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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PARKING W MIĘDZY-
RZECZU GOTOWY 

W ostatnim okresie od-
daliśmy do użytku  parking 
przy kościele rzymskoka-
tolickim w Międzyrzeczu 
Górnym. To już trzeci etap 
realizacji tego placu posto-
jowego, który będzie słu-
żyć zarówno podczas uro-
czystości i ceremonii ko-

ścielnych, jak również zostanie wykorzystany przez 
społeczność szkoły podstawowej w Międzyrzeczu. 

Inwestycję poprowadziliśmy w ten sposób, że par-
king znajduje się w odległości około stu metrów od 
szkoły. To o tyle ważne, że rozpoczęliśmy rozbudowę 
tej placówki, co pociągnęło za sobą ograniczenie 
miejsc parkingowych bezpośrednio w jej sąsiedztwie. 
Sądzimy więc, że ten stumetrowy odcinek do przejścia 
nie będzie sprawiał wielkich problemów nauczycielom 
i personelowi, przyjeżdżającym do pracy samochoda-
mi. Tym samym te miejsca postojowe, jakie są przy 
szkole, pozostaną do dyspozycji rodziców, przywożą-
cych maluchy do placówki. 
Dziękuję Radzie Gminy Jasienica, która wyraziła wolę 
na wykonanie tej inwestycji. Warto przypomnieć, że 
cała rozbudowa trwała dwa lata i kosztowała prawie 
270 tys. zł. Inwestycja była oczekiwana przez spo-
łeczność tej części Międzyrzecza, życzymy, aby przez 
długie lata dobrze służyła wszystkim mieszkańcom. 
NOWY CHODNIK W IŁOWNICY 

Zakończyła się budowa chodnika wzdłuż ulicy Ko-
ścielnej w Iłownicy, prowadzącego do kościoła. War-
tość inwestycji wyniosła 92 tys. zł. Chodnik miał być 
wykonany już w ubiegłym roku, jednak nie znalazł się 
żaden chętny wykonawca, dlatego w tym roku zaraz 
wiosną ogłosiliśmy przetarg, aby jak najszybciej wy-
łonić firmę, która zrealizowałaby tę inwestycję. Udało 
się, co nas bardzo cieszy, bo inwestycja jest już za-
kończona. Chodnik znacznie podniósł bezpieczeństwo 
na tym odcinku drogi, jak wiadomo, bardzo ruchliwej 
w niedziele. 
PIENIĄDZE NA CHODNIK PRZY CIESZYŃSKIEJ 

W piątek 20 kwietnia odbyła się sesja Rady Gmi-
ny, na której z kolei przekazaliśmy na rzecz Powiatu 
Bielskiego 260 tys. zł. Chodzi o współfinansowanie 
chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Jasienicy, to już na-
stępny etap przebudowy trotuaru na tej drodze powia-
towej, od rzeki w kierunku Świętoszówki, łącznie ok. 
350 m. Kosztorys opiewa na kwotę 520 tys. zł, Staro-
stwo Powiatowe wystąpiło do Gminy Jasienica, że za-
danie może zostać zrealizowane, jeżeli z naszego 

gminnego budżetu dołożymy połowę potrzebnej sumy. 
Po wielu dyskusjach radni przegłosowali projekt 
uchwały w tej sprawie i tym samym dofinansowanie 
do budowy chodnika zostanie przekazane. 

PODZIĘKOWANIA DLA DAWCÓW KRWI 

Podczas tej samej sesji mieliśmy okazję uczestni-
czyć też we wspaniałej uroczystości, jaką było uhono-
rowanie najwyższymi odznaczeniami dwóch człon-
ków naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi z 
gminy Jasienica, Mariusza Cichockiego i Mirosława 
Ciupki, wieloletnich honorowych dawców. Pan Ma-
riusz oddał 23 litry krwi, a pan Mirosław 40 litrów. 
Składamy wyrazy najwyższego uznania dla obu pa-
nów za ich bezinteresowny dar krwi, za to ich dziele-
nie się najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek posiada i 
może nią obdzielić drugiego człowieka. 

Honorowi dawcy krwi pokazują nam swoje ciche 
bohaterstwo, najczęściej niedostrzegalne. Bo dopiero, 
gdy dochodzi do wypadku, pojawia się konieczność 
transfuzji, wtedy dociera do naszej świadomości, jak 
bardzo potrzebny jest dar krwi i że są takie osoby, któ-
re bezinteresownie się nim z nami dzielą, niosąc nie-
ocenioną pomoc. Dlatego bardzo serdecznie im dzię-
kuję za ich poświęcenie, chcę podkreślić, że to doce-
niamy. I życzę im długich lat w zdrowiu i tego, aby ta 
wewnętrzna siła, która skłania ich do dzielenia się so-
bą tym, co ma się najlepszego, nigdy w nich nie gasła i 
przynosiła im zawsze wiele satysfakcji. 

UCZCZENIE OFIAR MORDU KATYŃSKIEGO I KA-
TASTROFY SMOLEŃSKIEJ 

We wtorek 10 kwietnia obchodziliśmy rocznicę ka-
tastrofy lotniczej na Polach Smoleńskich, podczas któ-
rej zginął pan prezydent Lech Kaczyński z żoną, a 
także 94 osoby z najwyższych sfer życia politycznego, 
duchownego i społecznego naszego kraju. 

Tego dnia co roku składamy symboliczną wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem, który w ciągu dwudziestu 
dni od katastrofy postawiliśmy w naszej gminie, aby 
upamiętniał mord katyński. Przez lata nie informowa-
no o tym wydarzeniu, dopiero w ostatnim okresie 
prawda o tej masowej zbrodni mogła zostać upamięt-
niona. My również przyłączyliśmy się do utrwalenia w 
społecznej świadomości tamtych wydarzeń. Uczcili-
śmy krzyżem i tablicą pamięć tych wszystkich, którzy 
pochodzili z gminy Jasienica i zginęli w Katyniu. 
Zbiegło się to również z tragedią smoleńską. Składając 
w tym dniu kwiaty, oddajemy szacunek osobom, które 
zginęły za to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Pol-
sce i posługiwać się językiem polskim. 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.: 33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  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 treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
30-LECIE ZESPOŁU JASIENICZANKA 

W sobotę 14 kwietnia mieliśmy przyjemność wziąć 
udział w radosnej uroczystości 30-lecia działalności, 
po raz kolejny przeżywając piękne chwile wraz z ze-
społem „Jasieniczanka”. Chciałem bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim tym osobom, które przed laty 
zakładały zespół, oraz tym, które przez trzy dekady 
były instruktorami. Wyrażam wielkie słowa uznania 
dla pracy wszystkich osób zaangażowanych w rozwój 
zespołu. 

Składam też gratulacje na ręce pani Marii Szubert, 
obecnej kierownik i instruktor Jasieniczanki, za to, że 
zespół wyjeżdża na prestiżowe konkursy i zdobywa na 
nich wspaniałe laury. Z tego się bardzo cieszymy i je-
steśmy dumni, że na terenie gminy Jasienica funkcjo-
nuje zespół o takim artystycznym poziomie, z profe-
sjonalnym repertuarem, szanowany i nagradzany. Ży-
czę, aby ta muzyczna pasja nie słabła, aby członkowie 
zespołu mieli dużo radości ze swoich występów, po-
zyskiwali nowych członków, a kolejne pokolenia re-
gionalnych artystów przynosiły nam wszystkim ra-
dość. 
SPRZĘT MEDYCZNY DLA OSP 

W środę 2 maja uroczyście została podpisana 
umowa na dofinansowanie zakupu 8 defibrylatorów i 
10 kompletów desek ratowniczych. Wartość dofinan-
sowania to 106 tys. zł, środki zostały pozyskane z puli 
Ministerstwa Sprawiedliwości, bardzo serdecznie 
dziękuję za tę pomoc. Jestem przekonany, że tak no-
woczesny sprzęt, jaki dzięki temu dofinansowaniu po-
zyskaliśmy, znacząco wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa, a także szybkość udzielanej pomocy po-
przez ratowników z naszych jednostek OSP. 
ŚWIĘTO STRAŻACKIE W MIĘDZYRZECZU 
 GÓRNYM 

W czwartek 3 maja w Międzyrzeczu Górnym zo-
stała zorganizowana bardzo duża uroczystość – Święto 
Strażackie, na którym podsumowaliśmy poprzedni 
okres działalności jednostek OSP w naszej gminie, 
mieliśmy także okazję podziękować strażakom za ich 
służbę. Uhonorowaliśmy druhów strażaków, którzy w 
ostatnich latach wykazali się wielkim zaangażowa-
niem w dziedzinie ratownictwa. 

Wręczyliśmy odznaczenia i medale dla zasłużo-
nych druhów z 12 jednostek OSP naszej gminy, jak 
również oddaliśmy uroczyście do podziału bojowego 
samochód man typu GBA, który został zakupiony za 
wartość 800 tys. zł. Przypomnę, że 450 tys. zł pocho-
dziło z budżetu Gminy Jasienica, a 350 tys. zł z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli na tę 
uroczystość, dziękuję księdzu proboszczowi za od-
prawioną mszę świętą, dziękuję księżom z Kościołów 
ewangelicko-augsburgskiego  i rzymsko-katolickiego, 
również panu posłowi Jerzemu Jachnikowi, I wicewo-
jewodzie śląskiemu Janowi Chrząszczowi, jak też wi-
cekomendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży 
Pożarnej Bogdanowi Jędrosze, członkowi Zarządu 
Głównego Związku OSP Rafałowi Glajcarowi i Stani-
sławowi Nyczowi, prezesowi Zarządu Powiatowego 

Związku OSP, jak również dziękuję wszystkim za-
cnym gościom, którzy przybyli na tę uroczystość. 
STRAŻACKI BIEG W ŚWIĘTOSZÓWCE 

W sobotę 7 maja w Świętoszówce po raz kolejny 
odbył się Bieg Floriański, zorganizowany przez miej-
scową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej przy 
udziale naszej gminy, Zarządu Gminnego oraz Powia-
towego Związku OSP. Bardzo serdecznie dziękujemy 
druhom ze Świętoszówki za organizację, ale swoje 
podziękowania składam również wszystkim uczestni-
kom zawodów. Na starcie w ten sobotni poranek sta-
nęło ponad 170 biegaczy, co warte podkreślenia, to nie 
są jedynie zawody sportowe, w których liczy się rywa-
lizacja. Stając na starcie tego biegu wyraża się jedno-
cześnie swoją wdzięczność dla strażaków, dla tego 
wszystkiego, co nasze Ochotnicze Straże Pożarne re-
prezentują, do zaangażowania druhów i ciągłego czu-
wania nad naszym wspólnym bezpieczeństwem i go-
towości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 

Cieszy to, że tak wiele osób, nie tylko przecież 
związanych z ruchem strażackim, czy pożarnictwem, 
przychodzi na tę doroczną imprezę i pokazuje, że 
wspiera pracę strażaków, docenia ich poświęcenie i 
chce za nie podziękować, także właśnie w ten sporto-
wy sposób. 

Dziękuję także sponsorom za ufundowanie licz-
nych nagród dla uczestników w różnych kategoriach 
wiekowych. 
TRZECIA BECZKA 

Zakupiliśmy trzecią tzw. beczkę, a więc samochód 
asenizacyjny do wywozu fekaliów. Kosztował 246 tys. 
zł, mamy bardzo duże obłożenie na wykorzystanie 
tych samochodów. Dziękujemy mieszkańcom, że tak 
pozytywnie podchodzą do ochrony środowiska, wy-
raźnie widać, jak rośnie świadomość w tej sprawie, 
mieszkańcy, których domy nie są podłączone do kana-
lizacji coraz powszechniej korzystają z tej możliwości 
wywozu nieczystości z użyciem naszych beczkowo-
zów do fekaliów. 

Musimy sobie to w pełni uświadomić, że przy za-
budowie, jaka dominuje w gminie Jasienica, a więc 
rozproszonej, gdzie domy mieszkalne są od siebie od-
dalone, ten sposób pozbywania się nieczystości jest 
najbardziej optymalny i ekonomiczny. Wybudowanie 
kanalizacji w takim terenie pochłania bowiem znaczne 
sumy, a koszt pobrania 1 m3 ścieków sięgałby od 30 
do 50 zł, podczas gdy za wywóz tych nieczystości 
użytkownicy szamb i przydomowych oczyszczalni 
płacą znacznie mniej. 
SUKCESY MIESZKAŃCÓW GMINY 

Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym miesz-
kańcom naszej gminy, którzy w ostatnich tygodniach 
odnieśli sukcesy na arenie regionu i kraju. Jak zwykle 
nie zawiedli badmintoniści z klubu w Mazańcowicach. 
Podczas Grand Prix Pszczyny w swoich kategoriach 
zwyciężyli Grzegorz Paperz i Christian Toczek, z ko-
lei na turnieju „Badmintonowa Silesia” w Bieruniu Pa-
tryk Kramarczyk i Karol Dubiel oraz Ala Dubiel. Do-
brze zawodnicy wypadli także na turniejach w Kępnie 
i w Częstochowie. Również cieszy kolejny złoty me-
dal Wojtka Zaniewskiego, jaki przywiózł tym razem z 
turnieju karate „Sari Cup” w Żorach. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Wielką radość nam wszystkim sprawiły drużyny z 

Mazańcowic, które w obu kategoriach wiekowych 
wygrały etap okręgowy Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Chcę 
również pogratulować uczniom z klasy 3 A z Rudzicy, 
którzy wygrali w Międzyszkolnym Konkursie Znajo-
mości Lektur, przeprowadzonym pod moim patrona-
tem. 

Zawsze cieszymy się z sukcesów, jakie osiągają 
nasi mieszkańcy, przynosząc tym chwałę zarówno so-
bie, swojej wytrwałości, pracowitości i talentowi, ale 
również gminie Jasienica, rozsławiając ten nasz zaką-
tek Śląska Cieszyńskiego. 
20 LAT EUROREGIONU 

W teatrze im. Mickiewicza w Cieszynie uroczyście 
obchodziliśmy 20-lecie utworzenia Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko. Mogliśmy podsumo-
wać te 20 lat działalności, bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim gościom, którzy przybyli na te uroczysto-
ści, gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wyróżnienia 
i odznaczenia. Nasz Euroregion w skali kraju i także 
Europy jest postrzegany bardzo pozytywnie. Bardzo 
dziękuję gościom z francusko-niemieckiego Euro-

dystryktu Pamina, którzy również przybyli do nas na 
uroczystości. 

Warto przy tej okazji wspomnieć, jak bardzo nasze 
pogranicze polsko-czeskie w ciągu tych dwóch dekad 
się zmieniło, jak też wiele zyskaliśmy dzięki współ-
pracy transgranicznej. Młode pokolenie przekracza 
granice polsko-czeską bez żadnych barier, młodzi lu-
dzie nie wyobrażają nawet sobie, jak można sprawiać 
utrudnienia, pytać o paszport, czy też zatrzymywać z 
jakichś powodów na granicy. 

A przecież nasze pokolenie pamięta te ogranicze-
nia. Możemy z dumą powiedzieć, że to nasz wspólny 
dorobek, że doprowadziliśmy do faktycznego zjedno-
czenia naszej części świata. Mamy Europę bez barier, 
to jednak wymaga ciągłej pracy, bo pojawiają się co-
raz nowe zagrożenia, którym musimy przeciwdziałać. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że tych pozytywnych 
elementów naszego wspólnego, otwartego pogranicza 
jest znacznie więcej i stanowi ono wielką wartość, o 
którą trzeba dbać, ale koniecznie powinniśmy zacho-
wać. I życzę nam wszystkim, aby w następnych dwu-
dziestoleciach nasze polsko-czeskie pogranicze ciągle 
się rozwijało, abyśmy nie musieli dożyć takich chwil, 
w których na granicy znów pojawi się szlaban. 

Notował: Mirosław Łukaszuk 

20 LAT EUROREGIONU 
Medal i dyplom honorowy otrzymał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna za wieloletnią działalność 

na rzecz współpracy transgranicznej.  
Dekoracji dokonano podczas uroczystej międzynarodowej konferencji, podsumowującej i promującej 20 lat 

istnienia Euroregionu Śląsk Cieszyński, jaka odbyła się w niedzielę 22 kwietnia w Teatrze im. Adama Mickie-
wicza w Cieszynie.  

Janusza Pierzynę uhonorowano odznaczeniami jako wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza”, które jest głównym partnerem ze strony pol-
skiej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wójt Pierzyna funkcję prezesa Ol-
zy pełni społecznie od 2007 r., wtedy też został wybrany na jednego z 
dziesięciu delegatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej do Komitetu 
Monitorującego Programy Transgraniczne Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska. W 2013 r. wszedł w skład pięcioosobowego Za-
rządu Federacji Euroregionów RP w Warszawie i reprezentuje 6 eurore-
gionów pogranicza polsko-czeskiego.  

Wójt medal za działalność na rzecz współpracy transgranicznej odebrał 
z rąk europosła Jana Olbrzychta.    www.jasienica.pl 
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30 LAT „JASIENICZANKI” 
Uroczyście, ale też z dużym humorem w sobotę 

14 kwietnia w sali Drzewiarza Zespół Regionalny 
„Jasieniczanka” świętował 30. rocznicę swojego 
powstania.  

– Wkładacie w swoją pracę wiele serca i przez te 
wszystkie lata to zaangażowanie było w waszej 
działalności cały czas dobrze widać. Dziękuję wam 
za to – mówił wójt Janusz Pierzyna, który wraz z 
przewodniczącym Rady Gminy Jasienica Janem Ba-
teltem gratulował zespołowi z okazji jubileuszu. 
Wójt przypomniał też wkład zespołu w utrwalanie 
tradycji Śląska Cieszyńskiego, przede wszystkim w 
gminie Jasienica. – Pamiętam przed laty w korowo-
dzie dożynkowym za kolasą tylko szedł zespół Ja-
sieniczanka. Nigdy was nie brakuje przy takich oka-
zjach, waszej wytrwałości w dużej mierze zawdzię-
czamy to, że dzisiaj nasze imprezy cieszą się tak 
dużym zainteresowaniem, a wy otrzymujecie presti-
żowe nagrody – dodawał wójt.  

Swoje życzenia złożyli również m.in. starosta 
bielski Andrzej Płonka, gratulacje przesłał też wi-
ceminister Stanisław Szwed. Wśród składających 
życzenia nie zabrakło też członków zaprzyjaźnio-
nych zespołów, Bierowian, Międzyrzeczan i Dudo-
sek.  

Zespół powstał w lutym 1988 r. założony przez 
kilku pasjonatów, podczas jubileuszu była okazja, 
aby im za to podziękować. Inicjatorką była Maria 
Dziadek, która pomysłem zaraziła Olgę Mendrek, 
ówczesną dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy. Instruktorem został Jerzy Jodłowiec, war-
to też wymienić Helenę Wieję, która od tamtej pory 
do dziś nieprzerwanie występuje z zespołem. 
Szczególne podziękowania składano zwłaszcza Ma-
rii Szubert, wieloletniej kierownik zespołu. Wśród 
dokonań Jasieniczanki należy wymienić Grand Prix 
Regionalnego Konkursu „Śląskie Śpiewanie”, czy 
wielokrotne występy podczas Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej. Zespół został też zaproszony przez staro-
stę bielskiego do występów w tym roku w trakcie 
gali wręczania nagród Londzina.  

Jak przystało na tego rodzaju jubilata, na scenie domu kultury zespół wystąpił z koncertem pieśni i tańców, 
gorąco przyjętych przez publiczność. Jasieniczanka podziękowała również za wspólną obecność i życzenia. – 
Trzeba przyznać, że te trzydzieści lat minęło bardzo szybko – przyznawali najstarsi członkowie zespołu.  

www.jasienica.pl 

ZŁOTY MEDAL NA OGÓLNOPOLSKIM  
TURNIEJU KARATE 

Wojtek Zaniewski, uczeń szkoły podstawowej w Mazańcowicach i zawodnik Biel-
skiego Klubu Karate Kyokushin, zdobył złoty medal na Ogólnopolskim Turnieju Karate 
„Sari Cup” w Żorach.  

Na żorskich matach 28 kwietnia w czwartej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Karate 
Kyokushin z cyklu Sari Cup rywalizowało ponad 350 zawodników z 32 ośrodków karate 
z Polski oraz Czech. Wojtek startował w kategorii kadetów 2007-2008, 40kg, najliczniej 
obsadzonej na tym turnieju. Wojtek wygrał pewnie wszystkie cztery walki, w tym fina-
łową z mocnym zawodnikiem z Wrocławia. Dobra postawa Wojtka i jego klubowych ko-
legów, którzy zdobyli łącznie 9 medali, zaowocowała III miejscem drużynowo na 32 
startujące ekipy. Kolejny start na dużym turnieju już 12 maja w Krakowie.  

www.jasienica.pl 
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DEFIBRYLATORY DLA STRAŻY 
Wójt Janusz Pierzyna pozyskał 99 proc. dofinansowania do zakupu 8 defibrylatorów 

automatycznych oraz zestawów pierwszej pomocy, szyn Kramera i 10 kompletów desek 
ratowniczych dla jednostek OSP w gminie Jasienica. To blisko 110 tys. zł.  

Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości. Umowę wójt podpisał z Mikołajem Pawlakiem, dyrektorem Depar-
tamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, które rozdziela pieniądze 
z puli Funduszu, m.in. samorządom po to, aby organizowały pomoc dla poszkodowanych bez-
pośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Takie zadania pełnią np. gminne straże pożar-
ne.  

– Straże pożarne tworzą sieć rzeczywistego wsparcia w sytuacjach krytycznych, dotyczą-
cych zarówno pożarów, jak i klęsk żywiołowych, czy różnego rodzaju wypadków, w tym drogo-
wych. I do takich zdarzeń dochodzi coraz częściej, zwiększa się liczba sytuacji, gdy trzeba 
udzielić pomocy ludziom, u których wystąpiło zatrzymanie krążenia, czy odnieśli rany. Do nie-
sienia pomocy obok przeszkolenia potrzebny jest jednak także dobry sprzęt. Cieszę się, że nasi 
strażacy, których wyszkolenie oceniam bardzo wysoko, dostaną teraz także wyposażenie wy-
sokiej jakości – mówi wójt Janusz Pierzyna, a zarazem prezes Zarządu Gminnego Związku 
OSP.  

Do połowy lipca zostaną zakupione komplety, składające się z defibrylatora automatycznego AED, który poprzez elektrody sam bę-
dzie w stanie ocenić, czy poszkodowanego można pobudzić wstrząsem urządzenia. W skład kompletu wchodzić będzie także zestaw 
pierwszej pomocy PSP R1, szyny Kramera oraz deska ratownicza. – Taki komplet pozwoli na skuteczne niesienie pomocy, ratowanie lub 
podtrzymywanie ludzkiego życia, aż do momentu przyjazdu karetki pogotowia lub innych specjalistycznych służb medycznych – dodaje 
Janusz Pierzyna.  

Łącznie na zakup kompletów Gmina Jasienica otrzymała 106,9 tys. zł, ze swego budżetu dołoży 1080 zł. W gminie Jasienica działa 
12 jednostek OSP, łącznie 900 strażaków. W ub. roku strażacy uczestniczyli w 570 różnego rodzaju zdarzeniach.  

www.jasienica.pl 

DRUŻYNY BRD Z MAZAŃCOWIC KOLEJNY RAZ W ELIMINACJACH WOJEWÓDZ-
KICH OGÓLNOPOLSKIGO TURNIEJU  BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

   
 W dniach 7 i 21 kwietnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Mazańcowicach policjanci z bielskiej drogowki przeprowadzili dwa 
etapy – eliminacje powiatowe i okręgowe - Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  Głównym 
organizatorem tych zawodów była Fundacja na Rzecz 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a sponsorami: Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego  w Bielsku – Białej, firma Klingspor oraz 
przedsiębiorstwo Aqua, 
 Zmagania uczniów  szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych rozpoczęły się testem sprawdzającym znajomość 
przepisów ruchu drogowego. Następnie każdy z uczestników 
turnieju musiał wykorzystać praktyczną wiedze z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, pokonać na rowerze trudny tor 
przeszkód oraz wykazać się umiejętnością jazdy po miasteczku 
ruchu drogowego.  
 Niepokonani okazali się przedstawiciele gospodarzy, którzy 
triumfowali zarówno wśród szkół podstawowych, jak i oddziałów 
gimnazjalnych. Szkołę z Mazańcowic reprezentowały - drużyna SP 
w składzie: Anna Stuglik, Katarzyna Woźniak, Piotr Kukla i Maciej 
Kuś z opiekunem p. Ewą Zeman oraz drużyna oddziałów gimnazjal-
nych w składzie  - Tomasz Fuchs, Bartłomiej Kozłowski i Kacper 
Klęczek z opiekunem p. Eugeniuszem Moskałą. Będą oni reprezen-
tować nasz okręg w turnieju wojewódzkim, który odbędzie się 19 
maja 2018 r. w SP nr 2 w Czeladzi. 
KLASYFIKACJA  ETAPU OKRĘGOWEGO 

Klasyfikacja – szkoły podstawowe: 
• 1 miejsce – SP Mazańcowice 
• 2 miejsce – SP nr 6 Ustroń 
• 3 miejsce - SP 13 Wisła Mała 
• 4 miejsce – SP nr 29 w Bielsku-Białej 
• 5 miejsce – SP Ujsoły 

 

  Klasyfikacja – oddziałów gimnazjalnych: 
• 1 miejsce –  oddział gimnazjalny przy SP 

Mazańcowice 
• 2 miejsce –  oddział gimnazjalny  nr 16 przy SP  

nr 3 Bielsko-Biała 
• 3 miejsce –  Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
• 4 miejsce –  oddział gimnazjalny  przy SP 

Łodygowice 
• 5 miejsce -  oddział gimnazjalny przy SP 12 

Studzionka 
Zwycięskie drużyny odebrały puchary i upominki z rąk 

I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej 
mł. insp. Krzysztofa Gałuszki, Naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego, podkomisarza Krzysztofa Stankiewicza, pre-
zes Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Aliny Puszyńskiej, radnego Gminy Jasienica Przewodni-
czącego Komisji Bezpieczeństwa Tadeusza Kusia (w 
pierwszym etapie obecni byli: Zastępca Wójta Gminy Ja-
sienica Krzysztof Wieczerzak i z-ca dyr. Miejskiego Zarzą-
du Oświaty w Bielsku-Białej Janusz Kaps) oraz przedsta-
wiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Bielsku-Białej Andrzeja Listowskiego i pełnomocnika dyrek-
tora ds. bezpieczeństwa przy WORD Marcina  Szarka. 
Konkurencje Pierwszej Pomocy sędziował  Janusz Głaz - 
ratownik Grupy Ratownictwa PCK Bielsko-Biała.  

 Prezes Alina Puszyńska  podziękowała pani Agacie 
Czaudernie - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Mazańcowicach - za gościnność i pomoc w organi-
zacji obu etapów turnieju.  
  Jeszcze raz gratulujemy zwycięskim drużynom i ży-
czymy powodzenia  podczas finału wojewódzkiego. 

  Opracował: Eugeniusz Moskała 
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ŚWIĘTO STRAŻAKÓW 
Wręczenie medali osobom zasłużonym dla po-

żarnictwa i przekazanie wozu bojowego towarzy-
szyło gminnym obchodom Dnia Strażaka w Mię-
dzyrzeczu Górnym.  

– Co roku w Dniu Strażaka mamy okazję podsu-
mować ostatnie miesiące naszej działalności. To był 
kolejny rok waszej wytężonej i pełnej poświęcenia 
służby. Bardzo wam dziękuję za ten wkład w nasze 
wspólne bezpieczeństwo – mówił do strażaków z 12 
jednostek OSP gminy Jasienica prezes Zarządu 
Gminnego OSP wójt Janusz Pierzyna.  

Przypomniał o wkładzie finansowym, jaki samo-
rząd przekazał na rozwój jednostek OSP, m.in. o 
podjętych rozbudowach strażnic w Mazańcowicach i 
Grodźcu, przygotowywanej w Jasienicy, zakupach i 
dofinansowaniu do pozyskania nowego sprzętu. Po-
dziękował radnym Rady Gminy Jasienica za to, że 
zawsze ze zrozumieniem odpowiadają na składane 
wnioski o dofinansowanie dla jednostek OSP. – Pa-
miętamy przecież, że w rzeczywistości to nie są wy-
datki na pomoc strażakom, tylko pomoc społeczeń-
stwu. To z myślą o naszym bezpieczeństwie dokła-
damy starań, aby jednostki straży sprawnie działały, 
miały dobry sprzęt i wyszkolonych druhów – wyja-
śniał Janusz Pierzyna.  

Wraz z Rafałem Glajcarem, członkiem Zarządu 
Głównego Związku OSP, st. bryg. Bogdanem Jędro-
chą, zastępcą Śląskiego Komendanta PSP w Kato-
wicach, a także Stanisławem Nyczem, prezesem Za-
rządu Powiatowego Związku OSP, dokonał odzna-
czenia zasłużonych strażaków oraz osób, które przysłużyły się rozwojowi po-
żarnictwa w gminie Jasienica.  

Wśród głównych punktów Dnia Strażaka w Międzyrzeczu Górnym było 
również poświęcenie i uroczyste przekazanie do podziału bojowego nowego 
wozu strażackiego marki Man TGM z silnikiem o mocy 290 KM. Nowy samo-
chód dotarł już pod koniec ub. roku, ma napęd na wszystkie koła, mieści sześć 
osób i został wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3,5 tys. l, dyspo-
nuje także zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 350 l. Posiada 
dwuzakresową bardzo wydajną autopompę i tzw. szybkie natarcie. Auto kosz-
towało 800 tys. zł, z czego 450 tys. zł pochodzi z budżetu Gminy, zaś 350 tys. 
zł wójt Janusz Pierzyna pozyskał z puli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.  

Prezes OSP Międzyrzecze Górne Krzysztof Wieczerzak podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania samochodu dla jednostki, 
wójtowi Januszowi Pierzynie, radnym Rady Gminy, Komendzie Głównej i 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Następnie wręczył gościom pamiątkowe puchary. Strażakom z jednostek OSP gmi-
ny Jasienica dziękowali również goście uroczystości. W imieniu swoim i wiceministra Stanisława Szweda gratu-
lował I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Rafał Glajcar z Zarządu Głównego Związku OSP, a także przed-
stawiciel europoseł Jadwigi Wiśniewskiej. Gratulacje i życzenia złożył również Jan Borowski, przewodniczący 
Rady Powiatu Bielskiego. 

ODZNACZENIA OTRZYMALI  
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  
Dh Marcin Cebulak, OSP  Grodziec  
Dh Czesław Szkorupa, OSP  Iłownica 
Dh Władysław Firganek, OSP  Iłownica 
Dh Stanisław Kuboszek, OSP  Landek 
Dh Alicja Małysz, OSP  Łazy 
Dh Grzegorz Morawski, OSP  Mazańcowice  

Dh Andrzej Wizner, OSP  Mazańcowice  
Dh Marcin Iwańczyk, OSP  Mazańcowice 
Dh Andrzej Wydra, OSP Międzyrzecze Górne 
Dh Andrzej Jędruchniewicz, OSP Wieszczęta 
Dh Roman Mola, OSP Międzyrzecze Dolne 
Dh Bartosz Majewski, OSP Międzyrzecze Dolne. 
Srebrny  Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  
Dh Przemysław Kowala, OSP  Grodziec  
Dh Janusz Czylok, OSP  Iłownica 

OSP W LICZBACH  
W gminie Jasienica działa 12 jed-
nostek OSP.  
Zrzeszają 904 członków, w tym 
124 kobiety.  
315 strażaków może brać udział 
w działaniach ratowniczych.  
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
liczą 173 osób.  
Straże dysponują łącznie 23 sa-
mochodami bojowymi,  
w tym 6 ciężkimi, 11 średnimi  
i 6 lekkimi.  
Oprócz tego posiadają 5 strażac-
kich samochodów historycznych. 
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ŚWIĘTO STRAŻAKÓW 
Dh Krystyna Moskała, OSP  Jasienica 
Dh Rudolf Szczygieł, OSP  Jasienica 
Dh Robert Żur, OSP  Landek 
Dh Sławomir Omyła, OSP  Łazy 
Dh Grzegorz Rzepus, OSP  Mazańcowice  
Dh Krzysztof Gola, OSP Międzyrzecze Górne 
Dh Leszek Jękal, OSP Roztropice 
Dh Łukasz Gola, OSP Międzyrzecze Dolne. 
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  
Dh Mateusz Cieślar, OSP  Grodziec 
Dh Krzysztof Dzida, OSP  Iłownica 
Dh Sławomir Duźniak, OSP  Jasienica 
Dh Jakub Brzuska, OSP  Landek  
Dh Artur Męcnarowski, OSP  Landek 
Dh Błażej Greń, OSP  Łazy 
Dh Kamil Suchy, OSP  Łazy 
Dh Piotr Kłaptocz, OSP  Mazańcowice 
Dh Mieczysław Lach, OSP Międzyrzecze Górne 
Dh Marek Białas, OSP Międzyrzecze Górne 
Dh Adam  Semik, OSP Roztropice 
Dh Łukasz Kidoń, OSP Rudzica 
Dh Arkadiusz Piela, OSP Międzyrzecze Dolne 
Dh Ewelina Mrzyk, OSP Międzyrzecze Dolne 
Dh Damian Iskrzycki, OSP Międzyrzecze Dolne. 
Wzorowy  Strażak:  
Dh Maciej Gańcarczyk, OSP Świętoszówka 
Dh Dariusz Burian, OSP Jasienica 
Dh Dawid Kubala, OSP Roztropice 
Dh Sylwester Białoń, OSP Wieszczęta  

Dh Robert Krywult, OSP Landek 
Dh Krzysztof Droździk, OSP  Łazy 
Dh Szymon Borowski, OSP Rudzica 
Dh Mirosław Szweda, OSP  Grodziec 
Dh Rafał Szpyra, OSP  Mazańcowice 
Dh Marcin Bebek, OSP Międzyrzecze Górne  
Dh Patryk Sojka, OSP Iłownica 
Dh Sławomir Kreis, OSP Rudzica 
Dh Dawid Niemiec, OSP Rudzica 
Dh Krystian Buchcik, OSP  Jasienica 
Dh Grzegorz Grelowski, OSP Iłownica   
Dh Bogumiła Bierska, OSP Roztropice 
Dh Krzysztof Chmielniak, OSP Międzyrzecze Dolne 
Dh Łukasz Mrzyk, OSP Międzyrzecze Dolne. 
Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 
Bielskiego:  
Dh Jerzy Cieślar, OSP Iłownica  
Dh Krystyna Kędroń, OSP Jasienica 
Dh Wojciech Konderla, OSP  Grodziec 
Dh Jarosław Kareta, OSP Jasienica 
Dh Aniela Szczypka, OSP Landek 
Dh Tadeusz Podstawny, OSP Międzyrzecze Górne 
Dh Józef Wieczerzak, OSP Międzyrzecze Górne 
Dh Stefan Rzepus, OSP  Mazańcowice 
Dh Bartłomiej Pilarz, OSP Rudzica 
Dh Marek Greń, OSP  Łazy 
Dh Helena Janota, OSP Jasienica 
Dh Stanisław Cypcer, OSP Międzyrzecze Dolne. 

www.jasienica.pl

BIEGOWA SOBOTA W ŚWIĘTOSZÓWCE 
Ponad 170 uczestników wystartowało do te-

gorocznego Biegu Floriańskiego, zorganizowa-
nego przez strażaków z OSP Świętoszówka po 
raz 18.  

– Przybyliście tu na ten bieg floriański, aby 
nie tylko pobiegać, ale i też wesprzeć duchem 
wszystkich strażaków i ratowników, przez cały 
rok dbających o nasze bezpieczeństwo. Takie 
wydarzenie stanowi dobrą okazję, aby podzię-
kować im wszystkim za ich służbę. I życzyć im, 
aby ten duch pomocy, wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka, nigdy was nie opuszczał – 
mówił wójt Janusz Pierzyna do uczestników i 
strażaków, na zakończenie imprezy.  

W rywalizacji sportowej w sobotę 5 maja w 
Świętoszówce wzięli udział zawodnicy z czte-
rech powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, 
pszczyńskiego, a także proszowickiego w wo-
jewództwie małopolskim. W zależności od 
wieku biegacze mieli do pokonania dystanse od 
900 m do 5 km. W kategorii 8-10 lat wystarto-
wało 47 uczestników, w kategorii 11-13 lat – 
45, 14-17 lat – 40 zawodników, zaś w najstar-
szej, powyżej 18 lat – 39 zawodników. Naj-
młodszym uczestnikiem biegu była niespełna 
siedmioletnia Aleksandra Wojtyła z Pogórza, 
która zajęła 3. miejsce w swojej kategorii wie-

kowej, najstarszym Stefan Sikora z Bielska-Białej, mający 69 
lat.  

Po zawodach odbyła się uroczysta dekoracja i wręczanie 
nagród, które wręczyli prezes Zarządu Gminnego OSP wójt 
Janusz Pierzyna, Szymon Kastelik z Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP w Bielsku-Białej oraz naczelnik OSP 
Świętoszówka Andrzej Rojczyk. Imprezę poprowadził prezes 
miejscowej jednostki OSP Józef Ryrych. Uczestnicy często-
wali się pyszną grochówką, którą zgodnie z tradycją zawo-
dów przygotowano dla biegaczy.  

Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu 
Gminy w Jasienicy.  

www.jasienica.pl
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ŚWIĘTO SZKOŁY W ŚWIĘTOSZÓWCE 
„Każdy z nas może być Wielki!” 

Pod tym hasłem w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce odbył się Dzień 
Otwarty Szkoły połączony z Dniem Patrona Szkoły oraz ob-
chodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W piątkowe popołudnie w przystrojonej w barwy naro-
dowe szkole, zgromadzili się licznie przybyli goście, przed-
stawiciele władz oświatowych, samorządowych, rodzice 
uczniów i lokalna społeczność. Dla gości uczniowie przygo-
towali występ artystyczny, przedstawienie patriotyczne po-
święcone patronowi szkoły. Młodzież szkolna w inscenizacji 
starała się wyeksponować takie wartości, jak: dobro, pomoc 
bliźniemu, poświęcenie dla innych. 

Przybyli goście mogli obejrzeć sale edukacyjne, które na 
czas świętowania nieco zmieniły swój charakter, gdyż 
uczniowie chcieli się pochwalić swoimi pracami i pomysłami 
organizując liczne kiermasze. W sali matematyczno-
przyrodniczej  zwiedzający mogli wziąć udział w quzie o te-

matyce histo-
rycznej, bawiąc się pilotami przy użyciu tablicy interaktywnej, jak 
również zagrać w grę o nazwie „Zbuduj swoją Jasienicę”, która zo-
stała stworzona przez naszych uczniów.  

Dużo emocji wzbudził quiz „Kocham Cię, Polsko!”, w którym 
drużyny: Białych i Czerwonych, złożone z rodziców i uczniów, ry-
walizowały chwaląc się nie tylko wiedzą historyczną, talentami wo-
kalnymi, znajomością piosenek i pieśni patriotycznych, ale i reflek-
sem oraz umiejętnością  współpracy. 

W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć akcentów związa-
nych ze Śląskiem Cieszyńskim, wzruszającym momentem było wy-
konanie przez wszystkich pieśni „Ojcowski dom”. W sali gimna-
stycznej wybrzmiał również hymn państwowy oraz hymn szkoły. 

Poprzez wspólne działania społeczności szkolnej, niewątpliwie 
był to dzień pełen atrakcji i emocji. Mamy nadzieję, że odwiedzają-
cy nas goście dobrze się bawili, ale i znaleźli czas na refleksję i 
wzruszenie. Wszystkim gościom dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas. 

Ligia Korzeniowska-Mynarska 

Ewa Anzorge – Janeczko 

UDANE WYSTĘPY BADMINTONISTÓW 
Podczas kilku ostatnich turniejów zawodnicy mazańco-

wickiego BKB Set (dawniej KS Set) spisali się bardzo do-
brze, zajmując wysokie miejsca.  

Podczas Grand Prix Młodzików w Kępnie, przeprowa-
dzonym w dniach 20-22 kwietnia, Julia Piwowar i Michał 
Szczypka w grze mieszanej zdobyli III miejsce, podobnie 
jak Julia Piwowar w grze podwójnej dziewcząt w parze z 
Magdaleną Tatomir z KS Match Point Ślęza, a także Michał 
Szczypka w grze podwójnej chłopców w parze z Bartłomie-
jem Butkusem z UKS Bursztyn Gdańsk. Bardzo dobry wy-
stęp zanotował na turnieju także Jacob Toczek, zdobywa-
jąc cenne punkty do rankingu.  

 
W tym samym czasie, 22 kwietnia, w Częstochowie 

rozgrywany był Turniej Młodych Talentów, na którym zawodnicy z Mazańcowic znaleźli się w ścisłej czołówce. Karol Dubiel 
zdobył II miejsce, Filip Garus – III, zaś Maciej Pawlik-Dobrowolski – IV miejsce.  

W Pszczynie z kolei odbywał się kolejny turniej z cyklu Grand Prix Pszczyny w Badmintonie. Zawodnicy BKB Set i tutaj 
zdobyli najwyższe lokaty. W kategorii U-9 Grzegorz Paperz zajął I miejsce, zaś Miłosz Wieczorek – II miejsce. W U-11 zwy-
ciężył Christian Toczek, zaś Jakub Śliwka zdobył III miejsce, Patryk Kramarczyk – IV, zaś Tymoteusz Wiercigroch – V miej-
sce. W U-16 Szymon Wójcicki zajął II miejsce, a Benjamin Hrabia – V miejsce.  

www.jasienica.pl 
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Pomagać może każdy i wszędzie. Każda pomoc jest wartościowa. Warto pomagać nie tylko dla innych, ale 

także dla siebie. Pomaganie zmienia świat na lepsze. Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś 
świat. Sensowna pomoc działa długofalowo i zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okoliczności. Lepiej być 
dobrym, niż nie. Już po raz piąty społecznicy z Landeku, Iłownicy i Rudzicy jak co roku włączyli się w akcję 
charytatywną „Razem dla dzieci”, zorganizowaną w GOK-u w Rudzicy. O przebiegu akcji pisaliśmy w po-

przednim numerze, teraz pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli. 
Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim firmom i osobom prywatnym, bez których zorganizowanie akcji  

charytatywnej RAZEM DLA DZIECI byłoby niemożliwe.  

Serdecznie dziękujemy za wsparcie: 
• Parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ru-

dzicy  
• Wójtowi Gminy Panu Januszowi Pierzynie  
• Radom Sołeckim z Rudzicy, Landeku i Iłownicy  
• Radnym Czesławowi  Machalicy, Zofii Polok, Cze-

sławowi Gawlasowi 
• Sołtysom Czesławowi  Machalicy, Kazimierzowi  

Majcherowi, Czesławowi  Szkorupie 
• Pani Dyrektor i pracownikom GOK Rudzica 
• Działaczom i członkom Klubu Sportowego Rudzica 
• Radzie Rodziców ZSP w Iłownicy 
• Wszystkim Paniom z Babskiej Pracowni Twórczej z 

GOK-u w Rudzicy 
• Pracownikom gminnym z Landeka, Iłownicy i Ru-

dzicy 
• Pani Dyrektor, nauczycielom, rodzicom  i pracow-

nikom ZSP w Iłownicy 
• Pani Dyrektor, nauczycielom rodzicom, i pracowni-

kom ZSP w Rudzicy 
• KGW Iłownica 
• KGW Landek 
• KGW Rudzica 
• OSP Rudzica, Landek, Iłownica 
• Wolontariuszom z Caritas w Rudzicy i Iłownicy 
• Hurtowni elektrycznej z Rudzicy – panu Czesławo-

wi Gawlasowi 
• Salonowi Fryzjerskiemu w Rudzicy - Pani Renacie 

Król 
• Salonowi kosmetycznemu Abacosun - pani Roksa-

nie Ryszce 
• Salonowi Fryzjerskiemu Bielowicko 
• Salonowi kosmetycznemu Oliwia z Landeka  
• Sklepowi Wielobranżowemu Pana Józefa Kopecia 
• Sklepowi Pana Loska Emi Market  
• Sklepowi Pana Krzysztofa Pisarka  
• Państwu Joannie i Krzysztofowi Świńczyk  
• Panu Rudolfowi Budnemu, Panu Rafałowi Budne-

mu, Pani Renacie Budny-firma Polszlif 
• Sklepowi „U Krzyśka” Mięsno-Wędliniarskiemu 

Pani Otylii Pilarz 
• Sklepowi Delikatesy Centrum  
• Sklepowi Spożywczemu Pana Marcina Ryszki 
• Intermarche Chybie 
• Sklepowi wielobranżowemu „Magdalenka” Rudzi-

ca” Pani Agaty Feruga 

• Panu Łukaszowi Danelowi „Jagódka” Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowe Cukiernia  

• Pani Marzenie Iskrzyckiej „Galeria pod Rotuzem” 
• Panu Mariuszowi Kuźniarowi- kierownikowi 

Ośrodka Zdrowia w Rudzicy 
• Panu Janowi Matuszkowi - kierownikowi SGZOZ w 

Jasienicy, 
• Ogrodnictwu państwa Tymon 
• Ogrodnictwu państwa Dyczek 
• Ogrodnictwu Państwa Szoblik 
• Firmie Virgin- Panu Jarosławowi Bernardowi 
• Firmie Mentrans -  Franciszkowi Mencnarowskiemu 
• Firmie Tortowo z Iłownicy  
• Panu Krywultowi firma Foto Flesz 
• Panu Jackowi Pilchowi Ceramika Pilch 
• Przedsiębiorstwu Handlowo -Usługowemu Walde-

mar Glos 
• Punkt Apteczny Familia 
• Panu Mariuszowi Osinczukowi - sklep zoologiczny 
• Państwu Osinczuk Metal – Max- Rudzica i Chybie 
• Pani Agnieszce Chrapek sklep rolniczo-

przemysłowy Rudzica 
• Panu Krzysztofowi Czaderowi 
• Pani Gabrieli Kubicy 
• Państwu Irenie i Antoniemu Sojka 
• Sebastianowi Chmielowi 
• Pani Danucie Król z Rudzicy  
• Pani Dorocie Grelowskiej  
• Pani Helenie Król 
• Pani Magdalenie Sadlik 

 
Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy przy-

gotowali stoiska handlowe, inwestując w to własne 
środki finansowe, prywatny czas oraz wysiłek związa-
ny z ich prowadzeniem. 

Wszystkim, których trudno tutaj wymienić z imie-
nia i nazwiska, a w jakikolwiek sposób wsparli tę akcję, 
okazali bezinteresowną pomoc – wyrażamy ogromną 
wdzięczność!!! Szczerze doceniamy Państwa poświę-
cenie. Za przepyszne wypieki - placki, ciastka i inne 
słodkości dziękujemy wszystkim, którzy je upiekli i 
dostarczyli! 

Komitet Organizacyjny „Judytka nowe spojrzenie na świat –V”
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Z   G Ó R K I … 
Boskie szaleństwo 

 

Świat oszalał, zwariował dokumentnie! Ale tym 
razem (oby nie tylko wyjątkowo) jak najbardziej pozy-
tywnie! Bo świat zwariował wiosennym szaleństwem: 
rozpasaną zielenią, rozbuchaniem pędem pędów ku 
światłu, kwiatami, które rozkwitają z godziny na go-
dzinę, jeszcze nieświadome tego nieboraczki, że im za 
chwilę może pościnać kolorowe łebki szalony właści-
ciel działki, czy ogródka z kosiarką w ręku, który nie 
może przeżyć tego spokojnie, i pojąć w swojej ograni-
czoności, że trawa jest po to, żeby rosła, że kwiatki są 
po to, aby kwitnęły i cieszyły się życiem, i cieszyły 
nasze głodne, po szarzyźnie prawie bezśnieżnej zimy, 
oczy… Aliści to nasi rodacy, zapatrzeni w angielskie 
ogrody i pola golfowe strzygą, strzygą na potęgę 
wszystko, co zielone i odważy się pokazać z ziemi… 
Więc warczą dookoła kosiarki naraz i naprzemiennie, 
z czterech świata stron, mącą spokój, przynajmniej raz 
w tygodniu, i dodatkowo zanieczyszczają tak już zna-
komicie zanieczyszczone powietrze, którego nie mogą 
już nawet oczyszczać drzewa (jak powszechnie wia-
domo  dzieciom ze szkoły, nawet tej po kolejnej re-
formie, że liście pochłaniają dwutlenek węgla, a odda-
ją tlen, którym ludzie jeszcze oddychają, zanim nie 
przerzucą się na inny rodzaj dostarczania tlenu do 
swych alergicznych i zdechlakopodobnych organi-
zmów), bo już zostały wycięte, albo zostaną w najbliż-
szym czasie – wszak duch żałosnego ministra środo-
wiska, niejakiego Szyszki (jak na ironię noszącego tak 
piękne, przyrodnicze nazwisko, choć szyszek już nie 
będzie na wymordowanych drzewach) był już, zanim 
ów żałosny pan pod postacią dobrej zmiany się poja-
wił i trwał będzie dalej, ku pokrzepieniu sakiewek 
żądnych mamony z pozyskiwanego drewna…  A swo-
ją drogą, jakie to przykre i upokarzające, że o naszej 

polskiej, przepięknej przyro-
dzie muszą decydować jacyś 
urzędnicy z Komisji Europej-
skiej, czy Trybunału Sprawie-
dliwości, bo naszym nie staje 
wyobraźni… 
 A roi się w moim, za-
pewne chorym i przewrażli-
wionym  umyśle, rewolucyjno-ewolucyjna myśl: otóż 
nasz światły parlament powinien w ciągu dnia, mak-
simum dwóch przepchnąć ustawę (wszak ma w tym 
doświadczenia), że pod karą wieloletniego więzienia 
zakazuje się strzyżenia trawy  spalinowymi, czy elek-
trycznymi kosiarkami (za wyjątkiem oczywiście sta-
dionów!), a kosić ogródki, poletka, skwery, klombiki 
można legalnie jedynie przy pomocy tradycyjnego, 
piastowskiego,  poczciwego i ekologicznego… SIER-
PA! Ileż byłoby korzyści, że aż nie będę wyliczał, boć 
miejsca zbraknie… 

 Ale odpędźmy, choć na chwilę, smętne myśli, 
ufając naiwnie, że ludzie, sami sobie kręcący pętle na 

swe szyje, jednak przejrzą na oczy (może po ich ob-
myciu w cudownej wodzie ze źródełka, na którym stoi 
kaplica św. Wendelina w Rudzicy, do której 25 kwiet-

nia, tradycyjnie o godz. 17.00 odbyła się uroczysta 
procesja),  że nasz zielony świat przetrwa, że corocz-

nie będzie zachwycał tą jedyną niepowtarzalnością, by 
radować oczy, dusze i serca – wszystkim, niezależnie 
od poglądów i zacietrzewień, bo dla wszystkich został 

stworzony, na obraz i podobieństwo prawdziwego raju 
po to, aby przetrwał i niósł Życie – to prawdziwe, to 
najpiękniejsze, którego powinniśmy być godni, i głod-

ni… 
 Juliusz Wątroba

 

WIOSNA 
Witóm piyknie! 
No i mómy piyknóm wiosne, a z wiosnóm radość, bo 
moj to nejpiykniejszy miesiónc w kalyndorzu. Tóż 
cieszmy sie z prómiyni słónecznych, z deszczu majo-
wego, z piyknej przyrody, kiero budzi sie dożycio. 
Cieszmy sie z długich dni, bo przydzie hneda czer-
wiec, a łod Jóna dni bydóm krótsze, a w lipcu łod 
Hanki zimne poranki. Ale nie starejmy sie zawczasu. 
Nie było jeszcze tak, coby nie było jak. Tóż życzym 
Wóm moji Czytocze, coby wóm słóńce swiyciło do 
samej Wilije, cobyście sie dobrze czuli łod stycznia do 
grudnia.  
Jo też łogrómnie sie radujym na wiosne. Tak to już je 
przyjynte, że wtedy zaczynajóm sie po szkołach kón-
kursy gwarowe, na kiere mie zaproszajóm, coby łocy-
niać ty dziecka, co to po naszymu rzóndzóm.  Łu mie 
z tym łocynianiym je kiepsko. Jak bych móg, to doł-
bych wszystkim tym, kierzy piyknie rzóndzóm tóm 
staróm mowóm nejlepszóm note. Nikierzy w chałpach 

jeszcze słyszóm te mowe łod 
swojich starzyków i łojców, ale 
też wysokóm note dołbych 
tym, kierzy tej mowy w swoji 
chałpie nie słyszóm, ale na 
nióm pamiyntajóm, bo czujóm,  
że tak kiesi na tej naszej ziymi 
sie godało. Wiedzóm dobrze, 
że to mowa jich prałojców i 
trzeja jóm poznować i szanować, nie zapominać 
swojich korzyni. Dziynki też rechtoróm, kierzy przy-
gotowujóm ty kónkursy, nie narzykajóm wiela to cza-
su muszóm pośwyńcić, bo to im sprawio wielkóm ra-
dość. Przyczyniajóm sie do tego, żeby ta mowa sie nie 
straciła. Dzisiejszy rechtor ni mo leko, mo wiyncyj ło-
bowiązków, łodpowiedzialności  niż praw. Nie zro-
zumcie mie źle, nie chcym, żeby wróciły ty czasy, kie 
nauczyciel - słusznie czy niesłusznie - sproł łucznia, a 
tyn borok ani sie w chałpie  
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WIOSNA 
polutować ni móg, bo by jeszcze dostoł repete. Dzi-
siejszymu nauczycielowi, by to ani do głowy nie przy-
szło, żeby ty metody stosować. Sóm wysoce wysztu-
dyrowani, wiedzom, jak postympować z dzisiejszym 
młodzieżóm, ale sami nic nie zrobióm, jak nie bydzie 
współpracy miyndzy rechtorym a łojcami. W jednej z 
naszych szkół nauczycielka spytała swojich łuczniów, 
a byli to szkolniocy ze starszych klas: czy chcieliby 
łopuścić swój rodzinny dom i sie łusamodzielnić, 
mieszkać łosobno tak, jak to bywo w inszych krajach 
na zachodzie. 
Prawie cało klasa łodpowiedziała, że ja. Na takóm 
łodpowiydź nauczycielce nogi łodmówiły posłuszyń-
stwa, musiała se siednóć.  
- Tóż czymu, tak źle  je wóm w rodzinnym domu – z 
szeptym i z wielkim bólem spytała. I tu zaczyły sie ło-
skarzynia, że babcia, dziadek fórt sie cosi ich pytajóm, 
dogodzajóm, dokarmiajóm, mómy jeś to, co nóm da-
jóm, bo je to zdrowe, wszystko wiedzom nejlepi. Tata 
z mamóm do wszystkigo sie wtróncajóm, ni mómy 
swoji prywatności. 
Na takóm wiadómość i mie serce zaczyło mocnij klu-
pać. Dyć nasze ślónski rodziny miały to zawsze zapi-
sane w gynach, coby być razym, wspólnie sie wspiy-
rać i pumogać w roztomajtych nieszczyńściach, kiere 
żywot przynosi. Wspiyrać sie w chorobach, w żałobie, 
coby w ciynżkich chwilach, kiere żodnygo nie łomija-
jóm, człowiek nie czuł sie samotny ze swojóm staro-
ścióm. Spotykali sie na roztomajtych rodzinnych uro-
czystościach, żodno chałpa, chocioż skromno  nie była 
za ciasno, żeby nie zmieścić całóm familije. Na takich 
spotkaniach rodziły sie wiyńzi, a dziecka poznowały 
bliskich i przocieli.  
Niejedyn, kiery to dzisio czyto prawi: 

- Chłopie, to było downi, dzisio sóm insze czasy, swiat 
sie zmiynił, takich spotkań rodzinnych sie już nie robi, 
poszły w zapomniyni, a jak trefi się jaki świynto ro-
dzinne i trzeja zrobić gościne to przeca łod tego sóm 
gospody. Chałpy, choć sóm dzisio wiynksze to na taki 
gościny ni ma placu. Wielki stoły, kiere stoły na hóno-
rowym miejscu, przy kierych spotykały sie całe rodzi-
ny, zostały wyciepane na góre, ni ma na nich placu, 
zawadzajóm. Dziecka majóm dzisio kożdy swojóm 
izbe i tam siedzóm, przy tych kómputerach i zajmujóm 
sie roztomajtymi dziwami, a jak majóm głód to przy-
dóm do kuchyni naładujóm na talyrz cosi do jedzynio i 
bieróm do swoji izby. W kuchyni żodnego nie łuwi-
dzisz, dzisiejsze życi rodzinne wyglóndo tak: rodzina 
mieszko pod jednym dachym, ale kożdy łosobno. Tóż 
nie dziwujmy się, że dziecka z takich chałp chcóm łu-
ciekać. 
Tóż pytóm Was dzisio, moji Czytocze, jesi chcecie ra-
tować swoji rodziny, być zaś blisko siebie,  zniyście 
tyn stary stół, kieryście wyciepali na góre, postowcie 
go tam ka jego miejsce.  
Siadejcie przy nim z całóm rodzinóm jak nejczyńscij, 
by pogodać i rozwiónzywać problemy dnia codziyn-
nego. Wiym, że z poczóntku bydzie to ciynżko, stołki 
nie bydóm wszystki zapełnione, ale pomału nie bydów 
prózne. Bydzie ich trzeba jeszcze dostawić. Człónko-
wie rodziny bydóm czuć potrzebe bycia razem, bo 
przeca w gynach mo to kożdy Cieszyniok, bo tak było 
łod pokolyń. Jak tak bydziecie robić, to nie łusłyszycie 
łod swojich dziecek, że chcóm wylecieć z tego gnio-
zda jak nejpryndzyj. Ale bydóm mieć w pamiyńci 
słowa naszego poety Juliusza Wątroby „coby nie stra-
cić mowy  i nie stracić gniozda.” 

J. N. Josiyniczanin 

 

VICTORIA  GLOMBITZA - ZSP  WIESZCZĘTA - OTRZYMAŁA                  
NAGRODĘ  ZA  ZDOBYCIE   TYTUŁU   LAUREATA 

 W dniu 13 kwietnia 2018 r.  Victoria 

Glombitza - uczennica  klasy VII Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach  

uczestniczyła w Gali  Laureatów  Wojewódz-

kich  Konkursów Przedmiotowych  dla uczniów 

szkół  podstawowych i dotychczasowych gim-

nazjów. Uroczystość miała miejsce w  Zespole 

Państwowych Szkół  Muzycznych  w Bielsku-

Białej. 

Victoria została laureatką z j. polskiego.  

Uczennicę przygotowywała nauczycielka języ-

ka polskiego - Barbara Mikołajczyk.  

Dla Victorii oraz Pani Basi składamy gratulacje 

z  osiągniętego tytułu i serdeczne podziękowa-

nia za  wspólne   przygotowanie  i zaangażowa-

nie włożone w pogłębianie wiedzy .                                                      
 Ilona Walach- Dyr. ZSP Wieszczęta 
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W BIBLIOTECE  
Na początku sezonu wiosenno-letniego 4 kwietnia 

2018 r. w GBP  w Jasienicy odbyło się kolejne w tym 
roku spotkanie edukacyjne z cyklu „Porozmawiajmy 
o zdrowiu”. Tym razem pochyliliśmy się nad tematem 
boreliozy. Oglądając dokument filmowy, poszerzali-
śmy naszą wiedzę na temat choroby, która dając różne 
objawy, często jest bardzo trudna do zdiagnozowania. 
Omawiane w filmie przypadki pozwoliły nam szerzej 
popatrzeć na zagadnienie i zrozumieć mechanizm po-
wstawania choroby oraz możliwości jej opanowania na 
różnym etapie rozwoju. 

 *** 

Z 13/14 kwietnia 2018 r. najbardziej aktywni młodzi czytelnicy z terenu 
naszej gminy wzięli udział w niezwykłej Nocy Andersena.  Tegoroczna 
edycja pt. „Od niewoli do wolności. Polska to mój dom!” wiązała się z 
obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Noc pełna przygód 
rozpoczęła się od poszukiwania skarbu przy pomocy mapy. Uczestnicy do-
skonale radzili sobie z zadaniami i wykazywali się niemałą  wiedzą na te-
mat historii naszej ojczyzny. Dziewczęta zamieniły się w polskie damy z 
własnoręcznie wykonaną biżuterią oraz nakryciami głowy. Chłopcy z kolei 
stali się rycerzami, którzy po turnieju rycerskim wyruszyli z przygotowa-
nymi przez siebie mieczami i tarczami na polowanie. Patriotyczna noc 
zwieńczona została tanecznym krokiem – nauką poloneza i ucztą przy 
pięknie nakrytym stole, a przed snem młodzież wysłuchała jeszcze opowie-
ści na dobranoc. 

*** 
18 kwietnia odbyło się trzecie w tym roku  spotkanie z cyklu „Podróże 

z GBP”. Naszym gościem był Leszek Szczasny – politolog, filozof, a z 
zamiłowania społecznik, fotograf i globtroter. Pan Leszek opowiedział na-
szym czytelnikom o swojej podróży po Syrii. Dzięki slajdom i barwnym 
opowieściom mogliśmy zobaczyć Syrię sprzed 10 lat, jej miasta, zabytki, 
które dziś już niestety nie istnieją lub zostały zniszczone. 

*** 
 W kwietniu w GBP w Jasienicy rozpoczęły się też „warsztaty fotograficzne z książką w tle”, w których 
bierze udział 12 osób. Jest to okazja do pogłębienia wiedzy teoretycznej na temat fotografii, dzielenia się swoim 
doświadczeniem oraz zdobywania nowych umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych. „Przyjaciele z Biblio-
teki” to cykl spotkań adresowany dla najmłodszych dzieci. Co dwa tygodnie, we wtorkowe przedpołudnia malu-
chy uczą się, bawią oraz poznają swoich ulubionych, jak i coraz to nowych bohaterów książek.  

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego profilu i strony internetowej, a przede wszystkim do odwiedza-
nia Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii. 

A.Kurpik 

DOBRE WYSTĘPY NA SADZE 
Zespół wokalny „Fairy Tale” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy pod kierunkiem instruktora Piotra Morawskiego 

wygrał w kategorii zespoły wokalne, grupa starsza podczas XIX Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych „Sa-
ga 2018”. Z kolei szkolne zespoły artystyczne prowadzone przez Marię Szubert zajęły w swoich kategoriach trzecie miejsca.  

Konkurs został przeprowadzony od wtorku 24 do czwartku 26 kwietnia na sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach. 
Przegląd jest organizowany dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych, działających na terenie powiatu bielskiego. W środę 
25 kwietnia w pokazach konkursowych wziął udział Zespół Regionalny „Szwarne Dziecka” z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy. Tego dnia w konkursie zespołów folklorystycznych wzięło udział łącznie 280 uczestników i 17 
zespołów. Z kolei następnego dnia w kategorii zespołów instrumentalnych wystąpił Zespół instrumentalny z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Iłownicy. Tego dnia na scenie w Kozach zaprezentowało się blisko 250 wykonawców z 13 zespołów. 
Oba zespoły prowadzi jako opiekun i instruktor Maria Szubert, jednocześnie kierownik Zespołu Regionalnego „Jasieniczan-
ka”. Warto dodać, że w konkursie zespołów tanecznych również trzecie miejsce przypadło Zespołowi Tańca Nowoczesne-
go „Vivre” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, kierowanym przez instruktor Izabelę Drobisz. Z kolei w młodszej gru-
pie w kategorii zespoły wokalne wyróżnienie otrzymało koło wokalne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy pod 
kierunkiem instruktora Piotra Morawskiego.          

www.jasienica.pl 
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STOP PRZEMOCY W RODZINIE  
– ZAREAGUJ!!! 

Co to jest przemoc w rodzinie? 
W świetle przepisu art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: 
 „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty ży-

cia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 

szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u 

osób dotkniętych przemocą”. 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 
1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontro-

lowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 
słabsza a sprawca silniejszy. 

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza pod-

stawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

 

PAMIĘTAJ!!! 
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś  

z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. 
Prawo stoi po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO. 
Możesz zadzwonić pod numery telefonów: 

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica 
 Tel. 338152992 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica  

Tel. 338152992 

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 800 12 00 02  
• Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, 43-385 Jasienica, tel. 338250510 

• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, Tel. 722004005 

• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała  

Tel. 338146221 – całodobowo 3319288 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko- 

Biała, Tel. 338136930 

NIECH PŁYNIE PIEŚŃ 

W 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej, jak woda z beskidzkich źródeł zasilająca Bałtyk, popłynęły z 

Bielska-Białej na północ wesołe i rzewne, tęskne i refleksyjne piosenki. 

XII Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej zorganizowany 11.04.2018 przez Szkolne Koło LMiR przy IV 

LO im. KEN (opiekun Katarzyna Cieślicka) we współpracy z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz zgroma-

dził 179 uczestników – 9 solistów i 16 zespołów.  

Swoje umiejętności wokalne i instrumentalne oraz taneczne zaprezentowały przedszkolaki, gimnazjaliści, li-

cealiści oraz uczniowie szkół podstawowych. 

Wśród laureatów nie zabrakło akcentów z naszej gminy – w kategorii zespoły: I miejsce „Czarna 
bandera” - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy 

opracowanie redakcji na podstawie artykułu  
– Prezesa Okręgu LMiR Edwarda Szpoczka 

15 
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OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA AUTYZMU W SZKOLE W GRODŹCU. 

Corocznie drugiego kwietnia obchodzimy Światowy 
Dzień  Świadomości Autyzmu. W tym dniu w Polsce i na świe-
cie wiele budowli podświetlanych jest na niebiesko. Z tej okazji 
w poniedziałek 4 kwietnia zorganizowaliśmy w naszej szkole 
akcję informacyjną, pod hasłem „Nie bądź zielony w temacie 
autyzmu, postaraj się być niebieski”, mającą na celu podnosze-
nie świadomości naszej lokalnej społeczności na temat auty-
zmu.   

Tego dnia ubraliśmy się na niebiesko. Wszyscy uczniowie 
i pracownicy szkoły przyczepili do ubrania niebieskie serdusz-
ko na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. Dla 
dzieci zostały przygotowane warsztaty, które miały na celu 
podnoszenie świadomości naszych uczniów na temat autyzmu, 
a także zwrócenie uwagi na problem i potrzeby tych osób. Pod-
czas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną oraz 
filmy „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”, „Podróż Marii”. W 
części warsztatowej dzieci miały możliwość wcielenia się w sy-
tuacje osoby z zaburzeniami zmysłów. Między innymi: próbo-
wały nawlekać igły lub pisać w grubych rękawicach na rękach, 
porozumiewać się w dużym zamieszaniu  i hałasie, czytać w 
uszkodzonych lub zaparowanych okularach. Dzięki zajęciom 
został przybliżony problem autyzmu, kwestie, z jakimi zabu-
rzeniami się wiąże, w jaki sposób autyści odbierają świat oraz 
poprzez jakie działania możemy pomagać im w funkcjonowa-
niu wśród nas. 

      Beata Szostok 

DZIEŃ ZIEMI W ZSP W WIESZCZĘTACH 

 

W poniedziałek 23 kwietnia obchodziliśmy w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Wieszczętach  Dzień Ziemi, pod hasłem 
„Zaprzyjaźnij się z przyrodą”. W bieżącym roku postanowiliśmy 
spędzić ten dzień inaczej niż zazwyczaj. Korzystając z pięknej po-
gody wyruszyliśmy w teren, aby w lesie, na łące, w ogrodzie po-
szukać ciekawych, pięknych, zaskakujących elementów przyrody. 
Każda klasa pod opieką wychowawcy udała się w wyznaczone 
miejsce, aby tam wykonywać określone zadania. Było to: badanie 
flory i fauny ściółki leśnej, wykonywanie przyrodniczych obrazów 
oraz kompozycji z przyrodniczych „skarbów”, przygotowanie le-
śnego koktajlu zapachów, wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody. 
Po trzygodzinnym pobycie na „łonie natury” uczniowie wrócili 
zmęczeni, ale pełni dobrych emocji i znalezionych skarbów. Pod-
sumowaniem zajęć była wystawa wykonnych prac oraz posadze-
nie buka w ogrodzie przyszkolnym. Mamy nadzieję, że dzieci za-
chęcą swoich bliskich do częstego przeżywania takiego dnia w 
gronie rodzinnym. 

Jadwiga Jagła, Ewa Myszogląd

Pracowników/pomocników budowlanych. 

• Praca na terenie Gminy Jasienica i 

okolic oraz Bielska-Białej 

• Jednozmianowy tryb pracy 7:00-16:00 

• Wymagana sprawność i siła fizyczna 

Kontakt: 692-367-261 

foreman.uslugi.budowlane@wp.pl 
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RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ 
– TO  BARDZO WAŻNE I ZNANE NAM SŁOWA 

      Od 2011 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. T. Kościuszki prowa-
dzona jest nauka pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu eduka-
cyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.   

Program RUR polega na prowadzeniu zajęć dla uczniów klas I-III z podsta-
wowych czynności ratujących życie, czyli wzywanie pomocy, sprawdzanie przy-
tomności,  ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej oraz resu-

scytacja krążeniowo-oddechowa. Dzieci oswajają się z tymi ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe 
nawyki, a pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Zajęcia prowadzone są przy pełnym wsparciu 
WOŚP, bowiem fundacja na starcie zapewnia pomoce edukacyjne do prowadzenie szkoleń: między innymi fan-
tomy i podręczniki do nauki pierwszej pomocy z filmem edukacyjnym „Doktor Kręciołek”. 

Ponadto, co roku podczas realizacji programu RUR dzieci dostają do ćwiczeń składane telefony, imienne 
książeczki do nauki pierwszej pomocy oraz po skończonym szkoleniu  certyfikaty uczestnictwa w programie.  

Do realizacji programu wybieramy zawsze jeden miesiąc w ciągu roku szkolnego, w tym roku był to miesiąc 
kwiecień, a przeszkoleni zostali uczniowie klasy drugiej.  

Koordynatorki Programu RUR  
Magdalena Mertens i Iwona Nycz 

VIII  MUTIMEDIALNY  OGÓLNOPOLSKI 
 i IV MIĘDZYNARODOWY  PRZEGLĄD MAŁYCH  

FORM  PARATEATRALNYCH  

„SMYKOLANDIA – WARSZAWA – MOKOTÓW 2018”  

6.04.2018 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród, na 

której wychowawca grupy starszaków z ZSP w Wieszczętach - pani Wiole-

ta Sojka wraz z odtwórczynią głównej roli - Gabrielą Berek odebrały pu-

char i nagrodę za II wyróżnienie przyznane za prezentację multimedialną 
przedstawienia pt. „Jaś i Małgosia proekologicznie”. Pani Wioleta Sojka 

otrzymała również wyróżnienie za realizację i scenografię, a Gabriela Be-

rek została nagrodzona medalem za rolę Baby – Jagi.  

Serdecznie gratulujemy laureatom, a także życzymy dalszych sukcesów 

dzieciom i ich opiekunom. Dziękujemy Rodzicom za współpracę i pomoc 

w przygotowaniu strojów dla dzieci i nagraniu przedstawienia.  

Dyrektor ZSP w Wieszczętach  

Ilona Walach  
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„NA STRYCHU” 
Nasze przedszkole pierwszy raz wzięło udział w VIII 

Ogólnopolskim i IV Międzynarodowym Multimedialnym 
Przeglądzie Małych Form Parateatralnych zorganizowanym 
przez warszawskie przedszkole „Smykolandia”.  

Dzieci z grupy „Mądre Sówki” przygotowały przedsta-
wienie pt. „Na strychu”. Zostało ono profesjonalnie nagrane 
przez jednego z rodziców i wysłane na przegląd. Do udziału 
w konkursie zakwalifikowano 21 prezentacji, z tego do 
konkursu  dopuszczono 19. I właśnie, w tej grupie znalazło 
się Przedszkole Publiczne w Świętoszówce.  

Ogromnym sukcesem jest dla nas to, iż po raz pierwszy 
wzięliśmy udział i otrzymaliśmy indywidualne wyróżnienie 
specjalne za grę aktorską dla głównego bohatera Szperacz-
ka, którym był Stasiu D. Oprócz nagród rzeczowych, dyp-
lomów, pucharu nagrodą dla Stasia było reprezentowanie 
naszego przedszkola w Warszawie.  
06.04.2018r. w Domu Kultury „Kadr” odbyła się uroczysta 
gala, na której wręczono nagrody. 

Chcemy podziękować wszystkim rodzicom, którzy z 
ogromnym zaangażowaniem pomogli nam w realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy. 

Renata Partyka, Lidia Pytlik, nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce   

 

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW 

Należy już do tradycji, że co roku my-
śliwi z Koła Łowieckiego „Ślepowron” or-
ganizują akcję poprawy lęgowisk małych 
ptaków w naszej gminie. Akcja jest prowa-
dzona za pośrednictwem i zgodą dyrekcji 
szkół podstawowych. Zakupione przez Koło 
budki lęgowe w liczbie 100 szt. zostały roz-
prowadzone pośród dzieci szkolnych, które 
wygrywają je w quizie wiedzy przyrodni-
czej. W czwartek 12 kwietnia prezes Koła 
Łowieckiego „Ślepowron” Andrzej Szimke 
wraz z Zespołem Sygnalistów Myśliwskich 
KŁ „Ślepowron” odwiedzili pięć szkół na-
szej gminy, rozprowadzając wszystkie zakupione budki lęgowe. Odwiedzono szkoły w Jasienicy, Świętoszówce, 
Rudzicy, Iłownicy i Wieszczętach. Zainteresowanie dzieci i wola rywalizacji o zdobycie dla swojego ogrodu 
budki, napawają nadzieją na realną poprawę warunków lęgowych naszych małych ptaków. Zwracamy się po-
przez ten artykuł do rodziców dzieci, które wygrały w quizie budki, o pomoc w ich zawieszeniu we własnych 
ogrodach. Prosimy zwrócić uwagę, aby budki w miarę możliwości były zawieszone otworem wylotowym w kie-
runku wschodnim lub wschodnio-południowym.  
Zarząd KŁ „Ślepowron” pragnie podziękować dyrektorom szkół za pomoc w zorganizowaniu akcji poprawy lę-
gowisk ptaków oraz Bankowi Spółdzielczemu w Jasienicy za pomoc finansową niezbędną przy zakupie budek. 

Stanisław Rajba 

DRUHOWIE ZE ŚWIĘTOSZÓWKI W FINALE FLORIANÓW 
Strażacy z jednostki OSP Świętoszówka zostali nominowani do finału Ogólnopolskiego Konkursu na Najlep-

sze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany”.  

Na konkurs, zwany „strażackimi Oskarami”, wpłynęło w tym roku z całej Polski blisko 260 inicjatyw, oce-

nianych łącznie w 11 kategoriach. Kapituła konkursowa spośród tych zgłoszeń nominowała 48 inicjatyw oraz 

cztery najbardziej zaangażowanych pracodawców. Jednostka ze Świętoszówki została nominowana za zrealizo-

waną samodzielnie inicjatywę „Jak uchronić młodzież przed alkoholem” w kategorii Sport, rekreacja i turystyka. 

Uroczysta Gala Finałowa, na której zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami, odbyła się w piątek 11 maja w 

Warszawie.  

www.jasienica.pl 
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„CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” 

 
„Czad i ogień. Obudź czujność” to Ogólnopolska Kampania pod 

patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, nad którą patronat objął Wojewoda Śląski oraz Śląski Komendant 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.  
Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. uczniowie klasy III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Grodźcu 
uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Prewencyjnej „Nie dla czadu”. Zajęcia prowadzone w ramach 
edukacji społecznej miały na celu poprawę bezpieczeństwa  i naukę powiadamiania dorosłych o zagrożeniu. 
Uczniowie otrzymali podręczniki ćwiczeniowe, dzięki którym poznali przyczyny powstawania tlenku węgla, na-
uczyli się udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, przećwiczyli zasady prawidłowego zgłaszania  
zdarzeń oraz przyswoili sposoby zapobiegania zaczadzeniom. Temat, który wydaje się trudny dla  9-latków, spo-
tkał się  z dużym zainteresowaniem wśród dzieci. 

 W klasie rozgorzały żywe dyskusje  i pojawiły się plany wprowadzania zmian w najbliższym otoczeniu. W 
kwietniu akcja została podsumowana przez przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej  z Bielska-Białej, którzy 
sprawdzili poziom zdobytej wiedzy wśród uczniów kl. III, docenili umiejętności dzieci i wręczyli im dyplomy 
uznaniowe.   

    Barbara Gibas        

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,  

   którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
 

 Jarosława Pasieki 

dzielili z nami smutek i żal  

oraz okazali wiele duchowego wsparcia i życzliwości. 
Szczególne podziękowania kierujemy do Przyjaciół, Sąsiadów i Znajomych, bliższych i 

dalszych Krewnych, Braci Ewangelików, Nauczycieli, Przedstawicieli Rady Rodziców 

oraz Uczniów ZSPT w Międzyświeciu, Studentów UJ CM w Krakowie, Pracowników IZ 

PIB w Grodźcu,  Przedstawicieli prokuratury i sądów, Księdzu Proboszczowi Andrze-

jowi Szczepaniakowi i Ojcu Zygmuntowi. 

Wasza obecność i modlitwa, złożone wieńce i ofiary na msze św. są wyrazem pamięci 

i serdeczności, jaką darzyliście naszego drogiego Zmarłego.  

                                                          W smutku pogrążona 

                                                                                                         Rodzina 

 

 
Piotr Łącz mieszkaniec gminy Jasieni-
ca  zdobył 1 miejsce na kolejnym mię-
dzynarodowym  turnieju bokserskim 
Grand Prix Małopolski, który miał 
miejsce w Krakowie 14 kwietnia 2018 
roku. Kategoria ciężka plus 91 kg. 
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UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO W WIESZCZĘTACH  - LAUREATAMI 

XXV JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„MIESZKAM W BESKIDACH” 

„Mieszkam w Beskidach” to Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Świnnej koło Żywca pod patronatem Śląskiego i Mało-
polskiego Kuratora Oświaty. Jest swego rodzaju przeglądem 
twórczości amatorskiej tematycznie związanej z Beskidami. 
Jego główny cel to poszerzenie wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych zainteresowań plastycznych z ukierunkowaniem 
na poznanie folkloru i sztuki ludowej.  
 Na jubileuszową edycję konkursu wpłynęło aż 7 tys. prac 
plastycznych. Zdaniem  Mieczysława Krzaka - pomysło-
dawcy konkursu - wybór najlepszych to długie dni obrad jury, 
które wyłoniło 1400 prac. Wśród nagrodzonych znalazły się 
„dzieła” uczniów wieszczęckiej placówki.  
W kategorii „Formy Przestrzenne” uznanie zdobyły prace:  

 - Aleksandry Sikory z klasy VII - I miejsce  
- Viktorii Glombitzy z klasy VII - I miejsce 
W kategorii Makieta” przyznano następujące nagrody: 
- Dorota Grzywna z klasy IV -  I miejsce 
- Igor Burian z klasy IV -  III miejsce 
W kategorii „Malowane na szkle” - III miejsce zajęła  Bar-
bara Suchodolska z klasy VII.   
Wyróżnione zostały prace uczennic:  Adriany Glombitzy, 
Julii Szary, Justyny Sojki (klasa IV) oraz Julii Mucek (kla-
sa VII) . 
Gratulujemy młodym twórcom i trzymamy kciuki za ich 
dalsze sukcesy! 

Dagmara Skowron

 

28 kwietnia br w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Iłownicy odbył się już po raz dwunasty Gminny Kon-
kurs Wiedzy o Unii Europejskiej. W konkursie wzięło 
udział 18 uczniów z 6 szkół podstawowych z naszej 
gminy – z ZSP w Rudzicy, ZSP w Jasienicy, ZSP w 
Międzyrzeczu,  ZSP w Grodźcu, ZSP w Wieszczętach 
oraz ZSP w Iłownicy. Poziom konkursu był wysoki.  
Uczestnicy pisali test wiedzy o Unii Europejskiej, jej 
krajach, a szczegółowo w tym roku zapoznawali się z 
Bułgarią, która obecnie przewodniczy UE. 
Laureaci konkursu: 
I miejsce Bartłomiej Sygut – ZSP Międzyrzecze 
II miejsce Maciej Frycz – ZSP Grodziec 
III miejsce Lilianna Banasiewicz – ZSP Rudzica 
IV miejsce Krzysztof Janota – ZSP Iłownica 

Drużynowo zwyciężyli uczniowie z  Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu, II miejsce zajął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu, natomiast 
III miejsce ex aequo wywalczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy oraz Iłownicy. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. 
 Zapraszamy do Iłownicy za rok. 

/Organizator konkursu Jolanta Zienkiewicz/ 

XII GMINNY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 
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XI KONKURS ZNAJOMOŚCI LEKTUR 
12 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy odbył się po raz XI Międzyszkolny Konkurs 
Znajomości Lektur dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych naszej gminy. Tegoroczny konkurs 
przebiegał pod hasłem ,,Magiczne podróże po literaturze”, a patronat nad nim objął Wójt Gminy Jasieni-
ca Janusz Pierzyna. 
 W konkursie wzięło udział 9 czteroosobowych zespołów z: Iłownicy klasa A i B, Jasienicy klasa C i D, 
Międzyrzecza, Rudzicy klasy A, B, C, oraz Wieszcząt. Tak więc w literackich zmaganiach uczestniczyło 36 mi-
łośników książek. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie kultury czytelniczej, rozbudzanie pasji 
czytania, umiejętne przekazywanie zapamiętanych wiadomości, a także kształtowanie ,,zdrowego” współzawod-
nictwa. Inspirację do wszystkich konkurencji stanowiły wybrane wiersze, baśnie i książki dla dzieci o tematyce 
przygodowo-podróżniczej. Zmagania konkursowe poszczególnych zespołów oceniała komisja w składzie: Mag-
dalena Waliczek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, Magdalena Wacławik – kierownik bi-
blioteki Filii w Rudzicy, Elżbieta Markiewicz – bibliotekarka z ZSP w Rudzicy. Zadania konkursowe były róż-
norodne i nie należały do najłatwiejszych. Mimo to, uczestnicy konkursu wykazali się świetną znajomością lek-
tur, zaangażowaniem, wytrwałością oraz umiejętnością współdziałania w zespole. 
 Jury przyznało: I miejsce zespołowi klasy III A z ZSP w Rudzicy w składzie: Emilia Kaliwoda, Micha-
lina Michniok, Nikola Sojka, Magdalena Węglorz,  II miejsce zespołowi z ZSP w Międzyrzeczu w skła-
dzie: Maciej Czarniecki, Marcin Kulpa, Urszula Smalcerz, Paweł Sygut, III miejsce ex aequo zespołom z 
klasy III B (Natalia Badura, Karolina Kruczek, Zuzanna Targosz, Zuzanna Więcławek) i III C (Magdale-
na Działo, Kornel Fajkis, Laura Haramus, Krystian Malarz) z ZSP w Rudzicy. Pozostałe zespoły otrzymały 
wyróżnienia. Wszystkich uczestników konkursu obdarowano nagrodami książkowymi, dyplomami oraz słody-
czami. Całe spotkanie miłośników książek było bardzo udane i przebiegało w miłej atmosferze.    
        Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania jurorom za rzetelną pracę w komisji, nauczycie-
lom i uczniom za liczny udział, wspaniałą współpracę oraz wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu. 

Organizatorzy: Dyrektor i nauczyciele ZSP w Rudzicy: Alicja Radgowska, Anna Malchar,  
Barbara Gawlik, Maria Jonkisz, Ilona Jonkisz 

16.04.2018 przedszkolaki z ZSP w Iłownicy wybrały się na 
wycieczkę do Galerii pod Rotuzem w Landeku oraz na 
zwiedzanie remizy strażackiej w  OSP w Iłownicy. W gale-
rii dzieci wyposażone w narzędzia i materiały plastyczne 
pod okiem Pani Marzeny Iskrzyckiej wykonały prezenty 
dla rodziców. Warsztaty ceramiczne pozwoliły dzieciom na 
kontakt z materią, jaką jest glina. Swobodne ugniatanie, 
ściskanie czy wałkowanie świetnie wpływa na rozwój mo-
toryki małej – tak ważnej dla pisania, rysowania, właściwe-
go trzymania przedmiotów, wycinania itp. Po warsztatach 
przedszkolaki miały okazję podziwiać cudowne prace ce-
ramiczne i obrazy olejne znajdujące się w Galerii pod Ro-
tuzem. Kolejnym celem naszej wycieczki była strażnica 
OSP w Iłownicy. Zaprezentowano sprzęt do gaszenia poża-
ru, pokazano stroje strażaków, hełmy. Po przymiarce heł-
mów bardzo głośno zawyła syrena, na dźwięk której jeden 
ze strażaków zademonstrował błyskawiczne przygotowanie 
się do akcji. Dzieci miały także okazję zapoznać się z wy-
posażeniem wozu strażackiego oraz usiąść w pojeździe na 
miejscu załogi. Ostatnim punktem programu był pokaz siły 
oraz zasięgu wody i piany tryskającej z węża strażackiego. 
Każdy młody strażak miał okazję samodzielnie uruchomić 
strumień wody. Serdecznie dziękujemy Panom strażakom 
Januszowi Czylokowi i Hubertowi Marekwicy za zapew-
nienie naszym przedszkolakom wspaniałych atrakcji.  

Nauczyciele przedszkola ZSP w Iłownicy 
 
 
 
 
 
 
 

WYCIECZKA PO REGIONIE 

Szukam do wynajęcia mieszkania 
(2/3 pokoje), Jasienica i okolice. 

Tel. 604 931 132 
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BIURO P ODRÓŻY "LIDIA" ZAPRASZA:   
• 23-29.06.2018 r. 7 dni - Morze Bałtyckie /Niechorze ORW" Natalia". 15 zabiegów 

rehabilitacyjnych,1 wycieczka, ognisko i inne atrakcje.  Koszt całkowity: 1200 zł/os   

• 19-27.08.2018 r. 9 dni -  Mazury/Giżycko-Hotel „Mazury”. Wycieczka do Malborka.  Morze 

Bałtyckie-Karwia Pensjonat „Albatros”  Koszt całkowity: 1410 zł/os  

Zapisy i zaliczkę w wysokości 200 zł/os przyjmuje Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 692405825  
• Wycieczka do Lichenia 30/31.08.2018 r. Koszt: 210 - 250 zł/os  
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok po terenie całego kraju  
sprzedaż  i  dostarczanie trumien  zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni  

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

 

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

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

Poleca: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77` 

  

    

KAMIENIARSTWO  

K A M A R  

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 

Grzegorz Mojeścik 

Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  
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