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WICEPREMIER EL�BIETA BIE�KOWSKA 
Z WIZYT� W CZECHOWICACH 

9 maja w Czechowicach-Dziedzicach go�ciła wicepremier El�bieta Bie�kowska.  
Obecny w sali Miejskiego Domu Kultury Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, zabieraj�c głos, 
zauwa�ył, �e istnieje pilna potrzeba podpisania ustawy o odnawialnych �ródłach energii. Gospo-
darz Jasienicy pytanie to zadał pod k�tem powstaj�cej w Mi�dzyrzeczu Dolnym pierwszej w Pol-
sce niskoemisyjnej strefy ekonomicznej. Pierzyna zakomunikował, �e do ko�ca roku inwestycja 
powinna zosta� uko�czona, a w przyszłym roku gmina przyst�pi do sprzeda�y działek. Dodał, �e 
potencjalni inwestorzy ch�tnie korzystaliby z odnawialnych �ródeł energii, ale obecnie nie ma od-
powiednich uregulowa� prawnych w tym zakresie. Wicepremier przypomniała, �e Polska ma obo-
wi�zek unijny uregulowania tej sprawy do ko�ca 2015 r. Jej zdaniem stosowna ustawa powstanie 
w najbli�szych kilku miesi�cach. 
Bie�kowska odniosła si� te� do przywrócenia poł�czenia kolejowego Bielsko-Cieszyn. Przedsta-
wicielka rz�du stwierdziła, �e trzeba si� mocno zastanowi� nad rentowno�ci� tego poł�czenia          
i prawdopodobnie modernizacja linii kolejowej na tym odcinku  nie jest brana pod uwag�.  

Wójt poruszył  równie� temat budowy zbiornika retencyjnego w Mi�dzyrzeczu Górnym. Po-
prosił Premier Bie�kowsk� o pomoc w rozwi�zaniu problemu prawnego. Budowa zbiornika jest 
mo�liwa tylko wtedy, gdy zostanie wyeksploatowane zło�e kruszcu naturalnego, które znajduje si�
na terenie przewidzianym pod zalew na powierzchni 40 ha. Premier zaprosiła  Wójta z t� spraw�
do Warszawy. 

Redakcja 

SPOTKANIE ZARZ�DU FEDERACJI  
EUROREGIONÓW RP W WARSZAWIE 

We wtorek, 20 maja, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło si� spotkanie zarz�du 

Federacji Euroregionów RP z Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju Marcinem Kubiakiem . 5-

osobowy Zarz�d Federacji tworz� Czesław Fiedorowicz - Prezes Zarz�du, Euroregion Sprewa – 

Nysa - Bóbr, Henryk Makarewicz - Wiceprezes Zarz�du, Euroregion Bug, Janusz Pierzyna - 
Członek Zarz�du, Prezes Euroregionu �l�sk Cieszy�ski, Krzysztof Soska - Członek Zarz�du, Eu-

roregion Pomerania, Bogusław Waksmundzki - Członek Zarz�du, Euroregion Tatry. Rozmowy    

z  ministrem dotyczyły głównie roli euroregionów w programach unijnych na lata 2014 – 2020.   

W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat współpracy FERP z Ministerstwem Infrastruktury 

i Rozwoju w przygotowaniu kolejnej edycji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

(EWT) 2014-2020, a tak�e o roli euroregionów w realizacji Funduszy Małych Projektów po 2013 

r. Wiceminister zwrócił uwag�, �e promowane przez euroregiony przedsi�wzi�cia o mniejszej skali 

finansowej, tzw. mikroprojekty, w sposób szczególny przyczyniaj� si� do realizacji celów EWT, 

poniewa� anga�uj� we współprac� ponad granicami lokalne społeczno�ci. - Mikroprojekty sprzyja-
j� budowie dobros�siedzkich relacji, daj�c mo�liwo�� poznawania wzajemnej historii, tradycji czy 

kultury. Dalsza realizacja Funduszy Mikroprojektów pozwoli na zacie�nienie mi�dzynarodowych 

kontaktów społeczno�ci lokalnych doskonale wpisuj�c si� w ide� europejskiej integracji – dodał 

wiceminister. 
www.jasienica.pl  

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

Z inicjatywy Wójta Gminy Jasienica Janusza 
Pierzyny, w �rod� 21 maja, odbyło si� spotkanie 
prof. dr hab. Jerzego Buzka – posła do PE, premiera 
RP w latach 1997-2001 i przewodnicz�cego Parla-
mentu Europejskiego w latach 2009-2011, z przed-
si�biorcami, samorz�dowcami i mieszka�cami z te-
renu gminy. „Jest mi niezmiernie miło, �e Jerzy Bu-
zek, który od samego pocz�tku wspierał pomysł 
utworzenia, wła�nie w Gminie Jasienica, ekologicz-
nej i niskoemisyjnej strefy przemysłowej, zaprosze-
nie przyj�ł” – powiedział Janusz Pierzyna. Przed 
spotkaniem w Kompleksie Sportowo-Kulturalno-
Rekreacyjnym „Drzewiarz”, Jerzy Buzek odwiedził 
powstaj�c� Jasienick� Niskoemisyjn� Stref� Prze-
mysłow�. W trakcie spotkania na „Drzewiarzu”, 
prof. Buzek mówił m.in. o gospodarce energetycznej 
i odnawialnych �ródłach energii –„ Oczywi�cie, �e 
nasz� energi� powinni�my oprze� na w�glu, ale nie 
mo�emy rezygnowa� ze �ródeł odnawialnych, takich 
jak wiatr i sło�ce. Zbudowana w Gminie Jasienica 
Niskoemisyjna Strefa Przemysłowa doskonale wpa-
sowuje si� w polityk� proekologiczn� Unii Europej-
skiej”. Profesor odpowiadał tak�e na pytania go�ci 
spotkania, dotycz�ce ułatwie� w handlu z krajami 
Unii, ochrony zdrowia i nowego bud�etu UE na lata 
2014-2020. Na zako�czenie spotkania Wójt Janusz 
Pierzyna podarował Jerzemu Buzkowi obraz autor-
stwa uznanego malarza z Rudzicy – Floriana Kohu-
ta. 

Wypowied� dla BESKID NEWS profesora Jerzego Buzka 21 maja 2014 r.: 
”To nie tylko strefa b�dzie wa�na dla Gminy Jasienica. Podejrzewam – tak�e dla s�siednich, bo przy tym terenie 

i wielko�ci działek, to mo�e si� okaza�, �e bardzo szybko zabraknie ludzi do pracy w samej Jasienicy. B�d� przy-

je�d�ali z dalszych odległo�ci. Bo tak jest w niektórych miejscach gdzie si� otwiera strefy. Miejscowo�� jest po-

wiedzmy niezbyt du�a 20, 30 tysi�cy mieszka�ców – tyle ile ma Gmina Jasienica i je�li jest strefa o tej wielko�ci 
jak wasza strefa, w której mo�e by� spokojnie 10, 12 firm, to mo�e si� okaza�, �e tu b�dzie tyle wolnych miejsc do 

pracy, �e b�dziecie tutaj sprowadza� ludzi z zewn�trz. Tego wam �ycz�. �eby nie tylko Jasieniczanie mogli tu 

pracowa�, ale z Jaworza, a mo�e i z Bielska przyjad� tu do pracy. A poza tym, my otwieramy wielki klaster lot-
niczy w pobliskim Kaniowie, który obejmuje cał� okolic� Bielska na Ziemi Cieszy�skiej i to jest równie� mo�li-
wo�� inwestowania w tej strefie, tutaj w Jasienicy, w tym kierunku, kierunku klastra lotniczego. Bo oni potrzebu-

j� terenów. Oni potrzebuj� miejsc pod firmy, i takie miejsca tutaj s�. Dla ludzi z do�wiadczeniem nigdy pracy nie 

zabraknie je�li chodzi o tych młodych, bo oni jeszcze ci�gle wyje�d�aj� z naszego terenu. Szukaj� lepszej pracy w 
Niemczech, Wielkiej Brytanii i taka strefa jak u was w Jasienicy, daje szanse równie� dla takich ludzi. To b�dzie 

na miejscu ciekawa praca. Mówmy, �e to taka minidolina krzemowa, bo tak to b�dzie. Zobaczcie pa�stwo ile 

mog� władze samorz�dowe. Bo tu jest gmina ale tu jest równie� porozumienie z marszałkiem województwa, bo 
to tak�e jest samorz�d. No jest tu jeszcze powiat, który mo�e bezpo�rednio w tej inwestycji nie bierze udziału, ale 

niew�tpliwie ma wpływ na to co si� dzieje na tym terenie. Tak, �e jak władze samorz�dowe bior� si� do roboty    

i współpracuj� ze sob�, to zawsze wychodz� dobre projekty. Jak dobrze idzie w gminie, to warto utrzyma� ci�-
gło�� władz samorz�dowych. Taka jest uwaga, która dotyczy ró�nych miejsc w Polsce. Ja to obserwuj�. �eby 

co� naprawd� zrobi� dla gminy, dla miasta, czy dla gminy wiejskiej, to potrzeba jednak co najmniej dwóch czy 

trzech kadencji, a mo�e jeszcze wi�cej i mo�e warto, �eby�my stosowali t� zasad�. Jak si� co� sprawdza i idzie 

dobrze, to nie nale�y zmienia�. 
No, a pan Wójt jest rekordzist� je�li chodzi o ci�gło�� władzy – wtr�cił jeden z uczestników.

I prosz� zobaczy� jakie s� tego rezultaty. Prosz� zobaczy�! Dzi�kuj� bardzo - zako�czył profesor Jerzy 

Buzek. 

Profesor odwiedził dzieci podczas warsztatów w galerii
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70 ROCZNICA URODZIN 
23 maja w ko�ciele pw. �w. Marii Magdaleny     
w Maza�cowicach sprawowana była uroczysta 
dzi�kczynna Jubileuszowa Msza �wi�ta z okazji 
70 rocznicy urodzin Ks. Prałata Pawła Grz�dziela 
– proboszcza parafii. 	yczenia urodzinowe w ko-
�ciele zło�yli Czcigodnemu Jubilatowi Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, ks. proboszcz 
parafii ewangelickiej Andrzej Dyczek oraz ksi�dz 
Lech Klima, a tak�e stra�acy OSP Maza�cowice 
druh Aleksander Lorenc i druh Krzysztof Ku�. 

REZYGNACJA SOŁTYSA 
Podczas zebrania wiejskiego, 30 maja br. w Mi�-
dzyrzeczu Dolnym nie doszło do odwołania sołty-
sa Marii Iskrzyckiej z funkcji, któr� pełniła od 20 
lat i zło�yła rezygnacj�. Uchwała w tej sprawie 
nie uzyskała akceptacji mieszka�ców. Po prze-
prowadzonych rozmowach Pani Sołtys zgodziła 
si� nadal pełni� t� funkcj�. 

PREZES REGIONALNEJ 
IZBY GOSPODARCZEJ  

W GMINIE 
28 maja Jasienick� Niskoemisyjn� Stref�

Przemysłow� wizytował Prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik, 
były wiceminister gospodarki w rz�dzie Jerzego 
Buzka. Zaawansowanie prac wywarło na nim po-
zytywne wra�enie. Prezes Donocik jest organiza-
torem Najwi�kszego IVEuropejskiego  Kongresu 
Małych i �rednich Przedsi�biorstw, który odb�-
dzie si� w Katowicach w dniach 22-24 wrze�nia 
2014 roku. Honorowy patronat nad tym przedsi�-
wzi�ciem obj�li: Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisław Komorowski, Przewodnicz�cy 
Komisji Europejskiej Jose Emanuel Barroso oraz 
Parlament Europejski. 

POZYTYWNA OPINIA 
We wtorek, 27 maja, w Sali Sesyjnej Urz�du 
Gminy odbyło si� wspólne posiedzenie komisji 
problemowych Rady Gminy Jasienica. Tematem 
spotkania była analiza przedło�onego przez Wójta 
Gminy „Sprawozdania z wykonania bud�etu 
Gminy Jasienica za 2013 rok”. 17 obecnych na 
posiedzeniu radnych jednogło�nie wydało pozy-
tywn� opini� na temat przedło�onego sprawozda-
nia. Po spotkaniu Wójt Janusz Pierzyna zaprosił 
radnych na wizytacj� powstaj�cej Jasienickiej  
Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej.  

KLUB SPORTOWY RUDZICA 
Z inicjatywy samorz�du utworzono w Rudzicy 

klub sportowy. 28 maja podczas walnego zebrania do-
konano wyboru zarz�du i komisji rewizyjnej w skła-
dzie:  
Rudolf  Budny -  prezes 
Stanisław Adamczyk- wiceprezes 
Czesław Gawlas - wiceprezes 
Klaudiusz Si�kała - sekretarz 
Henryk Miklar- skarbnik  
Jan Borowski - członek  
Krzysztof Gawlas- członek 
Krzysztof Nowak- członek 
Zbigniew Osinczuk- członek 
Komisja rewizyjna: Piotr Chaba, Józef Glos, Tadeusz 
Szczerbowski. 

IV EDYCJA TURNIEJU  
TRAMPKARZY  O PUCHAR WÓJTA  

GMINY JASIENICA 
W niedziel� ,1 czerwca, na boisku w Landeku odby-
ła si� IV edycja turnieju trampkarzy o Puchar Wójta 
Gminy Jasienica. W turnieju wzi�ły udział dru�yny 
Czarnych Jaworze, KS Mi�dzyrzecze, LKS Ma-
za�cowice, Drzewiarza Jasienica i Spójni Lan-
dek. Mecze trwały 25 minut i rozgrywane były jed-
nocze�nie na boisku głównym oraz bocznym. Po 
zaci�tych spotkaniach ko�cowa klasyfikacja turnie-
ju przedstawiała si� nast�puj�co: miejsce I – Spój-
nia Landek (9pkt), miejsce II – trampkarze LKS 
Maza�cowice (7pkt), miejsce III – Drzewiarz Ja-
sienica (7pkt). Na kolejnych pozycjach uplasowały 

si� dru�yny z Mi�dzyrzecza i Jaworza. Oprócz pu-
charów i nagród rzeczowych wszystkim dru�ynom, 
wr�czono tak�e nagrody dla: „Najmłodszego za-
wodnika turnieju” – zdobył j� Piotr Tomiczek ze 
Spójni Landek, „Najlepszego zawodnika turnieju” – 
nagroda dla Kamila Maciejowskiego z KS Mi�dzy-
rzecze i „Najlepszego bramkarza” – został nim 
Szymon Staszko z Czarnych Jaworze. Po zako�-
czonych zawodach patron Turnieju – Wójt Gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna podzi�kował zawodni-
kom za sportow� rywalizacj� i gratulował zachowa-
nia zasad fair play. 
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POTRÓJNA UROCZYSTO�� W MAZA�COWICACH 

W sobot� 3 maja w Maza�cowicach odbyły 
si� uroczysto�ci zwi�zane z gminnymi obchodami 
Dnia Stra�aka i 115-leciem istnienia Ochotniczej 
Stra�y Po�arnej z Maza�cowic. Rozpocz�ły si�
one od zło�enia kwiatów na cmentarzu w Maza�-
cowicach i uroczystej Mszy �w. w ko�ciele pw. 
�w. Marii Magdaleny. Przy wtórze orkiestry dele-
gacje druhów ze wszystkich jednostek OSP działa-
j�cych w Gminie Jasienica oraz zaproszeni go�cie 
udali si� pod siedzib� OSP w Maza�cowicach. 
Podczas uroczysto�ci miało miejsce symboliczne 
po�wi�cenie i przekazanie jednostce z Maza�co-
wic kluczyków do nowego wozu bojowego MAN, 
który kilka miesi�cy temu został zakupiony z fun-
duszy gminnych (440 tys. złotych), przy dofinan-
sowaniu z ZWZ OSP w Katowicach i WFO�iGW 
w Katowicach. W trakcie obchodów, radny Sej-
miku �l�skiego prof. dr hab. Karol W�glarzy i 
Prezes Zarz�du Gminnego Zwi�zku OSP RP, Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna wr�czyli jed-
nostkom OSP Iłownica i OSP Mi�dzyrzecze Dol-
ne, przyznane przez Sejmik Województwa �l�-
skiego, „Złote Odznaki Honorowe Za Zasługi dla 
Województwa �l�skiego”. Odznaczenia ró�nego 
stopnia wr�czono tak�e druhom z pozostałych 
jednostek. Doceniaj�c prac� i trud stra�aków 
ochotników, zaproszeni go�cie zło�yli podzi�ko-
wania dla wszystkich druhów terenu całej gminy 
natomiast Tomasz Donocik – Prezes OSP Maza�-
cowice odebrał gratulacje z okazji 115 lat ist-
nienia jednostki.  

Lista odznaczonych druhów: 

Złoty Medal „Za Zasługi dla Po-
	arnictwa” odebrali druhowie: 
Kazimierz Maciejowski 
Andrzej Rojczyk 
Bogusław Wieja 
Kazimierz Neter 
Franciszek Marekwica 
Kazimierz Binda 
Jan Hamerlak 
Florian Sztwiorok 
Stanisław Małysz  
Srebrny Medal „Za Zasługi dla 
Po	arnictwa” odebrali druhowie: 
Krzysztof Suwaj 
Tomasz Bebek 
Stanisław Cebulak 
Łukasz Piszczałka  
Edward Sojka 
Józef Stroka 
Krystyna Szymlak 
Radosław Ku�
Paweł Piech 
Anna Kupka  

Br
zowy 
Medal „Za Zasługi dla Po	arnic-
twa” odebrali druhowie: 
Bo�ena Bartosz 
Krzysztof Król 
Paweł Janik 
Robert Macura 
Bronisław Szallbot 
Sławomir Masny 
Odznak� „Stra	aka Wzorowego”
otrzymali druhowie: 
Arkadiusz Piela 
Krzysztof Pachciał 
Arkadiusz Adamiec 
Łukasz Kido�
Krzysztof Skorupa 
Adrian 	bel 
Mateusz Stroka 
Maciej Kuczera 
Maciej Ku�
Rafał Kłaptocz 
Szymon Kope�
Wojciech Ku�
Szymon Tyrna 

Medal „Zasłu	ony dla Ochotni-
czego Po	arnictwa Powiatu Biel-
skiego” otrzymali druhowie: 
Franciszek Handzel 
Kazimierz Sporysz 
Czesław Machalica 
Jerzy Czudek 
Janusz Konderla 
Józef Buchcik 
Bronisław Wydra 
Henryk Szpałek 
Jan Wróbel 
Bronisława Binda 
Augustyn Ba�cik. 
Wpis do „Ksi�gi Zasłu	onych” 
otrzymali druhowie 
Henryk Francuz 
Aleksander Lorenz 
Emil Łukasz 
Ryszard Macura 
Wiesław Si�kała 
Otton Wi�nia�ski 
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SIŁOWNIA PLENEROWA W RUDZICY 
W pi�tek, 23 maja, w Rudzicy Wicepre-

zes Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kra-
ina”, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na wraz z Dyrektor Biura LGR Malwin�
Kleszcz otworzyli oficjalnie plenerow� si-
łowni� w Rudzicy.  

W ramach projektu „W zdrowym ciele 
zdrowy duch – integracja w sferze rekreacji 
i sportu”, w pi�ciu gminach członkowskich 
LGR „Bielska Kraina” –Jasienicy, Jaworzu, 
Wilamowicach, Bestwinie i Czechowicach-
Dziedzicach, powstały ogólnodost�pne si-
łownie plenerowe, których zadaniem jest 
słu�y� lokalnej społeczno�ci. Maj�c na uwa-
dze aktywizacj� mieszka�ców, a w szcze-
gólno�ci młodzie�y oraz zagospodarowanie 
ich wolnego czasu, a tym samym integracj�
z rówie�nikami z zagranicy, Lokalna Grupa 
Rybacka postanowiła ułatwi� dost�p do ba-
zy rekreacyjno-sportowej, co pozwoli na 
nawi�zanie nowych znajomo�ci oraz uatrak-
cyjni mo�liwo�� sp�dzania wolnego czasu. 
Otwarciu siłowni towarzyszyły zawody 
sportowe, w których wzi�ła udział młodzie�
z Polski i Czech. Ka�da z siłowni jest wypo-
sa�ona w urz�dzenia: orbitek + piechur, 
wio�larz + je�dziec, drabink� + podci�g nóg 
i podwójnego pajacyka. Projekt jest współ-
finansowany ze �rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bu-
d�etu pa�stwa w ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Repu-
blika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-
2013.  

ODZNACZENIE  DLA WÓJTA  
JASIENICY 

W sobot�, 17 maja, w Cieszynie odbyły si� Wojewódzkie Ob-
chody Dnia Stra�aka. Brali w nich udział przedstawiciele jednostek 
pa�stwowych i ochotniczych stra�y po�arnych z terenu województwa 
i powiatu, samorz�dowcy i parlamentarzy�ci. Po Ekumenicznym 
Spotkaniu Stra�aków, które odbyło si� w Ko�ciele Jezusowym, w 
Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR w Cieszynie miał miejsce 
uroczysty apel stra�acki, podczas którego najbardziej zasłu�onym 
stra�akom wr�czono odznaczenia i wyró�nienia. Wójt Gminy Jasie-
nica – Janusz Pierzyna, który jest Prezesem Zarz�du Gminnego 
Zwi�zku Ochotniczych Stra�y Po�arnych RP w Jasienicy, w skład 
którego wchodzi 12 jednostek OSP a tak�e Wiceprezesem Zarz�du 
Powiatowego Zwi�zku Ochotniczych Stra�y Po�arnych RP Bielsko – 
Biała, w skład którego wchodzi 41 jednostek OSP, został odznaczony 
„Złotym Znakiem Zwi�zku Ochotniczych Stra�y Po�arnych Rzecz-
pospolitej Polskiej”.  
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Długowieczno��

Biblijny Matuzalem �ył 969 lat, Noe 950, Adam 
(ten lekkomy�lny i łatwowierny z raju, któremu Ewa 
zawróciła jabłkiem w głowie) 930, Abraham 175, 
Moj�esz 120…, a mój dziadek Teofil 88.  

W latach sze��dziesi�tych czytałem, w jedynym 
wówczas periodyku drukowanym na grubym, kredo-
wym i kolorowym papierze (informuj�cym wył�cznie 
o sukcesach naszych wschodnich s�siadów, z którego 
dziewczyny robiły korale, a jak je robiły, to mog� po-
wiedzie�, a nawet pokaza�, zainteresowanym paniom) 
KRAJ RAD o 169. latku, dziarskim staruszku, zaro-
�ni�tym siwymi w�sami i brod� (jak ja teraz), wygl�-
daj�cym zadziwiaj�co młodo. Ale trudno to uzna� za 
wiarygodne, jak zreszt� wi�kszo�� informacji w tym 
miesi�czniku, i pewnie w czasie rewolucji, dopisali 
przez pomyłk� delikwentowi te głupie 100 lat. 

Tak czy owak czas, jaki jest nam dany na prze�y-
cie, interesuje ka�dego, i raczej ka�dy (pomijaj�c sa-
mobójców i dziwaków) chce po�y� na tym �wiecie jak 
najdłu�ej. Cho�by nawet to �ycie było biedne, czy 
głodne, czy chorowite, czy beznadziejne, czy nieszcz�-
�liwie zakochane… A cho� wierzymy �wi�cie w niebo, 
w którym tak cudnie, �e nie sposób opisa�, to jako�
dziwnie nikomu si� do tego nieba zbytnio nie spieszy 
(za wyj�tkiem niektórych �wi�tych) i ka�dy �yje tak 
długo, jak mu si� tylko uda. Długi wiek to te� duma 
dla �yj�cego, rodziny, a nawet władz lokalnych  i tych 
wy�szych, które z okazji jakiej� dłu�szej rocznicy 
składaj� długowiecznej Istocie kwiaty, gratulacje, ro-
bi� pami�tkowe fotografie, na których najmniej wi-
doczny jest główny bohater, którego zazwyczaj ju� to 
wiele nie obchodzi, a poza tym, czy� to jego zasługa, 
�e tle, a tyle, lat do�ył? 

Podsłuchiwałem kiedy� chłopców, licytuj�cych 
si�, którego dziadek �ył najdłu�ej. Pierwszy mówił: - 
Mój dziadek �ył 85 lat! Drugi si� chwalił: - A mój �ył 
98 lat! Trzeci za� stwierdził, dumny jak paw: - A mój 
�ył tak długo, �e musieli�my go zastrzeli�! 

Ale �arty na bok, bo problem jest powa�ny i doty-
czy ka�dego z nas, i ka�dy si� zastanawia co robi�, al-
bo czego nie robi�, �eby po�y� jak najdłu�ej. Oczywi-
�cie: zdrowo si� od�ywia�, �y� bezstresowo – najlepiej 

w udanym zwi�zku mał�e�-
skim (a nie jakim� partnerskim 
na psi�, czy koci�, czy diabl�
łap�!), nie pi� alkoholu, by�
pogodnym i zawsze u�miech-
ni�tym itd., ale wtedy rodzi si�
dr�cz�ce pytanie: co to za �y-
cie! Zapomniałem: jeszcze nie 
pali� papierosów! Cho� to te� do ko�ca nie zbyt pew-
ne. 

Przed kilkoma laty byłem w Warszawie, gdzie 
przewodniczka wiodła nas do Wilanowa, i drog� przez 
park urozmaicała sobie …paleniem papierosa. A po-
niewa� była atrakcyjn� kobiet�, ozwałem si� do niej 
tymi słowy: 

- Dziwi� si�, �e pani, tak pi�kna kobieta, tak kopci. 
Nie chciałbym widzie� pani płuc, ani nawet piersi, tak 
zadymionych trucizn�. A poza tym skraca sobie pani 
�ycie! 

- Tu si� pan mo�e myli� (ona do mnie), bo mam 
znajom�, która sko�czyła 102 lata, kopci jak parowóz i 
nawet nie choruje! Ostatnio, jak byłam u niej, była 
dziwnie zadowolona, wi�c pytam leciwej matrony, co 
j� wprawiło w tak szampa�ski nastrój, a ona na to, �e 
wła�nie córk� oddała do …domu starców!!! No i co jej 
miałem powiedzie�??? 

Czyli nie ma recepty na długowieczno��. Ale i tak 
kobiety �yj� �rednio dziesi�� lat dłu�ej, podobno dla-
tego, �e nie maj� …�on. A najdłu�ej �yj�cymi Euro-
pejkami s� Hiszpanki, których �rednia długo�ci �ycia 
to 85 lat. Za� recept� na długowieczno�� – ich zdaniem 
– jest: je�� z umiarem, du�o pracowa�, pi� czerwone 
wina. Czyli mam marne perspektywy, bo z tych trzech 
przykaza� przestrzegam (i to w nadmiarze) tylko to 
trzecie. 

Znam jednak stulatka, którego przy �yciu, aktyw-
no�ci i dobrym zdrowiu trzyma jeszcze co� innego: 
wycina z tekturki przykrywki na fili�anki, na które na-
kleja …gołe baby!, którymi obdarowuje znajomych.   
I przyznam, �e ta recepta na długoletnie �ycie najbar-
dziej mi si� podoba… 

Juliusz W�troba

W GOSPODZIE U LORKA

Hruza kany, jak sie tak człowiek podziwo na ty dow-
ne, stare czasy, to je co spómina�, bo sie te� to kiesi 

łumieli ludzie bawi�. Nie jako dzisio. Kiery łumioł za-

gra� na jakim instrumyncie to był panym. Wszyscy 
przed nim czopki �ciepowali, a za� dzisio jak muzy-

kant zagro ty nowoczesne melodyje, to ci trzy dni w 

głowie hóczy. Ale �ech sie zafuloł, a jo chcym Wóm 
połopowiada� ło gospodzie łu Lorka, kiero była w sa-

mym postrzodku naszej dziedziny. Ta gospoda łod-

grywała wa�nóm role w gminie. Tu nie jyny wieczo-

rami chodzili gazdowie i pachołcy na piwo abo 

achtlik. Tu te� łodbywały sie w izbie za szynkym 

wa�ne zebrania fojta z radnymi. Dy� nie było jeszcze 
urzyndu, tó� musieli sie kajsi do kupy zbiyra�, coby 

łobradowa�. Cho�by sie nikierym zdało, �e przy półce 

niczego dobrego nie wymy�lóm, wszystki łuchwały 
były móndre i przemy�lane. W tym czasie wystawióno 

została fabryka, powstała dróga do Chybio, coby sie-

dlocy do cukrowni z burokami sie dostali, zostały te�
łuregulowane rzyki.  str.8
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W GOSPODZIE U LORKA

W tej gospodzie łodbywały sie czynsto roztomajte 

przedstawiynia, wiesiela, stypy, a sobote, jak nie było 
postu muzyki. Czasym te� na takij muzyce przyszło do 
bijatyki  i hneda zrobili z kabota weste. Nejczy�scij 
chłapcy pobili sie skyrs jakigosikej dziołuszyska, ale    
i z tym gospodzki doł se rade. Wyloz przed gospode, 
gwizdnył na Mydrochowego pastyrza, kiery zaroz 

przyjechoł z tragaczym  i takigo łobitego boroka, ku 
łuciesze dziedzi�skich psów, łodwióz do chałpy. Sani-
tarnego auta nigdy nie było trzeja. Tó� podziwejmy sie 
dzisio do tej gospody Lorkowej, kieróm ju� mało kiery 
pamiynto. Ledwo muzykanci zaczyli gra�, a ju� za sto-
łym wedle pieca siedziała staro Kuklino, Ferfecko, 

Piszczałkula – wdowy na wymowie, ale kajby tam 
mógły muzyke łopu�ci�. Cho� staróm Kuklinóm w 
kłymbie dzisio łod rana pobolowało, a w łuchu targało, 
ale przyszła, dy� tu w gospodzie poznała swojigo nie-
boszczyka chłopa, z kierym prze�yła cztyrycet roków. 
Tu nejlepij przy muzyce sie ji spóminało tyn miniony 

�ywot, kie byli młodzi, a nogi ich same w ta�cu niósły. 
	ol sie ji zrobiło tych minionych roków, ale hnet wy-
cióngła z letnika sznuptychle, wyszypłała kierysi grej-
car, a kozała sztwiertke. Zaroz wdowóm na duszy zro-
biło sie lepi, a jak kierysi kieliszek wypiły, jynzyki sie 
im rozwiónzały. Pod łoknami za� siedzieli hyrni sie-

dlocy, ze swojimi ga�dzinkami, a pod �cianóm szumne 
dziewki z hrubymi binkoczami czyli warkoczami. Cza-
kały a� jakisi feszak porwie ich do ta�ca, ale �odno 
tam długo nie czakała hneda kierysi sie znaszeł i ju� na 
postrzodku gospody ta�cowali, a było sie na co dzi-
wa�. Tych ta�ców było łokropnie kupe, �e do rana by 

wszystkich nie przeta�cowali. Miyndzy ta�cami ludzie 
te� piyknie �piywali, a ty piykne stare pie�niyczki kie-
re sie łurodziły tu na naszej Cieszy�skij Ziymeczce 
niósły sie daleko. Po północy ludzie zaczyli se spómi-
na�, �e te� majóm swojóm chałpe i po mału trzeja sie 
bra� ku nij, bo rano za� trzeja gowiyd� łodbywa�. Go-

spodzki za� ich pytoł, coby kapke jeszcze zostali, dy�
do rana daleko. Jónek łod stawów jeszcze chcioł coby 
muzykanci co piyknego zagrali im na chodnik. Zaczy-
nało sie na dobrze szarzy� jak go�cie szli ku chałpóm, 
ptoszki zaczyły �piywa� ranne pie�niczki, a łóni razym 
z nimi: 

Ej pyrszy, pyrszy rosiczka 
Spałyby moji łoczyczka 
Spałyby twoji, spałyby moji 
Spałyby łóne łoboje. 

Ej czorne łoczka id�cie spa�
Bo za� musicie rano wsta�
Co�cie przepiły, przeta�cowały 
Musicie na to zarobi�

Dzisio po tekownych rokach niejedyn sie py-
to, kaj sie straciła ta staro gospoda? Ka je go-
spodzki Lorek, muzykanci, co tak piyknie grali, 
kaj hyrni siedlocy i szumne siedloczki wycze-
pióne a przeposane strzybnymi pasami? Kaj ty 

dziywki z schrubymi bi�czokami, kaj feszni pa-
chołcy, kaj pastyrz Myndrochów, kiery niejed-
nego boroka do chałpy na tragaczu zawióz? Ka 
je Zuzka, Hela, Jewka, Hanka, Paweł, Jónek, co 
to tak piyknie �piywali, a głos przeszumny roz-
nosił sie po całej dziedzinie? Ni ma ju� ich 

miyndzy nami. Jyno wiater łod gróni, tyn niymy 
�wiadek tamtej historii, gro tóm staróm pie-
�niczke: Mijaj� szybko chwile i szybko mija 
czas, za rok, za dzie�, za chwile razem nie b�-
dzie nas. 

J. N. Josiyniczanin 

Koła sie łobracajóm

Jako to móm by� spolygliwy dalij, 
kie pod szłapami cały �wiat mi gore, 
kie picio woło wysuszóme pole, 
a prózny corek teskni za kwakami. 

Biyda, bestyja, jowejczy i kwiczy, 
jakbych babucia podrzinoł pitwokym, 
aji si� �lubno cosik na mie boczy, 
�e si� belóntóm tukej po pró�nicy. 

I jyno wszycko ciy�gym mie dosrowo: 
ty szkwety w chałpie, koczka, baby plynta, 
z siwkym si� �erym i wadzym si� z kro-
wóm 
- móm do� �ywota tego – do imyntu. 

Nale si� koła ciy�gym łobracajóm, 
jako ty pjane taneczniki społym, 
tó� worce czaka�, bo i jo pomału 
siednym jak cesorz za stołym i pojym… 

Juliusz W�troba

Słowniczek gwarowy 

spolygliwy - godzien zaufania 
szłapy – stopy 
corek – przegródka w piwnicy 
jowejczy – narzeka 
babu� – �winia 
pitwok – t�py nó�
belóntóm – chodz� bez celu 
szkwety – smarkacze 
plynta – długa spódnica 
do imyntu - całkowicie  
worce - warto  
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KSI�DZ DOKTOR  LESZEK ŁYSIE�
NOWYM PROBOSZCZEM PARAFII �WI�TEGO JERZEGO W JASIENICY

Ks. Leszek Łysie� - doktor filozofii, kapłan diece-

zji bielsko-�ywieckiej, ur. 3.VI.1963 r.w Andry-

chowie, �wi�cenia kapła�skie przyj�ł w 1988      

w Krakowie. Uko�czył studia w Papieskiej Aka-

demii Teologicznej na wydziale filozoficznym      

i teologicznym: magisterium uzyskał w 1988 r., 

licencjat w 1990 r. Doktorat z filozofii obronił    

w 2000 roku. Jest wykładowc� metafizyki, filozo-

fii Boga, filozofii religii, antropologii filozoficz-

nej w Instytucie Teologicznym w Bielsku - Bia-

łej. 

Zacnemu kapłanowi dedykowany był 14 tom czasopi-
sma Bielsko-�ywieckie Studia Teologiczne 2013 r., w 
25 rocznic� �wi�ce� kapła�skich.  
W dedykacji redakcyjnej m. in. czytamy:…„T� drog�
pragniemy podzi�kowa� Ksi�dzu Doktorowi za do-
tychczasow�, wieloletni� prac� w naszym Instytucie. 
Ogromnie cenimy sobie fachowo��, kompetencj� i su-
mienno�� w podejmowaniu zada� Wykładowcy i Pro-
motora rozpraw naukowych. Dzi�kuj�c wraz z Ksi�-
dzem Doktorem dobremu Bogu za dar powołania i 25 
letniej słu�by kapła�skiej w Ko�ciele, �yczymy dalsze-
go umacniania si� w Bo�ej łasce i m�dro�ci, zabiega-
j�c o własne u�wi�cenie i jednocze�nie umacniaj�c w 
drodze ku Chrystusowi wszystkich, do których jest 
Ksi�dz posłany. Zapewniamy o wdzi�cznej pami�ci i 
modlitwie.” 
Niniejsze opracowanie zawiera ponadto wywiad z Ju-
bilatem przeprowadzony przez dra hab. Krzysztofa 
�lezi�skiego i obszerne opracowanie biograficzne Ks. 
prof. dra hab. Tadeusza Borutki dotycz�ce Jubilata, a 
obecnie naszego Jasienickiego Proboszcza. Z publika-
cji tej dowiadujemy si�, �e ksi�dz proboszcz jest wiel-
kim miło�nikiem poezji i znawc� sztuki. Po zdaniu 
matury zamierzał studiowa� histori� sztuki na Uniwer-
sytecie Jagiello�skim, jednak Opatrzno�� pokierowała 
Go do Krakowskiego Seminarium Duchownego. Po 
jego uko�czeniu był wikariuszem w parafii �w. Miko-
łaja w Chrzanowie i kapelanem Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej. Pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii 

pw. Narodzenia Naj�wi�tszej Maryi Panny w Igołomi. 
Pó�niej pracował w parafii Naj�wi�tszej Marii Panny 
Królowej Polski w Brzezince-O�wi�cimiu i parafii pw. 
�w.�w. Piotra i Pawła w Skoczowie. W ramach za-
st�pstw wakacyjnych pełnił posług� duszpastersk� w 
parafiach na terenie Niemiec i Austrii, zbieraj�c mate-
riały do pracy doktorskiej. 
Ksi�dz Leszek Łysie� jest autorem ksi��ek: Bóg, ro-
zum, wiara, Kraków 2003; Religia, ateizm, wiara, 
Kraków 2004; W�drówki po metafizyce, Kraków 2005; 
Na tropach człowieka, Kraków 2009. Ponadto jest au-
torem kilkudziesi�ciu artykułów naukowych i popu-
larnonaukowych, uczestniczył równie� w wielu sym-
pozjach i konferencjach naukowych. Jest tłumaczem 
ksi��ek i artykułów, szczególnie z j�zyka niemieckie-
go. 
Otwarty na potrzeby ludzi młodych, jak mówi: 
…”lubi� towarzystwo ludzi młodych, którzy stawiaj�
trudne, niepokoj�ce pytania, ludzi, którzy maj� odwa-
g� my�le�.” 
Witaj�c Ksi�dza Doktora w naszej parafii �yczymy 
Błogosławie�stwa Bo�ego i wszelkich Łask Bo�ych 
oraz prowadzenia nas Drog� Chrystusow� do zbawie-
nia i jedno�ci. 

(red.) 
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„CZYTANIE Ł�CZY POKOLENIA” 

Pod takim hasłem odbywał si� tegoroczny 
majowy Tydzie� Bibliotek. W tych dniach w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy od-
bywały si� ró�norodne zaj�cia i spotkania adre-
sowane do dzieci, młodzie�y i dorosłych. 

8 maja to spotkanie z Pani� Jolant� Reisch – 
autork� bajek i opowiada� dla dzieci. Jolanta Re-
isch to dziennikarka prasowa i radiowa, aktualnie 
w sferze Jej zainteresowa� jest bajkoterapia. Pi-
sarka mieszka i pracuje w Bielsku-Białej. W cza-
sie trzech spotka� z najmłodszymi czytelnikami 
w GBP oraz w filii w Rudzicy i Maza�cowicach 
autorka zaprezentowała trzy swoje ksia�ki: 
„Przygody Kropelki Amelki”, „Wielka przepro-
wadzka fasolki Karolki” oraz „
ma Beatka szuka 
mamy”. Pani Reisch w swoich ksi��kach w baj-
kowy i przyst�pny sposób przekazuje wiedz�      
o otaczaj�cym �wiecie. Zach�cała dzieci do czy-
tania podkre�laj�c, �e ksi��ki to skarbnica wiedzy 
pobudzaj�ca wyobra�ni�, która nie zna granic, a 
niektóre bajki pozwalaj� oswoi� l�k i te nazywa 
bajkami – pomagajkami. 

9 maja go�cili�my aktorów ze Studia Małych 
Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini ze spekta-
klem „Legenda o Smoku Wawelskim”, który 
obejrzały dzieci przedszkolne. Przedstawienie 
ukazywało wa�n� rol� przyja�ni, odpowiedzial-
no�ci, opieku�czo�ci, wspólnej pracy i odwagi. 
Znakomite opracowanie tekstu, pi�kna muzyka, 
kolorowe stroje i rekwizyty stwarzały atmosfer�
nauki i rozrywki z mnóstwem wra�e� artystycz-
nych. Dzieci brały czynny udział w przedstawie-
niu np. naprawiaj�c bucik Krakowianki, ta�cz�c 
Krakowiaka w oryginalnych strojach krakow-
skich, czy wypychaj�c baranka siark�. Insceniza-
cja przybli�yła dzieciom kultur� zwi�zan� z Kra-
kowem, a tym samym z histori� naszego kraju. 

12 maja odbyły si� dwa spotkania ze Zbi-
gniewem Masternakiem – pisarzem, dramatur-
giem, scenarzyst� i producentem filmowym. Au-
tor pochodzi z Gór �wi�tokrzyskich, obecnie 
mieszka w Puławach. Pracuje nad autobiogra-
ficznym cyklem powie�ciowym pt. „Ksi�stwo”   
z którego pierwsze trzy ksi�gi „Chmurołap”, 
„Niech �yje wolno��”, „Scyzoryk” zostały sfil-
mowane. Premiera filmu pt. „Ksi�stwo” w re�y-
serii Andrzeja Bara�skiego odbyła si� w Karlo-
wych Warach podczas 46 Mi�dzynarodowego 
Festiwalu Filmowego, a wiosn� 2012 r. film trafił 
do kin. Ksi��ki Zbigniewa Masternaka publiko-
wane w pozna�skim wydawnictwie Zysk i S-ka 
ukazały si� równie� w przekładach na j�zyki ob-
ce, nie raz dla nas egzotyczne, np. po wietnamsku 
czy mongolsku. Pierwsze spotkanie dla młodzie-
�y to warsztaty pisania scenariuszy filmowych. 
Prowadz�cy zapoznał uczniów z poj�ciem scena-
riusza i sztuk� jego tworzenia. Nast�pnie uczest-
nicy warsztatów podj�li prób� pisania własnych 
pomysłów scenariuszowych w formie opowiada-

nia, które Pan Masternak omawiał i oceniał.      W go-
dzinach wieczornych miało miejsce spotkanie autora z 
dorosłymi czytelnikami, których Pan Masternak zapo-
znał ze swoj� twórczo�ci� i najnowsz� ksi��k� pt. 
„N�dzole” mówi�c� o polskiej emigracji zarobkowej 
we Francji. Uczestnicy spotkania obejrzeli równie�
fragmenty filmu „Ksi�stwo”, a tak�e dowiedzieli si�, 
ze powie�� „N�dzole” b�dzie sfilmowana w re�yserii 
Krzysztofa Zanussiego. 

13 maja tradycyjnie ju� odbył si� konkurs dla mło-
dzie�y na temat znajomo�ci postaci, herbów  
i obiektów architektonicznych z terenu naszej gminy. 
Zwyci�skie dru�yny otrzymały nagrody ksi��kowe po-
zwalaj�ce jeszcze lepiej pozna� nasz� Mał� Ojczyzn�. 

14 maja, to dzie� po�wi�cony gwarze �l�ska Cie-
szy�skiego. W ramach współpracy ze szkoł�  
w Pier��cu go�cili�my młodzie� z Koła Regionalnego 
prowadzonego przez Danut� Oczadły. Uczniowie na-
szych szkół obejrzeli prezentacj� multimedialn� uka-
zuj�c�  bogat� działalno�� koła oraz wysłuchali tek-
stów gwarowych w wykonaniu Oli, Weroniki i Adama 
z Pier��ca.  

15 maja zaprosili�my młodzie� z klasy szóstej na 
„Podró� po Polsce” – jest to gra edukacyjna. Mimo �e 
zasady gry nie s� łatwe, uczniowie nie�le radzili sobie 
z pytaniami na tematy geograficzne, historyczne, doty-
cz�ce osób czy wydarze� z przeszło�ci i tera�niejszo-
�ci naszego kraju. 
Był to wi�c gor�cy dla nas tydzie� pełen ró�norodnych 
imprez bibliotecznych i mam nadziej�, �e uczestnicy 
spotka� byli zadowoleni i poszerzyli swoj� wiedz� na 
ró�ne tematy.  

22 maja odbyło si� jeszcze jedno ciekawe spotka-
nie na temat po�ytecznych mikroorganizmów ProBio-
Emów znajduj�cych zastosowanie w domu i na działce 
dla zdrowia i higieny oraz w całym naszym otoczeniu. 
Temat probiotechnologii przybli�yła nam Barbara 
Wójcik ze Stowarzyszenia EkosystEM Dziedzictwo 
Natury. 

Maria Hare�czyk  
Dyrektor GBP w Jasienicy 
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MODELARZE Z MAZA�COWIC Z PUCHAREM

W dniach 10-11.05.2014r.  w Kruszwicy 
odbył si� XVI Ogólnopolski Konkurs Modeli 
Kartonowych. W zawodach wzi�ło udział 89 
modelarzy z 17 klubów, którzy pokazali 189 
prac. Klub „Ikar” działaj�cy przy GOK Jasieni-
ca z fili� w Maza�cowicach uplasował si� w 
klasyfikacji dru�ynowej na IV miejscu zdoby-
waj�c 750 punktów. Ponadto indywidualnie nasi 
zawodnicy uzyskali nast�puj�ce wyniki: Tade-
usz Duda zdobył dwa złote medale za budowl�
Mamenka i figurk� Husarza, Mirosław Krulik - 
srebrny medal za transporter czołgów Dragon 
Wagon, Dariusz Furtak - srebrny medal za czołg 
T-34/76, Michał Wojnar - br�zowy medal za 
samolot Nakajima Kate, a młodzik Wojtek 
Szendzielarz wywalczył br�zowy medal czoł-
giem "Pantera". Okazały puchar Prezesa Rejo-
nowej Organizacji LOK w Kruszwicy za najlepszy model w barwach polskich otrzymał Dariusz Fur-
tak.  

Modelarze z Maza�cowic pozdrawiaj�. 

PO�YCZKI NA ROZPOCZ�CIE 

DZIAŁALNO�CI GOSPODARCZEJ 

Górno�l�ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundusz Górno�l�ski S.A. realizuj� projekt „Roz-
pocznij działalno�� – po�yczymy Ci sukcesu”, którego celem jest wsparcie osób przedsi�biorczych po-
przez udzielenie wsparcia finansowego i doradczo – szkoleniowego. W ramach projektu, uczestnicy 
mog� ubiega� si� o po�yczki na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej z preferencyjnym oprocentowa-
niem w wysoko�ci 1% bez dodatkowych prowizji. Po�yczki przyznawane s� w wysoko�ci od 10 do 50 
ty�. złotych, z maksymalnym okresem spłaty – 60 miesi�cy. Po�yczka mo�e by� przeznaczona na cele 
inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe. Osoby staraj�ce si� o po�yczk� s� pod opiek� dorad-
ców biznesu oraz korzystaj� ze szkole� w zakresie podstaw zakładania własnej działalno�ci gospodar-
czej. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu jest bezpłatne. 

http://www.pozyczymy.garr.pl

Serdeczne podzi�kowania za okazane wyrazy współczucia, modlitw�, zamówione 

intencje mszalne, wie�ce i kwiaty oraz liczny udział w uroczysto�ci pogrzebowej  

naszego drogiego zmarłego 

�p. Dominika Du�niaka 

ks. Proboszczowi z Rudzicy, Wójtowi Januszowi Pierzynie, radnym, przedstawicie-

lom o�wiaty, delegacjom Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Iłownicy i Landeku,  

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom i Emerytom 

 z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Iłownicy, rodzinie, przyjaciołom, 

 znajomym, uczniom, wychowankom  i s�siadom 
składa  

Pogr��ona w smutku Rodzina
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OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU  
EUROPEJSKIEGO W WOJ. �L�SKIM

 W województwie �l�skim mandaty do Parlamentu Europejskiego zdobyło 7 kandydatów z 4 komitetów wy-
borczych: z listy nr 3 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP Adam Gierek – 56 237 głosów, z listy nr 4 
Komitetu Wyborczego PiS Bolesław Piecha – 118 964 głosy i Jadwiga Wi�niewska – 44 763 głosy, z listy nr 7 
Komitetu Wyborczego Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke – Janusz Korwin-Mikke 67 928 głosów, z listy 
nr 8 Komitetu Wyborczego PO RP Jerzy Buzek – 254 319 głosów, Jan Olbrycht – 34 267 głosów i Marek 
Plura – 9 268 głosów. W Gminie Jasienica wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Platforma Obywatel-
ska, zdobywaj�c 37,14% głosów. Drugi wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwo�� 35,72%. Na trzecim miejscu 
znalazła si� Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 7,73%, na czwartym SLD-UP 5,49%. 

A jak głosowała Gmina Jasienica? 

WICEMISTRZYNIE POWIATU I REJONU

8 maja 2014 r. na stadionie w Zabrzegu odbyły si� Powiatowe Igrzyska w czwórboju lekkoatle-
tycznym dziewcz�t. Czwórbój to: bieg na 60 m, rzut piłeczk� palantow�, skok  w dal i bieg na 600 m. 
Dru�yna ZSP w Maza�cowicach w składzie: Wiktoria Paszek, Eryka Danel, Maja Jurzak, Sandra Ma-
jewska, Samanta Szczotka i Oliwia Kope� zaj�ła II miejsce, zapewniaj�c sobie start  
w zawodach rejonowych. 
Wiktoria Paszek skacz�c w dal na odległo�� 4m 62cm ustanowiła nowy rekord szkoły w tej dyscypli-
nie. 20 maja na wapienickim „Sprincie” odbyły si� zawody rejonowe – startowało sze�� szkół powiatu 
bielskiego i �ywieckiego. Równie� na tych zawodach dru�yna z Maza�cowic w tym samym składzie 
jw. sprawiaj�c niespodziank� zaj�ła II miejsce. 
Ciekawe rezultaty to – 1 min 59 sek. w biegu na 600m Eryki Danel i 8,67 sek. w biegu na 60 m Wikto-
rii Paszek. 
Brawo!!! Gratulacje!!!

Opiekun dru�yny Ewa Zeman 
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Z WIZYT� W KAMIE�SKICH MŁYNACH i LUBSZY �L�SKIEJ 

W niedziel� 25 maja, modlili�my si�
podczas Mszy �wi�tej, w intencji �p. 

ksi�dza kanonika Alojzego Oleksika,   

w Jego rodzinnej parafii pw. Naj�wi�t-
szego Ciała i Krwi Chrystusa. 22 maja 
przypadała 78 rocznica urodzin tego 
kapłana. Wcze�niej odwiedzili�my gro-
by Jego �p. rodziców i siostry Teresy na 
cmentarzu parafialnym w Lubszy �l�-
skiej. Parafia w Kamie�skich Młynach 
liczy 640 mieszka�ców      i boryka si�
z wieloma trudno�ciami, szczególnie fi-
nansowymi, by utrzyma� w odpowied-
nim stanie budynek ko�cioła, który 
wymaga wymiany dachu. Podczas spo-
tkania ksi�dz proboszcz Jerzy Strzoda 
wspominał zmarłego ksi�dza kanonika 
Alojzego, którego znał tylko z rozmo-
wy telefonicznej podczas której ks. 
Alojzy wypytywał o wiele szczegółów. 

Pielgrzymi

„ KA�DY, MAŁY CZY DU�Y MO�E ZIEMI SI� PRZYSŁU�Y� !”  

- edukacja ekologiczna i �rodowiskowa 
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W miniony weekend z okazji Dnia Dziecka, Wójt Gminy Jasienica, 

Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy i bielski oddział Polskiego 
Zwi�zku Chórów i Orkiestr, zorganizowali MojFest czyli Gminny Fe-
styn Rodzinny. Tereny przy Kompleksie Sportowo-Kulturalno-
Rekreacyjnym „Drzewiarz” w Jasienicy odwiedziły dziesi�tki rodziców 
wraz z pociechami. Do dyspozycji milusi�skich były całkowicie za 
darmo, dmuchane zamki, euro-bungee i wielka dmuchana kula, która 
cieszyła si� wielkim powodzeniem. Na stoisku Gminnego O�rodka Kul-
tury, pod okiem instruktorów, mo�na było nauczy� si� rze�bienia w 
kamieniu, malowania na szkle czy tworzenia ró�nych postaci z papieru i 
kawałków materiału. Podczas pikniku odbył si� tak�e pokaz i warsztaty 
profesjonalnej jazdy na rolkach w wykonaniu Stowarzyszenia „Green” z 
Katowic. Swoimi umiej�tno�ciami popisywały si� tak�e dzieci z działa-
j�cych przy GOK-u zespołów tanecznych. Dzieci i doro�li bawili si�
przy d�wi�kach orkiestr d�tych, które pojawiły si� na pikniku. W sobot�
wyst�piły Młodzie�owa Orkiestra D�ta z Kóz z kapelmistrzem Stani-
sławem Wróblem i Orkiestra D�ta Gminy �ytno z kapelmistrzem 
Krzysztofem Jabło�skim. Dyrygowali Orlin Bebenow i Paweł Lewan-
dowski. Pierwszy dzie� imprezy zako�czył festyn z zespołem Secret 
Duo. W niedziel� na murawie boiska odbył si� Konkurs Musztry Orkie-
strowej w wykonaniu orkiestr d�tych i ma�oretek. Przed jasienick� pu-
bliczno�ci� zaprezentowały si� Orkiestra D�ta OSP w Słupcy prowa-
dzona przez kapelmistrza Jana Jasi�skiego, Miejska Orkiestra MODE-
RATO z Warki kapelmistrza Artura G�bskiego i Młodzie�owa Orkie-
stra D�ta Gminy Kleszczów pod wodz� kapelmistrza Sławomira Sza-
fra�skiego. Wyst�py oceniało jury w składzie: dr hab. Zdzisław Stolar-
czyk – puzonista, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie – przewodni-
cz�cy oraz płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych 
i Orlin Bebenow – instrumentalista, dyrygent, aran�er i kompozytor, 
prezes Polskiego Zwi�zku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy. Po wysłu-
chaniu 3 orkiestr zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej Jury 
postanowiło przyzna� nast�puj�ce nagrody:  
- ZŁOTY DYPLOM i Puchar dyrektora Gminnego O�rodka Kul-
tury w Jasienicy za zaj�cie II miejsca w konkursie musztry orkiestro-
wej - Orkiestra D�ta OSP w Słupcy, kapelmistrz: Jan Jasi�ski  
- ZŁOTY DYPLOM i Puchar prezesa Polskiego Zwi�zku Chórów   
i Orkiestr Oddziału w Bielsku-Białej za zaj�cie I miejsca w konkursie 
musztry orkiestrowej wraz z nagrod� pieni��n� - Miejskiej Orkiestry 
MODERATO Warka, kapelmistrz: Artur G�bski  
- ZŁOTY DYPLOM i Puchar Wójta Gminy Jasienica za zaj�cie       
I miejsca w konkursie musztry orkiestrowej wraz z nagrod� pieni��n� - 
Młodzie�owa Orkiestra D�ta Gminy Kleszczów, kapelmistrz: Sławomir 
Szafra�ski.              Kuba Mazur

Fotorelacja Paweł Polok
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SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA MATKI 

W Dnia Matki” zorganizowane przez Gminn� poniedziałek 26 maja, w Sali GOK w Urz�dzie Gminy 
Jasienica odbyło si� spotkanie z okazji „Rad� Kobiet Gminy Jasienica. W spotkaniu uczestniczyły de-
legatki z 14 Kół Gospody� Wiejskich działaj�cych w gminie. Najwa�niejszym wydarzeniem spotkania 
było przyznanie „Orderów Serca Matkom Wsi”. Odznaczenie to wymy�lili działacze KGW i organiza-
cji rolniczych, by cho� symbolicznie zado��uczyni� wiejskim kobietom ich trud rodzinny i prac� spo-
łeczn�. 

�YCZENIA DLA 

MONIKI UCHYŁA Z RUDZICY 
Z OKAZJI 91 URODZIN. 

PRZYJMIJ MAMO Z SERCA PŁYN�CE �YCZENIA  
SAMYCH RADOSNYCH CHWIL  

ORAZ POGODNYCH DNI PEŁNYCH SPOKOJU  
I WYGÓD,   BŁOGOSŁAWIE�STWA BO�EGO.  

�YJ NAM DŁUGO I SZCZ��LIWIE 
�YCZ� : 

CÓRKA I SYNOWIE Z RODZINAMI 
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NAJLEPSI W POWIECIE. 

10 marca w ZSP w Jasienicy odbył si� Półfinał Powiatu w mini piłce siatkowej. Po wywalczeniu mistrzo-

stwa Jasienicy, wyst�piła w nim równie� reprezentacja naszej szkoły. Chłopakom przyszło mierzy� si� z rówie-
�nikami z Czechowic, oraz Kóz . Oba spotkania zako�czyły si� zwyci�stwem Wieszcz�t, i tym samym ekipa z 

naszej szkoły awansowała do nast�pnego etapu rozgrywek. 

We wtorek, 18 marca, ponownie w ZSP w Jasienicy, rozegrany został Finał Powiatu Bielskiego w minipiłce 
siatkowej, w którym wyst�piły, oprócz naszej szkoły SP Pisarzowice, oraz SP nr 2 z Czechowic Dziedzic. Mecz 

z Pisarzowicami zako�czył si� zwyci�stwem Wieszcz�t 2:0, natomiast w pojedynku z Czechowicami o wygranej 

musiał zadecydowa� tie break. Po nerwowym secie mogli�my cieszy� si� ze zwyci�stwa i zdobycia Mistrzostwa 
Powiatu. Reprezentacja z ZSP w Wieszcz�tach otrzymała w nagrod� puchar, dyplom i złote medale, oraz co 

najwa�niejsze przepustk� do etapu rejonowego. 

A ten odbył si� w Czechowicach Dziedzicach, 15 kwietnia. W zmaganiach uczestniczyli mistrzowie powia-

tów: bielskiego – ZSP Wieszcz�ta, �ywieckiego SP 
Milówka i miasta Bielska Białej. Ostatecznie nasza 

ekipa uplasowała si� na drugim miejscu, powtarzaj�c 

wynik osi�gni�ty przed trzema laty. 
Kolejno�� : 

1. SP Milówka 

2. ZSP Wieszcz�ta 

3. SMS Rekord  

Zespół wyst�pił w składzie : 

Stoj� od lewej: Piguła Dawid, Szymala Kac-
per,M�drek Mateusz(kapitan), Piszczałka Kamil, Iz-

debski Konrad. 

Na dole od lewej: Kli� Mateusz, Brudny Daniel, 
Król Filip, Zahradnik Filip, Kukla Krystian. Na 

zdj�ciu brak Wojtka Gruszki. 
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W ZSP w Wieszcz�-
tach miała miejsce akcja 

„Kwiecie� - miesi�cem z 

Sudoku” w ramach, której 

wyłoniony został „Mistrz 

Sudoku”. Całe to przed-

si�wzi�cie pozwoliło nam 

ubiega� si� o Certyfikat 

Przyjaciela Matematyki.  

Doceniono trud, wysiłek 

uczniów i przyznano 

nam, �e matematyka jest 

obecna nie tylko na lek-

cji! Akcja odbywała si�
pod patronatem portalu 

matzoo.pl. Serdeczne po-

dzi�kowania wszystkim 

uczniom uczestnicz�cym 

w projekcie składa opie-

kun koła matematycznego - Katarzyna Karatnik. 
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Wyniki konkursu plastycznego organizowanego przez Przedszkole Pu-
bliczne w �wi�toszówce pt. „Rady na odpady”. 
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Gratulujemy: Justyna Waszczy�ska i Agata Gram

Odszedł   wspaniały nauczyciel, doskonały pedagog, społecznik,   
długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Iłownicy, 

a tak�e bardzo lubiany i ceniony  mieszkaniec Iłownicy.  
Odszedł, tak  szybko i niespodziewanie. 

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim 

�p. Dominika Du	niaka 

składaj�  
Wójt Gminy Jasienica 
Rada Gminy Jasienica  
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

Komitet Organizacyjny „Judytka – nowe spojrzenie na �wiat” z siedzib� w ZSP w Iłownicy, na podstawie 
zezwolenia OrS.5311.3.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku wydanego przez Wójta Gminy Jasienica, przeprowa-
dził zbiórk� publiczn�. Zbiórka odbyła si� 13.04.2014r. na terenie sołectwa Landek. Celem zbiórki było zebranie 
funduszy na rzecz rehabilitacji i zakupu sprz�tu rehabilitacyjnego dla Judyty Sadlik. Zbiórka publiczna odbyła 
si� przez sprzeda� cegiełek warto�ciowych. W wyniku zbiórki pozyskano kwot� 7004,04zł. Zbiórka nie została 
obci��ona �adnymi kosztami. Zebrane fundusze zostały wydatkowane, zgodnie z zezwoleniem, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Faktury z zakupu sprz�tu rehabilitacyjnego posiadaj� Pa�stwo Sadlik.  

Ogłoszenie prasowe ukazało si� w gazecie „Go�� Niedzielny”, na portalu www.jasienica 24.pl oraz opubli-
kowane w miesi�czniku „Jasienica”. 

Agnieszka Bronowska 

DRODZY CZYTELNICY! 

PODZI	KOWANIA KIERUJ	 WSZYSTKIM. Nie b�d� wypisywa� z osobna, �eby kogo� nie pomin��. 
DZI	KUJ	 �E CO
 SI	 ZMIENIŁO JU� NA ZAWSZE TUTAJ. Taka wielka akcja, dla tak małej Judytki.  
Osobi�cie do�wiadczyłam pełnej akceptacji. Bardzo si� ciesz�, �e miałam mo�liwo��  bli�ej pozna� po tym  wy-
darzeniu Łukasza z Iłownicy i Artura z Landeka. Porozmawia� z ich rodzicami. Wiem, �e mo�emy  teraz wza-
jemnie wspiera� si�, powymienia� swoimi prze�yciami, do�wiadczeniami. Nie jeste�my ju� tacy anonimowi, i 
nie wstydz� si� tego. To jest trudny temat, ludzie nie wiedz� jak zapyta�, boj� si� porozmawia�, a my tak do 
ko�ca nie wiemy co im powiedzie�, jak odpowiada�. Dlatego bez obaw zapraszam na  strony całej trójki i do-
wiedzie� si� bli�ej. Córki adres to www.judytka.pl, tam te� znajdziecie linki do stron Łukasza i Artura. Ten 
dzie� mo�e nie wszystko zmienił, ale na pewno co� zapocz�tkował, a co� zako�czył. Jeszcze raz dzi�kuj� wysy-
łam 
s�siadom bliskim i dalszym, ludziom starszym i młodszym, tych o których wiemy i o których nawet nam si� nie 
�niło. Wszystkim którzy wspieraj� nas. Tych którzy si� ujawnili i tym anonimowym, tym których znamy i jesz-
cze nie znamy.  Za ka�d� modlitw�, �wiadectwo, rozmow�, post, czas, ciepłe słowo, u�miech, podarunki, pieni�-
dze, akcje, normalno��, gorzkie słowa, prawdziwe  �ycie, wszystko co mobilizuje nas do działania, co sprawia, 
�e nie poddajemy si�.  

Podzi�kowania dla tych którzy nas lubi� b�d� nie lubi�, którzy si� z nami zgadzaj� lub nie, którzy trzymaj�
za nas kciuki lub nie. Wszystkich których spotykamy na naszej drodze, tych bardziej i mniej przychylnych, 
wszystko to sprawia �e mo�emy wci�� czu� si� normalnymi obywatelami tego �wiata. Najpi�kniejsze jest to, �e 
na �wiecie s� szale�cy, którzy nie patrz� tylko na czubek swojego nosa i s� tak blisko nas. Oni oddaj� cz��� sie-
bie bezinteresownie innym. Nawet je�li codziennie nie maj� ze sob�  bliskich relacji, to w takim momencie ł�cz�
swoje siły i działaj� z podwojon� moc�. Dzi�ki tej akcji Judytka je�dzi ju� specjalistycznym wózkiem rehabilita-
cyjnym, a w samochodzie korzysta z fotelika przeznaczonego dla dzieci z problemami. Dodatkowo zapłacili�my 
zaj�cia rehabilitacyjne. 

Rodzice Judytki z rodzin�. 

„ZŁAPANI W SIECI” 

9 kwietnia w Gminnym O�rodku Kultury w Ru-
dzicy odbył si� VI Przegl�d Teatrzyków Profilaktycz-
nych, organizowany przez Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Jana Pawła II z Rudzicy. W tym ro-
ku hasło przewodnie konkursu brzmiało „Złapani w 
sieci” i dotykało problemu niebezpiecze�stwa, jakie 
nios� ze sob� współczesne mass media. Zapropono-
wany temat zainspirował wiele grup teatralnych, dzi�-
ki czemu mo�na było zobaczy� przedstawiania w wy-
konaniu: ZSP z Maza�cowic, ZSP z Jasienicy, ZSP z 
Wieszcz�t, ZSP z Rudzicy, ZSP z Grod�ca i SP ze 

wi�toszówki.  

Wszystkie wyst�py przygotowane były na bardzo 
wysokim poziomie, przez co jury miało trudny orzech 
do zgryzienia. Młode grupy teatralne oceniane były 
przez trzyosobow� komisj�, w której skład wchodzili: 

poeta Juliusz W�troba, malarz Florian Kohut i Kata-
rzyna Je�owska-Kwa�ny, psycholog dzieci�cy. 
Ostatecznie pierwsze miejsce przyznane zostało ZSP 
z Wieszcz�t, natomiast pozostałe grupy otrzymały wy-
ró�nienia.  
 Zaprezentowane przedstawienia stały si� �wietn�
lekcj� dla wszystkich ogl�daj�cych. Pokazały, �e gry 
komputerowe, internet czy telewizja, cho� z pozoru 
wydaj� si� przyjemn� rozrywk�, mog� tak�e uzale�ni�
i sta� si� w rezultacie powa�nym zagro�eniem dla 
młodego u�ytkownika.  
 Dzi�kujemy za udział i zaanga�owanie wszystkim 
uczestnikom Przegl�du i zapraszamy za rok! 
Organizatorzy:     

Agnieszka  Hazuka-Włodarczyk 
 Patrycja Waliczek 

Katarzyna Dobija 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 
ZORGANIZOWANEJ W DNIACH 08.04.2014 – 15.04.2014r. 

PRZEZ SALWATORIA�SKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE. 

Na podstawie Decyzji Wójta Gminy Jasienica Nr OrS.5311.2.2014 z dnia 2 kwietnia 2014r., Salwatoria�skie 
Stowarzyszenie Hospicyjne zorganizowało, w ramach realizowanego przez szkoły Ogólnopolskiego Programu 
„Pola Nadziei 2014”, zbiórk� publiczn� w formie dobrowolnych datków do puszek kwestarskich. Zbiórka zosta-
ła przeprowadzona na terenie sklepów: „Polszlif” w Rudzicy, ST Market s.c Sebastian Frycz, Tomasz Gaszek   
w 
wi�toszówce i sklepu Nr 2 w Rudzicy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wilamowicach przez 
uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy pod opiek� nauczycieli.  

Zbiórk� przeprowadzono zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 
6 listopada 2003r. w sprawie przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami 
(Dz.U.Nr199, poz. 1047). 

Salwatoria�skie Stowarzyszenie Hospicyjne – organizator zbiórki publicznej oraz uczniowie szkół i ich 
opiekunowie za swoje czynno�ci nie otrzymali wynagrodzenia, zbiórk� przeprowadzono społecznie. 
Puszki kwestarskie otwierane były komisyjnie w obecno�ci trzech członków Zarz�du SSH. W zbiórce wzi�ło 
udział 105 uczniów pod opiek� 31 nauczycieli. 

• Szkoła Podstawowa w 
wi�toszówce - 612,50zł. 
• Gimnazjum w Rudzicy - 789,20zł. 
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzicy - 1.765,70zł. 

Kwota zebrana przez uczniów w czasie kwesty wyniosła 3.167.40zł. 
Fundusze uzyskane w drodze zbiórki publicznej przekazane zostały do Getin Noble Banku z przeznaczeniem na 
kontynuacj� budowy Stacjonarnego Hospicjum im. bł. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 10 w 
Bielsku-Białej. 
Bielsko-Biała, 05.05.2014r.           Prezes Zarz�du 

mgr Gra�yna Chor��y 

„POZNAJEMY EUROP�” 
25 kwietnia br. w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy 
odbył si� VIII Gminny Konkurs 
Wiedzy o Unii Europejskiej „ Po-
znajemy Europ�” dla uczniów szkół 
podstawowych naszej gminy. W 
konkursie uczestniczyło 19 
uczniów,  przedstawicieli siedmiu 
szkół – z Jasienicy, 
wi�toszówki, 
Maza�cowic, Grod�ca, Wieszcz�t, 
Mi�dzyrzecza i Iłownicy. Celem 
konkursu jest przybli�enie dzieciom 
tematyki zwi�zanej z Uni� Europej-
sk�, aktywizowanie uczniów do po-
znawania Europy, kształcenie umie-
j�tno�ci korzystania z ró�nych �ró-
deł. Uczestnicy konkursu pisali test, 
w którym mogli popisa� si� swoj� wiedz�. Poziom, jak co roku, był bardzo wysoki i wyrównany. 
Laureaci konkursu: 
I miejsce – Joanna Frycz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grod�cu, 
II miejsce – Anna Heczko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszcz�tach, 
III miejsce – Agata Ogrodzka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mi�dzyrzeczu,
IV miejsce – Joachim Adamiec z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maza�cowicach. 

Dru�ynowo I miejsce zaj�ł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszcz�tach, II miejsce - Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Maza
cowicach, a III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy

Gratulujemy wszystkim zwyci�zcom! Dzi�kuj� wszystkim uczestnikom konkursu za udział, a ich opieku-
nom za przygotowanie uczniów.  Do zobaczenia za rok! 

Organizator Konkursu 
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                                                                                            Jolanta Zienkiewicz 

XI MI�DZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI W KR�GU TWÓRCZO-
�CI HENRYKA SIENKIEWICZA I DANUTY WAWIŁOW 

8 maja, w ZSP Wieszcz�ta ju� po raz 
jedenasty odbył si� Mi�dzyszkolny 
Konkurs Recytatorski. W tym roku 
recytatorzy zmagali si� z tekstami 
Henryka Sienkiewicza (rok 2014 jest 
rokiem czytania dzieł tego pisarza)    
i Danuty Wawiłow. 
W jury zasiadły: 
• Danuta Korecka – poetka, 
• Bronisława Zubek – członkini 

Stowarzyszenia Towarzystwo Przy-
jaciół Bielowicka, 

• Agnieszka Bronowska – Dyrektor-
ka GOK Jasienica 

• Maja Suprun – aktorka Teatru Pol-
skiego w Bielsku-Białej, 

Wszystkim Paniom dzi�kujemy za 
obecno��, cenne uwagi i trudne zada-
nie oceny uczestników. Na konkursie 
zjawili si� uczniowie z okolicznych 
szkół, w tym roku pojawiły 
si� równie� reprezentantki SP 33 z 
Bielska-Białej. W kategorii klas I-III 
jury przyznało nast�puj�ce miejsca: 
I miejsce – Szymon Adamiec  
z  ZSP Maza�cowice 
II miejsce – Amelia Kukiełka  
z ZSP Maza�cowice 
III miejsce – Maksymilian Mazur  
 z ZSP Wieszcz�ta 
a w kategorii klas IV-VI: 
I miejsce – Ewelina Kido
  
ZSP Wieszcz�ta 

II miejsce – Julia Łaciok z ZSP Rudzica 
III miejsce – Julia Sojka z ZSP Rudzica 
Wyró�nienie – Aleksandra Grot z ZSP Maza�cowice 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i �yczymy dalszych sukce-
sów! Konkurs mógł odby� si� dzi�ki sponsorom, za ich wkład material-
ny i finansowy, który przeznaczony został przede wszystkim na nagro-
dy, dyplomy i pocz�stunek dla uczestników, serdecznie dzi�kujemy. 
Podzi�kowania składamy Spółce POLSZLIF Rudolf Budny z Rudzicy   
i wszystkim anonimowym darczy�com. 

Katarzyna Boronowska 
Danuta Macura

IV MIEJSCE JASIENICZAN NA WOJEWÓDZKICH 
rozgrywkach Coca-Cola Cup 2014 

  

W niedziel� 11 maja 2014 r. dru�yna z Gimnazjum w Jasienicy wzi�ła udział w roz-
grywkach na szczeblu wojewódzkim w Coca-Cola Cup 2014. 
Nasi piłkarze pod opiek� trenerów: Leszka Obracaja i Damian Zdolskiego wywalczyli 4 miej-
sce w tym presti�owym turnieju. 

Mecze finałowe rozegrały si� na boisku O�rodka Sportowego „Kolejarz” w Katowicach. Wo-

jewództwo �l�skie było czwartym, które wyłoniło swoich reprezentantów. Spo�ród 308 zgło-

szonych u nas szkół ,najlepsze okazały si� gimnazja z Kochanowic i Wodzisławia 
l�skiego. 

To wła�nie te dru�yny b�d� reprezentowa� województwo �l�skie w ogólnopolskim finale, 

który rozegrany zostanie 14 czerwca w Gdyni. Zwyci�zcy całego turnieju pojad� na obóz szko-

leniowy do Rzymu, gdzie trenowa� b�d� pod okiem specjalistów z Brazylii. 

Troch� szkoda, �e to nie nasza szkoła znalazła si� w�ród zwyci�zców. Mamy nadziej�, �e to 

wła�nie MY staniemy na podium za rok. 
jasienica24.pl 
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TURNIEJOWE TRADYCJE BRD W MAZA�COWICACH

4 kwietnia 2014 r. w ZSP w Maza�cowicach odbył si�
Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o 
Bezpiecze�stwie Ruchu Drogowego. W turnieju star-
towało pi�� najlepszych szkół powiatu bielskiego: SP 
nr 13 i 36 z Bielska-Białej, SP z Bronowa, Zabrzega       
i Maza�cowic. 
Uczestnicy musieli wykaza� si� wiedz� teoretyczn�     
i praktyczn�. W pierwszej cz��ci zawodnicy rozwi�-
zywali test składaj�cy si� z 30 pyta�, obejmuj�cych 
zagadnienia dotycz�ce zasad i przepisów o ruchu pie-
szych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w 
ruchu drogowym w tym 10 tzw. skrzy�owa�. 
W cz��ci praktycznej uczestnicy turnieju mieli okazj�
sprawdzi� swoje umiej�tno�ci jazdy po miasteczku ru-
chu drogowego i sprawno�ciowym torze składaj�cym 
si� z 6 przeszkód (np.: slalom, rynna, łezka). Na wy-
sokim poziomie była konkurencja w udzielaniu pierw-
szej pomocy. 
Dru�yna ZSP Maza�cowice w składzie Tomasz Fuchs, 
Mikołaj Kowalczyk i Bartłomiej Kozłowski okazała 
si� najlepsza zwyci��aj�c w pi�knym stylu we wszyst-
kich konkurencjach. Kolejny etap to zawody okr�go-

we, które odbyły si� 29 kwietnia w Gimnazjum w Ma-
za�cowicach. Okr�g to: powiat cieszy�ski reprezen-
towany przez szkoł� w Ko�czycach Wielkich, powiat 
pszczy�ski przez szkoł� w Mied�nej, a szkoła z Ujsół 
była przedstawicielem powiatu �ywieckiego. Powiat 
bielski reprezentowali SP nr 29 z Bielska-Białej i ZSP 
Maza�cowice. 
Turniej po raz pierwszy odbywał si� według nowych 
zasad, które dotyczyły zmian w składzie dru�yny. 
Obecnie dru�yna SP to dwie dziewczynki i dwóch 
chłopców. Tym razem nie było lepszych ni�: Sandra 
Majewska, Maja Jurzak, Tomasz Fuchs i Mikołaj Ko-
walczyk z ZSP Maza�cowice. Zwyci�stwo  
w zawodach okr�gowych było przepustk� do zawo-
dów wojewódzkich, które odbyły si� 17 maja w Cze-
ladzi. Tam dru�yna w składzie: Sandra Majewska, 
Dominika Tarnawa, Tomasz Fuchs i Mikołaj Kowal-
czyk mówi�c �argonem sportowym stan�ła na pudle 
zajmuj�c III miejsce. To du�y sukces naszej dru�yny   
i duma nie tylko dla naszej szkoły, ale tak�e dla Gmi-
ny Jasienica i powiatu bielskiego. 

Opiekun dru�yny Ewa Zeman 

Z MORZEM „ZA PAN BRAT” 
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AFRYKA... ZADZIWIAJ�CA I DZIKA. 

W dniu 14.05.2014 w Filii Gminnego 
O�rodka Kultury w Mi�dzyrzeczu Górnym  
odbyło si� spotkanie z podró�nikami: Wiolett�
Hutnik i Wojciechem Ilkiewiczem mieszka�-
cami Mi�dzyrzecza Górnego. Na imprezie 
mo�na było wysłucha� relacji z podró�y po 
Afryce, a tak�e zobaczy� pokaz zdj��: Afry-
ka... zadziwiaj�ca i dzika. W marcu bie��cego 
roku wrócili z pi�knego i fascynuj�cego 
„czarnego l�du”. Odwiedzili takie kraje jak: 
Republika Południowej Afryki, Namibia, Bot-
swana, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Uganda 
i Kenia. Dotarli tam gdzie indywidualnie 
przeci�tny turysta nie jest stanie dotrze�, ze 
wzgl�du na kłopoty z uzyskaniem wizy czy 
chocia�by ogromnymi opłatami za wjazdy do parków narodowych. Prze�yli kolejne przygody. Poznali nast�pne 
kraje egzotyczne, a przede wszystkim ludzi o innej wra�liwo�ci, kulturze, tradycji, egzystuj�cych w innych stan-
dardach �ycia, ale na pewno szcz��liwszych i bardziej �yczliwych innym. Afrykanie uto�samiaj� si� zawsze       
z plemieniem nie z krajem, w którym mieszkaj�. Tam gdzie pojawiaj� si� biali tury�ci wdziewaj� niezwykle 
barwne okrycia oraz wytwarzan� przez nich pi�kn� bi�uteri�, ta�cz�, pozuj� do zdj��, oczywi�cie chc�c za to 
pozyska� pieni�dze lub prezenty. Afryka�skie dzieci we wszystkich krajach niezwykle kochaj� piłk� no�n�. Na 
spotkaniu w "Chacie Mi�dzyrzecze" nasi globtroterzy, jak na ka�dym spotkaniu, opowiadali bardzo interesuj�co 
o wielu zwyczajach i ciekawostkach z  �ycia ró�nych plemion. Zafascynowani s� pi�knem krajobrazu zwiedza-
nego kontynentu, a przede wszystkim tamtejsz� faun� i flor�. Owocem ich safari fotograficznego s� spore zbiory 
zdj�� afryka�skich zwierz�t. We wrze�niu  podró�nicy ponownie wyje�d�aj� do Afryki. Czytelnicy ich ksi��ek 
maj� nadziej�, �e po powrocie zostan�  wydane  nast�pne dzienniki  z podró�y, na co czekaj� z niecierpliwo�ci�. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

BIEG FLORIA�SKI 
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GOSPODARSTWO SADOWNICZE W JASIENICY 

WALDEMAR FALKOWSKI 

43-385 JASIENICA 1025A 

TEL. 606956781 

W SEZONIE 2014 

OFERUJE DO SPRZEDA�Y HURTOWEJ I DETALICZNEJ 

TRUSKAWKI Z WŁASNEJ PLANTACJI 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

�

�

NOWO OTWARTE  
CENTRUM REHABILITACJI �WIAT ZDROWIA  

MAGDALENA CIACIURA
UL. KATOWICKA 3/5 34-300 BIELSKO-BIAŁA ( KOMOROWICE) 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZABIEGI Z ZAKRESU: 

 FIZYKOTERAPII, KINEZYTERAPII, MASA�U LECZNICZEGO, KOREKCJI WAD POSTAWY 

, TERAPI MANUALNEJ, ZAJ	� GRUPOWYCH PROZDROWOTNYCH I REHABILITACJI Z 

DOJAZDEM DO DOMU PACJENTA  

10 DNIOWY CYKL ZABIEGOWY JU� OD 160 ZŁ!!!

WYJ�TKOWA OFERTA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

-PAKIET REHABILITACYJNY 10 DNIOWY OD 115 ZŁ!!!

MASA� LECZNICZY OD 20ZŁ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I REJESTRACJA POD NUMEREM: 664 994 341

WWW.SWIAT-ZDROWIA.COM
�
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Du�y wybór wzorów i kolorów 

Grzegorz Moje�cik 
Łazy tel. 509 559 351�

� �
�

��
���������	
������	�����

�����������

• ��!����"#$"�
%&�$�"'($�
�&���)�*��"+��'&��
�",-��"+�

• ��!����"#$"�*!�&#.��
• (���"%!(/��&���)�*��0�
�

�5132�3��)!)�'B'�') �
https://www.facebook.com/rapidczyszczenie�

BIURO PODRÓ�Y „LIDIA” 
zaprasza na letni wypoczynek w 2014r. 

MORZE BAŁTYCKIE - pobyt 7 dni 
• Jastrz�bia Góra   16.08-22.08.2014r. Koszt 

całkowity 960 zł/os. Pokoje typu studio 
1,2,3,4 osobowe z łazienk�. Do morza ok. 300 m. 

• Karwia  27.08-02.09.2014r  Koszt całkowity 
880 zł/os.  Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienk�. 
Do morza ok.100 m.  

Zapisy przyjmuje: Lidia Sztwiorok 
tel. 692 405 825 lub 33/8152 916 

��
��USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO 

ZDZISŁAW TRYBUS 
UL. ZDROWOTNA 1249 

43-385 Jasienica 
Tel.: (33) 8152037 

603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 

♦ Usługi koparko-ładowark� J.CB. 

♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 

♦ Szamba z podł�czeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 

♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  

♦ Usługi d�wigowe do 18 t 
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ATRAKCYJNE 
CENY
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  W JASIENICY 
LESZEK OBRACAJ 

zaprasza do siedziby przy ul. Cieszy�skiej 291 I9���?�����(���	����������
	�J�

��������



><4-�@49-41@2�59?�29�� KREDYTY HIPOTECZNE 

><4-�@49-41@2��2�C3�5�4 KREDYTY SAMOCHODOWE

><4-�@49-41@2�12�D89@4
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PO�YCZKI EKSPRESOWE 

Telefon kontaktowy: Tel/fax 33 814 03 44,  601 818 841, 697 915 676 
www.obracaj.pl                                         biuro@obracaj.pl

�
� � � � � � � � � � � �

Rudzica  Centrum 
ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84
Poleca: 
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Zapraszamy 
Od poniedziałku do pi�tku    800 - 

1630

                                     sobota     800 - 1330
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Usługi : wszystkie przeróbki � gr�plowanie 
wełny �czyszczenie pierza
Sprzeda� wyrobów gotowych  
Kołdry antyalergiczne � z puchu  
� z pierza � do filcowania 
Promocja! Do ka�dej kołdry „jasieczek” 

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

www.galinska.com.pl
e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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Mi�dzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 
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RO�LINY RABATOWE I BALKONOWE, 
ZIOŁA 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY



�����	���
���� � 
��

���������������������������   ������
- dywanów, 

- tapicerki meblowej i samochodowej.  

SSSPPPRRRZZZEEEDDDAAA��� III WWWYYYMMMIIIAAANNNAAA OOOPPPOOONNN
III FFFEEELLLGGG

UUU���YYYWWWAAANNNYYYCCCHHH

Tel. 600 827 652

K W I A C I A R N I A  
W �WI�TOSZÓWCE

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 8

00
-18

00

sobota:                  8
00

-15
00 

niedziela                  12
00

-14
00 
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E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszy
ska  
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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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 �

� � �  � ! " ! � # $ % & � ' $ ( ) � * ! + � , $ - !  � $ ' ! � $ � . , ! / 0 � $ ' 1  � 1 � 2 � 3 2 � �

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 
PROWADZIMY CZ��CI DO ZETORÓW, 
CI�GNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14


��



Prof. dr hab. Jerzy Buzek – poseł do PE, premier RP w latach 1997-2001  

i przewodnicz�cy Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2011 wizytował 

niskoemisyjn�  stref� przemysłow�  oraz spotkał si� z przedsi�biorcami, 

samorz�dowcami i mieszka�cami z terenu gminy 

Potrójna uroczysto�� w Maza�cowicach 

�����������	
��������������������������
���	��������
�������� �������� � �!� ����� "������� ������� �	
������
����� �� #����!��� �
��� ��	� $����%� �������� �!�������

�&���������������%��'���(���	
����)�

�*��!�"
�+ ���+�$��������	��������

3

5

216


