZĄBORELIOZĄBORELIOZĄ    
      

Depresja u dzieci i młDepresja u dzieci i młDepresja u dzieci i młDepresja u dzieci i młoooodzieżydzieżydzieżydzieży    
Już 40-50% dzieci w szkołach podstawowych nie ma poczucia sensu 
życia, a 30% miewa również myśli samobójcze. (źródło: Wp.pl) 
 

Wiek XX to dynamiczna zmiana modelu rodziny. Jest mniej dzieci, znikają 
rodziny wielopokoleniowe. Matki pracują zawodowo. Paradoksalnie, to, że ma-
my coraz więcej możliwości, powoduje, że koncentrujemy się na zdobywaniu, 
chcemy mieć coraz lepsze życie. Dzieje się to, niestety, kosztem dzieci, które ja-
ko jednostki najsłabsze tracą na tym najwięcej. Często nie mają do kogo się 
zwrócić z problemami, których nie potrafią rozwiązać. Rodzice nie mają dla 
nich czasu. Jednocześnie wymagają od dzieci coraz więcej i coraz szybciej wy-
stawiają je do wyścigu szczurów. 

W okresie dojrzewania zaczyna się nie mniej mordercza konfrontacja z rze-
czywistością. Młodzież zaczyna widzieć świat takim, jaki on jest - z zakłama-
niem, układami, niesprawiedliwością. Ci, którzy mają trudniejszą sytuację mate-
rialną, dostrzegają brak perspektyw. Dodatkowo targają nimi silne emocje wyni-
kające z fizjologii dojrzewania. Dochodzą wymagania w szkole. I w końcu gru-
pa rówieśnicza, w której trzeba walczyć o pozycję. Liczy się wszystko: ciuchy, 
pieniądze, uroda, sprawność fizyczna. 

Przerosłoby to niejednego dorosłego, a oni mają po kilkanaście lat 

pomimo aktywnej choroby 
(niemniej, ci chorzy powinni 
otrzymać leczenie, po wni-
kliwym wykluczeniu innych 
chorób, na podstawie obrazu 
klinicznego boreliozy). 
W diagnostyce boreliozy po-
winno używać się testów 
Western Blot (WB) i Polyme-
rase Chain Reaction (PCR). 
Z obserwacji wynika, że test 
ELISA jest bardzo zawodny 
(chorzy z ujemnym wynikiem 
ELISA mają często dodatni 
WB lub/i PCR). Dlatego naj-
lepiej zrobić od razu test 
Western Blot w klasach IgG i 
IgM (albo PCR).Jednak ne-
gatywny wynik testu nie 
oznacza, że jest się zdro-
wym. 
Należy również pamiętać, że 
przeciwciała można wykryć 
najwcześniej po 4-6 tygo-
dniach od ugryzienia, więc 
wykonanie testu Western 
Blot wcześniej, jest zupełnie 
niemiarodajne. 
LECZENIE 
Leczenie boreliozy może być 
bardzo trudne i polega na 
stosowaniu odpowiedniej an-
tybiotyko-terapii. Pacjent 
powinien znajdować się pod 
opieką lekarza, aż do mo-
mentu ustąpienia wszystkich 
objawów chorobowych. 
W razie trudności ze znale-
zieniem lekarza specjalizują-
cego się w leczeniu borelio-
zy, można poprosić o radę 
chorych na ich forum: 
www.borelioza.dl.pl lub napi-
sać do wybranego punktu in-
formacyjnego Stowarzysze-
nia. 
W przypadku relatywnie 
wczesnej (trwającej mniej niż 
rok) boreliozy, szansa wyle-
czenia całkowitego jest dość 
duża, dlatego ważne jest, by 
szybko zgłosić się do leka-
rza. 

Więcej informacji: 
www.borelioza.org str 14 
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Depresja u dzieci i młodzieży 
 

i rozchwiany układ nerwowy. 
Kiedy powinno nam się włączyć czerwone światło? 
Przebieg choroby jest inny u młodszych dzieci, do lat 
14, inny u starszych, osiągających dorosłość. W oby-
dwu grupach wiekowych jednym z objawów choroby 
jest wyraźne osłabienie sprawności intelektualnej. 
Dziecko zaczyna się gorzej uczyć. Zaniepokoić po-
winno nas wagarowanie. Trzeba sprawdzić, co za tym 
stoi. Może to być lęk, jeden z podstawowych składni-
ków depresji. Przy czym młodsze dzieci boją się za-
dań, nowych miejsc. U starszych lęki mają charakter 
egzystencjalny. Pojawia się poczucie bezsensowności 
życia, strach przed przyszłością. 
Innym bardzo charakterystycznym objawem depresji u 
nastolatków jest, jak już mówiłam, agresja. Może to 
być autoagresja, ale w przypadku młodzieży także 
prowokowanie bójek, nadużywanie alkoholu, narkoty-
ki, przekraczanie obowiązujących norm społecznych. 

Inne ważne symptomy to zaburzenia snu, brak apetytu 
lub objadanie się. Nastolatki przestają spotykać się ze 
znajomymi. Część z nich zapada się w nudzie. Mają 
duże trudności z porannym wstawaniem. 
Nie wystarczy porozmawiać, wytłumaczyć, dodać 
otuchy? 
Jeśli do tego momentu nie nawiązaliśmy z dzieckiem 
dobrej więzi emocjonalnej, nie oczekujmy, że 
nawiążemy ją teraz. Jeśli na depresję cierpi nastolatek, 
musimy pamiętać, że dla niego ważniejsza jest grupa 
rówieśnicza. My, rodzice, stajemy się mało 
wiarygodni. Ponadto sami tworzymy system, w 
którym wykluła się choroba, więc trudno nam 
obiektywnie ocenić sytuację. 

Więcej... http://wyborcza.pl 

 
 

OGŁOSZENIE  
Urząd Gminy w Jasienicy informuje 

 o  nieodpłatnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego 

 i elektronicznego  według poniższego harmonogramu 

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny 

np. radia, telewizory, lodówki Lp SOŁECTWO 

MIEJSCE 
ZBIÓRKI 

data  w godz.  

1 BIERY przy budynku GOK 
2 ŚWIĘTOSZÓWKA prawa strona drogi  dojaz-

dowej do kościoła  par-
king 

3 GRODZIEC przy OSP 
4 MIĘDZYRZECZE D. plac koło  sołtysówki  
5 MIĘDZYRZECZE G. teren k. portierni RSP 

 /na zewnątrz/ 
6 MAZAŃCOWICE byłe RSP 

 / k. TRANS-ROL/ 
7 RUDZICA parking k. wjazdu  

do GS-u 

26.09.2012  

800
 –

 1
300

  

8 BIELOWICKO parking k. kościoła 
9 ROZTROPICE przy OSP /k. pojemników 

do segregacji/ 
10 WIESZCZĘTA przy OSP 
11 JASIENICA parking k. Urzędu Gminy  
12 ŁAZY przy szkole - parking 
13 IŁOWNICA parking  przy szkole 
14 LANDEK przy OSP 

27.09.2012  

800
 –

 1
300

 

UWAGA ! 
Odpady należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc zgodnie z datą, czasem i asortymentem  wskaza-

nym w harmonogramie. Sprzęt niezgodny z powyższymi wymogami nie będzie odebrany.  
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FIRANY, ZASŁONY 
SPRZEDAŻ I SZYCIE NA WYMIAR 

Jasienica, Cieszyńska 493 

Budynek Spółdzielni – parter 

Tel. 500 386 128 

www.kora-sklep.ig.pl 
 

Z TYM KUPONEM – RABAT 10% na firany i zasłony w metrażu 

 

KORA S 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE I OPAŁOWE 

(węgiel orzech, groszek, ekogroszek, flot, muł, drzewo bukowe, zrębki drzewne) 

JASIENICA, UL. CIESZYŃSKA 493 

KOŁO DWORCA PKP 

Tel. 33 - 815 28 64, 33 – 815 21 34, 500 386 123 

www.kora-s.ig.pl 
 

OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy w Jasienicy informuje 

o nieodpłatnej zbiórce zużytych opon z samochodów osobowych, dostaw-

czych, ciężarowych, autobusów według poniższego harmonogramu: 
  

Lp. SOŁECTWO MIEJSCE ZBIÓRKI data w godz. 
1. BIERY przy budynku GOK 

2. ŚWIĘTOSZÓWKA prawa strona drogi dojazdowej 
do kościoła – parking 

3. GRODZIEC przy OSP 
4.  BIELOWICKO parking k. kościoła 
5 ROZTROPICE przy OSP 

03.10.2012r.  800-1300 

6 MAZAŃCOWICE  była RSP (k. Trans-Rol) 
7 MIĘDZYRZECZE D. plac koło sołtysówki 

8 MIĘDZYRZECZE G.  teren k. portierni RSP (na ze-
wnątrz) 

9 RUDZICA parking k. wjazdu do GS 
10 WIESZCZĘTA przy OSP 

04.10.2012r. 800-1300 

11 JASIENICA parking k. Urzędu Gminy 
12 ŁAZY przy szkole – parking 
13 IŁOWNICA parking przy szkole 
14 LANDEK przy OSP 

05.19.2012r.  800-1300 

 

UWAGA! 

Opony należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc zgodnie z datą i czasem wskazanym w harmono-

gramie. Opony nie podane w powyższym ogłoszeniu nie będą odebrane. 
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Ogłasza zapisy  
na zajęcia w Jasienicy: 

� taniec towarzyski 
� latino solo 
� zumba 
� street dance 
� kurs weselny 

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

                                                    

 

  

SZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROBÓWBÓWBÓWBÓW    

Z WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZAZAZAZA    
UsługiUsługiUsługiUsługi :  :  :  : wszystkie przeróbki � gręplowanie 

wełny �czyszczenie pierza    
Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych     

Kołdry antyalergiczne � z puchu  

� z pierza � do filcowania 

43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl 

e-mail: biuro@galinska.com.pl 

 

☺☺☺☺ HUMOR SZKOLNY☺☺☺☺ 
 

Muzyka 
- W mojej klasie dzieci są bardzo muzykalne - mówi 
nauczycielka - wszystkie grają mi na nerwach 

Chemia 
Nauczycielka po latach spotyka ucznia 
- No co tam teraz robisz?? 
Uczeń: 
- Wykładam chemię 
- Ooo no proszę. A gdzie?? 
- W Biedronce 

Wzór chemiczny 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny: 
- Jasiu co ten wzór oznaczy? 
- To jest, ojej, mam to na końcu języka.... 
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarko-
wy! 

Różnica 
Czym się różni gangster od nauczyciela??? 
Gangster mówi: 
- To jest napad!!! 
A nauczyciel mówi: 
- To jest sprawdzian!!! 
 

   
 

 
 
 

 
AKCESORIA DLA NIEMOWLĄT 

 

UBRANKA 
 

ŁÓŻECZKA  MATERACE  
POŚCIELE 

 

WÓZKI  FOTELIKI 
 

F.H.U. „Taga Bis” Ewa Wiencek 
ul. Kazimierza Wielkiego 1a 

43-300 Bielsko-Biała 
tel: 33 821 51 25   
fax: 33 821 51 26 

e-mail: tagabis@wp.pl 
www.tagabis.pl 

 

OFERUJE: 
nagrobki, grobowce, 

schody, parapety, 
blaty kuchenne, 

elementy kominkowe. 
 

granit, marmurgranit, marmurgranit, marmurgranit, marmur    
konglomeratkonglomeratkonglomeratkonglomerat    

różnorodność kolorówróżnorodność kolorówróżnorodność kolorówróżnorodność kolorów    

szeroki asortymentszeroki asortymentszeroki asortymentszeroki asortyment    
 

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

Tel.: 33 815 09 42 
502 050 670 

 

ŚWIAT DZIECKA 
Wszystko dla dzieci i niemowląt 
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Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa     
naziemna i satelnaziemna i satelnaziemna i satelnaziemna i sateliiiitarnatarnatarnatarna    

„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 

doświadczeniem 

- profesjonalną ekspertyzę 

- konkurencyjne ceny 

Tel.:  602 669 804 
43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 

email: robsat@op.pl 
 

 
„„„„ 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 
 

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

Zapraszamy 
  

Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 
         sobota                                800 - 1330 

 

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 działa-
niu 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 możli-
wości 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 
organizm, to on radzi sobie z większością chorób  

Pozdrawiam wszystkich Antoni Moskała 

 

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 

. 

Wszelkie informacje dostępne są także na naszej  

stronie:  www.komunalny.jasienica.pl 

 
 

 
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  ���� perfumy ���� palmy i wieńce  ���� wrzosy   

i chryzantemy ���� znicze i wkłady ���� stroiki 

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 
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Reklama w miesięczniku  „Jasienica”  

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

miesięcznik  samorządowy gminy 
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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     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!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBEZPUBEZPUBEZPUBEZPIECZENIA   IECZENIA   IECZENIA   IECZENIA   

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 �   AL-

LIANZ 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 oferujemy najtańszy kom-

pleksowy 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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„OD OCEANU DO OCEANU” 
 


