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WYBÓR NA PI�TK�
 CZYLI PI�T� KADENCJ� WÓJTA 

GMINY JASIENICA  
 W WYBORACH 16 XI 2014 R., WYBORCY  

POWIERZYLI  DOTYCHCZSOWEMU WÓJTOWI  
JANUSZOWI PIERZYNIE 

Red.: Panie Wój-
cie. Gratuluj� wy-
boru na stanowi-
sko Wójta Gminy 
Jasienica na kolej-
n� kadencj� i pro-

sz� o refleksje na ten temat. 
Wójt Janusz Pierzyna: Je�eli kto� startuje na pierw-
sz� kadencj�,  jest to czas weryfikacji jego poprzed-
niego �ycia. Je�eli kto� startuje na kolejn� kadencj�
jest to czas weryfikacji jego �ycia jak równie� weryfi-
kacji tego, co udało si� zrealizowa� wspólnie z rad-
nymi i wszystkimi lud�mi, którzy o tym decydowali. 
W moim przypadku jest to wybór na nast�pn� kaden-
cj�, wi�c wybór poprzez ocen� tego co udało si� przez 
ostatnie lata w gminie wspólnie z Rad� Gminy zreali-
zowa�.  
       I tu chc� bardzo serdecznie podzi�kowa� Wszyst-
kim Mieszka�com Gminy Jasienica, tym którzy 
mieszkaj� tu od urodzenia i tym, którzy si� tu osiedli-
li, poniewa� ka�dy z nas tworzy to swoje miejsce na 
ziemi. 
       Ponad 70 procentowy wska�nik poparcia w wy-
borach, to bardzo dobry wynik i za to serdecznie dzi�-
kuj�. To wieloletnie do�wiadczenie na tym stanowi-
sku, daje mi �wiadomo��, �e jest jeszcze wiele spraw i 
tematów, które czekaj� na rozwi�zanie. Ja nigdy nie 
obiecywałem przysłowiowych „gruszek na wierzbie”  
i nie składałem deklaracji bez pokrycia. 
My�l�, �e do tej pory udało si� zrealizowa� wiele 
przedsi�wzi��. Jest to nie tylko moja zasługa, ale 
wszystkich ludzi, którzy działaj� w Radzie Gminy Ja-
sienica, sołtysów i rad sołeckich, pracowników Urz�-
du Gminy i wielkiego ła�cucha ludzi dobrej woli, któ-
rzy w dzieło budowania tera�niejszo�ci i przyszło�ci 
tej gminy wło�yli cz�stk� swojego serca.  
Ja równie� wystawiaj�c swoj� kandydatur� oddaj� do 
dyspozycji całego siebie na słu�b� tej społeczno�ci. W 
najbli�szych czterech latach chciałbym doko�czy�
budow� strefy ekonomicznej, chciałbym by gmina 
nadal si� rozwijała, by�my mogli w poszczególnych 
sołectwach zrealizowa� te inwestycje, które decyzj�
Rady Gminy zostan� zadekretowane do realizacji. 

Powtarzam kolejny raz, �e człowiek sam nie jest w 
stanie zrobi� zbyt wiele, ale wspólnym wysiłkiem 
osób i podmiotów, które wymieniłem mo�na du�o 
zdziała�. Dlatego w pozytywnym dialogu ze wszyst-
kimi, b�d� si� starał osi�gn�� jak najwi�cej dla naszej 
gminy. 
       Doko�czenie budowy strefy i rozpocz�cie sprze-
da�y nieruchomo�ci zasili bud�et i zredukuje zadłu�e-
nie. Chc� tu podkre�li� raz jeszcze, �e jako gmina nie 
mamy zadłu�enia w odniesieniu do spraw bie��cych, 
tych pieni�dzy nie przejedli�my. Na dzi�, bud�et pa�-
stwa jest winien Gminie Jasienica ponad 200 milio-
nów złotych z tytułu refundacji do utrzymania na te-
renie gminy całej o�wiaty. Przy dzisiejszym zadłu�e-
niu gminy wynosz�cym 33 miliony złotych, w porów-
naniu do tych 200.  milionów to kwota nie jest zbyt 
wielka. A wspomn�, �e rocznie do o�wiaty dopłacamy 
od 12 do 15 milionów złotych z własnego bud�etu. 
        Red.: Podczas debaty przedwyborczej w Ja-
sienicy obaj pa�scy kontrkandydaci akcentowali 
nadmierne zadłu�enie gminy i zgodnie oceniali, �e 
s� w stanie zmniejszy� to zadłu�enie w granicach 1. 
do 2.% rocznie. Przy optymistycznym zało�eniu 
zmniejszenia zadłu�enia o 2 % rocznie wynika, �e 
musieli by zarz�dza� gmin� przez 50 lat, �eby cał-
kowicie zniwelowa� to zadłu�enie. Pan w swoim 
wyst�pieniu podczas tej samej debaty stwierdził, �e 
jest w stanie to zadłu�enie zmniejszy� do zera w tej 
kadencji. Jak Pan to zrobi? 
         Wójt J. P.: Tutaj nie trzeba by� �adnym filozo-
fem. Stworzyli�my tak� stref�, której wycena jednego 
metra kwadratowego gruntu wynosi 106 zł. (netto) 
plus VAT , tj. ponad 130 złotych za metr kwadratowy. 
Mamy 70 hektarów tego gruntu i jak powiedziałem 
nie trzeba by� filozofem, �eby to wyliczy�. Je�eli ra-
zem z odsetkami mamy 33 miliony złotych zadłu�e-
nia, które wraz z odsetkami  w kredycie winni�my 
spłaci� do 2026 roku.  Je�eli sprzedamy grunty w stre-
fie, to połowa przychodów ze sprzeda�y zabezpieczy 
kredyt, który na dzie� dzisiejszy mamy w formie ob-
ligacji. Wystarczy sprzeda� 30 hektarów gruntu i to 
jest zabezpieczenie tego co dzisiaj mamy w obliga-
cjach i w cało�ciowym zadłu�eniu.  

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;  
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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W tej sytuacji jeste�my w stanie spłaci� zadłu�e-
nie i w przeci�gu dwóch lat b�dziemy na zero. Ka�dy, 
kto zajmuje si� finansami powinien wiedzie�, �e ak-
tywa i pasywa, zobowi�zania i �rodki trwałe wchodz�
do bilansu. I ten bilans gminy jest dodatni i nie mo�e 
by� mowy w tym przypadku,  o nadmiernym zadłu�e-
niu gminy. Przypomn�, �e w sumie kupili�my z tego 
bud�etu gminy, a nie z zadłu�enia, 100 hektarów 
gruntu. To jest maj�tek gminy. Ponadto zrealizowali-
�my powa�ne inwestycje jak kanalizacja, której war-
to�� wynosi nast�pne 36 milionów złotych. Oprócz 
tego �rodki zainwestowane w GOK-i, drogi i inne. W 
minionym okresie to, co dane nam było do zarz�dza-
nia, pomno�yli�my kilkakrotnie. Trzeba jasno powie-
dzie� jaka sytuacja jest w podatkach od nieruchomo-
�ci. Jest to kwota 10 milionów zł rocznie. To s� pie-
ni�dze od naszych mieszka�ców i firm. Tym dysponu-
jemy. A reszta, to subwencje i pieni�dze pozyskane z 
zewn�trz na inwestycje. Z tego zarówno ja jak i radni 
ubiegłych kadencji mo�emy by� dumni jako samo-
rz�d. Nale�ymy do czołówki gmin, które radz� sobie 
bardzo dobrze. 
Red.: Jeden z kandydatów na radnego, z Komitetu 
Wyborców Dialog i Porozumienie podczas debaty 
w Jasienicy stwierdził, �e gmina jest zbyt du�a do 
zarz�dzania i nale�ałoby j� podzieli�. Jakie ma pan 
zdanie na ten temat? 
Wójt J.P.: Jestem przeciwny takim podziałom. Zaw-
sze wi�kszy mo�e wi�cej. To jest jakby podstawowa 
kwestia. Jest prawd�, �e mniejsz� gmin� łatwiej jest 

zarz�dza�, ale taka gmina ma słabszy potencjał. 
Wi�ksza gmina ma wi�ksze mo�liwo�ci rozwoju. W 
takiej gminie mamy góry, drog� ekspresow�, która 
przyczynia si� do ogólnego rozwoju, mamy komuni-
kacj�, mamy tereny rolnicze, stawy i bardzo bogaty 
przekrój rozwoju w ró�nych aspektach. 
Red.: Oczkiem Wójta w głowie, jak powiadaj� nie-
którzy, s� inwestycje. Co nowego w tym zakresie? 
Wójt J.P.: Po długim oczekiwaniu udało si� rozpo-
cz�� budow� chodnika przy ul. Strumie�skiej. Jest ju�
po przetargu. Wyłonione zostały firmy, które b�d� re-
alizowa� pierwszy odcinek; Jasienica – Rudzica i dru-
gi Rudzica – Jasienica.  I  Etap na odcinek 713,72 mb 
b�dzie realizowany przez firm� Jerzy Strzelec Przed-
si�biorstwo Usługowo – Handlowo - Eksportowe 
„WIKOS”, z siedzib� w Olszynach, za kwot� - 
1159247,50 zł brutto. 
II Etap na odcinek 954,66 mb b�dzie realizowany 
przez Konsorcjum, które tworz�: „REZBUD” Przed-
si�biorstwo Usługowo-Handlowe Eugeniusz Rezik z 
siedzib� w Janowicach oraz Usługi Transportowo 
Drogowo Mostowe Jan Opitek z siedzib� w Chełmie 
�l�skim, za kwot� 1487502,78 zł brutto. 
       Termin wykonania obydwu etapów 30 kwietnia 
2015 roku. Cieszymy si�, �e zgodnie z naszymi zapo-
wiedziami prace zostan� wykonane, co podniesie bez-
piecze�stwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowa-
nych u�ytkowników tej drogi. 

Dzi�kuj� za rozmow�  
                                                   R. Bo�ko
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Wójt Gminy Jasienica  
mgr in�. Janusz Pierzyna  
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FORUM SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA �L�SKIEGO 2014 

Tegoroczne Forum Sołtysów Województwa �l�skiego odbyło si� 27 - 28 pa�dziernika w Centrum Kongre-
sowym w Szczyrku.  „Forum Sołtysów Województwa �l�skiego” to cyklicznie organizowane spotkania stwarza-
j�ce mo�liwo�� wymiany informacji i do�wiadcze� pomi�dzy sołectwami. S� jednocze�nie sposobem na 
wzmacnianie i budow� wi�zi lokalnych oraz jednoczenie społeczno�ci wokół małych ojczyzn. S� równie� plat-
form�, na której omawiane s� problemy zwi�zane z rozwojem rolnictwa oraz aktywizacj� �rodowisk wiejskich w 
województwie �l�skim. Podczas pierwszego dnia  wygłoszono wykłady tematyczne, mi�dzy innymi szczegóło-
wo omówiono  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kontek�cie dalszych zmian i rozwo-
ju terenów wiejskich.  Podsumowano równie� uroczy�cie konkurs "Pi�kna wie� województwa �l�skiego 2014". 
W tegorocznej edycji brało udział 40 gmin z terenu województwa, zgłoszonych było 14 wsi, 11 zagród, 23 
przedsi�wzi�cia odnowy wsi, 16 przedsi�wzi�� popularyzuj�cych tradycje, obrz�dy i zwyczaje oraz 6 stron in-
ternetowych sołectwa. 
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywno�ci gospodarczej, kształtowanie ładu 
przestrzennego oraz piel�gnowanie �rodowiska naturalnego. 
W kategorii NAJPI�KNIEJSZA ZAGRODA województwa �l�skiego: 

• II miejsce – Pa�stwo Zofia i Karol Szramek, Landek gm. Jasienica, pow. bielski  

Nagrody laureatom konkursu wr�czali Małgorzata P�pek Posłanka na Sejm RP oraz Stanisław D�browa członek 
zarz�du woj. �l�skiego 
Laureaci  konkursu „Najpi�kniejsza Zagroda” mieszkaj� w Jasnej Dolinie. To uroczy zak�tek Landeku, który 
prezentuje si� bardzo okazale, a to dzi�ki ogromnej pracy i po�wi�ceniu Pa�stwa Zofii i Karola Szramków.  
Na ich stronie internetowej czytamy m.in.:  
„Pocz�tki Gospodarstwa Rybackiego Szramek - czas przełomowy – 1888r! Jak to si� zacz�ło? Andrzej Hess, 
wybitny gospodarz z Mi�dzyrzecza kupił niewielki stawek z polem i zabudow� gospodarcz� w Landeku. Potem, 
przez długie lata, maj�tek przekazywany był z pokolenia na pokolenie... i tak nastał 1978 rok, kiedy Karol Szra-
mek obj�ł po rodzicach niewielkie gospodarstwo... 
Potem było ju� z górki... przez 30 lat okolica została zmieniona nie do poznania. Z podmokłych ł�k, la-
sów i zaro�li powstawały malownicze stawy hodowlane. Przeprowadzone inwestycje, praca z ziemi�
oraz po�wi�cenie Karola i Zosi doprowadziły do powstania osady rybackiej nazwanej Jasn� Dolin�
Nasze Gospodarstwo zawsze było przedsi�biorstwem rodzinnym. Tak było, jest obecnie i na pewno b�dzie... 
Dlaczego? Hodowla ryb to ci��ka praca - mo�na j� tylko pokocha�!  

Wiecie dlaczego nasze ryby s� najlepsze? 
Oddajemy im całe serce... to, czego potrzebujecie!   

Z.P.�
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Przez kolejne 4 lata Wójtem Gminy Jasienica b�dzie 

Janusz Pierzyna, który zdecydowanie wygrał te wy-

bory.
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Radnymi Rady Gminy Jasienica zostali wybrani:
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     Mandat Radnego Powiatowego uzyskali: 
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„ Tobie si� Polsko wszyscy kłaniaj�, 
Polsko, Ojczyzno jedyna! 
Tobie cze�� Polsko wszyscy oddaj�, 
Na honor Twojego syna.” 

To fragment wiersza ,którego autorem jest 
Karol Steller, nauczyciel, wychowawca, wie-
loletni kierownik bielowickiej szkoły, zwi�za-
ny z ni� w latach 1919-1958. To wła�nie Jego 
poezja przepojona miło�ci� Boga i Ojczyzny 
oraz t�sknot� za prawdziw� wolno�ci�, skupiła 
mieszka�ców na obchodach „�wi�ta Niepod-
legło�ci w Bielowicku”, które zorganizowało 
Towarzystwo Przyjaciół Bielowicka. 

Ju� o godz.9 zebrali�my si� w naszym ko-
�ciele parafialnym pw. �w. Wawrzy�ca na 
uroczystej Mszy �w. by powierza� Bogu nasz�
Ojczyzn�, Jej wczoraj, dzi� i jutro. Wyra�aj�c 
wdzi�czno�� tym, którzy dla ratowania i roz-
woju Ojczyzny po�wi�cali swe �ycie, z modli-
tw� na ustach zgromadzonych, delegacja zło-
�yła kwiaty i zapaliła znicz na grobie Karola 
Stellera, na cmentarzu obok ko�cioła. Obec-
no�� Grupy Rekonstrukcji Historycznej” Be-
skidy / 4 osoby w mundurach z minionej epoki 
/ która trzymała wart� w ko�ciele podczas 
Mszy �w. jak i na cmentarzu, dodała uroczy-
sto�ciom powagi oraz skłaniała do refleksji. 

Całymi rodzinami z dzie�mi udali�my si�
do naszego Domu Kultury na dalsz� cz��� ob-
chodów, które były kontynuacj� spotkania z 
poezj� Karola Stellera. Wiersze czytane przez 
dzieci i dorosłych, przeplatane muzyk� skom-
ponowan� przez naszego poet� i pie�niami pa-
triotycznymi trzymały zebranych, w wypeł-
nionej po brzegi sali, we wzniosłym nastroju. 

Miłym akcentem uroczysto�ci była obec-
no�� zacnych go�ci w osobach Tadeusza Stel-
lera-syna, Marceliny Steller - wnuczki poety, 
którzy udost�pnili nam r�kopisy wierszy, oraz 
naszych duszpasterzy. 

Uroczysto�� u�wietnił  wyst�p naszego 
zespołu „Echo Bielowicka”. To wła�nie pie�ni 
w ich wykonaniu i wspólne �piewanie, a tak�e 
kołacze pieczone przez nasz� pani� Helenk�
wprawiły zebranych w doskonały nastrój. 

	egnaj�c, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielowicka  Rafał Klimek podzi�kował go-
�ciom, organizatorom, wykonawcom i wszystkim zebranym ,na tym patriotycznym spotkaniu. 

Była to lekcja historii i drugie spotkanie z poezj� Karola Stellera. 
������

Tadeusz Steller dzi�kuje zebranym�

Dzieci recytuj� poezj� patriotyczn� �
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To dla Polaków dzie� szczególny. Tego te� dnia 
społeczno�� Rudzicy i przedstawiciele wszystkich so-
łectw naszej gminy spotkali si� na Mszy �wi�tej  w 
ko�ciele pw. Narodzenia  �w. Jana Chrzciciela w Ru-
dzicy, by przed ołtarzem rozpocz�� obchody �wi�ta 
Niepodległo�ci. Pod przewodnictwem duszpasterzy 
dzi�kowali�my za dar wolno�ci i niepodległo�ci. 

Ks. Proboszcz Jan Gustyn serdecznie przywitał 
wszystkich uczestników oraz wygłosił okoliczno�cio-
w�, pełn� tre�ci patriotycznych homili�, opart� o słowo 
patriotyzm.  
Po Mszy �wi�tej uczestnicy, na czele z orkiestr� stra-
�ack� z Maza�cowic, przemaszerowali pod Pomnik 
Poległych w Obronie Ojczyzny, gdzie delegacje samo-
rz�dowców, rad sołeckich szkół i organizacji społecz-
nych  zło�yły  wie�ce i kwiaty.  

Po oficjalnych uroczysto�ciach gospodarz gminy 
zaprosił uczestników do sali Gminnego O�rodka Kul-
tury, gdzie przy kawie i herbacie odbyła si� cz��� ar-
tystyczna. 
Licznie zebranych, w serdecznych słowach przywitał 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Powiedział 
m.in.:   

SZANOWNI KSI��A, SZANOWNI PA�STWO, SZA-
NOWNI GO�CIE,  MIESZKA�CY TEJ GMINY 

Spotykamy si� co roku 11 listopada, w dniu, który 
wzbudza wiele refleksji. Dni w ci�gu roku jest wiele, 
ale dzisiejszy jest szczególny – my�limy, o tych którzy 
byli tu przed nami,  wspominamy tych, którzy odeszli w 
walce o nasz� wolno��, a jednocze�nie  cieszymy si� z 
tego co mamy i zastanawiamy si� nad tym co b�dzie. 
Tego nigdy nie da si� rozł�czy�, tego co było, z tym co 
jest i nie my�le� o tym co b�dzie. To musi by� zawsze 
spójne. Nie da si� my�le� o jutrze nie b�d�c w zgodzie 
z tym, co było wczoraj. Jest to naturalna ci�gło��, któ-
r� mamy zapisan� w genach i przekazywan� z pokole-
nia na pokolenie…   
Ludzie ponad 100 lat 	yli pod okupacj�, w zaborach, w 
niewoli. Mówi si�, 	e w jednym zaborze było lepiej, w 
drugim było gorzej. My 	yli�my tu pod zaborem au-
striackim, w którym nie było tak ci�	ko jak w pruskim 
czy ruskim, ale wolno�ci nie było!  
Pi�knie  ks. Proboszcz w homilii mówił o patriotyzmie.  
Jedno słowo, a tak ró	nie interpretowane  i  rozumia-
ne. Czy ka	dy to słowo rozumie tak, jak rozumieli go 
ci, którzy walczyli o to, by�my dzi� mogli komunikowa�
si� w j�zyku polskim? Czy ka	dy z nas ma ten sam de-
kalog?  Na ornacie ks. Proboszcza widniał napis 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. Co zostało z tych słów? Czy 
ka	dy te słowa pisze i wypowiada z tym samym hono-
rem i szacunkiem? 
Bóg – ludzie walcz�cy o wolno��, pisz�c go na sztan-
darach i innych symbolach - płakali, a dzisiaj niektó-
rzy posługuj� si� Nim, chc�c manipulowa� społecze
-
stwem. To jest niegodne. Bóg to Dekalog tego narodu, 
wyznania katolickiego, ewangelicko-augsburskiego i 
ka	dego chrze�cijanina. Nie trzeba by� patriot� wiel-
kich słów, to co powiedział ks. Proboszcz, 	yjmy Deka-
logiem, a nie b�dzie trzeba s�dów, nie b�dzie wyro-
ków, b�dzie moralno�� i normalno��. Ka	dy z nas wie, 
	e czasem pewnych rzeczy nie da si� naprawi�… 
Musimy patrze� w przyszło��, ale działa� tak, by nie 
trzeba było si� wstydzi� przed tymi, którzy przyjd� po 

nas. A słowo honor nie zostało wypaczone,  bo dla nie-
których honor to chyba:   ładne ubranie,  modelowa 
sylwetka, ładna fryzura, klejnoty, bi	uteria.  Czy tak 
ma by� rozumiany honor i człowiek honoru? A czy kto�
skromnie ubrany, biedniejszy, to nie mo	e by� człowiek 
honoru?. 
 Wa	ne jakim jest człowiekiem! Co zrobił! Nie dla sie-
bie, lecz dla innych i dla nast�pnych pokole
, dla swo-
jej rodziny, dla miejsca w którym 	yje. A zrobił to,  nie 
po to, 	eby go ludzie doceniali, ale po to by czuł si�
człowiekiem honoru! 
Ojczyzna, có	 to jest? Ojczyzna to ten lud! Wszyscy lu-
dzie tu 	yj�cy! My tworzymy Nasz� Ojczyzn�! Je	eli 
my b�dziemy t� Ojczyzn� traktowa� jak hasło, a nie 	y�
dla Ojczyzny, tak jak mówił ks. Proboszcz,  to pozosta-
n�  po nas tylko puste słowa.  Pod tymi hasłami i 
lud�mi, którzy 	yj� zgodnie z zawołaniem „Bóg, Honor 
Ojczyzna”,  próbuj� si� skry� te	 tacy, którzy maj�
ró	n� reputacj�, a pó�niej wykorzystuj� szlachetne ha-
sła i ideały ugrupowa
. Czy to jest człowiek honoru?   
�yjmy w prawdzie i twórzmy prawd�, a Ojczyzna Na-
sza nie b�dzie miała 	adnych problemów prawnych, 
moralnych, które dzisiaj nas plami�. Wstyd nam czyta�
niektóre �ródła informacji i słucha� niektóre wiado-
mo�ci. To nasi ludzie, nasi rodacy zachowuj� si� tak 
niegodnie. Jak tak mo	na?  
My dzisiaj czcimy tych, którzy walczyli, którzy gin�li, 
którzy s� znajomymi, nieznajomymi, anonimowymi bo-
haterami. Na pewno nie 	yczyliby sobie takiej Ojczy-
zny?  
Dlatego 	ycz� Wam i sobie równie	, by�my byli zawsze 
lud�mi honoru, tworz�cymi  takie warto�ci, jakie były 
tak pi�knie dzisiaj prezentowane przez dzieci, młodzie	
tu siedz�c�…  
Dzi�kuje Wam jeszcze raz Szanowna Zacna tu siedz�ca 
młodzie	y, nasze nast�pne pokolenie. �ycz� Wam by-
�cie tak wychowywali nast�pne pokolenie, aby Dzie

dobry, Szcz��� Bo	e miało zawsze to samo znaczenie…  
Wszystkiego dobrego Pa
stwu 	ycz� na cały dzisiejszy 
i nast�pne dni 	ycia, pracy i funkcjonowania w Naszej 
Małej Ojczy�nie Gminie Jasienica. 

Nast�pnie Wójt zaprosił do wysłuchania koncertu w 
wykonaniu kwartetu smyczkowego „Animato” oraz 
wierszy w wykonaniu aktora Teatru Bielskiego Kuby 
Abrahamowicza. Pie�ni patriotyczne, przeplatane stro-
fami poezji wprowadziły wszystkich w chwil� zadumy 
nad losami Ojczyzny. 

Redakcja 
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SUKCESY GAW�DZIARSKIE DWÓCH POKOLE	                             
WYKONAWCÓW NASZEJ GMINY

XXIII POSIADY GAW�DZIARSKIE ZORGANIZOWANE 
PRZEZ REGIONALNY  O�RODEK  KULTURY W BIELSKU-
BIAŁEJ ORAZ STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-
KULTURALNE GROJCOWIANIE W WIEPRZU, ZAKO	-
CZYŁY SI� SUKCESAMI DWÓCH POKOLE	 NASZYCH 
GAW�DZIARZY
     Celem konkursu była popularyzacja samorodnej twórczo�ci ludo-
wej i podtrzymywanie tradycji gaw�dziarstwa ludowego oraz inspiro-
wanie i zach�canie uczestników do własnej gwarowej twórczo�ci lite-
rackiej. 
     Gimnazjum w Jasienicy wystawiło trzyosobowy zespół: Izabela 
Pałucha zaprezentowała tekst pt.: ”Jak stary Halama sie lyczył”. Woj-
ciech Mola przedstawił opowiadanie „Ło jednym cygonie”. Autorem 
obydwu tekstów jest Józef Niesyt, a wykonawcy uczniami kl. II. 
Absolwentka tego� gimnazjum Katarzyna Kowol wyst�piła z opowia-
daniem „Skoli”. Wszyscy przygotowywali si� pod czujnym okiem i 
uchem nauczycielki - Jolanty Szczugiel.  Prezentacja odbyła si� w 
Górnej Milówce 9. listopada br.  

 Tego� samego dnia Jakub Bara�ski, 
mieszkaniec Iłownicy, ucze� kl. I Gim-
nazjum Nr 3 z Pier��ca, zaprezentował 
tekst pt.: „Moc krawalu skyrs Miko-
łoji”, a Gabriela Kiełkowska z kl. II 
tekst „Wiesieli po cieszy�sku”. Opie-
kunk� ich jest nauczycielka Urszula 
Bara�ska. 
     W�ród gaw�dziarzy reprezentuj�-
cych osoby dorosłe, wyst�pił ze swoim 
autorskim opowiadaniem „Jak to piyr-
szy roz Pinkaska z Kidoniym poci�-
giym jechali”. Cała grupa otrzymała 
pami�tkowe dyplomy. 
      Najlepszych wykonawców zapro-
szono na koncert laureatów, który od-
był si� w Brzu�niku 11 listopada. 
W kategorii dzieci od 12 do 17 lat zna-
le
li si� na I miejscu m.in. Jakub Ba-

ra�ski z Iłownicy, który zaprezentował swoje umiej�tno�ci i spotkał si� z du�ym aplauzem, jego kole�anka 
szkolna Gabriela Kiełkowska otrzymała wyró�nienie. 
      I miejsce w kategorii dorosłych wykonawców przyznano m.in. Józefowi Niesytowi  z Jasienicy. Swój 
wyst�p, w tym szczególnym dniu, poprzedził gł�bokim akcentem patriotycznym, przypominaj�c, �e gwara �l�-
ska Cieszy�skiego,  przyczyniła si� do zachowania polsko�ci przez długie lata zaborów, kiedy to Polska wyma-
zana była z mapy Europy. 

                                                                                                         R. Bo�ko 
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W �rod� 12 listopada br. na sali widowiskowej GOK-u przy Urz�dzie Gminy Jasienica, odbyło si� uroczyste 
spotkanie par mał�e�skich obchodz�cych „Złote Gody”. Jubilatów powitał Wójt Gminy Jasienica - Janusz Pie-
rzyna, Zast�pca Wójta Gminy Jasienica - Krzysztof Wieczerzak, Przewodnicz�cy Rady Gminy Jasienica - Jerzy 
Czudek oraz Kierownik USC - Katarzyna Szczypka. Na pocz�tek Szanowni Jubilaci, odsłuchali „Szumi Jawor” 
w wykonaniu kapeli góralskiej BRYNIOKI wspominaj�c pi�kne chwile sprzed lat. Swoje �wi�to obchodzili: 

Irena i Franciszek Brodacz z Maza�cowic,  
Gertruda i Józef Bylok z Roztropic,  
Maria i Józef Chowaniec z Mi�dzyrzecza Górnego,  
Eugenia i Edward Chromik z Mi�dzyrzecza Dolnego,  
Janka i Bruno Czader z Jasienicy,  
Zofia i Florian Czylok z Rudzicy,  
Bronisława i Wilhelm Dudek z Landeka,  
Maria i Edward Dziadek ze �wi�toszówki,  
Stanisława i Henryk Flasza z Maza�cowic,  
Agnieszka i Fryderyk Gruszka z Wieszcz�t,  
Genowefa i Kazimierz Iskrzyccy z Jasienicy,  
Zofia i Jan Jasi�scy z Maza�cowic,  
Zofia i Franciszek Kajstura z Łazów,  
Gertruda i Wilhelm Kajstura z Maza�cowic,  
Ludwika i Rudolf Kołodziej z Bier,  
Helena i Henryk Kozik z Mi�dzyrzecza Górnego,  
Aniela i Alfred Kuboszek z Landeka,  
Maria i Tadeusz Kurowscy z Roztropic,  
Helena i Karol Krywult z Maza�cowic,  
Teresa i Augustyn Marekwica z Rudzicy,  
Maria i Fryderyk Mikler z Jasienicy,  
Anna i Józef Moskal z Bier,  
Janina i Henryk Olszewscy z Jasienicy,  

Janina i Andrzej Orzełek z Grod�ca,  
Zofia i Paweł Pieszka z Jasienicy,  
Barbara i Franciszek Pietrzak z Wieszcz�t,  
Michalina i Franciszek Ponikwia z Maza�cowic,  
Marta i Karol Pyka ze �wi�toszówki,  
Józefa i Bronisław Pytlarz z Rudzicy,  
Janina i Jan Raszka z Roztropic,  
Krystyna i Leon Reich z Bier,  
Pelagia i Franciszek Ryszka z Mi�dzyrzecza Górnego,  
Maria i Jerzy Sojka z Jasienicy,  
Alojzja i Antoni Suchy z Bier,  
Wanda i Franciszek Suchy z Jasienicy,  
Agnieszka i Franciszek Sławi�scy z Jasienicy,  
Waleria i Jan Słowik z Rudzicy,  
El�bieta i Eugeniusz Smyrak z Roztropic,  
Franciszka i Jan Szczerbowscy z Bier,  
Krystyna i Wiktor Szczotka z Grod�ca,  
Kamila i Wisław Tomeccy z Grod�ca,  
Krystyna i Marian Usarek z Maza�cowic,  
Maria i Leon Waliczek z Jasienicy,  
Anna i Jan Zbieg z Jasienicy,   
Teresa i Kazimierz Ziomek z Bier. 

Ka�da z par otrzymała kwiaty i upominki, a dekoracji medalami „Za długoletnie po�ycie mał�e�skie” przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Jasienica. Z tej okazji Wójt  Dostojnym 
Jubilatom, zło�ył  gratulacje i �yczenia długich lat wspólnego �ycia w zdrowiu i rodzinnym szcz��ciu. Przy słod-
kim pocz�stunku i w miłej atmosferze wszyscy wspominali historie sprzed lat. Jubilatom jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy.                                                                                                                                   www.jasienica.pl
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Stra�acy OSP w Grod�cu maj� do dyspo-
zycji nowy samochód ratowniczo – ga�niczy 
Marki Iveco 160 – typ: GCBA. Samochód po-
siada autopomp� o wydajno�ci 2400 l/m z wy-
sokim ci�nieniem, zbiornik na 4 tysi�ce litrów 
wody oraz nap�d na 4 koła. Pojazd został zaku-
piony ze �rodków Gminy Jasienica w kwocie 
75 tysi�cy złotych.  

Niedzielne uroczysto�ci przekazania i po-
�wi�cenia wozu bojowego rozpocz�ły si� Msz�
�w. w ko�ciele pw. �w. Bartłomieja w Grod�cu, 
któr� celebrował proboszcz ks. Andrzej Szcze-
paniak w asy�cie ks. Pawła Danek oraz diakona 
Piotra Ma�lanki. W Mszy �w. wzi�li udział 
stra�acy, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na, Zast�pca Wójta Krzysztof Wieczerzak, Pre-
zes jednostki OSP w Grod�cu Stanisław Cebulak, Przewodnicz�cy Rady Gminy Jasienica Jerzy Czudek, Radni 
Gminy oraz mieszka�cy Grod�ca. Pomodlitwie kolumna stra�aków z Prezesem OSP w Grod�cu, zaproszonymi 
go��mi, mieszka�cami Grod�ca udali si� na parking nieopodal ko�cioła, gdzie odbyło si� oficjalne po�wi�cenie 
oraz przekazanie wozu stra�akom, przez Wójta Gminy Jasienica.  
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W pi�tek 7 listopada w filii GOK w Bierach, 
odbyła si� promocja albumu muzycznego Zespołu 
Regionalnego "Bierowianie". Go�cie mogli na �ywo 
obejrze� wyst�p Zespołu oraz fragmenty promowa-
nego albumu dvd. Wydarzenie u�wietnił wykład pt. 
"Podró�e po �l�sku Cieszy�skim" Wojciecha Gra-
jewskiego, pracownika Muzeum �l�ska Cieszy�-
skiego oraz Ksi��nicy Cieszy�skiej. Po wykładzie 
mo�na było zobaczy� prace plastyczne dzieci m. in. 
mapk� �l�ska Cieszy�skiego. Nie zabrakło równie�   
regionalnych smakołyków przygotowanych przez 
panie z Koła Gospody� Wiejskich: słynnego kołacza 
z Bier, pysznej buchty i zupy kminkowej z grzan-
kami. Płyta powstała w ramach projektu 
„KULTuralny kr��ek �l�ska Cieszy�skiego – album 
muzyczny zespołu Bierowianie”, dofinansowanego 
ze �rodków Programu Fundusz Inicjatyw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Part-
nerem projektu oraz opiekunem merytorycznym był 
Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy. 

Zespół Regionalny jako drugi w Gminie Jasienica 
wydaje płyt�, jako jedyny płyt� DVD, i to z własnej 
inicjatywy! Członkowie zespołu samodzielnie zło-
�yli wniosek pt. KULTuralny kr��ek �l�ska Cie-
szy�skiego - album muzyczny Zespołu „Bierowia-
nie” i otrzymali dofinansowanie. 
Celem głównym projektu jest upowszechnienie tra-
dycji i dziedzictwa kulturowego �l�ska Cieszy�-
skiego, poprzez utrwalenie rodzimej tradycji za po-
moc� płyty DVD, co pozwoli zachowa� tradycyjne 
pie�ni i ta�ce ludowe regionu, aby były niezapo-
mniane i kultywowane przez nast�pne pokolenia.  
Istot� projektu jest ocalenie tradycji i kultury Ziemi 
Cieszy�skiej, gdy� jako wytwór wielu pokole� stanowi ona warto�� szczególn�. 
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� Skrót poprzedniego odcinka: po dwustopniowym 
castingu, przesłuchaniach i dogl�daniach, zostałem 
wybrany do pierwszoplanowej roli trzeciorz�dnego se-
rialu. 
 W poniedziałek, o 7.45 byłem ju� w pomieszcze-
niach filmowców. Czekały kanapki, napoje i nasz 
opiekun, który kierował ruchem. Najpierw do gardero-
by. 
Pani wyszukała stosownych do roli ciuchów: szara 
podkoszulka, jaka� flanelowa koszula, wynaci�gany 
sweter, rozdarty płaszcz, sztruksowe spodnie, kurtk� i 
jeszcze kapelusik. Jak to wszystko ubrałem, to my�la-
łem �e si� zagotuj� ze szcz��cia. Zaraz potem do cha-
rakteryzacji. Z tym nie było problemu, bo z moim wy-
gl�dem nie wymagałem charakteryzacji. Pi�kna pani 
mnie tylko wybrudziła, bym wygl�dał wiarygodniej. 
Ale ju� z moim serialowym partnerem było sporo pra-
cy: charakteryzatorki przyczepiały mu dosłownie wło-
sek po włosku, by broda była jak prawdziwa, a rana na 
głowie to ju� było prawdziwe dzieło sztuki. 
 Zjawia si� re�yser, mówi co mamy robi�, jak si�
porusza�. Proponuj� zmiany w scenariuszu, chc� te�
mówi� gwar�, by rola bezdomnego mieszka�ca działek 
była jeszcze prawdziwsza. Re�yser widz�c moj� de-
terminacj� godzi si� wspaniałomy�lnie. Ju� pierwsz�
scen�, gdy wwo�� na wózku do zakupów rannego ko-
leg�, zrobiłem takie zamieszanie w�ród statystów i 
ekipy, �e a� re�yser rozło�ył r�ce i skwitował mój 
wyst�p krótko:  Genialnie! 
 A potem ju� scena po scenie, powtarzana po 4, 5 
razy, by było jak trzeba. Ka�dy z doczepionymi, nie-

widocznymi mikropor-
tami. Wsz�dobylskie 
kamery zagl�daj� w 
oczy i w dusz�. Dodat-
kowo kosmate mikrofo-
ny na „szczotkach” pod-
suwanych nad nosy. Ca-
ła ekipa w pełnym po-
gotowiu: kierowniczka 
planu, re�yser,  drugi re�yser, kamerzy�ci, akustycy.  
I znów przygotowania do kolejnej sceny. I: Uwaga! 
Akcja!!!  I klaps. I kamery w ruch… I dzieje si�…  
I tak przez dwa dni po 12 godzin. 
 Podchodziłem do wszystkiego z wielkim dystan-
sem, i na takim luzie, �e a� mi zazdro�ciły aktorki gra-
j�ce ze mn�. Bo one spi�te, słowo w słowo mówi�ce 
wyuczony tekst, marz�ce o kolejnych rolach, a ja (nie 
maj�cy nic do zyskania, ani do stracenia) improwizo-
wałem na całego i mogłem by� sob�. 
 Nie przypuszczałem, �e serial „Szpital” ma a�  ta-
k� ogl�dalno��. Zaczepiali mnie ludzie, których bym 
nie pos�dzał o przesiadywanie przed takimi serialami. 
Ale i Ci całkiem normalni. I tak np. gdy wracałem do 
domu podszedł do mnie, lekko chwiejnym krokiem, 
znajomy z widzenia miło�nik trunków nie najwy�szej 
jako�ci i �yczliwie mnie zagadn�ł: - Wiela mosz ro-
ków? – zapytał bełkocz�co. – 60 – odpowiadam zgod-
nie z prawd�. – O kurwa, to� to nie był ty, bo tamtyn 
mioł 51, ale był całkym do ciebie podany! 

                  Juliusz W�troba�
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WILIJA NA GRÓNCIE U SIKORÓW
Witóm piyknie! 
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Miss Beskidów 2013 Katarzyna Kwa�ny (mieszkan-

ka Jasienicy), finalistka konkursu Miss Polski 2013, za-
j�ła drugie miejsce w wyborach Bride of the Word 2014
i zdobyła tytuł "I Vice Miss Bridge of the World". Mi�-
dzynarodowy konkurs pi�kno�ci odbywa si� w Chinach. 
W tym roku wzi�ło w nim udział 60 pa� z całego �wiata

Katarzyna Kwa�ny jest absolwentk� IV Liceum Ogól-
nokształc�cego w Bielsku-Białej. Obecnie studiuje poloni-
styk� w bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej. 
Swoj� przyszło�� chce zwi�za� z modelingiem i muzyk�. 
Jest wokalistk� znan� na Podbeskidziu. Za�piewała m.in. 
na pierwszej edycji Przystanku ProchOFFnia w Mi�dzyrze-
czu. 

Laureatka konkursu Bride of the World jest modelk� w 
agencji Grabowska Models. - Jeste�my dumni z naszej re-
prezentantki. To dla nas wielka rado��, 	e Kasia podbiła 
serca chi
skiej publiczno�ci oraz jury - mówi Lucyna Gra-
bowska, wła�cicielka. 
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W pa�dziernikowy wieczór, dnia 29.10.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy odbyło si�
spotkanie autorskie z naszym poet� Juliuszem W�trob�. Tym razem Pan Juliusz prezentował wiersze z naj-
nowszego satyrycznego tomiku pt. „Skrzeczywisto��”, który został wydany przez Wydział Kultury i Sztuki 
Urz�du Miejskiego w Bielsku-Białej, w bie��cym roku. 

Jedna trzecia tekstów zawartych w ksi��ce to utwory sprzed lat, które jak bywa z satyr� s� ci�gle aktu-
alne, pozostałe wiersze to nowo�ci. Rozpoczynaj�c spotkanie autor zaznaczył, ze jest to ksi��ka bezcenna, 
poniewa� wierszy satyrycznych �adne czasopismo nie chce drukowa� i mo�na je znale�� tylko w tej ksi��-
ce. Pan W�troba przedstawił uczestnikom spotkania kilkana�cie wierszy z tomiku „Skrzeczywisto��” za-
ch�caj�c do przeczytania pozostałych. Miłym przerywnikiem muzycznym były utwory w wykonaniu Kasi 
Zontek i Dominika Skoczylasa uczniów Gimnazjum w Jasienicy, których do wyst�pu przygotował Pan Sta-
nisław Urban.  Zapraszam do lektury „Skrzeczywisto�ci”, dost�pnej we wszystkich placówkach GBP .   

Maria Hare�czyk  
Dyrektor GBP
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Tak Juliusz W�troba zatytułował  swoj� now� ksi��k�. Co 

autor miał na my�li, łatwo mo�na było si� przekona�, w pi�-
tek 21 listopada w GOK Jasienica, gdzie swoj� najnowsz�
ksi��k� autor zaprezentował. „Turkucie spod ladki”, to zbiór 

fraszek Juliusza W�troby, a uzupełniaj� je znakomite rysunki 
Andrzeja Czeczota.  

W programie wieczoru, poza spotkaniem z autorem ksi��ki 

wyst�pił Kabaret TON, którego członkiem jest równie� Ju-
liusz W�troba. Kabaret zaprezentował  „Program emocjonal-

ny”, który licznie zebran� publiczno�� rozbawił do łez.  Wy-

darzeniem towarzysz�cym była wystawa malarstwa Rafała 

Bojdysa.  
Wydawc� zbioru fraszek oraz organizatorem wspaniałej, 

pi�tkowej imprezy był Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy. 
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Cykl artykułów pod tytułem" Losy pilotów" powi�kszy si� o wspo-
mnienia Pana Leszka Bizonia członka Bielskiego Klubu Seniorów 
Lotnictwa. Rodzina pilota wywodzi si� z Bier i on sam zwi�zany jest z 
terenem naszej gminy od zawsze. Obecnie współpracuje z kółkiem lot-
niczym działaj�cym w Filii Gminnego O�rodka Kultury w Mi�dzyrze-
czu Górnym. Mieszka obecnie, ju� od bardo długiego czasu w Kobió-
rze. Bywał wraz z �on�  uczestnikiem wielu imprez organizowanych 
przez G O K w "Chacie Mi�dzyrzecze". Jako członek Zarz�du BKSL 
stara si� propagowa� lotnictwo sportowe i kultywowa� tradycje lotni-
cze. Jak sam si� wypowiada, pierwszym przyczynkiem zainteresowa-
nia si� lotnictwem jest fakt, i� urodził si� w Bielsku i mieszkał w Wa-
pienicy w okolicy pola startowego lotniska w Aleksandrowicach. Tak 
naprawd� lotnictwem zainteresował si� pod koniec nauki w szkole 
podstawowej, nast�pnie podj�ł nauk� w Technikum Mechaniczno-
Elektrycznym w klasie o specjalizacji "budowa płatowców". Do wybo-
ru tej szkoły przyczynił si� ojciec pilota, którego marzeniem było lata-
nie, jednak w latach 20-30 ubiegłego wieku nie miał mo�liwo�ci reali-
zowania swoich marze�. Pan Leszek Bizo� w 1955r. wraz z kilkoma 
kolegami zgłosił si� na kurs szybowcowy, lecz na wst�pnych bada-
niach lekarskich felczer ,który przeprowadzał je w Bielsku, nie dopu-
�cił go do lotów. W swoich zamierzeniach nie poddawał si�.  Zaraz po 
zdaniu matury w 1957r. zgłosił si� do wiceprezesa Aeroklubu Bielsko-
Bialskiego, majora Stanisława Fedyszyna i wówczas został wysłany 
bez bada� wst�pnych do Głównego O�rodka Bada� Lotniczo-
Lekarskich we Wrocławiu, gdzie ju� bez przeszkód pokonał wszystkie 
przeciwno�ci losu. Jak wspomina pilot, �e w czasie wakacji w ramach 
Wojskowego Przysposobienia Lotniczego uzyskał uprawnienia III kla-
sy pilota samolotowego. Jesieni� po zako�czonym szkoleniu i egzami-
nach wst�pnych oraz badaniach lekarskich w Wojskowym Szpitalu 
Wojskowym w D�blinie, przyj�to go do Oficerskiej Szkoły Lotniczej. 
Po okresie II wojny �wiatowej warunkiem przyj�cia do tej�e szkoły 
było posiadanie matury,  wcze�niej było tak, pilot cytuje maksym�: 
„nie matura lecz ch�� szczera zrobi z ciebie oficera". W okresie zimy 
Pan Leszek zaliczał teori� lotnicz� i ogólnowojskow�, a egzaminy na-
le�ało zda� przynajmniej na ocen� dobr�, by móc zasi��� za sterami 
samolotu. Po rocznym szkoleniu i egzaminach uzyskał tytuł pilota 
wojskowego (gapa). Latanie bardzo mu si� podobało, natomiast woj-
sko ju� mniej. Nast�pnie postanowił podj�� prac� w Szybowcowym 
Zakładzie Do�wiadczalnym jako konstruktor, oprócz tego zaj�ł si�
równie� holowaniem szybowców do próbnych lotów. Po uzyskaniu li-
cencji pilota, nadal zdobywał kolejne uprawnienia wyszkolenia lotni-
czego i technicznego. Z Szybowcowego Zakładu Do�wiadczalnego 
przeniósł si� do pracy w Aeroklubie Bielsko-Bialskim, gdzie został 
technikiem elektrosprz�tu. Nale�y nadmieni�, i� w tym okresie uzyskał 
I klas� sportowego pilota samolotowego, III klas� pilota szybowcowe-
go oraz III klas� skoczka spadochronowego. Jak wypowiadał si� "w la-
taniu jak w �yciu trzeba mie� szcz��cie" do�wiadczył tego z autopsji, 

kilkakrotnie znalazł si� w tragicznych 
sytuacjach (koledzy piloci gin�li) jego 
ocaliło szcz��cie, zawsze zachowywał 
spokój w ocenie zaistniałej sytuacji. 
Jak sam mówi, �e niew�tpliwie wi��e 
si� to z wyszkoleniem przez �wietnych 
instruktorów lotnictwa takich jak: 
Czesław �wieci�ski czy Jan Winczo. 
Podaje młodzie�y jako przykład „Co 
znaczy szcz��cie w lataniu?" ksi��k�
autorstwa Ernesta K. Ganna  pt. „Los 
Jest My�liwym” (powie�� opisuje losy 
pilota transportowego z okresu II woj-
ny �wiatowej).  Członkowie koła lot-
niczego z Mi�dzyrzecza Górnego �y-
cz� Panu Leszkowi Bizonowi jeszcze 
mnóstwa wspaniałych lotów i  wielo-
letniej działalno�ci, na rzecz nie usta-
j�cego propagowania lotnictwa w na-
szym regionie. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka
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Promocyjna cena biletu 260 zł od pary. 
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W tym roku nominacje  samorz�dów gminnych  do nagrody otrzymali: 

ORKIESTRA D�TA GMINY 
BESTWINA z siedzib� w Kaniowie  
- Gmina Bestwina  

TERESA KLUZ - Gmina Buczkowice 

STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNY 
ZABRZEG” IM. KS. LONDZINA -  

Gmina Czechowice – Dziedzice 
MARIA DZIADEK - Gmina Jasienica, 

CZESŁAW MALCHAR -  Gmina Jaworze, 

OCHOTNICZA STRA� PO�ARNA    
W KOZACH - Gmina Kozy 

TOWARZYSTWO MIŁO�NIKÓW 
SZCZYRKU -  Miasto Szczyrk 
BARBARA TOMANEK - Gmina Wila-

mowice 

MACIEJ STWORA - Gmina Wilkowice 

Tegoroczn� laureatk� Nagrody Starosty Bielskiego im ks. prałata 
Józefa Londzina została Barbara Tomanek -mieszkanka Wilamo-
wic, emerytowana dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Wila-
mowicach, aktywna w �rodowisku KGW i organizacjach młodzie-
�owych. Burmistrz gminy w I kadencji, w okresie zmian ustrojo-
wych niekwestionowany lider o du�ych zdolno�ciach organizator-
skich i mened�erskich, radna Rady Gminy II kadencji, zało�ycielka 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wilamowice, członek Kapituły 
Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Londzina. Zaanga�owana w 
popularyzacj� miejscowego folkloru, zainicjowała wydanie reprintu 
monografii miasteczka Wilamowic, autorstwa Józefa Latosi�skiego 
oraz prace zespołu naukowego nad badaniem historii Gminy Wila-
mowice, współautorka wilamowickiej monografii, organizatorka 
wielu imprez patriotycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Z pasj�
gromadzi materiały historyczne, jej bogata kolekcja tworzy swoiste 
prywatne muzeum historyczne Wilamowic. 
Uroczysto�� wr�czenia presti�owego wyró�nienia odbyła si� w Te-
atrze Polskim w Bielsku-Białej.  
Tradycyjnie na uroczysto�� wr�czenia Nagrody przybył ks. Biskup 
Ordynariusz naszej diecezji Roman Pindel, który wyraził zado-
wolenie, �e jest nagroda, która honoruje osoby, które skromnie, bez 
kamer i �wiateł jupiterów działaj� na rzecz rozwoju swoich małych 
ojczyzn. Ks. Biskup podał przykład laureata nagrody z 2007 roku, 
nauczyciela, patrioty, który za swoj� niezłomn� postaw� człowieka 
prawego i wierz�cego stracił prac� jako wykładowca i podj�ł si�
pracy fizycznej, ale pogl�dów ani postawy nie zmienił. Był to nie�y-
j�cy ju� Jan Wolnicki z Kóz, którego ks. Biskup znał i cenił gdy 
był wikariuszem w Kozach. 
W uroczysto�ci uczestniczył poseł RP Stanisław Szwed, wiceprze-
wodnicz�cy Sejmiku �l�skiego Andrzej Kami�ski, prezydent Biel-
ska – Białej Jacek Krywult, wójto-
wie, burmistrzowie oraz radni powia-
towi na czele z Przewodnicz�cym Ra-
dy Powiatu Bielskiego Romanem 
Migdałem. W uroczysto�ci uczestni-
czyli tak�e przedstawiciele naszej 
gminy: Wójt Gminy Janusz Pierzyna 
oraz osoby nominowane do poprzed-
nich edycji.  
W cz��ci artystycznej wyst�piła Ele-
ni, której repertuar tradycyjny, z ele-
mentami greckiej buzuki i religijnymi 
akcentami spowodował, �e długie 
owacje na stoj�co i nieko�cz�ce si�
bisy na długo zapami�ta liczna pu-
bliczno��.  
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Plastyczka Irena Zolich w Grupie Twórczej "Barwa" działa od 
ponad 16 lat. Brała udział w wi�kszo�ci plenerów malarskich i 
wystaw zbiorowych organizowanych przez Gminny O�rodek 
Kultury w Jasienicy. Wystawy indywidualne eksponowała ju� w  
GOK  w Jasienicy dwukrotnie, w  kwietniu 1999r i w 2001r. W 
nieco pó�niejszym okresie prezentowała swoje prace malarskie, 
na wystawie zorganizowanej przez Koło Macierzy Ziemi Cie-
szy�skiej w Grod�cu i nast�pnie w  Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Jasienicy. Przez długi okres podró�owała i okresowo 
mieszkała w Niemczech. Obecnie ju� stale przebywa w Polsce i 
ostatnio zaprezentowała dwie wystawy w Bestwinie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej i  w Muzeum Regionalnym im. ks. Zyg-
munta Bubaka. Nast�pnie brała udział w wystawie zbiorowej w 
Domu Kultury w Lipniku. Irena Zolich jest znan� malark� na 
Podbeskidziu. Nale�y nie tylko do Grupy Twórczej „Barwa”, ale 
tak�e do Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek”, grupy pla-
stycznej „Włókniarz” oraz  Grupy „Na Zamku” w O�wi�cimiu. 
Brała udział w plenerach  malarskich w kraju,  ale tak�e za grani-
c� mi�dzy innymi (wraz członkami GT "Barwa"):  w Wenecji, 
Asy�u, Pary�u, w okolicach Cannes we Francji, w Monaco, w 
Grecji w Hiszpanii w okolicach Barcelony, w Budapeszcie, Pra-
dze i Wiedniu. Plastyczka w swojej twórczo�ci stosuje ró�norod-
ne techniki, maluje obrazy olejne, akwarele oraz �wietnie posłu-
guje si� pastelami, w�glem  i piórkiem. Podejmuje takie tematy 
jak pejza�e, architektura(zwłaszcza sakralna) tak�e kwiaty i mar-
twa natura. Brała udział w wielu konkursach plastycznych zdobywaj�c II i III  miejsca oraz liczne wyró�nienia. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

Otwarcie wystawy w Filii Gminnego O�rodka Kultury w Mi�dzyrzeczu Górnym  
odbyło si� w dniu 26.11.2014 roku

E����������������������������4���������;�
„
Na kaw� zbo�ow� i daktyle zarabiam, m. in. podró�u-
j�c ze swoimi slajdowiskami i wystawami po placów-
kach kulturalnych w całej Polsce” – tak o sobie napisał 
Pan Leszek Szczasny, niezale�ny globtroter z Racibo-
rza, którego go�cili�my po raz drugi w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Jasienicy. Spotkanie odbyło si�
12 listopada 2014 roku. Tym razem z Panem Lesz-
kiem udali�my si� do Ruandy. Prezentacj�, któr� mo-
gli�my obejrze� podczas spotkania to efekt podró�y po 
Ruandzie, odbytej w grudniu 2011 roku. O swojej wy-
prawie Pan Leszek napisał: „To mały podrównikowy 
(k)raj tysi�ca wzgórz i miliona u�miechów. Piekło, ja-
kim były bratobójcze walki pomi�dzy Tutsi i Hutu w 
1994 r. odchodzi powoli i skutecznie na drugi plan. 
Przez ponad tydzie
 z lubo�ci� penetruj� czyst� i bez-
pieczn� stolic� Kigali, zwan� Singapurem Afryki. Nad 
jeziorem Kivu, przy granicy z Kongiem, sp�dzam Wigi-
li�, szukaj�c wina bananowego. Na wsi z kolorowo 
poubieranymi pasterkami przemierzam plantacje kawy 
i herbaty. Zamiast goni� za popularnymi w Ruandzie 
szympansami, wol� by� blisko przyjaznych ludzi - na 
weselu, w roz�piewanych i rozta
czonych �wi�tyniach 

chrze�cija
skich, na festynie samorz�dowym, w trak-
cie ludowych s�dów gacaca, ucz� si� gra� w igisoro. 
W przerwach rozkoszuj� si� �wie	ymi ananasami, bor-
dowymi awokado i japo
skimi �liwkami oraz szkol�
si�, jak reagowa� na formuł� "Muzungu, faranga!!!". 
 I z dzie�mi, i z dorosłymi przybijam popularnego tu 
"	ółwika". 

Slajdowisko opatrzone ciekawym komentarzem Pana 
Szczasnego podzielone było na kilkana�cie grup tema-
tycznych, np. posprz�tane, u�miech i taniec, deszcz     
i sło�ce, flora i fauna i inne. Mogli�my wi�c pozna�
Ruand� do�� dokładnie, podziwia� pi�kne widoki, za-
pozna� si� ze zwyczajami, obrz�dami, religi� i co-
dziennym �yciem mieszka�ców. Ch�tni mogli popró-
bowa� ruandyjskiej przyprawy, dotkn�� piłki z li�ci 
bananowca, obejrze� elementarz, z którego ucz� si�
dzieci. Dowiedzieli�my si�, �e Pan Leszek pracuje nad 
kolejn� ksi��k�, której roboczy tytuł brzmi ”Afryka�-
ski sen”. B�dzie to na pewno ciekawa lektura i dosko-
nałe uzupełnienie naszego spotkania z Ruand�. 

Maria Hare�czyk 
Dyrektor GBP w Jasienicy 
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Dla my�liwych i le�ników dzie� 3 listopada to  
specjalna uroczysto��, zwi�zana z najwi�kszym �wi�-
tem my�liwskim zwanym inaczej Hubertusem. Przy 
kaplicy �w. Wendelina w rudzickim lesie wczesnym 
rankiem zgromadzili si�  my�liwi z pi�ciu pobliskich 
kół łowieckich, by o godzinie 7 rano wzi�� udział w 
Mszy �w., któr� od 18-stu lat celebruje ju� ks. kanonik 
Jan Gustyn - proboszcz rudzickiej parafii.  Uczestni-
cz� w niej my�liwi z kół łowieckich: �lepowron w 
Rudzicy, Knieja z Zabrzega, Hubertus 
z Mi�dzyrzecza, Ba�aniec z Czechowic-Dziedzic i 
Diana ze Skoczowa. Nie brakuje tak�e innych go�ci i 
parafian. Uczestnicz�ce w tej uroczysto�ci koła ło-
wieckie s� reprezentowane przez swoje poczty sztan-
darowe. Spotkaniu, w otaczaj�cym kaplic� bukowym 
lesie przy pi�knym słonecznym jesiennym poranku 
towarzyszyła muzyka my�liwska w wykonaniu zespo-
łu sygnalistów my�liwskich Koła Łowieckiego �lepo-
wron. Zespół grał w składzie: Wincenty �wi�czyk – 
tr�bka, Henryk Ba�czyk – tr�bka, Bogdan �wi�czyk – 
tr�bka, Czesław Hałas – puzon, Gra�yna Gaszek – par 
force, Piotr Danel – tenorhorn (tenor), Stanisław Rajba 
euphonium – (baryton), Sławomir Pietrzyk – tuba 
(bas).   Po Mszy �w. zako�czonej utworami muzyki 
my�liwskiej na cz��� �w. Huberta my�liwi udali si� do 
swoich siedzib. Gospodarze  głównych uroczysto�ci 
koła łowieckiego �lepowron w swoim domku my�liw-
skim witali przybyłych go�ci, w tym władze samorz�-
dowe, przedstawicieli prasy,  telewizji Katowice, rol-
ników o znacznych areałach uprawnych, na których 
maj� miejsce polowania oraz my�liwych. Uroczysto�ci 

przewodniczył prezes Koła �lepowron kol. Andrzej 
Szimke. 

W takim dniu w okoliczno�ciowych wyst�pie-
niach podkre�lone s� zasługi my�liwych i innych osób 
niezrzeszonych na rzecz działa� statutowych koła. 
Wszyscy uczestnicy s� podejmowani my�liwskim 
�niadaniem, by po nim przy d�wi�kach muzyki my-
�liwskiej wyruszy� w las na �wi�teczne polowanie. 
�wi�teczne polowanie ma bardziej charakter symbo-
liczny lecz nie tylko, poniewa� dwóch my�liwych po-
ło�yło na pokocie dwa zaj�ce, które  pozyskali.   

Tak wi�c oficjalna uroczysto�� zako�czenia polo-
wania nie była pustym gestem, bowiem na pokocie 
znalazła si� pozyskana zwierzyna i mógł by� wypeł-
niony pełny ceremoniał „zako�czenia polowania” z 
my�liwskimi rytuałami, przy d�wi�kach my�liwskich 
rogów. Tak dobiegła oficjalna cz��� tej do�� zło�onej 
ceremonii. Ostatnim akcentem my�liwskiego spotka-
nia, był wspólny  obiad oraz pogaw�dki my�liwskie.  

p. s.  Jak co roku Telewizja Katowice zrealizowała re-
porta� z uroczysto�ci �w. Huberta w naszym Kole. 
Reporta� został wyemitowany w programie TVP Ka-
towice w Aktualno�ciach 3 listopada o godz. 18:30.  
Zainteresowanych tym materiałem odsyłamy do strony 
internetowej 
http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/
wideo/3112014-godz1830/17510320 , gdzie mo�na go 
zobaczy� pod koniec programu Aktualno�ci. 

Stanisław Rajba 
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DZIECI W�DKUJ�
W Bierach znajduj� si� stawy w�dkarskie nale��ce do 

Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego Okr�g Bielsko-Biała. 
Wzorem lat ubiegłych, to na tych stawach  w minionym 
sezonie w�dkarskim rozegrały si� zawody dla dzieci          
i młodzie�y, którym nie obce s� zmagania si� z w�dk�. 
Spławikowe zawody w�dkarskie przebiegały pod hasłami: 
„Dzie� Dziecka”, zawody rodzinne „Wakacje 2014”          
i  „Po�egnanie lata”.  

Uczestnicy zawodów nie musieli wykaza� si� umiej�t-
no�ci�  samodzielnego w�dkowania. Dozwolona była po-
moc opiekunów, którymi byli nie tylko rodzice, ale rów-
nie� dziadkowie. Najmłodszy uczestnik zawodów miał za-
ledwie 3 latka, a najstarszy 16 lat. Główn� nagrod� zawo-
dów był Puchar Prezesa  oraz  tytuł -  Najlepszego w�d-
karza w sezonie w�dkarskim  2014. W tym roku  najlep-
szym w�dkarzem okazał si�  Marek Biesok  - ucze� Gim-
nazjum w Jaworzu. Marek odebrał puchar z r�k Prezesa 
Koła PZW Jasienica Pana Czesława Biesoka. 

Zwyci�zcy oraz uczestnicy  wszystkich zawodów zo-
stali nagrodzeni dyplomami, upominkami w postaci akce-
soriów w�dkarskich oraz słodyczami. Było to mo�liwe 
dzi�ki hojno�ci wielu osób. Gor�co dzi�kujemy Wójtowi 
Gminy Jasienica Panu Januszowi Pierzynie, Panu Ada-
mowi Miklerowi, wła�cicielowi sklepu zoologiczno-
w�dkarskiego „Wszystko dla Goł�bi” w Jasienicy. Spon-
sorami upominków byli równie� rodzice w�dkuj�cych 
dzieci Pa�stwo Willinger, Chabroz i Biesok. 

Niezale�nie od wieku - wszystkich ch�tnych prze�ycia 
niezapomnianej przygody z w�dk�, zapraszamy w przy-
szłym roku na kolejn� edycj� zawodów w�dkarskich na 
stawach w Bierach. Do zobaczenia.   
               A.P.Iskrzyccy
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25 pa
dziernika 2014 
roku w hali sportowej w 
Jasienicy odbył si� IX 
Gminny Konkurs Ekolo-

giczny pod patronatem Wójta Gminy Jasienica w 
ramach realizacji projektu „Ka�dy, mały czy du�y 
mo�e Ziemi si� przysłu�y�!” opracowanego i 
wdro�onego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i 
Promocji Gminy Jasienica. Głównym celem 
realizowanego projektu współfinansowanego przez 
Gmin� Jasienica było dalsze propagowanie w�ród 
mieszka�ców naszej gminy zada� zwi�zanych z 
systemem selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, integracja �rodowisk proekologicznych 
gminy, doskonalenie działa� edukacyjnych, dalsze 
promowanie ciekawych inicjatyw z zakresu ochrony 
�rodowiska, ochrony zwierz�t, dziedzictwa przy-
rodniczego oraz wzrost �wiadomo�ci ekologicznej.  
Go�cili�my Wójta Gminy Jasienica pana Janusza Pie-
rzyn�, dyrektorów szkół z terenu naszej gminy oraz 
przedstawiciela Zakładu Komunalnego w Jasienicy. 
Zanim rozpocz�li�my potyczki ekologiczne umilał 
nam czas Big-Band, pod kierownictwem pan Stanisła-
wa Urbana. 

 Po uroczystym otwarciu  imprezy 8 dziesi�cioosobo-
wych dru�yn  z miejscowo�ci naszej gminy wystarto-
wało w pi�ciu konkurencjach. Przedszkolaki, ucznio-
wie szkół podstawowych,  gimnazjum i doro�li układa-
li puzzle ze znakami ekologicznymi, rozwi�zywali test 
wyboru, wykonywali prac� plastyczn� z wykorzysta-
niem ró�nych materiałów do tekstu piosenki Marka 
Grechuty „Natura”, projektowali jesienne nakrycia 
głowy oraz tradycyjnie mieli do pokonania bardzo 
skomplikowany tor przeszkód.   
Wszystkim konkurencjom towarzyszyły ogromne 
emocje i zaanga�owanie. Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwała komisja w składzie: Alicja 
Radgowska - dyrektor ZSP w Rudzicy, Ilona Walach – 
dyrektor ZSP w Wieszcz�tach, Jolanta Tomik – dyrek-
tor ZSP w Grod�cu oraz Wioletta Machalica -
wicedyrektor  ZSP w Jasienicy. Po podliczeniu punk-
tów: I miejsce zaj�ły Wieszcz�ta, II Jasienica, a III 
Rudzica. Zwyci�skie dru�yny  otrzymały nagrody 
ufundowane przez Gmin� Jasienica. 
Podczas naszej imprezy mo�na było podziwia�
wystaw� „Drugie �ycie �mieci”, na któr� ekspozycje 

przywieziono ze wszystkich szkół.  
str. 22
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Ogl�daj�c te nie zwykłe arcydzieła ze �mieci,  
zachwytom nie było ko�ca.   
Mamy nadziej�, �e wszyscy uczestnicy ekologicznych 
potyczek �wietnie si� bawili, pogł�biaj�c swoj� wiedz�
w zakresie ekologii, ochrony �rodowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego. Zarz�d   Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły i Promocji Gminy Jasienica gor�co dzi�kuje 

nauczycielom zaanga�owanym w przygotowanie          
i przeprowadzenie poszczególnych konkurencji, przy-
gotowanie  pi�knej  dekoracji, komisji za sprawne 
podsumowanie zada� oraz  rodzicom za  zaanga�owa-
nie w prac� zespołow�.   

Dorota P�kala   

���������!4����	������"���
W dniu 28 pa�dziernika 2014 roku przy 

pi�knej, słonecznej pogodzie, najlepsi 

działacze ekologiczni ze szkół naszej 

gminy brali udział w wycieczce. Wyjazd 

zorganizowany był w ramach projektu 

realizowanego przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Ja-

sienica „Ka�dy, mały czy du�y, mo�e 

Ziemi si� przysłu�y�”, współfinansowa-

nego przez Gmin� Jasienica. 

 Wycieczka rozpocz�ła si� od wizyty 

w nowo otwartym  Muzeum Fauny i Flo-

ry Morskiej  i �ródl�dowej w Jaworzu. 

Wi�kszo�� zbiorów tego muzeum została 

podarowana jaworza�skiej szkole przez 

jej absolwenta – bosmana Erwina Paster-

nego. Pan Erwin Pasterny (1928 – 2011) 

pływał po morzach i oceanach całego 

�wiata. Podczas podró�y obserwował �y-

cie gł�bin oceanów, odławiał   i preparo-

wał zwierz�ta morskie. Okazy były gro-

madzone i udost�pniane do zwiedzania w 

pomieszczeniach szkoły. We wrze�niu 

br. odnowione i zrekonstruowane zbiory 

znalazły godne miejsce w nowoczesnym 

budynku usytuowanym obok szkoły. 

Podczas zwiedzania muzeum młodzi 

ekolodzy szczególn� uwag� zwrócili na 

zwierz�ta egzotyczne, takie jak: rekiny, 

�ółwie morskie, diabła morskiego, kolo-

rowe skrzydlice, w��e morskie. W osob-

nej gablocie podziwia� było mo�na zwie-

rz�ta �rodowiska l�dowego, a w�ród nich 

pancernika, skorpiony i ciekawego ssaka 

zdolnego pokona� kobr� – mangust�. W 

oddzielnej ekspozycji pozna� mo�na cie-

kaw� histori� Bałtyku, a tak�e obejrze�
wiele okazów obecnie wyst�puj�cych w 

naszym morzu.  W muzeum s� te� gablo-

ty z mi�czakami, du�ym zainteresowa-

niem cieszyło si� okazałe akwarium z 

niezwykle kolorowymi mieszka�cami.  

Zwiedzaj�cy mogli usi��� w prawdziwej 

łodzi stoj�cej na �rodku sali ekspozycyjnej. O niezwykło�ci mu-

zeum �wiadczy tak�e fakt, �e przewodnikami s� �wietnie przygo-

towani uczniowie miejscowego gimnazjum, którzy nie tylko barw-

nie opowiadali o wystawach, ale te� odpowiadali na pytania zwie-

dzaj�cych.  W muzeum znajduje si� sala kinowa, w której młodzie�
obejrzała bardzo ciekawy film przyrodniczy o ziemi bielskiej. Za-

wierał on wiele pi�knych uj�� zrobionych  z lotu ptaka, mówił te� o 

interesuj�cych miejscach znajduj�cych si� w Gminie Jasienica. 

 Po wizycie w jaworza�skim muzeum młodzi ekolodzy udali si�
w dalsz� podró�.  
Jej celem był Le�ny Park Niespodzianek w Ustroniu. Tam ucznio-

wie wraz z opiekunami spacerowali po �cie�kach edukacyjnych, 

spotykaj�c po drodze wiele interesuj�cych zwierz�t. Były to mi�dzy 

innymi: sarny, jelenie, �winki wietnamskie, �ubry, ptaki drapie�ne, 

szopy, muflony, ptaki ozdobne, a nawet barany  i kozy. Te ostatnie 

chodziły swobodnie w�ród zwiedzaj�cych, mo�na je było pogłaska�
i nakarmi�. Niezwykłych wra�e� dostarczyły pokazy lotów sów. 

Opiekun ptaków przekazał wiele informacji na temat tych tajemni-

czych ptaków, rozwiał kilka mitów na ich temat, pokazał, jak ptaki 

poluj� na zdobycz. Wszyscy mogli si� przekona�, jak bezszelestny 

jest lot sów. W parku znajduje si� bajkowa alejka, która zaintere-

sowała głównie młodszych uczestników wycieczki. Na zako�czenie 

trasy spacerowej wszyscy obejrzeli spektakl w le�nym teatrze pt. 

„Ptasie wesele”. Potem jeszcze była chwila relaksu na ró�norod-

nych urz�dzeniach placu zabaw, wspólne pami�tkowe zdj�cie i jaz-

da w kierunku jak�e pi�knej, posiadaj�cej wiele osobliwo�ci przy-

rodniczych, gminy Jasienica. Najlepsi ekolodzy i ich opiekunowie 

wrócili pełni wra�e� i zapału do dalszej pracy.  

Anna Malchar – nauczyciel ZSP Rudzica
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Usługi : wszystkie przeróbki � gr�plowanie weł-

ny �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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PRZEPRASZAM POKRZYWDZONYCH: HELEN
 KRÓL, EW
 HOLISZ, 
MARCINA M
SNAROWSKIEGO I PIOTRA M
CNAROWSKIEGO 

W SPRAWIE III K 966/14 S�DU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA 
ZDARZENIE Z DNIA 15-16 LIPCA 2013 ROKU 

                                                                                                               MATEUSZ CHRAPEK�
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Mi�dzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
Zapraszamy:   9

00
-16
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       w soboty  9
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-14
00 
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E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 9
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E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszy�ska  
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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 �

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

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 
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PROWADZIMY CZ��CI DO ZETORÓW,  
CI�GNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14
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