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Organizatorzy: Urz�d Gminy Jasienia,  Rada Sołecka w Rudzicy,  Gminny O�rodek Kultury  

w Jasienicy, Koło Gospody� Wiejskich w Rudzicy, Ochotnicza Stra� Po�arna w Rudzicy

Wydawca miesi�cznika samorz�dowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica
Realizacja wydawnicza: Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bo�ko, e-mail: braldo@interia.pl;  z-ca red. naczelnego, red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl ; Sekretarz redakcji: Kuba Mazur   e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl ;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za tre�� reklam i ogłosze� redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PRIORYTETOWE ZADANIE GMINY JASIENIA 

     Mo�na powiedzie�, �e to zadanie priorytetowe dla rozwoju gminy i dbało�ci     
o finanse nast�pnych pokole�, by gmina mogła si� rozwija�. Krok po kroku 
realizowana jest Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Przemysłowa. W tym 
zakresie został ogłoszony przetarg, zgodnie z wnioskiem zło�onym do 
Marszałka Województwa �l�skiego, dotycz�cym dofinansowania budowy 
infrastruktury, czyli: dróg, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i 
pozostałej infrastruktury. Warto�� kosztorysowa – przypomn�, to 27 milionów 
złotych, w tym dofinansowanie 80 % czyli 23 miliony złotych. 
       Do przetargu na wykonanie tego zadania zgłosiło si� 10 firm. 
Najkorzystniejsz� ofert� zło�yła EUROVIA na kwot�  21909253,70 zł.  Prace 
rozpoczn� si� w sierpniu i b�d� trwały do pa�dziernika przyszłego roku i w tym 

czasie teren ten zostanie uzbrojony. Nale�y zaznaczy�, �e warto�� dofinansowania, które pozyskała gmina, 
nie podlega zwrotowi, natomiast wzmacnia nasze finanse, gdy� przy sprzeda�y tego gruntu cena  b�dzie 
wy�sza o warto�� uzbrojenia terenu, a dochody z tego tytułu zasil� w cało�ci bud�et gminy.  Jest to du�e 
zadanie, które wymaga determinacji ze strony Urz�du Gminy odno�nie budownictwa i realizacji tego pod 
wzgl�dem nadzorczym. Chcemy to wykona� osobami, które zatrudnione s� obecnie w urz�dzie. 

OTWARCIE KOMISARIATU POLICJI W JASIENICY 

Wa�nym wydarzeniem było otwarcie Komisariatu 
Policji w Jasienicy. Dotychczasowa nazwa Komisariat 
Policji w Jasienicy z siedzib� w Jaworzu wi�zała si� z 
utworzeniem Gminy w Jaworzu w 1991 roku. 
Warunki pracy w Jaworzu były fatalne i moim 
zdaniem uniemo�liwiały wykonywanie zada�
codziennych. 26 policjantów pracuj�cych na 140 
metrach kwadratowych powierzchni powodowało 
wielki dyskomfort pracy w tym komisariacie. Tote� od 
kilku lat czyniłem starania maj�ce na  celu budow�
nowej siedziby dla Komisariatu Policji w Jasienicy. 
Taka mo�liwo�� pojawiła si� pi�� lat temu. 
Prowadziłem wówczas rozmowy z Komendantem 
Wojewódzkim Policji z zamiarem zlokalizowania 
komisariatu w budynku Poczty Polskiej i Banku 
Spółdzielczego w Jasienicy. Okazało si� jednak, �e nie ma zgody wła�cicieli tych nieruchomo�ci. Pó�niej 
zaproponowałem Radzie Gminy Jasienica przekazanie na rzecz Policji 23. arowej działki na realizacj� tego 
zadania. Zostało to pozytywnie przyj�te i umo�liwiło rozpocz�cie rozmów w tym zakresie na szczeblu 
Komendy Głównej Policji w Warszawie. Przy udziale dyrektora logistycznego Komendy Głównej Policji w 
Warszawie udało si� ten proces przeprowadzi� i komisariat dostał si� na list� komisariatów w budowie. 
Trzeba zaznaczy�, �e jak powiedział Z-ca Komendanta Głównego Policji w Warszawie nadinspektor gen. 
Wojciech Olbry� Jest to pierwszy komisariat policji otwierany według nowych parametrów i przepisów, 
które dzisiaj funkcjonuj� w tym zakresie, odpowiadaj�cy wymogom programu standaryzacji jednostek. Jest 
to dla nas wielkie wydarzenie i wielka rado��, �e centrum , które tworzymy w Jasienicy, gdzie w pobli�u 
jest Urz�d Gminy Jasienica, O�rodek Zdrowia, Punkt Pogotowia Ratunkowego, co daje mo�liwo�� szybkiej 
reakcji w przypadku pojawienia si� ró�nego rodzaju zagro�e� i wypadków. Blisko�� tych słu�b w du�ym 
stopniu pomaga w zapobieganiu im oraz w rozwi�zywaniu problemów, a tak�e podnosi poziom 
bezpiecze�stwa na terenie Gminy Jasienica. 
 W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podzi�kowa� wszystkim, którzy na poszczególnych etapach 
przyczynili si� do realizacji tego zadania, od Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej, 
Powiatowej i naszego Komisariatu – Komendanta Kozłowskiego i Pana Starosty, �e dokonano tego dzieła. 
 Komisariat Policji w Jasienicy został oddany do u�ytku w dniu 14 lipca, podczas wojewódzkiej 
uroczysto�ci �wi�ta policji. Cz��� uroczysto�ci odbyła si� na terenie naszej gminy, podczas otwarcia 
komisariatu. str.4  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENIA 
UROCZYSTO�CI 90-LECIA OSP GRODZIEC 

29 czerwca odbyły si� uroczysto�ci 90-lecia Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Grod�cu. Ka�dy 
jubileusz napawa refleksj� nad minionym okresem, wspomnieniami tych, którzy przez te lata pracowali 
dla dobra lokalnej społeczno�ci, a tak�e wytyczeniem zada� na lata przyszłe. Tak było podczas 
uroczysto�ci w Grod�cu. Rozpocz�ły si� Msz� �wi�t� w ko�ciele �w. Bartłomieja, gdzie dzi�kowano 
Panu Bogu za słu�b�.  
Podczas uroczysto�ci cywilnych, podkre�lono prac� i zaanga�owanie stra�aków z Grod�ca na rzecz 
ratowania mienia i �ycia na terenie naszej gminy. 

OBCHODY 90-LECIA DZIAŁALNO�CI OKR�GOWEJ RADY 
ŁOWIECKIEJ 

 13. lipca na �ywieckim zamku, odbyły si� obchody 90-lecia 
działalno�ci Okr�gowej Rady Łowieckiej. Zostały one poprzedzone Msz�
�wi�t� w konkatedrze �ywieckiej. Podczas tych uroczysto�ci łowczy Koła 
Łowieckiego „�lepowron” Dominik �wi�czyk, otrzymał Odznaczenie 
Krajowe Polskiego Zwi�zku Łowieckiego  – Złom. Gratuluj� serdecznie tego 
wyró�nienia i odznaczenia. Zaznaczy� nale�y, �e w Beskidzkiej Okr�gowej 
Radzie łowieckiej zrzeszone s� 72 koła, w których funkcjonuje 2,5 tys. 
my�liwych. Jest to bardzo du�e wyró�nienie, gdy� to odznaczenie otrzymało 
czterech my�liwych. 

XIX LATO W JASIENICY 

Nie sposób pomin�� tego wydarzenia. Chc� podzi�kowa� wszystkim artystom i wszystkim 
uczestnikom, którzy sp�dzili mile czas �wi�tuj�c i bawi�c si�. Dzi�kuj� wszystkim punktom 
gastronomicznym, kołom gospody� wiejskich, Radzie Sołeckiej w Jasienicy, Gminnemu O�rodkowi 
Kultury za prac� podczas przygotowa� i realizacji tego wydarzenia. Dzi�kuj� wszystkim słu�bom, 
które przygotowywały i utrzymywały porz�dek – stra�akom, ochronie i wszystkim, którzy przyczynili 
si� do realizacji tego wydarzenia. A szczególnie dzi�kuj� mieszka�com i go�ciom, za liczny udział, 
dzi�ki którym tegoroczne lato było udane. 

ROZPOCZ�CIE PRAC NA DROGACH GMINNYCH 
 W  sierpniu rozpoczn� si� prace na drogach gminnych, poprzez nało�enie dywaników asfaltowych, 
przez firm� wyłonion� w drodze przetargu. 
                                                                                   Dzi�kuj� za relacje 
                                                                                       Notował: R. Bo�ko 

RIO POZYTYWNIE O OBLIGACJACH 
W czwartek 25 lipca br. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zatwierdziła uchwał� Rady 

Gminy Jasienica w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Jasienica. Decyzja RIO jest dla nas 
bardzo wa�na - mówi Wójt Janusz Pierzyna - poniewa� Gmina mo�e wyemitowa� obligacje na kwot�
31, 55 mln złotych i tym samym spłaci� całe dotychczasowe zadłu�enie wła�nie z obligacji. Pomysł 
Wójta poparli gminni radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jasienica, która odbyła si� 5 
lipca br. Jeszcze w tym roku gmina chce wyemitowa� 3.155 sztuk obligacji komunalnych o warto�ci 
nominalnej 10.000 złotych ka�da. Najwa�niejszym jest to, �e emisja obligacji nie obci��y płynno�ci 
finansowej bud�etu gminy, tak jak kredyt. Dzi�ki temu posuni�ciu samorz�d b�dzie miał wi�ksz�
kontrol� nad limitami zadłu�enia, a pieni�dze ze sprzeda�y obligacji pomog� równie� w korzystaniu ze 
�rodków unijnych pocz�wszy od 2015 roku. Ostateczny termin wykupu obligacji ustalono na rok 2026, 
aczkolwiek Gmina b�dzie je mogła wykupi� przed tym terminem w celu ich umorzenia. 

Kuba Mazur 
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XXXIIIXXX LLLAAATTTOOO WWW JJJAAASSSIIIEEENNNIIICCCYYY
Pi�kna pogoda i program artystyczny,        

w którym ka�dy znalazł co� dla siebie, 
sprawiły, �e w miniony weekend, tłumy go�ci 
odwiedziły Amfiteatr w Jasienicy i bawiły si�
podczas XIX Lata w Jasienicy. Imprez�
zorganizowan� przez Gminny O�rodek 
Kultury w Jasienicy, Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Rybacka „Bielska Kraina” i Gmin�
Jasienica rozpocz�ł  mecz piłki no�nej 
pomi�dzy dru�ynami LKS „Drzewiarz” 
Jasienica a „Halniakiem” z Makowa 
Podhala�skiego. Piłkarze z Jasienicy pokonali 
dru�yn� go�ci 3:0. Potem na estradzie 
amfiteatru pojawiły si� zespoły regionalne      
z Gminy  Jasienica, prezentuj�c muzyk�, 
pie�ni i ta�ce �l�ska Cieszy�skiego i Bes-
kidów. Publiczno�� oklaskiwała Zespół 
Regionalny „Grod�czanie”, Zespół �piewaczy 
„Echo Bielowicka” i Zespół Folklorystyczny 
„Dudoski”. Wyst�piła te� Orkiestra D�ta        
z Maza�cowic.  Po oficjalnym otwarciu 
imprezy przez Wójta Gminy Jasienica Janusza 
Pierzyn�, zaprezentowały si� zespoły taneczne 
działaj�ce przy jasienickim GOK-u,                  
a wieczorem publiczno�� bawiła si� przy 
d�wi�kach orkiestry „Tsigunz Fanfara 
Avantura” i zespołu „Szlagier Maszyna           
i Kumpliki”. Pierwszy dzie� tegorocznego 
„Lata w Jasienicy” zako�czył si� pó�n� noc�
zabaw� taneczn� z zespołem „Preludium”. 
Niedzielne �wi�towanie rozpocz�ło si� od 
piłkarskiego spotkania oldboyów Jasie-
nickiego „Drzewiarza” z oldboyami 
„Szczakowianki” Jaworzno, potem zapre-
zentowały si� orkiestry d�te z Jasienicy           
i Mi�dzyrzecza Dolnego, oraz Zespół 
Regionalny „Bierowianie”. Popołudniow�
cz��� wypełniły wyst�py kabaretów. 
Jasienickiej publiczno�ci zaprezentował si�
młody sta�em Kabaret Czwarta Fala, ciepło 
przyj�ty przez publiczno�� w amfiteatrze, ale 
prawdziwe salwy �miechu wzbudził, uznany 
ju� w �wiecie kabaretowym, Kabaret Nowaki. 
Na zako�czenie tegorocznego „Lata w Jasie-
nicy” wyst�pił ulubieniec �rednio-starszej 
publiczno�ci Damian Olecki, a imprez�
ko�czyła zabawa taneczna z zespołem 
„Akord”.  Organizatorzy zadbali równie�        
o najmłodszych uczestników, organizuj�c 
dla nich mini wesołe miasteczko z dmu-
chanymi zamkami, kolejk� i batutami do 
skakania.  

Kuba Mazur
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PIEKARY W KRAKOWIE 
  

W budowanym Sanktuarium im. Błogosławionego Jana 
Pawła II w Krakowie Łagiewnikach, powstanie Kaplica 
Piekarska. 
Powstaj�ca tam siedziba Centrum Jana Pawła II „Nie 
l�kajcie si�!”. To o�rodek �ywej pami�ci osoby papie�a 
Polaka. 
 Obecnie wokół dolnego ko�cioła powstaje wieniec 

kaplic. Ju� s� kaplice: lud�mierska, �w. Jadwigi, Santa Maria Maggiore, jasnogórska, 
i kalwaryjska. Wkrótce b�dzie i piekarska. 
Do wystroju i wyposa�enia, zaproszono archidiecezj� katowick�. Kaplica ta ma upami�tnia� obecno�� kardynała 
Karola Wojtyły na wzgórzu piekarskim, podczas pielgrzymek m�skich w latach 1965 –1978, gdzie te� głosił 
słowo Bo�e, a tak�e wizyt� na lotnisku w Muchowcu w roku 1983, które odwiedził jako papie� Jan Paweł II.  
Było nas tam wtedy, na katowickim lotnisku, ponad półtora miliona wiernych. 
Projektantem kaplicy piekarskiej jest Tadeusz Kosto� z Chorzowa. Chorzowski architekt zna doskonale klimat 
pielgrzymek, bo co roku bierze w nich czynny udział, �piewaj�c w scholi z Chorzowa podczas liturgii.              
W centrum kaplicy, b�dzie obraz Matki Bo�ej Piekarskiej. Przed nim znajdzie si� ołtarz, którego mensa 
nawi�zuje do pomnika przy kopalni „Wujek”. Wykonana b�dzie na wzór głowicy tego pomnika, który stworzył 
prof. Andrzej Grzybowski. Nawi�zanie do kopalni ma pokaza�, do jakich heroicznych postaw zdolni s� �l�zacy. 
Natomiast na bocznych �cianach kaplicy, b�d� wybite na marmurowych płytach teksty przemówie� i kaza�
błogosławionego Jana Pawła II, które jako kardynał krakowski wygłaszał na piekarskim wzgórzu, a potem na 
katowickim Muchowcu, gdzie jako papie� , 30 lat temu, spotkał si� z mieszka�cami �l�ska i Zagł�bia. 
 W tej chwili jest ju� wybrany materiał i czcionka. Dzi�ki tej metodzie, b�dzie mo�na dosłownie dotkn��
słów błogosławionego. Jednocze�nie, b�dzie to naj�mudniejsza cz��� pracy, przy wystroju kaplicy – stwierdza 
autor. 
 Gdy b�dziemy pielgrzymowa� do Krakowa Łagiewnik, znajd�my tam cz�stk� �l�ska, by za�piewa�,          
jak w Piekarach: 

Matko Piekarska Opiekunko sławna, 
Or�downiczko wszelkich łask. 
Co nam cudami słyniesz z dawien, dawna, 
Przyodziewaj�c kraj nasz w blask. 

Ciebie dzieci�cym sercem błagamy; 
We� pod opiek� zbo�ny nasz lud. 
Lepszej od Ciebie Matki nie mamy, 
Co by w bł�kity wiodła nas cnót. 

W słowa tej pie�ni wpisuje si� tre�� telegramu papie�a Jana Pawła II, skierowanego do biskupa 
Herberta Bednorza 28 maja 1979 roku: 

„Nosz� w sercu wspomnienia osobistych spotka� z wiernymi w Piekarach �l�skich, gdzie jako 
metropolita krakowski pielgrzymowałem razem z ludem Górnego �l�ska do Matki Sprawiedliwo�ci        
i Miło�ci Społecznej. Z serca błogosławi� tym wszystkim, którzy podejmuj� trud odnowy �ycia 
religijnego w rodzinach ku wi�kszej chwale Boga i Jego Matki 
                                                                                                                 Jan Paweł II” 

                                                               
Ks. Alojzy Oleksik 

Dostojnej Jubilatce 

Zuzannie Zachradnik z Roztropic 

Z okazji 100 letnich urodzin 
jeszcze długich lat �ycia, błogosławie�stwa Bo�ego 

i doczekania w zdrowiu kolejnych lat 
składaj�

                                                    Wójt Gminy, Rada Gminy, 

Sołtys i Rada Sołecka z Roztropic 
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Dzisiaj miało by� zupełnie o czym� innym. Ale 
nie dałem rady, bo osaczyły mnie – i to równocze�nie 
z a�  czterech stron �wiata – w�ciekłe wilki! Rzuciły 
si� na mnie w wyostrzonymi kłami, z takim wyciem    
i hałasem, �e mimo i� błyskawicznie zamkn�łem 
d�wi�kochłonne okna, to nawet t� barier� bez trudu 
sforsowały, dopadaj�c moich wi�dn�cych uszu i sko-
łatanego serca, nie mówi�c ju� o nadwyr��onej 
w�trobie… 

Tak – dzisiaj b�dzie o kosiarkach, a wła�ciwie 
modzie na łyse, jak moja łepetyna, kawałki i wi�ksze 
areały zieleni w naszym otoczeniu. Drzewiej ka�dy, 
najmniejszy skrawek był zagospodarowany: a to 
grz�dkami z ziemniakami, a to jarzynami, a to 
truskawkami, czy poziomkami, mi�dzy którymi mogła 
zdrowo rosn�� trawa, zrywana r�cznie, albo koszona 
sierpem czy kos� dla króliczka, dla kurek, aby tylko 
nic si� nie zmarnowało… 
 Nadeszły jednak czasy, gdy nic si� nie opłaca. Có�
tedy robi� z działk� mniejsz� lub wi�ksz�? Oczywi�cie 
goli�!!! Goli�, bo na zachodzie gol�, bo ogrody 
królewskie s� wygolone, bo stadion narodowy z kilku-
milimetrow� trawk�, bo pola golfowe snobów tako�… 
A poniewa� ju� romantycy słusznie stwierdzili, �e 
Polska jest  papug� narodów, wi�c wszystko jasne jak 
sło�ce, i zielone jak n�dzna, ale za to równa                 
i jednorodna trawka! 
 I co tydzie� od pi�tkowego �witu, do pó�nej 
sobotniej pory, trwa ten przedziwny koncert na 
wysokoobrotowe silniki. Na dodatkowe zanieczy-
szczanie �rodowiska spalinami, na niepotrzebne 
zu�ycie benzyny, na decybele od których głuchn� ju�
nie tylko młodzi (otumanieni kaskad� d�wi�ków na 
koncertach ró�nej ma�ci muzyków), ale i starzy – 
niewiele m�drzejsi! A kosi� trzeba! I to co tydzie�, bo 
jeszcze za wysoka wyro�nie, bo jeszcze (o zgrozo) 
zd��y zakwitn�� bezczelnie miłek wiosenny, który 

jakim� cudem si� uchował, w 
zasianym z pietyzmem, jednym 
gatunku dywanowej trawy 
areału! Wiec szybko �ci�� mu 
malutkie słoneczko główki 
natychmiast, bo za�mieca 
czyst�, nieskaziteln� ziele�! 
 Za jaki� czas b�dzie trzeba wymusi�
parlamentarn� ustaw� obowi�zek, aby w ka�dej 
miejscowo�ci naszego pi�knego kraju było ogrodzone 
poletko, gdzie mogłaby ró�� nieskr�powanie zwykła 
trawa, z pol-nymi kwiatkami, które mogłyby 
zakwitn�� i cieszy� głodne oczy kolorami, a po 
dwukrotnym skoszeniu, jedynym zapachem �ci�tej 
trawy i siana. Tak, �eby nasze wnuki wiedziały, jak 
wygl�da mak, mniszek lekarski, powój polny, jaskier, 
bodziszek, chaber, gwiazdnica, koniczyna, �ywokost, 
rumianek, niezapominajka, krwawnik,  dzwonek, 
przetacznik, mlecz, wyka, pi�ciornik… 

Jeszcze wi�ksze przera�enie mnie ogarnia, gdy 
u�wiadamiam sobie, �e i nasze łebki wygl�daj� tak, 
jak te sterylne ziele�ce, które nie maj� nic wspólnego 
z wiejskim pejza�em: równie zielone i tak puste jak te 
wygolone trawniczki. Wygolone kosiarkami seriali, 
plotkarskich gazet, obietnicami polityków, 
bezinteresownej nienawi�ci…   
 Pewnie si� dzisiaj zagalopowałem i naraziłem  
wi�kszo�ci obywatelom, ale przecie� felietony pisze 
si� nie po to, aby si� wszystkim przypodoba�, ale aby 
w przerysowanej i prowokuj�cej tre�ci przedstawi�
własny punkcik widzenia. Byłbym ci�gn�ł temat dalej, 
ale wyjrzałem przez okno i zobaczyłem, �e przy płocie 
bezczelnie zd��yła rozkwitn�� stokrotka, wi�c szybko 
p�dz�, zał�czam kosiark� i ju� jej obcinam ten 
zmysłowy słoneczny łebek! 

Juliusz W�troba 

�

Jak Jura z Pawłym do bob dzwónili! 

Witóm piyknie. 

Na posłóchejcie ludeczkowie złoci, dy� to te� je moc 
do �miychu, a było to wtedy jak ty telefóny 
komórkowe zaczyły nastowa�. Jurowo baba, co to 
kupe łostudy z chłopym miała i nieroz po gospodach 
musiała go szuka�, jednego razu kie go tak szukała,    
a schodziła z piy�� putyk, nim go naszła – prawiła 
do�! Kupiym mu tyn telefón komórkowy i bydym 

wiedziała, w kierej putyce łurzynduje. Dy� jak 
przyszły na niego ty psi dni, cho�by go łuwiónzała to  
i tak dziwnym sposobym z chałpy łuciyk. Roz mu 
bótki do chlywka schowała, to bosy do gospody 

zawitoł. Roz, a było to w dziy� wypłaty, ludzi do gos-
pody sie naprało, jak pszczół do ula. Jura te� sie tam 
zjawił, coby duszyczke pocieszy�, a z kamratami 
porzóndzi�. Dziwo sie, a tu ni ma ani jednego stołka 
wolnego, kaj by móg se siedny�, a przy szynkwasie 
przeca sto� nie bydzie, bo ty klónkory go te� bolóm. 
Ju� mioł sie bra� do inszej gospody, a tu w kóncie za 
filarym siedzi jego kamrat Paweł, kiery był wdowcym 
ju� kierysi rok. Stołek wedle Pawła był wolny. Tó� sie 
Jura łucieszył, bydymy mie� co goda�, bo my sie ju�
downo nie widzieli, przywitali sie piyknie.  str. 8
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Jak Jura z Pawłym do bob dzwónili! 
Paweł te� tymu był rod, bo chocio� ju� telki roki był sóm, 
ni móg do tej samotno�ci nawyknó� i fórt spóminoł na 
nieboszczke. Tó� bydzie mi dzisio ra�ni – prawi Paweł. 
Zaroz z tej  łuciechy kozoł sztwiertke, potym Jura i tak 
pocióngali z kieliszków. Jurowi sie ju� zdało, �e trzeja 
skó�czy� z tym piciym, a łobróci� sie ku chałpie. Ale co 
chcioł d�wignó� zadek – to ciap spadki. Nogi zrobiły sie 
mu jakisi twarde – ja, ja  staro� nie rado�� – wiysz Pawle 
spocznym se jeszcze kapke. Ko�ym jeszcze sztwiertke, 
mo�e mi to wygno bole�ci z tych nóg, a zadzwóniym do 
moji Zuzki, coby sie tam ło mie nie starała. Paweł sie na 
niego podziwoł, bo jeszcze tego telefónu nie widzioł, i 
czakoł, co to bydzie Jura robił.  
- Halo, je�e� tam Zuzka – bo tu je jo – twój chłopeczek, co 
mosz go strasznie rada. Siedzymy se tu z Pawłym mojim 
kamratym, nie my�l se Zuzanko, �e my tu co pijymy abo 
znokwiómy, my sóm porzóndne chłopy, a wiymy, �e ta 
gorzoła to nic dobrego. Dziwómy sie, jako te� to ty 
chachary ło�rałe poradzóm pi�. Ty by� rado Zuzanko, �e 
ci sie taki chłop szykowny trefił, co mało kierej, tó� te� cie 
tu Zuzanko piyknie spóminóm. Ju�ech chcioł i� do chałpy 
bo mi teskno za tobóm, ale mi ta łoszkliwo rewma wlazła 
do nóg, ale do rana mi to przyndzie. Tó� nie becz 
Zuzanko, jyno zagrzyj mi tam pierzyne, mie tu przeca nic 
złego sie nie robi. Kie Jura jyno skónczył te godke przez 
telefon, Paweł zebroł mu go przystawił do łucha i zaczył 
goda�: 
- Hanulko, Haniczko – słyszysz mie – to jo tu dzwóniym 
twój chłopeczek, kiery cie za �ycio dopalowoł, a nie chcioł 
posłucha�. Tó� widzisz, czego �ech sie na stare roki 
doczkoł, �e muszym przez telefón z tobóm goda�. Becze�
mi sie chce, bo kiery mie dzisio z gospody do chałpy 
zakludzi, fórt cie spóminóm. A nie wierz te� tym 
hrómskim plotkoróm na dziedzinie, co to godajóm, �e sie 
smykóm ze staróm Pilorkóm, a bydym sie �ynił. Dy� jo ci 
zostanym a� do �mierci wiernym, a �e chcym se wzión�
jakóm ga�dzinóm do chałpy to je prowda, bo mie jakosikej 
w nocy straszy, to se nie my�l nic złego na mie. 
I tak to chłopy przy gorzołce ze swojimi babami przez 
telefón komórkowy se pogodali. 

J. N. Josiyniczanin 

Gierek na hawiyrze 
Jakech łobiecoł, tak te łobiecanke spełniam, tóz 
siadóm i piszym nowym bojke, z kapke nowszych 
czasów. 

Wszyscy wiedzom, �e Gierek za Hitlera robił we Francji za 
hawiyrza. Za Gierka hawirz to był pón. Wysoki wypłaty, trzinostki, 
prymije, a kiery kapke gibczy hercówóm machoł, togo 
przodownikym robili. Dostał medal, filfedre, a jak był partyjny to 
rower abo moblika. Tym bar�y zasłó�ónym to i wycieczki za 
granice sekretorze fundowali.  
Jedyn sekretorz se umy�lił coby pore takich przodowników 
posła� z wizytom do francuskich hawiy�i. Wszystkim wyfasowoł 
nowe, paradne mundury, obwiesił medalami, wydeptoł nowiu�ki 
autobus marki IKARUS i wyprawił ich w tyn daleki ausflug. Wedle 
łobyczaju górniczo kapela, jeszcze im zagrała na łodjazd i 
pojechali!!! 
We Francji tamtejsi hawiyrze ich ługo�cicli, pokozali Pary�, a co 
najwa�niejsze  naczynstowali ich fajnymi winami, koniakami i 
inszymi maszkietami. Jedyn Zeflik, tak sie tymi maszkietami 
doproł, �e mu bachórz nie wydzier�oł i zemrził.  

Kamracio sie starali jako go te� do Katowic prziwiy�. 
Tó� uradzili coby go spopieli�. Francuscy kamraci 
szumny pónclok z pokrywkom zwielebili, Zeflikowe 
prochy dó� kozali wsu� i Hanysów łodprawoli do dóm, 
a jeszcze na chodnik kiste koniaków im dali  Hawiyrz 
po robocie se rod wypije, a to piwko, a to achtlik, a jak 
sóm deli bez babski kontroli, to se do porzóndku dajóm 
do hyrtónia. Tako to robota. Skyrs tego te� w autobusie 
tak se dali do wiwatu, �e po drodze ty prochy kansi 
rozsuli. Kapli si�, jak z autobusu wysiedli. Biednej 
niewie�ci cosi trza było da�. Tó� uradzili coby  z ha-
sioka, co za familokym stoł, kapke tego �miecio nabra� 
i łodda� zastaranej babie. Tak te� zrobili.  Dali babie 
pónclok z prochami? Gustek wystynkoł kondolencyje, 
wszyscy si� nad Zeflikym polutowali, bo kamrat był 
dobry. Niewiasta za� z póncloka d�wigła pokrywke, 
zazdrziła do postrzodka i z beczyniym a i z polu-
towaniym prawi: widzisz Zeflik, hopeczku, co z ciebie 
łostało, kapke popiołu a skorupki z wajców. 

Pyrsk! Kłanio sie 
Fusocz z Grod�ca

Do�ynki

To piykne �wiynto za� je dzisio z nami 
jako co roku – cud si� stoł roz jeszcze… 
�wiynto chlebiczka, łaski nad polami… 
Dziynki Pónboczku za słó�ce i deszcze! 

A jesi �wiynto chlebiczka naszego, 
tó� i tych pilob, kiere w nim si� skryły, 
bole�ci krzi�y, i stara� ko�dego 
coby za� zdón�y�, coby stykło siły 

w ko�dy dziy� nowy, kiery ro�nie zorkym 
co go mosz w gor�ci, kiere ko�dy czuje 
z wiaróm, �e kiesi wywinymy polke, 
�e nie po darmu boroku harujesz! 

Zgibejmy głowy przed Mamulkóm –Ziymióm,
kiero i płacze i z nami si� �mieje… 
Tako je prowda łod �wiata stworzynio: 
�e �niw nie bydzie, jesi nie zasiejesz! 

Ni ma słóneczka, , kie nie było ��miywku, 
tó� w ty Do�ynki dzielymy sie chlebym, 
bo jyny z dziury idzie sie ku wyrchu! 

Nie bydziesz w niebie, kie� na ziymi nie był! 

  Juliusz W�troba

Słowniczek gwarowy: 
piloba – pilna robota, po�piech 
stykło – wystarczyło 
zorko – ziarenko 
po darmu – na pró�no, niepotrzebnie 
zgiba� –zgina�, schyla�
��miywek – zmierzch 
wyrach - wierzch 
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W sobot� 27 lipca 2013 roku w Mi�dzyrzeczu Górnym miało miejsce wydarzenie "Przystanek 
ProchOFFnia". Impreza, która została zorganizowana przez Ochotnicz� Stra� Po�arn� w Mi�dzyrzeczu Górnym, 
Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gmina Jasienica, Powiat Bielski oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mi�dzyrzecza rozpocz�ła si� od parady motocyklowej, która tu� po godz. 16 wyruszyła spod ko�cioła �w. 
Marcina w Mi�dzyrzeczu, przejechała 8 km tras� na Star� Prochowni� ulicami: Centralna, Ligocka, 
Maza�cowicka, Widok, Bielska oraz Spółdzielcza. Po przyje�dzie na Star� Prochowni� motocykle zostały 
zaparkowane w specjalnie przygotowanej na t� okazj� wiosce motocyklowej, a motocykli�ci oraz licznie 
przybyli mieszka�cy naszego regionu mieli okazj� uczestniczy� w koncertach muzycznych. Dla publiczno�ci 
zagrali: Over the Moon, Refreshment, Blight Sign, Natalia i Katarzyna Kwa�ny, Grupa Furmana, Hendon, a 
gwiazd� wieczoru była grupa TSA. 

Organizatorzy imprezy plenerowej "Przystanek ProchOFFnia" w Mi�dzyrzeczu Górnym serdecznie dzi�kuj� wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili si� do realizacji tego wydarzenia. W szczególno�ci dzi�kujemy:  
• stra�akom OSP Mi�dzyrzecze Górne oraz członkom 

pozostałych organizacji społecznych, którzy aktywnie 
pracowali przy organizacji imprezy, 

• Staro�cie Bielskiemu Andrzejowi Płonka, 
• Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie,  
• firmom oraz osobom Sanit-Trans, Klimat, Artur Kalita, 

Pałac Kotuli�skich, Przedszkole Marcinek, El-Instal 
Arkadiusz Konopka, Okmar-Plastik, Auto-Importer, 
Peugeot Magurka, Irłomet, Burian Transport, 
Rosi�ski, Auto Cz��ci Bocian, Moto-Złom.pl, 
Złomowisko.info, VectorFox.pl Łukasz Mroczko, Linea 
Stanisław Augustyn, RSP "Rolnik" Mi�dzyrzecze 
Górne, Usługi Transportowe Józefa Kulpa, Andrzej 
Zmełty, Koło Łowieckie "Hubertus", Szymon Kulpa, 
Piotr Kulpa, Jarosław Ma�dok, Jacek Kajstura, Kamil 
Kozik, Stanisław Cypcer, Ireneusz Furczyk, Józef 
Łopacki, Bartosz Nawrotek, Tomasz Bebek; 

• patronom medialnym: Radio Bielsko, Kronika Beskidzka, Beskidzka24.pl, Kurier Radia Bielsko, OX.pl 
• stra�akom OSP Mi�dzyrzecze Dolne oraz OSP Bronów, Policji oraz firmom Taurus i Elbrus Adventure za zabezpieczenie 

imprezy;  
• obsłudze medialnej imprezy. 
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O DRU�YNACH MŁODZIE�OWYCH  
 Z KIEROWNIKIEM MARIANEM KRUPI�SKIM 

Mówi Kierownik dru-
�yn młodzie�owych 
Klubu „Drzewiarz” 
Jasienica – Marian 
Krupi�ski: 
Chcemy mocno posta-
wi� na dru�yny mło-
dzie�owe. 	eby „je-
dynka” mogła mie�
swoich zawodników     
i �eby był to klub 
typowo jasienicki. 
Zgłosili�my trzy dru-
�yny do rozgrywek 

młodzie�owych juniorów, trampkarzy i pierwszy raz 
jest dru�yna młodszych trampkarzy. 
Z tego wzgl�du, �e jest sporo chłopaków, którzy garn�
si� do grania i jest materiał potencjalny na fajnych 
zawodników. To s� młodzi chłopcy, a ju� graj� o pun-
kty z bardzo dobrymi dru�ynami jak: „Podbeskidzie”, 
„Rekord”, Cieszyn, Skoczów, Koszarawa, 	ywiec. S�
to wszystkie mocne dru�yny z naszego regionu. Dla 
tych chłopców to wa�na sprawa. Po pierwsze, �e b�d�
si� rozwija� fizycznie, a po drugie, �e pograj� o pun-
kty. Gra o punkty, to inna walka ni� trening, czy 
mecze sparingowe. 
        Niedawno dru�yn� młodzie�ow� opu�ciło pi�ciu 
zawodników, którzy przymierzaj� si� do „jedynki”,    
a w tamtym roku nie za bardzo mo�na było kogo�
przekaza�. Tu bardzo du�a zasługa trenera juniorów. 
Trenerem jest pan Horst Panic, znany w całej Europie. 
Trenował w Niemczech, wprowadzał do pierwszej ligi 
polskie zespoły. Efektem jego pracy s� wła�nie 
nabytki do „jedynki”. Gdy w tamtym roku bronili�my 
si� przed spadkiem, to w tym roku walczyli�my          
o awans do ligi �l�skiej. 
   Grupa juniorów obejmuje roczniki od 1995 do 1998, 
trampkarze to roczniki 1999 do 2000,  a najmłodsza 
grupa roczniki 2001 do 2002. 
Na treningi mog� przychodzi� młodsi do rocznika 
2005. Bardzo zale�y nam na tym, �eby jak najwi�cej 
młodzie�y tu przychodziło, bo jak si� ma du�� grup�
to zawsze jest z czego wyselekcjonowa� tych 
najlepszych, a jest to motywuj�ce dla pozostałych, 
którzy w nast�pnym sezonie mog� awansowa�. 
        Jakie warunki rozwoju na „Drzewiarzu” ma 
młodzie� i kadra trenerska? 
Je�li chodzi o trenerów, to maj� wysokie kwalifikacje 

bior�c pod uwag� ich warsztat trenerski. Wszyscy byli 
lub s� czynnymi zawodnikami. Zaplecze jest jednym  
z najlepszych w powiecie bielskim. Na takie zaplecze 
sta� jest obecnie tylko klub „Rekord” z Bielska-Białej. 
Pod okiem takich trenerów, młodzie� i dzieci maj�
zapewnione profesjonalne szkolenie i opiek�. 
�wiadczy o tym, �e w poprzednim sezonie w pier-
wszej dru�ynie nie było �adnego jasieniczanina, a te-
raz przymierzanych jest czterech lub pi�ciu. 
  

NOWO�� DRU�YNA DZIEWCZ�T 
Jest to pierwszy rok treningów. Dziewcz	ta zaczy-
naj
 treningi ju� od 
sierpnia. Z dwiema 
z nich udało si	
porozmawia�. Sk
d 
pomysł na piłk	 no-
�n
 dziewcz
t w Ja-
sienicy? 
Lidia Kłaptocz: 
Piłk� no�n� zain-
teresowały�my si�
po EURO 2012 w 
Polsce. Brn�ły�my 
coraz dalej i do-
szły�my do wniosku, 
�e nale�ałoby wpro-
wadzi� to w Jasie-
nicy. Jest około 
pi�tnastu dziewcz�t, 
które wykazały za-
interesowanie piłk�
no�n�. 
Czym zajmujecie 
si	 podczas tej 
imprezy – XIX 
Lata w Jasienicy? 
Kinga Zachradnik: 
Prowadzimy zbiórk�
na pomoc naszemu 
koledze klubowe-
mu Bartkowi Ruc-
kiemu, który pod-
czas meczu doznał 
kontuzji kolana.     

Dzi�kuj� za rozmow�
     Romuald Bo�ko 

Lidia Kłaptocz

Kinga Zachradnik

Marian Krupi�ski

W sierpniu ARiMR przeprowadzi trzy nowe nabory z PO RYBY

ARiMR otrzymała dodatkowe �rodki w wysoko�ci 250 milionów złotych na wdra�an� przez siebie cz��� Programu Operacyjnego "Zrówno-
wa�ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze�nych obszarów rybackich 2007-2013". Pozwoli to na zorganizowanie nowych naborów wnio-
sków w ramach tego programu. 
ARiMR dodatkowe pieni�dze na dopłaty do kredytów inwestycyjnych dla rolników 

To oznacza, �e banki współpracuj�ce z ARiMR mog� wznowi� udzielanie rolnikom nowych preferencyjnie oprocentowanych kredytów inwe-
stycyjnych. Całkowita ich warto�� mo�e wynie�� nawet 2 mld zł. W ten sposób ł�czna wysoko�� kredytów z dopłat� ARiMR do ich oprocen-
towania mo�e osi�gn�� w 2013 r. warto�� nawet 3 mld zł, poniewa� 1 miliard zł został przekazany rolnikom ju� wcze�niej. 

                                                                                                                                         www.arimr.gov.pl 
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V PRZEGL�D ZESPOŁÓW REGIONALNYCH 

Regionalne imprezy ciesz� si� u nas sporym 
zainteresowaniem naszej �rednio-starszej 
społeczno�ci. Tak te� było 7 lipca w amfiteatrze 
GOK w Rudzicy. Publiczno�� nie zawiodła,              
a pogoda dopisała. Go�cili�my wielu mieszka�ców 
sołectwa, gminy i okolic, a tak�e samorz�dowców. 
Swoj� obecno�ci� zaszczyciła nas delegacja z miasta 
Petrvald z burmistrzyni�  Jarmil�  Skálov� na czele.     

A warto było! Na deskach amfiteatru �piewały          
i ta�czyły zespoły regionalne z Czech i oczywi�cie z 
Polski. Impreza odbywała si� w ramach projektu   
„W poszukiwaniu wspólnych korzeni – przegl�d 
zespołów regionalnych �l�ska Cieszy�skiego wraz   
z warsztatami sztuki i rzemiosła ludowego”. 
Działanie to było współfinansowane ze �rodków 
pochodz�cych  z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  2007-2013 O� 4. Leader Działanie 413 
Wdra�anie lokalnych strategii rozwoju.  

Po powitaniu zebranych przez Wójta Gminy 
Jasienica Janusza Pierzyn�, przez ponad trzy godziny 
mo�na było podziwia� taniec, słucha� pie�ni i opo-
wie�ci regionalnych w wykonaniu: Kapeli folklor-
rystycznej „Dudoski”, Zespołu „Havi
ovsk� Babky” 
(Czechy), Zespołu Regionalnego „Grod�czanie”, 
Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”, Zespołu 
Regionalnego „Mi�dzyrzeczanie”, Zespołu Regio-
nalnego „Brenna”, Regionalnego Zespołu Pie�ni        
i Ta�ca „Cepelia Fil – Wilamowice”.  

Ka�dy zespół otrzymał pa-
mi�tkow� statuetk�.  

Przegl�dowi towarzyszyła 
wystawa prac rze�biarskich, cera-
micznych i bibułkarskich, której 
organizatorem był Gminny O�ro-
dek Kultury w Jasienicy.  
   Tam trzeba było by�, widzie� i 
słysze�.                

Z.P 

„Piknik Rybny” – 18 sierpie� 2013 r. Park Miejski w Czechowicach-Dziedzicach 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na Piknik Rybny, który 
odb�dzie si� 18 sierpnia br. od godz. 14.00 w Parku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. 
Celem niniejszego wydarzenia jest promocja polsko-czeskiego ATLASU RYB, który powstał 
przy czynnej współpracy partnerów z Polski i Czech.
Niniejsza impreza to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapoznania si� z ofert�
gospodarstw rybackich zajmuj�cych si� hodowl� ryb z obszaru Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, 
Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic, jak równie� z Czech, podczas presti�owej imprezy 
po�wi�conej tematyce rybackiej. 

Wi�cej informacji : www.bielskakraina.pl 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 Wdra�anie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych 
projektów,  tj.  operacji, które nie odpowiadaj� warunkom przyznawania pomocy w ramach działa� Osi 3  

ale przyczyniaj� si� do osi�gni�cia celów tej osi. 
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21 LAT  
Z „JASIENIC�” 

Odcienie czerni maj
 swój urok. Wida� to w pier-
wszych numerach winiety. Kto jest jej autorem i 
kto wykonywał grafiki, rysunki? 
Pierwsz� winiet� kre�liła (rysowała) p. Anna 
Kucharczyk z Rudzicy, plastyk z wykształcenia. 
Drukowana była przez rok. Autora kolejnej winiety 
nie pami�tam – jej wykonanie zlecił wójt S. Rajba. Ta  
obowi�zywała do kwietnia 1999r. Wtedy to wójt 
Janusz Pierzyna  zdecydował, �e gazeta b�dzie mie�
kolorow� okładk�. Ju� w marcu, na stronie tytułowej 
pojawiło si� kolorowe zdj�cie – była to moneta z 
XIVw. odkryta w Zamku Grodzieckim.. Kolorow�
winiet� obowi�zuj�c� do dzi� przygotowała firma 
„Compal” z Bielska-Białej.  
Pierwsze numery gazety były bardzo ubogie w grafik�
i rysunki. Było to zwyczajne rysowanie piórem redis, 
które firma przygotowuj�ca matryc� nieznanym mi 
sposobem umieszczała w gazecie. W momencie, gdy 
skład zlecono firmie „Compal” przekazywałam 
zdj�cia i obrazki, które skanowali. Sporo grafik było 
autorstwa Floriana Kohuta. Kiedy sama rozpocz�łam 
skład komputerowy, wtedy grafika znowu stała si�
problemem, ale gmina zakupiła skaner, który u�yczała 
mi na czas składu gazety. W momencie zakupu 
aparatu cyfrowego sprawa grafik, zdj��  przestała by�
problemem. 

W jakich drukarniach „Jasienica” była 
drukowana? 
Pocz�tkowe 4 numery drukowała BB ZUP Skoczów, 
od pi�tego drukarnia „Augustyna” w Bielsku-Białej. 
W 1996r. weszła  ustawa o zamówieniach publicznych 
i Urz�d Gminy ogłosił przetarg na druk. Spłyn�ło 8 
ofert      i po ich rozpatrzeniu wybrano Firm�
Siemi�skiego z Chybia. Niestety po 6 miesi�cach 
wrócili�my do „Augustyny”.  W 2003 roku, po 
kolejnym zapytaniu o cen�, prze okres 2-3 miesi�cy 
drukiem zajmowała si� firma „OFF druk z Bielska- 
Białej. Od stycznia 2004r. współpracujemy z „Paras�
Beskidzk�” 
Bez współpracowników i publicystów –  ludzi 
zaanga�owanych, nie mo�na mówi� o powodzeniu 
tego przedsi	wzi	cia. A trwa to ju� 21 lat. Dzi	ki 
komu?  
Lista współtworz�cych informator jest długa. Zespół 
redakcyjny zmieniał si�, jego liczebno�� zmieniała si�
od 6 do 2. Pierwszy zespół to Stanisław Rajba, 
Władysława Fedyczkowska, Maria Głuc-Mrzyk,  
Władysława Krotacz , Franciszek Handzel  i Andrzej 
Jenkner. W pa�dzierniku 1993r. doł�czyła do nas p. 
Joanna Kubaczka. W marcu 1994r. odeszła 
Władysława Krotacz . Kolejna zmiana zespołu była 
we wrzesniu 1994r – z zespołu odeszli Władysława 
Fedyczkowska i Franciszek Handzel, a doł�czył  
Florian Kohut. W styczniu 1997r. z redakcji odszedł 
Stanisław Rajba i  Joanna Kubaczka, a rozpocz�ł prac�
Eugeniusz Hadula . Od maja 1997r. odszedł Andrzej 

Jenkner, a we wrze�niu 1998 Florian Kohut. Do 
stycznia 2001r. pracowali�my w 2-3 osobowym 
składzie. Wtedy to do zespołu powołano Urszul�
Bujok, Mirosław� Madejczyk i Ew� Pyka. Kolejna 
zmiana zespołu nast�piła w pa�dzierniku 2003r. Do 
zespołu doł�czył Romuald Bo�ko – obj�ł funkcj�
redaktora naczelnego oraz Marian Semla. Zatem skład 
był nast�puj�cy: Romuald Bo�ko, Urszula Bujok, 
Zofia Polok, Ewa Pyka i Marian Semla.  
Od stycznia 2004r. wydawc� miesi�cznika został 
GOK Jasienia i wtedy do zespołu doł�czył Mariusz 
Wysłych. W 2007 roku z zespołu odeszła U. Bujok. 
Po kolejnej reorganizacji – wybory samorz�dowe, 
zmiana wydawcy – od 2012 r. zespół pracuje w 
składzie: Romuald Bo�ko, Zofia Polok, Kuba Mazur 
oraz przedstawiciel realizatora wydawniczego – 
Agnieszka Bronowska  
Wsparciem dla pisma byli ogłoszeniodawcy i 
reklamodawcy. Prosz	 wymieni� tych 
najwierniejszych. 
Najwierniejszym reklamodawc� jest Zakład 
Pogrzebowy Szymalów – nieprzerwanie od 6 numeru, 
czyli od listopada 1992r. Drugim długowiecznym jest 
Kwiaciarnia �wi�toszówka. Do długodystansowców 
mo�na równie� zaliczy „Rolmozbyt”, Firma 
ubezpieczeniowa L. Obracaj….

Podsumowuj�c 21 okres pracy z miesi�cznikiem 
„Jasienia” pragn� podzi�kowa� wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób współpracowali z redakcj�. 
Dzi�kuj� wszystkim pracownikom Urz�du Gminy 
z kolejnymi wójtami na czele, dyrektorom szkół   
i nauczycielom za dostarczone materiały, 
pracownikom GOK i ich kolejnym dyrektorom,  
pracownikom biblioteki, naszym twórcom: J. 
W�trobie, D. Koreckiej, F. Kohutowi, R. 
Moczała, H. Miklar,  W�trobie. Niesytowi, ks. A. 
Oleksikowi, Czytelnikom za wszelkie uwagi i 
konstruktywn� krytyk�, wszystkim kolejnym 
współpracownikom redakcji oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób współpracowali w 
tworzeniu informatora.  
Na zako�czenie musz� wspomnie� nie�yj�cego 
ju� Mieczysława Peterka z Bielska- Białej, który 
przez długi okres dzielił si� z nami swoimi 
unikatowymi zdj�ciami oraz artykułami 
gwarowymi. Dzi�kuj� wszystkim. 

Dzi	kuj	 za współprac	 i podzielenie si	            
z Czytelnikami swoimi spostrze�eniami. 
�ycz	 dalszych sukcesów i osi
gni	� na polu 
redakcyjnym i w pracy społecznej. 

R. Bo�ko��������
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ROLNICY Z GMINY JASIENICA NA „ZŁOTEJ KOSIE” 

W sobot� 13 lipca w Pi�tkowicach, Gmina 
Łambinowice, woj. opolskie, odbył  si� kolejny, 
XIII ju�  konkurs „Złota Kosa, czyli Turniej 
	niwowania Metodami Tradycyjnymi". To jedyna 
tego typu impreza w Polsce. Na wzór 
Reymontowskich "Chłopów", �niwiarze w ludo-
wych strojach popisuj� si� swoimi umiej�-
tno�ciami. Celem imprezy jest zwi�kszenie zainte-
resowania tradycjami wiejskimi i dziedzictwem 
kulturowym wsi. Podczas turnieju odbyły si�
nast�puj�ce konkurencje: ��cie sierpem, koszenie 
kos�, młócenie cepem  i klepanie kosy. Po raz 
pi�ty w turnieju wzi�ła udział reprezentacja 
Gminy Jasienia w składzie: B. Szalbot, F. Mare-
kwica, N. Janica, M. Hawełek, J. Marekwica,     J. 
Grelowski, M. Szimke i przedstawiciele zespołu 
„Jasieniczanka” U. Koziołek i Cz. Tomiczek.  

„Kilka lat temu nawi�zali�my kontakty z Ja-
sienic� Doln�, sołectwem Gminy Łambinowice      
i szybko okazało si�, �e oprócz wspólnej nazwy, 
ł�czy nas wiele wi�cej”- wspomina Wójt Janusz 
Pierzyna - „Od tego czasu nasza dru�yna jest 
zapraszana na „Złot� Kos�” i z powodzeniem 
walczy z tamtejszymi sołectwami”. Trzy lata temu 
�niwiarze z Jasienicy wywalczyli „Br�zow�
Kos�”, dwa i rok temu srebrn�, w tym roku jechali 
z nadziej� wywalczenia najwy�szego trofeum. 
Niestety, 13 lipca i 13 konkurs najwyra�niej 
przyniosły naszej ekipie pecha. Nie udało si�
znale�� na podium, niemniej na pociech�
zasługuje fakt, �e tak jak rok temu, indywidualnie 
w klepaniu kosy zwyci��ył sołtys Jasienicy 
Bronisław Szalbot.  

Kuba Mazur

DATA:  
23 sierpnia 2013r. (pi�tek) 

 godzina 1800

MIEJSCE:  
GOK Jasienia – budynek przy 

kompleksie boisk Drzewiarz

Podczas spotkania zdob	dziesz niezb	dn
 wiedz	
 i odpowiedzi na wiele pyta�: 
- Co ma wspólnego olej palmowy z irokezem? 
- Co malgasze zabieraj� do pracy? 
- W jaki sposób �andarm mo�e dorobi na boku? 
- Czy mo�na zwulkanizowa� kur�?... 

WST�P WOLNY 
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Mieszkaj�cy w Jasienicy judoka Marek Chrapkiewicz jest 
doskonałym przykładem na to stwierdzenie. T� dyscyplin� sportu 
zainteresował si� 13 lat temu. Jako 9-latek wst�pił do bielskiej 
„Gwardii” i rozpocz�ł intensywne treningi. Temu klubowi jest 
zreszt� wierny do dzi� i reprezentuje jego barwy w ju-jitsu i judo. 
W trakcie studiów był reprezentantem klubu AZS Katowice w 
judo. Od 2010 roku jest członkiem kadry narodowej Polskiego 
Zwi�zku Ju-Jitsu  i członkem kadry narodowej Polskiego 
Zwi�zku Judo, był równie� stypendyst� Wójta Gminy Jasienica. 
Najwi�ksze osi�gni�cia sportowe Marka Chrapkiewicza to : 
2010 rok: 
- II miejsce Mistrzostwa Polski seniorów w ju-jitsu – Wrocław, 
- III miejsce Mistrzostwa Polski Młodzie�y w ju-jitsu - Gorzów Wlk., 
- III miejsce Puchar Polski Seniorów w ju-jitsu – Jaworzno, 
- Reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy Młodzie�y w ju-jitsu – 
Wiede�, 
- II miejsce Puchar Polski juniorów w judo – Mława, 
- III miejsce Mi�dzynarodowy Puchar Polski juniorów w judo              
,,Warsaw Open"- Warszawa, 
- II miejsce Akademickie Mistrzostwa �l�ska w judo – Gliwice, 
2011 rok: 
- III miejsce Mistrzostwa Polski seniorów w ju-jitsu – Zawiercie, 
- III miejsce Mistrzostwa Polski Młodzie�y w ju-jitsu - Gorzów Wlk., 
- II miejsce Puchar Polski seniorów w ju jitscu – Jaworzno, 
- II miejsce Mistrzostwa Polski słu�b mundurowych w judo – Legionowo, 
- I miejsce Mistrzostwa �l�ska Policji w judo – Katowice, 
- I miejsce Mistrzostw Polski Akademickich Zwi�zków Sportowych w judo 
- Wrocław 
- III miejsce Akademickie Mistrzostwa Polski w judo - Opole 
2012 rok: 
- III miejsce Mistrzostwa Polski słu�b mundurowych w judo – Legionowo, 
- I miejsce Mistrzostwa �l�ska Policji w judo – Katowice, 
- III miejsce  Mistrzostwa Polski seniorów w ju-jitsu - Katowice, 
2013 rok : 
- III miejsce Mistrzostwa Polski słu�b mundurowych w judo – Legionowo 

- I miejsce Mistrzostwa Polski seniorów w ju-jitsu- 
	arnowiec 
 

 

,,Wielko�� człowieka mierzy si� dobroci� Jego serca”. 

Podzi�kowanie  
Składamy serdeczne podzi�kowania wszystkim sponsorom i organizacjom za wsparcie finansowe lub rzeczowe pomocne w 
organizowanym ,,FESTYNIE SZKOLNYM” w dniu 15.06.2013r.:
• Producent mebli ,,PRYMSTOL”  w  Bierach  
• Bernard Stroka – �wi�toszówka 
• Bernadeta Jochacy - Łazy 
• Mariusz i Izabela Badura - Biery 
• Marek i Czesława Grygier – Piekarstwo -  ciastkarstwo w  Skoczowie 
• Rudolf Budny, Renata Budny, Rafał Budny ,,POLSZLIF”  

Spółka Jawna  w Rudzicy 
• Paged Meble S.A. w Jasienicy 
• Jacek Pilch, Edward Pilch - Ceramika ,,PILCH” w Jasienicy 
• Marek i Wiesława Ga�czarczyk - Szkółka krzewów ozdobnych w Jasienicy  
• Tomasz Gaszek - �wi�toszówka 
• El�bieta Sałabun - Caputa – AVON 
• Anna Cie�lik – ORIFLAME 

• Firma BETTERWARE 
• Spółdzielnia „SAMOPOMOC” Jasienica -  Jaworze 
• Piotr Błachut – Biery 
• Tomasz Skocze� – Łazy 
• Mateusz Chybiorz – Łazy 
• Barbara Binda-Bazyl – Urz�d Gminy   w Jasienicy 
• KGW w �wi�toszówce  
• OSP w �wi�toszówce 

Z wyrazami wdzi�czno�ci: 
Uczniowie, Rada Rodziców, Rada 

Pedagogiczna oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej  w �wi�toszówce 

Serdecznie dzi�kujemy wszystkim Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej w �wi�toszówce             
i Szkoły Filialnej w Łazach, za współprac� w roku szkolnym 2012/2013, wsparcie i pomoc       
w organizowanych uroczysto�ciach  i imprezach szkolnych oraz �rodowiskowych 

Rada Pedagogiczna oraz Dyrektor Szkoły  Podstawowej w �wi�toszówce. 
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90 lat Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Grod�cu 

29 czerwca odbyły si� uroczysto�ci 90-lecia 
Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Grod�cu - organizacji, 
która współtworzyła histori� Grod�ca. Z okazji tak 
pi�knego jubileuszu dzi�kowano pokoleniom byłych   
i obecnych stra�aków za zaanga�owanie i społeczn�
działalno��, mieszka�com za wspieranie działalno�ci 
oraz sponsorom.  
Obchody jubileuszowe były okazj� do wydania 
folderu, zawieraj�cego histori� i działalno�� Ocho-
tniczej Stra�y Po�arnej w Grod�cu. Wydanie 
ufundował Poseł RP Stanisław Szwed.  
Zatem si�gnijmy do historii. 
Na zebraniu gminnym w dniu 14 lutego 1923 roku podj�to 
uchwał� o zało�eniu w Grod�cu Ochotniczej Stra�y Po�arnej. 
Inicjatorami tej uchwały, a zarazem faktycznymi zało�ycielami 
stra�y w samodzielnej wówczas gminie byli ówcze�ni kierowni-
cy szkół: 
• Adolf Adamczyk - kierownik szkoły w �wi�toszówce 
• Józef Tomanek - kierownik szkoły w Grod�cu 
• Karol Steler  - kierownik szkoły w Bielowicku, 
oraz ks. Józef Łomozik proboszcz parafii w Grod�ca, Wójt 
Gminy Karol Kubaczka, Karol Bima, Franciszek Kisiała i Karol 
Kubaczka II. Do powstaj�cej organizacji sw� przynale�no�� 
zadeklarowało 40 mieszka�ców wioski. Na zebraniu druhów w 
dniu 20 lutego roku wybrany został 10-cio osobowy Zarz�d. 
Pod koniec 1924 r. stra�acy byli ju� umundurowani i wy-
posa�eni w niezb�dny sprz�t osobisty. Mundury zostały 
zakupione w wyniku wpłat własnych i pomocy władz gminnych. 
Druhowie z własnych oszcz�dno�ci zakupili tak�e instrumenty 
muzyczne, co pozwoliło zorganizowa� i wyszkoli� pierwsz�     
w powiecie orkiestr� stra�ack�. W 1925r. dzi�ki pomocy 
Instruktora Szkolnego dh Matusiaka, OSP w Grod�cu 
otrzymała now� motopomp� szwajcarskiej marki „Szenk”, co 
bardzo podniosło sprawno�� bojow�. Jednostka szybko�ci� 
działania, aktywno�ci� druhów, dobr� prezentacj� i wyszko-
leniem szybko pozyskała sobie ogóln� sympati� mieszka�ców.  
Coraz cz��ciej odczuwano jednak brak odpowiedniego 
pomieszczenia dla zabezpieczenia posiadanego sprz�tu, jak 
te� do prowadzenia działalno�ci szkoleniowej. Powstał problem 
budowy remizy. Dzi�ki zapałowi druhów i ofiarno�ci 
mieszka�ców, na przyznanej przez Rad� Gminy działce, 
oddana została do u�ytku w 1926 roku murowana remiza 
stra�acka ze skromn� �wietlic�. Obiekt został usytuowany przy 
szosie Bielsko Cieszyn, u wylotu drogi prowadz�cej z Górek. 
Budowa trwała niespełna rok. Ta aktywno�� stra�y i społe-
cze�stwa została przerwana w roku 1939 wybuchem II wojny 
�wiatowej. 
W czasie okupacji hitlerowskiej stra� w Grod�cu nie istniała. 
Władze okupacyjne chciały reaktywowa� jednostk� na swój 
wzór, jednak wi�kszo�� stra�aków odmówiło przynale�no�ci do 
tworzonej jednostki. W zwi�zku z tym sprz�t stra�acki został 
zabrany przez władze okupacyjne. Wielu druhów wywieziono 
na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej, a niektórych 
aresztowano. 
  Po zako�czeniu działa� wojennych zacz�to na nowo organi-
zowa� jednostk� Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Grod�cu. 
Obowi�zku reaktywowania jednostki podj�ł si� Florian Pohl, 
emerytowany nauczyciel, który w jeszcze zniszczonej szkole 
zorganizował zebranie zało�ycielskie. 
Rozpocz�to odbudowe zniszczonej stra�nicy. Wszystkie prace 
mieszka�cy i stra�acy wykonywany w czynie społecznym. Gdy 
zabrakło �rodków na doko�czenie dachu, zorganizowano fe-
styn z cz��ci� artystyczn� przygotowan� przez miejscowych 
nauczycieli Karola Pilorza i Ann� Pohl. Uroczysto�ci przekaza-

nia do u�ytku odbudowanej remizy odbyły si� 6 lipca 1947 ro-
ku. Po oddaniu do u�ytkowania remizy, grodziecka stra� podj�-
ła starania o wyposa�enie jednostki w niezb�dny sprz�t. W 
1950 roku za pieni�dze uzyskane z organizowanych dochodo-
wych imprez kulturalnych oraz składek od społecze�stwa za-
kupiono motopomp�, a w 1953 roku odkupiono od stra�y po-
�arnej w Skoczowie samochód bojowy marki Dodge. 
Przy okazji 45 lecia powstania stra�y, obchodzonej 21 lipca 
1968 r., stra� otrzymała kolejny samochód bojowy marki Craz 
Na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 lutego 1972 roku powołany 
został Społeczny Komitet Budowy Stra�nicy w Grod�cu z p. 
Janem Konderl� na czele. Wybrano równie� nowego prezesa 
OSP, którym został Józef Herzyk, a zast�pc� Alojzy Grusz-
czyk. Stra�nica miała powsta� na parceli przy drodze prowa-
dz�cej do przysiółku Zagóra, otrzymanej od Skarbu Pa�stwa. 
Ówczesny prezes dh Alojzy Gruszczyk zgromadził na plano-
wan� budow� znaczn� ilo�� cegły pochodz�cej z rozbiórki. Bu-
dowa z ró�nych powodów nie doszła do skutku. W 1973 roku w 
wyniku reformy administracyjnej sołectwo Grodziec zostało 
wł�czone do Gminy Jasienica.  W tym samym roku jednostka 
OSP w Grod�cu obchodziła 50 lecie swego istnienia. Niestety 
przy dawnej małej remizie. Od 1973 roku działalno�� stra�y 
ustawała, a w dniu 19 listopada doszło do zawieszenia działal-
no�ci jednostki OSP w Grod�cu. Zgromadzone na koncie fun-
dusze przekazano na modernizacj� do innych stra�nic. 
W 1986 roku po raz kolejny reaktywowano stra� w Grod�cu. 
Było to efektem stara� grupy mieszka�ców, Zarz�du Zwi�zku 
OSP w Jasienicy oraz zast�pcy Zarz�du Wojewódzkiego OSP 
dha Antoniego Kobieli i władz gminy, które reprezentował 
Naczelnik Gminy in�. Roman Gre�. Nie widz�c perspektyw 
dalszego rozwoju przy istniej�cej starej stra�nicy druhowie 
podj�li na nowo temat budowy stra�nicy W 1990 roku po 
formalnym uzyskaniu parceli, rozpocz�to budow� niewielkiej 
stra�nicy. Przy budowie znacz�c� pomoc udzieliły stra�akom 
władze Gminy Jasienica, członkowie Rady Sołeckiej oraz 
nieliczna grupa mieszka�ców. W dniu 19 wrze�nia 1993 roku 
stra�nica została uroczy�cie po�wi�cona i oddana do u�ytku. 
Ta uroczysto�� zbiegła si� z obchodami 70 lecia powołania 
OSP w Grod�cu.  
W latach 2006 do 2007 stra�nica poddana została 
modernizacji. Prace obj�ły wykonanie podwieszonego sufitu 
wraz z ociepleniem wat� mineraln� na całej powierzchni 
obiektu. Zostały ocieplone �ciany zewn�trzne obiektu warstw� 
styropianu. Wymieniona została stolarka okienna na szczelne 
okna z PCV oraz drzwi wej�ciowe. We wszystkich 
pomieszczeniach obiektu wykonano instalacj� centralnego 
ogrzewania. 
W dniu 5 lipca 2008 roku, Grodziec obchodził 85 rocznic� 
powołania Ochotniczej Stra�y Po�arnej. W trakcie uroczysto�ci 
sztandar OSP Grodziec został odznaczony „Złot� odznak� 
honorow� za zasługi dla po�arnictwa woj. �l�skiego. 
Obecny Zarz�d OSP w Grod�cu został wybrany w dniu 5 mar-
ca 2011 roku. W jego skład weszli: Prezes – Stanisław  
Cebulak, V-ce Prezes – Józef  Jarco,  Naczelnik – Janusz  
Konderla,  Z-ca Naczelnika – Wiesław Tomasz,  Skarbnik – 
Tomasz Sikora,  Sekretarz - Marcin  Cebulak,  Gospodarz – 
Andrzej  Kieczka, Członek – Stanisław  Borak,  Członek – Zyg-
munt  Kubaczka 
Komisja Rewizyjna: Stanisław  Szczelina, Grzegorz  Kocurek, 
Grzegorz  Tekiela  
Kierowcy: Janusz Konderla,  Zygmunt Kubaczka, Wiesław To-
lasz. 

Na podstawie: 90 lat Ochotniczej Stra�y 
Po�arnej w Grod�cu
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Konkurs ,, Kwiaty wiosenne” podsumowany 

    W Gminnej Bibliotece Publicznej     
w Jasienicy, 25 czerwca 2013 roku 
został rozstrzygni�ty Konkurs 
Fotograficzny pt. ,, Kwiaty wiosenne”, 
ogłoszony przez GBP w kwietniu br. Na 
konkurs wpłyn�ły 43 prace wykonane 
przez 15 uczestników. 
   W dniu 18.06.2013r. Komisja 
Konkursowa dokonała oceny zdj��. 
Przyznała  3 miejsca i 7 wyró�nie�. 
I miejsce zaj	ła Agnieszka 
Karolewicz  z Bielska-Białej za zdj�cie 
pt.   ,,W ukryciu”, za bardzo umiej�tne 
operowanie kolorem, �wiatłem i 
przestrzeni�. 
II miejsce zaj	ła Ilona Florek z 
Mi	dzyrzecza Górnego za zdj�cie pt. 
,,Dmuchawce, latawce wiatr…”, za 
ładne oddanie lekko�ci i delikatno�ci w 
fotografowaniu ro�liny w poł�czeniu z 
mi�kkim �wiatłem podkre�laj�cym 
cechy dmuchawca. 
III miejsce Grzegorz Pastwa z 
Jasienicy za prac� pt. ,,Sasanki” , za 
ciekawe, nieszablonowe uzyskanie 
efektu uchwycenia kropel deszczu. 
 Wyró�nione zostały prace: 
Renaty Sadlik pod tytułem ,,Spojrzenie 
w lustro” ( knie� błotna – kaczeniec) 
Klaudii  Hawełek pod tytułem ,,W 
kolorze sło�ca” 
Mirosławy Hawełek pod tytułem 
,,Obudziły si� sasanki” 

Iwony Haczek  pod tytułem ,,Sk�pana w złocie” 
Joanny Jeremienko  pod tytułem ,,Mimo wszystko… wiosna” 
Marcina Gawlasa  pod tytułem  „Kwiaty nieba” 
Bogusława Moczały pod tytułem ,,Laurowi�nia” 
   Kwiaty to bardzo pi�kny i wdzi�czny temat do fotografowania, 
wida� to na zdj�ciach konkursowych. Musz� zaznaczy�, �e 
nagrodzone zdj�cia to w cz��ci prace uczestników warsztatów 
fotograficznych realizowanych w Gminnym O�rodku Kultury w Filii 
w Mi�dzyrzeczu.  
  Jeste�my zadowoleni, �e tegoroczny Konkurs Fotograficzny cieszył 
si� wi�kszym powodzeniem ni� w latach ubiegłych i �e wzi�ły w 
nim udział osoby w ró�nym wieku, zarówno młodzie� jak i osoby 
dorosłe. Zdj�cia , które wpłyn�ły na konkurs mo�na ogl�da� w GBP 
w Jasienicy do ko�ca wakacji. Zapraszamy. 

Maria Hare�czyk – Dyrektor GBP w Jasienicy 

PODZI�KOWANIA 
W imieniu organizatorów tj. Gminnego O�rodka Kultury w Jasienicy Filii w Maza�cowicach, Stowarzyszenia 

Przyjaciół Maza�cowic, Koła Gospody� Wiejskich w Maza�cowicach, Ludowego Klubu Sportowego w 
Maza�cowicach, Chóru „Hejnał Maza�cowice” oraz Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Maza�cowicach pragniemy 
serdecznie podzi�kowa� wszystkim firmom i osobom prywatnym, którzy przyczynili si� do zorganizowania     
„II Dni Maza�cowic”, a były to firmy:  Biuro Rachunkowe „Podatnik”, „Senti” , „Hydro-Instal” , „Wod-Bud”, 
„Admot”, „Building-Business”  i „Rackelton Club” oraz  osoby prywatne: pan Ryszard Biernot, pan Andrzej 
Wizner, pan Józef Mencner, pani Anna Ma�ka, pa�stwo Maria i Józef Biernot, pan Piotr Bizo�. Szczególne 
podzi�kowania organizatorzy składaj� panu Markowi Małeckiemu – dyrektorowi Domu Kultury w Kozach. 
Podczas tegorocznych „Dni Maza�cowic” odbyło si� wiele ciekawych imprez. W podchodach pod hasłem 
„Maza�cowicki  Wehikuł Czasu” uczestnicy mogli pozna� ciekawe historyczne miejsca naszej miejscowo�ci. 
Odbył si� równie� turniej strzelecki, który zorganizował klub strzelecki „Wiarus II”. Mo�na było zobaczy�
pokazy umiej�tno�ci stra�aków z OSP Maza�cowice.  
Przy Gminnym O�rodku Kultury, odbył si� koncert podsumowuj�cy roczn� działalno�� Filii GOK w 
Maza�cowicach, na którym zaprezentowały si� wszystkie grupy działaj�ce w Filii. Du�� atrakcj� dla 
mieszka�ców okazał si� wyst�p zaproszonego przez chór „Hejnał Maza�cowice” greckiego zespołu „Xoreutiko 
Politistikou Sylogou Litochorou”, który zaprezentował pokaz tradycyjnego ta�ca greckiego, a tak�e ju� w 
nieoficjalnych wyst�pach, zach�cał uczestników biesiady do wspólnej zabawy w greckich rytmach. Mieszka�cy 
mogli jednocze�nie podziwia�, wystaw� I Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „IKAR”.  

Organizatorzy 
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„Kubusiowi Przyjaciele Natury” w Przedszkolu w �wi	toszówce 

W tym roku szkolnym nasze przedszkole brało udział 
w ogólnopolskim programie edukacyjnym, który 
miał na celu realizacj� zagadnie� zwi�zanych z 
ekologi�. Organizatorem programu s� znane 
ka�demu dziecku marki naszych ulubionych soków: 
"Tymbark" i "Kubu�". 
Zdobycie tytułu "Kubusiowi Przyjaciela Natury" 
potwierdzone Certyfikatem, wymagało od nas 
realizacji okre�lonych w regulaminie programu 
działa�. Dzi�ki temu mogli�my utrwali� zdobyte ju�
wiadomo�ci z dziedziny ekologii oraz zdoby� nowe. 
Zaj�cia odbywały si� w formie zadaniowej oraz 
zabawowej, co pozwoliło nam na bezpo�redni udział 
w realizacji celów. Panie wszystkich grup 
wprowadzały w pi�kny i fascynuj�cy �wiat natury, 
uwra�liwiaj�c dzieci oraz ich rodziców na otaczaj�ce 
�rodowisko, ucz�c przy tym jak mo�na je chroni�. 
W ramach tego programu odbył si� konkurs dla 
przedszkoli na „Najpi�kniejsze miejsce w Twojej 
okolicy” w którym wzi�li�my udział. Konkurs 
rozpocz�ł si� z pocz�tkiem kwietnia 2013r. Ka�de 
przedszkole, uczestnicz�ce w programie, mogło 
zgłosi� do konkursu miejsce, gdzie cała rodzina 
mo�e sp�dzi� wspólny czas na łonie przyrody. 
Udział w programie - "Kubusiowi Przyjaciele 
Natury" sprawił nam du�o satysfakcji  i dostarczył 
mnóstwa wra�e�. Miło było obserwowa�
zaanga�owanie nauczycielek, dzieci i rodziców w 
realizacj� działa�. Z przyjemno�ci� zrealizowali�my 
wszystkie działania. Mamy nadziej�, �e nasza 
działalno�� przyniesie społecze�stwu wymierne 
korzy�ci. Rodzice współpracuj�cy z nami ju�
zauwa�yli zmiany w zachowaniach 
proekologicznych u dzieci jak i u siebie samych. 
My�l�, �e na uzyskanie certyfikatu rzetelnie 
zapracowali�my. 

Agata Gram 

Projekt dla ciekawych wiata     

W mijaj�cym wła�nie roku szkolnym grupa uczniów Gimnazjum w Jasienicy realizowała projekt 
współpracy mi�dzyszkolnej z uczniami z Turcji, który zako�czył si� w czerwcu 2013r. Projekt ten powstał w 
ramach platformy eTwinning, której jeste�my członkami od kilku lat. eTwinnning polega na odnajdywaniu 
bli�niaczych szkół partnerskich, które wykonuj� wspólnie jaki� projekt z wykorzystaniem narz�dzi technologii 
komputerowej i informacyjnej. J�zykiem projektu jest j�zyk znany uczniom w obu krajach – w przypadku 
naszego projektu był to j�zyk angielski.  

Nasz projekt oficjalnie rozpocz�ł si� 5 listopada 2012r.i miał on tytuł: „All About Us: Two Countries One 
World”, czyli „Wszystko o Nas: Dwa Kraje, Jeden �wiat”. Nasz� szkoł� partnersk� była Prywatna Szkoła Diltas 
z miejscowo�ci Konya, która znajduje si� na południu Turcji, niedaleko stolicy Ankary.  

Pierwszym zadaniem w ramach projektu było napisanie listu powitalnego oraz wysłanie paczki z gad�etami 
dotycz�cymi szkoły, miejscowo�ci i kraju. Otrzymanie paczki od partnerów z Turcji było dla nas wielk� frajd�: 
dostali�my 30 odr�cznie napisanych listów, flagi tureckie, zdj�cia i inne drobiazgi zwi�zane z ich szkoł� i 
miastem. Kolejne zadania polegały na stworzeniu prezentacji na temat szkoły i kraju, �ycia codziennego, 
typowej rodziny oraz jedzenia. Wszystkie prezentacje stworzone zostały oczywi�cie w j�zyku angielskim. 
Wchodz�c na stron� http://new-twinspace.etwinning.net/web/p91549 mo�na obejrze� niektóre z umieszczonych 
tam prezentacji przygotowanych przez uczniów z obu krajów. Kilka razy spotykali�my si� na czacie, gdzie 
uczestnicy projektu mogli rozmawia� na interesuj�ce ich tematy.  str. 18  
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Projekt dla ciekawych wiata     

Okazało si�, �e mimo ró�nicy 
kulturowej maj� wiele wspólnego – tych 
samych muzycznych idolów, te same 
ulubione gry komputerowe i dru�yny 
piłkarskie. Dzi�ki tym rozmowom, 
dowiedzieli�my si� wi�cej o codziennym 
�yciu w Turcji. Jednym z zada� w 
projekcie było ugotowanie potrawy z 
drugiego kraju według przesłanego przez 
partnerów przepisu w j�zyku angielskim. 
Efekty gotowania były ró�ne, ale zabawa 
przy tym niezapomniana. Ostatnie 
zadanie polegało na przygotowaniu 
quizu konkursowego dla partnerów na 
temat swojego kraju, szkoły i innych 
informacji, którymi dzielili�my si� przez 
cały czas trwania projektu.  

Realizacja projektu współpracy 
mi�dzyszkolnej przyniosła wiele pozytywnych efektów: wzmocnienie motywacji do nauki j�zyka obcego, 
rozwijanie umiej�tno�ci komunikowania si� w j�zyku obcym, poszerzenie znajomo�ci słownictwa, otwarcie si�
na innych ludzi i inne kultury, nauka poprzez zabaw� i kształtowanie umiej�tno�ci pracy w zespole. Oto 
wypowiedzi kilku uczniów, którzy brali udział w projekcie:  

Martyna Malchar: „Zdecydowałam si� chodzi� na kółko j�zyka angielskiego, poniewa� lubi� j�zyk angielski i 
chciałam dowiedzie� si� czego� wi�cej o Turcji , kulturze, uczniach, szkole. Jak wygl�da �ycie u nich, czy jest 
całkiem inne ni� u nas? Czy Polska ma co� wspólnego z Turcj�? Zainteresował mnie ten pomysł i projekt. 
Robimy wiele rzeczy, nawet wysłali�my paczk� do Turków z nadziej�, �e od nich te� dostaniemy. Doczekali�my 
si�.  Sprawiło nam to wiele rado�ci. Dodali tam równie� listy, które pisali własnor�cznie. Teraz wiem, �e Turcja 
bardzo ró�ni si� od Polski, maj� tam inne zwyczaje ni� my i równie� inne tradycje. Przyznam, �e zaskoczyły mnie 
niektóre rzeczy, ale pozytywnie. Wiele bym oddała, �eby mie� dłu�sze przerwy w szkole tak, jak oni . Co do 
jedzenia - próbowali�my robi� jedno z da�, wraz z przepisem, oczywi�cie po angielsku, ale niestety nie wyszło.
Podali�my im równie� przepisy z polskimi daniami. Przeraziły mnie ich egzaminy, które niestety maj� dosy�
cz�sto. Spotykamy si� wszyscy razem równie� na czacie... O wyznaczonej godzinie, w wyznaczonym dniu. Tam 
zadajemy sobie pytania, próbujemy dowiedzie� si� jak najwi�cej. Nie zawsze wszystko rozumiemy, ale nie jest 
najgorzej. Na pocz�tku w ogóle nie my�lałam o tym, �eby zacz�� ucz�szcza� na kółko j�zyka angielskiego, 
pomijaj�c, �e bardzo lubi� ten j�zyk. Zdecydowałam si�, bo nie miałam nic do stracenia. Jestem w szoku, �e 
udało nam si� tyle zrobi�. Ciesz� si�, �e wszyscy jeste�my zgrani i ka�dy wie co ma robi�. Ka�dy stara si�, �eby 
to wszystko wyszło. Ka�dy ma swój wkład i stara si� robi� jak najlepiej pod opiek� pani Ani. Jak na razie 
jeste�my na dobrej drodze, oby tak zostało.”

Marcin Niemiec: „Współpraca z Turcj� układała si� nam bardzo dobrze. Razem z cał� grup� realizowali�my 
wszelkie projekty, takie jak np. gotowanie tureckiego dania. Najcz��ciej jednak robimy prezentacje i nagrywamy 
swoje wypowiedzi na temat naszej kultury, naszego jedzenia i innych tematów. Dowiedzieli�my si� od nich ju�
du�o rzeczy np. �e w nie maj� �niegu w zimie, lekcje zaczynaj� du�o pó�niej ni� my oraz maj� przygotowywane 
du�e sprawdziany. Co tydzie� umawiamy si� na czat, który najcz��ciej zaczyna si� o 19:00, a ko�czy około 
20:00. Tam, rozmawiamy o ich kulturze, o tym co robi� na co dzie�, itp. Osobi�cie jestem bardzo zadowolony z 
tej współpracy i nie �ałuj� doł�czenia do tego kółka. My�l�, �e nasze relacje z Turcj� b�d� coraz lepsze i nadal 
b�dziemy mieli du�o pomysłów na przeró�ne projekty, zadania i prezentacje.”

Klaudia Danel: „Prowadzili�my projekt z uczniami z Turcji i bardzo fajnie si� przy tym bawili�my. 
Prowadzimy tak�e takie minispotkania na czacie na portalu, na którym przeprowadzamy projekt. 
Dowiedzieli�my si� o nich ju� bardzo du�o. Ka�dego miesi�ca mamy inny temat do zrealizowania. My�l�, �e 
praca nad tym projektem powi�kszy moj� znajomo�� j�zyka angielskiego, a tak�e nauczy czego� o Turcji i jej 
kulturze.” 

Społeczno�� szkolna mogła dowiedzie� si� wi�cej o kolejnych etapach realizacji projektu z gablotki szkolnej, 
strony internetowej szkoły oraz Gimzetki, naszej gimnazjalnej gazety. Przygotowali�my równie� prezentacj� na 
temat Turcji i naszego projektu na Majówk� 2013, czyli Festyn Szkolny organizowany przez rodziców 
gimnazjalistów z Jasienicy.  

Anna Strokosz - nauczyciel j�zyka angielskiego  
opiekun projektu
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Bezpieczne wakacje! 

 27 czerwca w Przedszkolu Publicznym w �wi�toszówce odbyło 
si� spotkanie z  policjantk� -  Aleksandr� Konieczny, ze Szkoły Policji  
w Katowicach. Wielk� niespodziank� było pojawienie si� ogromnej, 
�ywej maskotki – Psa Sznupka. Tematem spotkania było utrwalenie 
zasad bezpiecze�stwa na wakacjach. Podczas rozmowy z dzie�mi 
młodszymi pani Konieczny przypomniała zagadnienia dotycz�ce 
bezpiecze�stwa na drodze, a w starszych grupach omówiła 
bezpiecze�stwo na wsi.  

Nast�pnie przedszkolaki wykazały si� wiedz�, jak nale�y 
zachowa� si� w kontaktach z obcymi lud�mi, jak dba� o bezpie-
cze�stwo własne i innych oraz do kogo zwraca� si�  o pomoc              
w sytuacji zagro�enia. W nagrod� dzieci otrzymały słodki pocz�stunek. 
Przedszkolaki w skupieniu słuchały rad i wskazówek, a nast�pnie 
zadawały go�ciowi pytania dotycz�ce jego pracy, umundurowania         
i wyposa�enia. 

   Na zako�czenie wizyty przedszkolaki wr�czyły pani policjantce podzi�kowanie  i nagrodziły j� brawami oraz wesołymi okrzykami. 
                                                                                                                           Agata Gram 

Konsorcjum, które wygrało przetarg obecnie 
zaopatruje posesje w pojemniki na �mieci. Proces 
ten zostanie zako�czony na przełomie lipca i 
sierpnia. Ka�da zamieszkała posesja, której 
wła�ciciel zło�ył deklaracj�, niezale�nie od liczby 
mieszka�ców otrzymuje dwa pojemniki. Zatem, 
je�li produkujemy wi�cej odpadów, to wła�ciciel 
nieruchomo�ci winien zaopatrzy� si� w dodatkowe 
pojemniki. 
Poza tym, posesje niezamieszkałe, w których 
powstaj� odpady oraz prowadz�cy działalno��
gospodarcz� s� zobowi�zani do zaopatrzenia si� w 
pojemniki we własnym zakresie. Reguluje to ustawa 
o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach z dnia 
13 wrze�nia 1996r. (t.j. Dz. U. z 2012r, poz 391 z 
pó�n. zm), której art. 5 ust. 1 mówi: 
1. Wła�ciciele nieruchomo�ci zapewniaj� utrzyma-
nie czysto�ci i porz�dku przez:  
1) wyposa�enie nieruchomo�ci w pojemniki słu��ce 
do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porz�dkowym i technicznym…   
Nale�y doda�, �e pojemniki dostarczone przez 
konsorcjum nie s� własno�ci� wła�ciciela posesji – 
zostały u�yczone na czas realizacji usługi.   

*** 
Harmonogram wywozu odpadów suchych, 
mokrych, popiołu i zmieszanych jest dost�pny na 
stronie internetowej gminy, był w poprzednim 
numerze „Jasienicy, mo�na go uzyska� u sołtysów, 
a ponadto, b�dzie rozdysponowany przez 
przewo�nika w�ród obsługiwanych mieszka�ców. 

*** 
Informujemy równie�, �e ka�dy wła�ciciel 
nieruchomo�ci był zobowi�zany do 31 maja zło�y�
deklaracj�. Wobec wła�cicieli, którzy nie dopełnili 
tego obowi�zku, b�dzie wszcz�te post�powanie 
administracyjne przewidziane przez ustaw�. 
 Nie zło�enie deklaracji, pomimo istniej�cego 
obowi�zku, mo�e nie�� za sob� sankcje, ale nie 
zwalnia od obowi�zku zapłaty.  

*** 
Wła�ciciel nieruchomo�ci, który deklarował 
segregacj� odpadów komunalnych  winien to czyni�
zgodnie z wytycznymi.  
W przypadku niewła�ciwej segregacji, firma 
odbieraj�ca odpady przyjmie je jako zmieszane i 
powiadomi o tym gmin�. 

*** 
Konsorcjum odbieraj�ce odpady jest zobowi�zane 
równie� do zorganizowania zbiórki odpadów 
wielkogabaryrowych, zu�ytego sprz�tu elektry-
cznego i elektronicznego, zu�ytych opon  -  dwa 
razy w roku (wiosna, jesie�).  

*** 
Konsorcjum odbieraj�ce odpady jest zobowi�zane 
równie� do zorganizowania i uruchomienia punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(tzw.PSZOK). Taki punkt b�dzie w Jasienicy, a jego 
uruchomienie planowane jest na wrzesie� (o jego 
otwarciu i godzinach przyjmowania odpadów 
czytelników poinformujemy).  

Ustawa „mieciowa” obowi
zuje  
od 1 lipca br. i  budzi wiele emocji wród 

mieszka�ców.
Zatem przypominamy i wyjaniamy kilka kwestii 

zwi
zanych z gospodark
 odpadami. 
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USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 

♦ Usługi koparko-ładowark� J.CB. 

♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 

♦ Szamba z podł�czeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 

♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  

♦ Usługi d�wigowe do 18 t 

����������������������������
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Jasienia 933 (Jasienia skrzy�owanie) 
Od maja czynna:  
od poniedziałku do pi�tku    w godz. 730 -2000 

sobota      w godz. 800-1500 

tel.: 33 818 00 15,   792 266 945 
aptekajasienica@op.pl
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Reklama w miesi�czniku 
„Jasienica” 
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Jakie odpady mo�na b	dzie przynie� do PSZOK-u? 

W PSZOK mo�na b�dzie bezpłatnie zostawi� wszystkie selektywnie 
zebrane odpady komunalne.  
W szczególno�ci za�: 

• zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny; w tym �wietlówki, �arówki 
• zu�yte baterie i akumulatory; 
• przeterminowane leki, chemikalia (puszki po farbach)
• zu�yte opony  
• gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe  
• odpady zielone (w szczególno�ci gał�zie, li�cie, skoszona trawa); 
• odpady wielkogabarytowe; 

 W  PSZOK nie b�d� przyjmowane odpady zmieszane. 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska

#$%&$'#$()**
*�

Zapisy i informacje: od 02.09.2013r. 
w godz.1500-1800 
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  W JASIENICY 
LESZEK OBRACAJ 

zaprasza do siedziby przy ul. Cieszy�skiej 291 (Krzy�ówka Jasienica-  parter) 

Oferujemy:  
UBEZPIECZENIA KREDYTY HIPOTECZNE

UBEZPIECZENIA MAJ�TKOWE KREDYTY 

UBEZPIECZENIA NA �YCIE

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

����	������������ PO�YCZKI EKSPRESOWE
Telefon kontaktowy: Tel/fax 33 814 03 44,  601 818 841, 697 915 676 

www.obracaj.pl                                         biuro@obracaj.pl

� � � � � 
� � � � � 
� � � � � 
� � � � � 
 ���� � �  �� �  �� �  �� �  � ����
Rudzica  Centrum 

ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84
Poleca: 

� gwo�dzie, �ruby, nakr�tki, podkładki 
� narz�dzia ogrodowe 
� elektronarz�dzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do pi
tku    800 - 1630

                                     sobota     800 - 1330

������������������������������������������������
����        STALOWEGO  

����         KOLOROWEGO 
    ����          AKUMULATORÓW 

43-394 Mi	dzyrzecze Górne 165 
Na terenie RSP „Rolnik” 

Czynny: od poniedziałku do pi�tku   800 - 1600 
                w soboty                              800  - 1300 

�Posiadamy własny transport �  Waga samochodowa� 

USŁUGI TRANSPORTOWE 3,5t 
Wywrotka na 3 strony 

Tel.: 660 783 663    www.skupzlom.pl

����

Telewizja cyfrowa  
naziemna i satelitarna

„ROB-SAT” 

�wiadczy usługi instalacyjne 
♦ antenowe: satelitarne i naziemne  
♦ elektryczne 
♦ domofonowe 
♦ zbiorcze i indywidualne 

 

dodatkowo oferuj�: 
- materiały instalacyjne wysokiej klasy 
- fachow� obsług� z wieloletnim 

do�wiadczeniem 
- profesjonaln� ekspertyz� 
- konkurencyjne ceny 

 

ROBERT ZA�KO 
Tel.:  602 669 804 

43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 
email: robsat@op.pl

����KWIACIARNIA 

„STOKROTKA” 
Mi�dzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 

POLECAMY:  
kwiaty ci�te i doniczkowe, bukiety �lubne, upominki, 
perfumy, palmy i wie�ce, znicze i wkłady, stroiki 

DEKORACJE STOŁÓW WESELNYCH, 
SAMOCHODÓW ORAZ KO�CIOŁÓW 

Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ����

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

�����������������	�������������������	�������������������	�������������������	��������������
Usługi : wszystkie przeróbki � gr�plowanie wełny 
�czyszczenie pierza
Sprzeda� wyrobów gotowych  
Kołdry antyalergiczne � z puchu  
� z pierza � do filcowania 

Promocja! Do ka�dej kołdry „jasieczek” 

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

www.galinska.com.pl
e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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Husse. 

Od ponad 25 lat dostarczamy 
najwy�szej jako�ci, szwedzkie karmy 
dla psów i kotów bezpo�rednio do 
domów setek tysi�cy naszych  
Klientów w całej Europie 

www.husse.pl
Zadzwo	 po bezpłatny katalog produktów 

i  próbk�  karmy     tel. 605 450 379 

�� � � � � � �� � � �

W �WI�TOSZÓWCE
E.A. WASZEK 

tel.:  603 604 333 
czynne: 

pon-pt :                 800-1800

sobota:                  800-1500 

niedziela                  1200-1400 

Oferujemy:  
bukiety okolicznociowe 
wi
zanki  lubne 
palmy i wie�ce pogrzebowe 

Polecamy równie�: 
o ������	���������*	������	
o ��������	�������	���������+	
o ����� *	����*	��� 	
o ������	�	��,����	
o ������*	������	
o ���-������	��.�����	
o ��������	�����.�����	
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

7 dni nad Morzem Bałtyckim 
Jastrz�bia Góra 25.08-31.08. 2013r. 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 
Wyjazd ze �wi�toszówki 24.08.2013r. o godz.21.00 
Koszt całkowity: 890,-zł/os. Dzieciom do lat 10 
przysługuje zni�ka. 
Cena zawiera: koszt przejazdu autokarem, wy�ywienie      
(3 posiłki dziennie), 6 noclegów, ognisko, wieczorek 
zapoznawczy, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie 
NNW, 1 wycieczk� do Gdyni/ bilety wst�pu we 
własnym zakresie/. 
Zgłoszenia przyjmuje: Lidia Sztwiorok �wi�toszówka 
54/3. tel.33/8152 916 lub 692 405 825 

Zapraszam                   

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

SZYMALA ALEKSANDER 
�wi�toszówka, ul. Szkolna 138 

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

Pozostaj�c z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach �alu po stracie osoby bliskiej oferujemy najta�-
szy kompleksowy zakres usług: 

� autokarawan � wie�ce i wi�zanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju �  
 sprzeda�  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na �yczenie klienta do chłodni �

� mo�liwo�� kremacji zwłok �

� � � � �  !  � " # $ % � & # ' ( � )  * � + # ,  � � # &  � # � - +  . / � # & 0 � � 0 � 1 � 2 1 � �

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

PROWADZIMY CZ��CI DO ZETORÓW, 
CIGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14
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Foto: Jacek Bronowski 
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V PRZEGL�D ZESPOŁÓW 
REGIONALNYCH 
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Foto: Mariusz Wysłych


