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WYNIKI WYBORÓW 
DO SEJMU I SENATU W GMINIE JASIENICA

ZBIORCZE STATYSTYKI GŁOSOWANIA 
Liczba uprawnionych do głosowania 18017 
Liczba kart ważnych   10558 
Liczba głosów ważnych  10308 
Liczba głosów nieważnych  250 
Frekwencja     58,6% 
 

Nazwa 
Liczba 

zdobytych 
głosów 

Wynik wy-
borczy (% ) 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4086  39.64%  
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2366  22.95%  
Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 1046  10.15%  
Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 988  9.58%  
Koalicy jny Komitet Wyborczy Zjednoczona Le-
wica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 565  5.48%  

Komitet Wyborczy KORWiN 462  4.48%  
Komitet Wyborczy Partia Razem 409  3.97%  
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 386  3.74%  
 

MANDAT POSŁA W NASZYM OKRĘGU 
UZYSKALI: 

Z listy PiS: 
1. Stanisław Szwed - łącznie 46 220 głosów,  w naszej 

gminie 2630,  
2. Stanisław Pięta - łącznie 18 907 głosów,  w naszej 

gminie 359, 
3. Grzegorz Puda - łącznie 12 262 głosy, w naszej 

gminie  222,  
4. Jacek Falfus - łącznie 9 439 głosów, w naszej gmi-

nie 259, 
5. Kazimierz Matuszny łącznie 9 345 głosów, w na-

szej gminie 42, 
z listy PO 
6. Mirosława Nykiel - łącznie 26 927 głosów, w naszej 

gminie 122, 
7. Małgorzata Pępek - łącznie 11 733 głosy, w naszej 

gminie 173, 
8. Jerzy Jachnik - łącznie 11 654 głosy, w naszej gmi-

nie 458 startujący z Ruchu Kukiz '15  
9. Mirosław Suchoń - łącznie 13 357 głosów, w naszej 

gminie 423 z Nowoczesnej.  

MANDAT SENATORA UZYSKAŁ: 

Andrzej Kami ński z PiS – łącznie 93299 głosów. 

Nazwa jednostki 
Liczba 

uprawnio 
nych 

Liczba 
wydanych 

kart 

Frekwencja 
(% ) 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Wieszczętach  Bielowicko,  

888 481  54.17%  

Gminny Ośrodek Kultury  w Jasienicy  
Filia w Bierach 

1026 671  65.40%  

Zespół Szkolno-Przedrzedszkolny  
w Grodźcu 980 558  56.94%  

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
 w Iłownicy 

789 415  52.60%  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasie-
nicy 

1701 967  56.85%  

Urząd Gminy w Jasienicy 1772 1013  57.17%  
Budynek sportowo-kulturalny w Jasie-
nicy 

687 420  61.14%  

Ochotnicza Straż Pożarna w Landeku 461 244  52.93%  
Gminny Ośrodek Kultury  w Jasienicy 
 filia w Rudzicy 1416 851  60.10%  

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
 w Rudzicy 

881 517  58.68%  

Szkoła Podstawowa w Świętoszówce 
filia Łazy 

702 415  59.12%  

Gminny Ośrodek Kultury  w Jasienicy  
filia Mazańcowice 1050 695  66.19%  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Mazańcowicach 

831 488  58.72%  

Ochotnicza Straż Pożarna 
 w Mazańcowicach 

931 601  64.55%  

Budynek Kulturalno-sportowy w Mię-
dzyrzeczu Dolnym 875 480  54.86%  

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
 w Międzyrzeczu Górnym 

800 495  61.88%  

Gminny Ośrodek Kultury  w Jasienicy 
 filia w Międzyrzeczu Górnym "Chata 
Międzyrzecze" 

1160 698  60.17%  

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Roztropicach 

573 276  48.17%  

Zespół Szkolno-Przedrzedszkolny  
w Świętoszówce 

494 273  55.26%  

Na postawie www.pkw.gov.pl 

Wydawca miesięczn ika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasien ica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.p l; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: b raldo@interia.p l;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, u l. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcy jnego. Za treść reklam i og łoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
9. października uczestniczyłem w obchodach Dnia Nauczyciela. Za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze siedemnastu nauczycieli zostało uhono-
rowanych nagrodą wójta. Nagrodzono także dziesięciu dyrektorów szkół. 

WYRÓŻNIENIE 

W Centrum Kongresowym w Katowicach 12. października, rozpoczą ł się V Eu-
ropejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na który zostałem zapro-
szony. Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, z rąk prezesa 
Regionalnej Izby Gospodarczej, a zarazem wiceprezesa Izby Krajowej - Tadeusza 
Donocika oraz wicepremiera Janusza Steinhoffa, dane mi było odebrać wyróż-
nienie dla gminy Jasienica - „Samorząd, który wspiera MŚP” , za wspieranie 
inicjatyw w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. 

W województwie ś ląskim takie wyróżnienie przyzna-
ne zostało również gminie Godów. Podczas tej uro-
czystości wręczono mi także tytuł "Lidera, który 
wspiera MŚP" , za co bardzo serdecznie dziękuję. 

SPOTKANIE W KURII BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 

14. października w Kurii Bielsko-Żywieckiej, odbyło 
się kolejne spotkanie parlamentarzystów i samorzą-
dowców, podczas którego profesor Idzi Panic wygło-
sił wykład: "Całun Tury ński. Gdy nauka i wiara 
idą w parze" Bardzo dziękuję księdzu biskupowi or-
dynariuszowi, za podjęcie inicjatywy spotkań w ra-
mach duszpasterstwa parlamentarzystów i samorzą-
dowców, które pozwalają nam na poszerzenie wiedzy 
z tej dziedziny. 

JUBILEUSZ SZKOŁY W MAZAŃCOWICACH 

14. października obchodziliśmy 25-lecie istnienia Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Ma-
zańcowicach.  Jubileusz rozpoczęcia pracy dydaktycz-
no-wychowawczej w tej placówce, był okazją do 
wspomnień od początków powstania - do czasów 
obecnych. Trzeba powiedzieć, że budowa rozpoczę ła 
się w 1986 roku, a zakończyła w zeszłym roku. To 
prawie 30 lat. Na ten kompleks składają się zabudo-
wania, infrastruktura i tereny zielone. Obiekt ten daje 
możliwości dydaktyczne, jedne z lepszych na terenie 
byłego województwa bielskiego. 

SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE 

17. października, siedemdziesięciolecie istnienia ob-
chodziło Koło Łowieckie "Hubertus". Obchody roz-
poczęto od uroczystej Mszy Świętej sprawowanej      
w kościele parafialnym w Międzyrzeczu Górnym. 
Serdecznie gratuluję wszystkim członkom tego koła,  
z tytułu pożytecznej działalności i osiągnięć. Życzę, 
by następne jubileusze przebiegały w równie dostojnej 
atmosferze i przynosiły satysfakcję członkom i sympa-
tykom koła. 

FESTIWAL CHÓRÓW „GAUDE CANTEM” 

W kościele Ewangelicko-Augsburskim, 17. paździer-
nika odbył się koncert chórów w ramach festiwalu 
"Gaude Cantem". Księdzu proboszczowi bardzo ser-

decznie dziękuję za udostępnienie świątyni i wielką 
przychylność dla tego typu działalności. Dziękuję 
wszystkim występującym, za te wspaniałe chwile z 
muzyką i ewangeliczną refleksją, którą chórzyści ura-
czyli wszystkich słuchaczy. 

DZBAN ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO 

20. października uczestniczyłem w bardzo pięknej 
uroczystości wręczenia nagród "Dzban Św. Jana Kan-
tego", przyznawanej przez Caritas Diecezji Bielsko-
Żywieckiej osobom, które mają wielkie zasługi w nie-
sieniu pomocy potrzebującym. Nominowaną z naszej 
gminy, była pani Elżbieta Mżyk z Rudzicy. Uroczy-
stość rozpoczęła się uczestnictwem w Mszy Świętej, 
w kęckim kościele. Dalsza część miała miejsce w 
Domu Kultury w Kętach, gdzie wręczone zostały wy-
różnienia i podziękowania osobom niosącym pomoc 
drugiemu człowiekowi. 

DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE 

23. października  w Bielskim Centrum Kultury odbyła 
się doniosła uroczystość, związana z środowiskowym 
Domem Samopomocy CENTRUM w Bielsku -Białej, 
który obchodził 25-lecie swojego istnienia. W czterech 
placówkach organizowane są zajęcia dla ponad stu 
osób, o różnym stopniu upoś ledzenia umysłowo-
ruchowego. Z tego tytułu kieruję bardzo serdeczne 
podziękowania zarówno do wszystkich pracowników 
jak i pani dyrektor, za realizację zajęć, całą edukację i 
objęcie opieką również osób z gminy Jasienica. Lu-
dzie ci znaleźli tam swoje miejsce, swój świat i przy-
jazne osoby, które służą im oraz ich rodzinom na róż-
nych płaszczyznach. Dlatego chcę również pogratulo-
wać z okazji 25- lecia działalności tej jakże pożytecz-
nej placówki. 

SPRAWY GOSPODARCZE I ORGANIZACYJNE 

       Na dzień dzisiejszy, kończymy remonty cząstko-
we dróg.  Jesteśmy w trakcie przygotowań do projektu 
budżetu na przyszły rok, jak również przygotowań do 
przyszłorocznych inwestycji. Jesteśmy w trakcie przy-
gotowania materiałów, by rada gminy mo-str. 4 

str  
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gła podjąć uchwały  w sprawie wysokości stawek po-
datkowych na przyszły rok.  Wiele będzie zależało od 
tego jakiej wielkości otrzymamy subwencję oświato-
wą i od nakładów jakie będziemy musieli przeznaczyć 
z budżetu gminy na oświatę. To będzie miało wpływ 
na poziom inwestycji rozwojowych, które będziemy 
realizować. Wiemy, że palącym tematem jest wyko-
nanie dwóch mostów, na które kosztorysy sięgają 
dwóch milionów złotych. To duże obciążenie budże-
towe. 

PROGRAMY TRANSGRANICZNE 

W ramach tego chcemy pomóc parafii Mazańcowice 
w remoncie kościoła. W tej materii spotkałem się z 
pastorem w Orłowej, aby omówić temat pozyskania 

funduszy z programu transgranicznego i napisania 
wniosku, opracowania dokumentacji i aplikowania o 
środki na zachowanie dziedzictwa kulturowego po obu 
stronach granicy. W tym zakresie pastor z Orłowej był 
w Mazańcowicach, wizytował parafię, a następnym 
krokiem będzie wyjazd ks. proboszcza z Mazańcowic 
do Orłowej, by dopełnić wszystkie wymogi w tym za-
kresie. Nadzieję budzi fakt, że tamtejszy starosta jest 
również zainteresowany rozwojem wzajemnych kon-
taktów z naszą gminą. O postępie prac w tym zakresie, 
będę na bieżąco informował. 

                         Dziękuję za relacje 

                      R. Bożko 

  

WYRÓŻNIENIE ZA WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Gmina Jasienica została Laureatem Progra-
mu „Samorząd, który wspiera MŚP” a wójt Ja-
nusz Pierzyna – „Liderem, który wspiera MŚP”. 
Nagrody wójt odebrał podczas uroczystej sesji 
Sejmiku Województwa Ś ląskiego w Gmachu 
Sejmu Ś ląskiego w Katowicach.  

Tymi nagrodami gminę Jasienica i wójta Ja-
nusza Pierzynę uhonorował V Europejski Kon-
gres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jaki 
odbył się w poniedziałek 12 października w 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym w 
Katowicach. Gmina Jasienica otrzymała nagrodę 
za stworzenie małym i średnim przedsiębiorcom 
warunków korzystnych do prowadzenia działal-
ności gospodarczej oraz szczególne zasługi we 
wspieraniu rozwoju sektora MŚP.  

Radni Sejmiku Ś ląskiego, doceniając rolę, 
jaką w rozwoju regionu odgrywa samorząd, za-
równo terytorialny, jak i gospodarczy, postano-
wili uhonorować zwycięzców konkursu podczas 
uroczystej sesji. W całym województwie ślą-
skim tą zaszczytną nagrodą oprócz Jasienicy zo-
stała wyróżniona jeszcze tylko gmina Godów.  

Tegorocznym tematem wiodącym kongresu 
była „Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla 
gospodarki”. Jak co roku wydarzeniu towarzy-
szyły Targi Usług i Produktów dla Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw „Biznes Expo” oraz 
właśnie program „Samorząd, który wspiera 

MŚP”, nagradzający najlepsze jednostki samorzą-
du terytorialnego. Kongres, którego organizatorem 
jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 
a jednym ze współorganizatorów Uniwersytet Ś lą-
ski, stanowi platformę wymiany poglądów i do-
świadczeń, wpisaną już na stałe w tradycję euro-
pejskich wydarzeń gospodarczych.  

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
honorowym patronatem objęła Komisja Europej-
ska, a wysokim patronatem – Parlament Europej-
ski. Wydarzenie jest współfinansowane z budżetu 
samorządu Województwa Ś ląskiego.  

(UG) 
 
 
 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna odbiera nagrodę 
 z rąk prezesa katowickiej RIG Tadeusza Donocika  

i przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej  
Janusza Steinhoffa.  
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RAZEM OD PONAD 50 LAT 
W środę 28 października na sali widowiskowej 

GOK-u, gratulacje świętującym małżeńskie jubileusze 
parom, złożył wójt Janusz Pierzyna.  

Sześć par świętowało 60-lecie zawarcia małżeń-
stwa, pozostałe – 50-lecie. Kwiaty, upominki, gratula-
cje, życzenia oraz medale, przyznane przez Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę parom małżeńskim z terenu 
gminy Jasienica, wręczył wójt Janusz Pierzyna. Do 
gratulacji oraz życzeń długich lat wspólnego życia w 
zdrowiu i rodzinnym szczęściu dla jubilatów dołączyli 
się zastępca wójta Krzysztof Wieczerzak oraz kierow-
nik USC Katarzyna Szczypka. Wśród uhonorowanych 
znalazł się przewodniczący Rady Gminy Jasienica Jan 
Batelt wraz z małżonką , którzy obchodzą w tym roku 
50-lecie ślubu. Przy słodkim poczęstunku i w miłej 
atmosferze wszyscy wspominali historie sprzed lat.  

  W tym roku medale prezydenta za długoletnie 
pożycie małżeńskie odebrali:  
Paulina i Jan Batelt z Jasienicy,   
Gertruda i Adam Baron z Wieszcząt,  
Anna i Jan Błahut z Mazańcowic,  
Eryka i Bronisław Białucha z Jasienicy, 
Franciszka i Rudolf Duława z Rudzicy,  
Stanisława i Ferdynand Dziendziel z Jasienicy, 
Maria i Józef Feruga z Rudzicy,  
Waleria i Henryk Francuz z Międzyrzecza D.,  

Wanda i Robert Grudzień z Bierów,  
Kazimiera i Ryszard Grudzień z Jasienicy,  
Maria i Stefan Iskrzyccy z Rudzicy,  
Anna i Józef Januś z Roztropic,  
Monika i Leon Janusz z Mazańcowic,  
Marta i Bogdan Kapuściok z Grodźca,  
Maria i Franciszek Kidoń z Landeka,  
Maria i Karol Kopeć z Rudzicy, 
 Barbara i Otto Kukla z Bierów,  
Helena i Franciszek Kusak z Międzyrzecza G.,  
Alfreda i Julian Kwaśniak z Grodźca,  
Krystyna i Władysław Macura z Łazów,  
Wanda i Jan Madzia z Rudzicy,  
Stanisława i Franciszek Maśka z Międzyrzecza D.,  
Jadwiga i Stanisław Matuła z Mazańcowic,  
Janina i Fryderyk Recman z Bierów,  
Zofia i Jan Suława z Mazańcowic,  
Paulina i Fryderyk Paszek z Mazańcowic,  
Janina i Józef Tokarscy z Mazańcowic,  
Helena i Stefan Tomczyk z Mazańcowic,  
Jadwiga i Otton Wiśniańscy z Międzyrzecza G.,  
Agnieszka i Bolesław Wrona z Grodźca, 
Maria i Antoni Ząbek z Rudzicy.  
Na koniec szanowni jubilaci wysłuchali kapeli regio-
nalnej „Dudoski” działającej przy Fili GOK w Między-
rzeczu Górnym 

www.jasienica.pl 

WSPOMNIENIE O BOHATERZE 

W przededniu Wszystkich Świętych uczczono pamięć plu-
tonowego Edwarda Andrzeja Biesoka „Edka”, pochodzą-
cego z Mazańcowic żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, 
który zginął podczas starcia z oddziałem MO w 1946 r.  
W imieniu władz gminy Jasienica wieniec na grobie boha-
tera na cmentarzu w Mazańcowicach złożył zastępca wójta 
Krzysztof Wieczerzak. W uroczystości wzię li udział rów-
nież I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla, wicemar-
szałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, za-
stępca komendanta policji w Bielsku-Białej mł. insp. 
Krzysztof Gałuszka oraz przedstawiciele wojska i straży 
pożarnych.  
Przypomnijmy, plut. Edward Biesok, pseudonim „Edek” 
urodził się w 1927 r. w Mazańcowicach. W czasie okupa-
cji został usunięty ze szkoły za manifestacyjnie niechętny stosunek do Niemców. Jego rodzice odmówili podpi-
sania Volkslisty, w konsekwencji Edward w wieku 13 lat został wywieziony na roboty do Rzeszy. W Cottbus 
pracował przy żywicowaniu drzew, uciekł jednak i ukrywał się w rodzinnym domu. Po utworzeniu PRL jesienią 
1945 r. dołączył do oddziału legendarnego por. Henryka Flame „Bartka”. Na jego rozkaz w styczniu i lutym 
1946 r. zorganizował własną ośmioosobową grupę bojową, która rozpoczę ła działalność w marcu.  
W ciągu dwóch miesięcy partyzanci przeprowadzili kilkanaście akcji, przede wszystkim upominawczych w sto-
sunku do aktywnych członków PPR oraz aprowizacyjnych. Zginą ł podczas zwycięskiej dla partyzantów potycz-
ce na Błatniej z plutonem operacyjnym MO z Katowic 13 maja 1946 r. W 2013 r. szczątki Edwarda Biesoka zo-
stały ekshumowane z mogiły żołnierskiej na Błatniej i złożone w grobie w Mazańcowicach. Grób Edwarda Bie-
soka jest jednocześnie symboliczną mogiłą pięciu poległych żołnierzy jego oddziału.  

www.jasienica.pl 
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Jasienica, dnia 30 października 2015r. 

OGŁOSZENIE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jasienica 

 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.) 
  

zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Jasienica, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
 

w dniach od 9 listopada 2015r. do 8 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica,  
Jasienica 159, pokój nr 104 (I pi ętro) : 
• w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 10 00 do 1500,  
• we wtorki w godz. od 11 00 do 1600,  
• w piątki w godz. od 8 00 do 1300. 
• oraz na stronie internetowej Urz ędu Gminy Jasienica www.jasienica.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu  2 grudnia 2015r. / środa/ o godz. 10 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Jasienica, w Sali Sesyj-
nej nr 113 (I pi ętro). 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 cytowanej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.  
Uwagi do projektu studium, nale ży składa ć na piśmie do Wójta Gminy Jasienica na adres                      
Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy                
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 201 5r. 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postę-
powaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany stu-
dium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i w terminach 
podanych powyżej. 
Stosownie do art. 39 ust. 1, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235,  
z późn. zm.), zainteresowani mogą wnosić uwagi do wyżej wymienionego projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica oraz wnioski i uwagi 
do prognozy oddziaływania na środowisko.   
Wnioski i uwagi do prognozy nale ży składa ć: w formie pisemnej, ustnie do protokołu  
w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia  
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013r. poz. 262 z późn. zm.) w terminie  
do dnia 29 grudnia 2015r. na adres Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 lub adres  
e-mailowy: sekretariat@jasienica.pl. Prosimy o zatytułowanie e-maila: "uwagi do prognozy". 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Wójt Gminy Jasienica 

mgr inż. Janusz Pierzyna 
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200 LAT WYNALAZKU BOŻKA
W piątkowe popołudnie 9 października w sali widowi-
skowej GOK w Jasienicy odbyła się sesja poświęcona 
Józefowi Bożkowi, genialnemu wynalazcy wywodzą-
cemu się z Bier w gminie Jasienica.  
Okazją do tego była, mijająca w tym roku, dwusetna 
rocznica prezentacji przez wynalazcę pojazdu, napę-
dzanego silnikiem mechanicznym. Józef Bożek był 
konstruktorem, mechanikiem i wynalazcą, urodził się 
w Bierach w obecnej gminie Jasienica. Kształcił się w 
niemieckim gimnazjum w Cieszynie, następnie w 
Brnie i w Pradze, gdzie stworzył swoje wynalazki. W 
1851 r. zbudował swój pierwszy wóz, poruszany ma-
szyną parową, zaś w 1817 r. pierwszą łódź parową. 
Spotkaniu towarzyszyła promocja książki „Józef Bo-
żek (1782-1835). Genialny wynalazca z Bierów w 
świetle wybranych materiałów”, redakcji Józefa Króla 

i Mariusza Makowskiego wydanej przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Jasienica.  
Mariusz Makowski, opowiadał o czasach, w jakich żył 
i tworzył Józef Bożek. Następnie reżyser i aktor Bogu-
sław Słupczyński przedstawił fragmenty dwóch pozy-
cji z literatury poświęconych Józefowi Bożek, "Czaro-
dziej” (z książki "Nieznany kraj") Zofii Kossak-
Szatkowskiej oraz krótkie opowiadanie, które poświę-
cił mu Gustaw Morcinek. W przedstawieniu artystycz-
nym wystąpiła młodzież z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Grodźcu oraz zespół „Bierowianie” 
w piosence „Beskidzki Wiatr”.  
Organizatorami spotkania były Macierz Ziemi Cie-
szyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu, Koło 
w Grodźcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.  
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ... 
14. października to szczególny dzień dla pracowni-
ków oświaty. Oprócz podziękowań i życzeń kiero-
wanych do nauczycieli za ich trud wkładany każdego 
dnia w pracę z młodymi ludźmi, stanowi również do-
skonałe tło do refleksji, zadumy i wspomnień...  
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, były 
wyjątkowe dla całej społeczności mazańcowickiej. 
Tego dnia bowiem świę towano 25-lecie szkoły w 
Mazańcowicach. Uroczystości rozpoczę ły się poran-
ną Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem św. Ma-
rii Magdaleny w Mazańcowicach odprawioną przez 
ks. prałata Pawła Grzędziela, ks. proboszcza Piotra 
Grochowieckiego oraz ks. Grzegorza Gawła. Ksiądz 
proboszcz w trakcie wygłaszania homilii, nie tylko 
nakreś lił rys historyczny szkoły, ale przede wszyst-
kim docenił trud i zaangażowanie osób związanych 
budową nowej placówki. W pięknych słowach ują ł 
także pracę nauczycieli, która daje mnóstwo radości i 
satysfakcji oraz wymaga ogromnej odpowiedzialno-
ści, za kształtowanie postaw młodego pokolenia.  
Po zakończonej Mszy Świętej zaproszeni goście, dy-
rekcje szkoły podstawowej oraz gimnazjum, nauczy-
ciele    i uczniowie obu placówek udali się do szkol-
nej sali gimnastycznej na dalszą część obchodów. 
Zgromadzonych powitały: Agata Czauderna – Dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowi-
cach oraz Iwona Śliwa – Dyrektor Gimnazjum w 
Mazańcowicach. Następnie zaproszono gości do 
obejrzenia projekcji multimedialnej, w której jej au-
torka Marta Ostrawska-Belter nawiązała do czasów 
sprzed 25 lat. Całość dopełniały komentarze lektora 
Bartłomieja Krótkiego. Pokaz slajdów przywołał w 
pamięci widzów piękne wspomnienia i dostarczył 
wielu wzruszeń.  
Dyrektorki szkół podziękowały w szczególny sposób 
osobom, które miały znaczący wpływ na rozwój 
szkoły w ostatnich latach, członkom Społecznego 
Komitetu Budowy Szkoły z jego przewodniczącym 
panem Tadeuszem Kusiem na czele.  
W trakcie obchodów 25-lecia istnienia szkoły nie 
mogło zabraknąć uczniów, którzy  zaprezentowali 
program artystyczny, przygotowany przez nauczycie-
li i uczniów obu szkół, pod opieką Marzeny Muzyki 
oraz Renaty Kosmy. Scenariusz przedstawienia został 
przygotowany przez: Katarzynę Dębińską-Zwięczak 
oraz Natalię Chrobak-Lis. Nie zabrakło też pokazu 
umiejętności artystycznych najmłodszych wycho-
wanków naszej palcówki, czyli grupy przedszkolnej, 
przygotowanej przez Dorotę Kupkę i Dagmarę  
Urbańską. Co do jednego, wszyscy byli zgodni - 
młodzi adepci sztuki fantastycznie podołali powie-
rzonym im rolom. Wszystko to, dopełniał wyjątkowo 
kreatywny wystrój, między innymi tarcze szkolne 
nawiązujące do dawnych lat. Nieoceniona była tutaj 
wielogodzinna praca pań dekoratorek: Iwony Gawlas 
i Darii Łukaszewskiej.  
Po występach dzieci przyszedł czas na przemówienie Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny. Ponownie 
nawiązał do początków budowy szkoły. Wymienił ogromne zasługi radnego Franciszka Handzla oraz 
członków Społecznego Komitetu Budowy szkoły i złożył na ręce dyrekcji tabliczkę upamiętniającą ten wy-
jątkowy jubileusz. Głos zabrali również przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciele społeczności 
lokalnej: KGW, OSP, Koła  Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Ten dzień, z całą pewnością , na długo zapadnie w naszej pamięci, nie tylko ze względu na uroczysty i pod-
niosły charakter jubileuszu, ale także z powodu przywołanych wspomnień.  

Natalia Chrobak-Lis 
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… Z   G Ó R K I … 
Lipa 

  
Ten rzeczownik ma kilka znaczeń. Zajmę się jed-

nak dzisiaj, zorganizowanym już po raz 33. Ogólno-
polskim Przeglądem Dziecięcej i Młodzieżowej Twór-
czości Literackiej, o takiej właśnie nazwie. Organiza-
torem jest niezmiennie Osiedlowy Klub BEST w Biel-
sku-Białej.  

Jest to konkurs niezwykły, bowiem jest aż stu 
równorzędnych laureatów, a najważniejszą nagrodą 
dla wszystkich jest, pięknie wydany, almanach z na-
grodzonymi pracami. Nie chodzi bowiem w tym Prze-
glądzie o to, by wyzwalać w młodych ludziach nie-
zdrową rywalizację, ale by uwrażliwiać na piękno, 
stwarzać możliwość kontaktów młodych twórców, 
którzy zjeżdżają się każdego roku w październiku, na 
Złote Łany, by wziąć udział w niezwykłej, całodzien-
nej imprezie finałowej, podczas której pan Prezydent 
Miasta wręcza dyplomy z nagrodami, jest występ 
atrakcyjnej gwiazdy, są też wielogodzinne warsztaty 
literackie dla uczestników prowadzone przez jurorów, 
a przede wszystkim bezpośrednie spotkanie młodych, 
wyjątkowych ludzi próbujących pisać, wymiana do-
świadczeń, zawiązują się przyjaźnie, a z laureatów  
LIPY wyrósł już niejeden znaczący poeta, prozaik, czy 
dramaturg. 
 W tym roku na LIPĘ nadesłano 1275 tekstów – z 
całego kraju: z wielkich miast i z maleńkich wiosek, z 
północy, ze wschodu i z zachodu. Laureaci przyjechali 
z nauczycielami oraz z rodzicami przejęci, wzruszeni 
– jak na wielką przygodę…  

Przyjechali zewsząd, tylko nie z …naszej gmi-
ny! A przecież informacje o przeglądzie ukazują się w 
prasie, w Internecie na długo przed terminem nadsyła-

nia prac. A i po każdej LIPIE 
są relacje z imprezy w tychże 
środkach masowego przekazu. 

Serce rośnie, gdy przyjeż-
dża polonistka z kilkuosobo-
wym „stadkiem” laureatów z 
maleńkiej wiejskiej szkoły, ale 
i z wielotysięcznego miasta… I tu smutna refleksja: 
gdzie są poloniści z naszej Gminy??? Przecież do 
ich obowiązku nie należy tylko „odbębnienie” po-
trzebnej ilości godzin, ale także (a może przede 
wszystkim) indywidualne podejście do ucznia, zwra-
canie uwagi na wrażliwe dzieci, stwarzanie możliwo-
ści rozwijania talentów…  

Możliwe, że Panie Polonistki się obrażą na to, co 
tu wypisują , ale niech się obrażają, jeśli tylko w przy-
szłym roku zaowocuje to tym, że poinformują dzieci o 
przeglądzie, zmobilizują życzliwie do spróbowania 
napisania konkursowych prac, pochylą się nad tymi 
najzdolniejszymi i wybiorą najlepsze utwory, aby je 
wysłać na LIPĘ… A ja nie będę już tym zgorzkniałym 
jurorem, z dwudziestoletnim stażem, daremnie szuka-
jącym „swoich”, a z satysfakcją będę nagradzał na-
szych raczkujących literatów… (nie wiedząc, oczywi-
ście, które to prace, bo jurorzy otrzymuję je do oceny 
oznaczone tylko godłami). 

Tym większe gratulacje składam jedynej 
przedstawicielce naszej Gminy, Karolinie Karkosz-
ce, ze Świętoszówki, uczennicy III klasy Gimnazjum 
w Jasienicy, która znalazła się w gronie laureatów te-
gorocznej LIPY!!! Może Karolina stanie się  tą 
pierwszą jaskółką, która jednak wiosnę uczyni??? 

Juliusz Wątroba 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jasienicy 

serdecznie ZAPRASZA  na 

BAL    SYLWESTROWY 
2015/2016.                                        

Zabawa odbędzie się w Sali GOK przy 
Urzędzie Gminy w Jasienicy.  

Początek godz.19.00. Zabawę uświetni 
zespół ‘’DYNAKORD’’ z Rudzicy.                                   

Bogate menu, miła obsługa,  
wspaniała zabawa.                                                                                            

Cena  -  270.-zł  od pary.                        
Zapisy pod nr telefonu – 693 066 685   
lub  33 8152 597  oraz  691 030 773. 

 

Koło Gospodyń w Bierach  
serdecznie zaprasza na 

 

BAL SYLWESTROWY 
 

który odbędzie się 31 grudnia 2014r. 
o godz. 1900 w sali GOK w Bierach. 
Do tańca przygrywać Będzie  zespół  

a ‘’To My” z Rybnika 

Kuchnia domowa  
Promocyjna cena biletu 260 zł od pary. 

Zapisy telefoniczne: 33 815 28 24  
33 815 28 78 
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KLEPETNICE. 

Witóm piyknie! 
Tak już je na tym świycie, sóm ludzie i ludziska, jedni 
dobrzy, a drudzy przemóndrzali i ciekawi. Dojś majóm 
swoji starości, z kieróm se rady ni mogóm dać, ale ra-
dzi  dowiadujóm się, kaj co nowego na dziedzinie abo, 
łu sómsiada. Chcóm wiedzieć za co se kupił auto, a to 
zaś majóm starość skónd wziyli Piegzowie pinióndze 
na wczasy, a za co Ferda z Alojzym pije, a to zaś sóm 
ciekawi, czymu tak hónym Cybulowo cera sie wydo-
wo – isto jóm góni. I tak łod rana do wieczora rozmy-
ślajóm, chocioż z tego nic ni majóm, a kaj by tak trzeja 
było pumóc w nieszczyńściu, niejednymu podać ryn-
ke, doradzić móndrze, tam ich ni ma. Tak już było, je i 
bydzie na tym świycie. Byłech niedowno w jednej 
dziedzinie i przypadkowo słyszołech, jak trzy baby ło-
powiadały. A to byście sie łuśmioli, mógłyby grać w 
kabarecie, taki to były artystki. Jedna prawi: 
- Toch cie downo nie widziała, wyglóndosz jak ło-
siemnostka. 
- Ty se błozna nie rób, dyć już bydym mieć szter-
dziestke. 
- Na dyć nie godej, wyglóndosz jak byś miała dwacet-
piyńć. 
I tak baby dały się do rzeczy ło chorobach, ło pogo-
dzie, ło świycie, i polityce, ło muzyce i ło modzie,  
a nejwiyncyj to ło chłopach jako z nimi to łutropa.  
Piyrszo prawi: 
- Jo nikogo nie łobrzóndzóm, ani też nie łobszmaru-
jym, ale wóm to przeca powiym, co sie wczora łu Ki-

doniów stało. Krawal taki ja-
kich mało. Kidonia przeca 
dobrze znocie, przyszeł 
wczora nagrzmocóny, już 
przed chałpóm sie zatoczoł i 
przewrócił sie do skrzyni, 
kiero wedle chałpy stoła. A 
potym, godóm wóm babecz-
ki, bili sie z babóm jak dwa 
wieprze, łón jóm zdzielił ha-
dróm przez łeb, łóna go ługryzła w rynke. Z takim 
chłopym, moji drogi żyć łokropno je łudrynka.  
- Jo, zaczyła zaś wóm jedna, z moim chłopym do-
brzech żyła, jyny roz, wóm godóm szczerze, żech sie z 
Franckym fest pobiła strzeliłach go przez łeb hokym, 
że mioł biyde sie spamiyntać.  
I tak baby fórt godały, a godziny łuciykały. Naroz jed-
na sie nazdała, co tóm sztyrycatke miała, że przeca mo 
iś do fryzjera, bo ło wyglónd dbać trzeja. Ledwo pore 
kroków zrobiła, ty dwie zaroz tak rzóndziły. 
- Do fryzjera iś ji trzeja, stare pudło jakich wiela, za 
szterdziestke sie podowo, a jo godóm tobie szczerze, 
że łóna mo już po pińdziesióntce. Jak do szkoły żech 
chodziła to łóna już staro była. 
I tak gymby im klepały, wszystkich ludzi łobgodały. 
Jo zaś wóm je strasznie rod, że na moji dziedzinie ni 
ma takich paniczek, co to inszych łobgadujóm. 

J. N. Josiyniczanin 
  

KOLEJNY SUKCES  
MODELARZY  
Z FILII GOK  

W MAZAŃCOWICACH 
Modelarze z Mazańcowic święcą kolejne triumfy na 
zawodach modeli kartonowych. Tym razem zdobyli 
nagrody podczas V Konkursu Modeli Kartonowych o 
Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska.  
Zawody odbyły się  w miniony weekend, 24 i 25 paź-
dziernika. Łącznie do konkursu zgłoszono 363 mode-
le. Bardzo dobrze wypadli modelarze z Klubu Mode-
larskiego „Ikar”, działającego przy filii w Mazańco-
wicach Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. I 
miejsce za czołg Pantera G zdobył Dariusz Furtak, 
tym samym medalem może się poszczycić Tadeusz 
Duda, który zaprezentował modele Kościoła Mariac-
kiego w Krakowie, szybowiec transportowy Hadrian 
i figurkę Husarza. III miejsce przypadło w udziale 
Wojciechowi Szendzielarzowi za czołg Pantera, sa-
molot odrzutowy TS-11 Iskra oraz pojazd pancerny 
Kubuś. Nagrodę specjalną „Złoty tłok” otrzymał zaś 
Krzysztof Rajski za samochód Star 25.  

www.jasienica.pl
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W LONDYNIE, W WARSZAWIE, W BIELSKU-BIAŁEJ… 
  
Związek Literatów Polskich wydał 39. książkę 
Juliusza Wątroby Szczęśliwa Miłość Samo-
siejką. Jest to pozycja wyjątkowa, bo  dwuję-
zyczna: polsko – angielska. Liczący 128 stronic 
tom lirycznych wierszy, przyozdobiła oryginal-
nymi ilustracjami, mieszkająca w Londynie, 
Renata Cygan. Przekładu dokonał Jarosław 
Fejdych. 

 Autor zaprezentował najnowszą książkę 
25.09 w Warszawie, w siedzibie Warszawskie-
go Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich, 
na słynnej już imprezie: jubileuszowym, bo 6o., 
diamentowym „Dachu” (nazwa „Dach” wywo-
dzi się stąd, że przy sprzyjającej aurze spotkania 
odbywają się właśnie na dachu).  Z Londynu 
doleciała artystka Renata, która prezentowała 
wiersze w języku angielskim. Nasz autor spo-
tkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem, tym 
bardziej, że w drugiej części  zaprezentował się 
jako satyryk. 
 Z Warszawy Wątroba poleciał do Londynu, 
na zaproszenie organizatorów „Festiwalu Po-
ezji Słowiańskiej”, w dniach 30.09-05.10. gdzie 
promował trzykrotnie tomik: podczas „Festiwa-
lu…”, gdy akompaniował mu na fortepianie  
wybitny muzyk Janusz Kohut, na spotkaniu z 
Grupą Artystyczną KAMPE, działającą przy 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, a tak-

że w …Ambasadzie Bułgarskiej,  bowiem jeden 
dzień był poświęcony poezji tego kraju. 
 Zaś 20.10 w Książnicy Beskidzkiej, przy 
pełnej sali, Bielszczanie (i nie tylko) poznali 
nową książkę Wątroby, który, by urozmaicić 
spotkanie, zaprosił wokalistki Joannę Korpiel ę 
– Jatkowską i Olgę Łasak, oraz plastyczkę 
Magdalenę Kapelę, która zaprezentowała deli-
katne, zmysłowe grafiki. Poeta zakończył wy-
stęp  w iście kabaretowy stylu… 

 Juliusz Wątroba został również laureatem 
Festiwalu Polskiej Piosenki im. Kazimierza 
Grześkowiaka w Chorzowie za tekst, muzykę i 
wykonanie, z towarzystwem bandu, piosenki 
„Gminno-powiatowa”. Konferansjerem był sam 
Krzysztof Daukszewicz, a całodniowa impreza 
składała się z części konkursowej, koncertu lau-
reatów, koncertów bardów i zaproszonych za-
granicznych gości. 

 (red)
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FESTIWAL CHÓRÓW „GAUDE CANTEM” 

W sobotnie popołudnie, 18 października         w 
Kościele EwangelickoAugsburskim w Międzyrzeczu 
Górnym odbył się koncert Chórów w ramach festiwalu 
„Gaude Cantem”.   
W murach świątyni rozbrzmiały piękne kompozycje w 
wykonaniu Chóru „Aris”, Limassol Cypr - dyr. Solomon 
Kladas, Chór mieszany „Hejnał Mazańcowice” - dyr. 
Krzysztof Przemyk , Dívč í Sbor Pražská Kantiléna, Praga 
RC - dyr. Monika Nováková, Lea Esserová,  

  Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Can-
tem” odbył się w tym roku już po raz jedenasty. Historia 
imprezy sięga jednak 1996 roku. Wtedy właśnie festiwal 
został zorganizowany po raz pierwszy w Oświęcimiu, ja-
ko najważniejszy w roku przegląd zespołów śpiewaczych 
skupionych w Bielskim Oddziale Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr.     W 2005 roku konkurs zyskał zasięg 
międzynarodowy.       
W ramach festiwalu odbyły się konkursy w następują-
cych kategoriach: 
A – chóry dziecięce (do 16 lat), 
B – chóry młodzieżowe (do 21 lat), 
C – chóry jednorodne, 
D – chóry akademickie, 
E – chóry kameralne (do 16 osób), 
F – chóry mieszane, 
Wielkim sukcesem bielszczan zakończył się XI Między-
narodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera 
„Gaude Cantem”. Grand Prix oraz puchar prezydenta 
miasta Bielska-Białej wywalczył Bielski Chór Kame-
ralny z Bielska-Białej pod dyrekcją Beaty Borowskiej. 
Beata Borowska została również uznana za najlepszego 
dyrygenta festiwalu. Z kolei w odbywającym się w ra-
mach Gaude Cantem przeglądzie chórów seniora pierw-
sze miejsce zają ł Chór Mieszany „Echo” z Bielska-Białej 
pod dyrekcją Teresy Adamus. 

Festiwal w Bielsku-Białej trwał od 15 do 18 paź-
dziernika, a jego organizatorami byli: Polski Zwią-
zek Chórów i Orkiestr oddział w Bielsku-Białej, 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz 
Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Mo-
niuszki w Bielsku-Białej 

(red.)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA 

W sobotę 17 października na turnieju ogólnopolskim w Pszczynie zawodnicy KS SET MAZAŃCOWICE w 
grach podwójnych spisali się świetnie. Drugie miejsce w 
grze mieszanej U13 zajęli Michał Borowiec i Justyna 
Biernot, na trzeciej lokacie uplasowali się Michał 
Szczypka i Julia Piwowar. Tuż za podium znaleźli się 
Kuba Bąk z koleżanką z Pszczyny Judytą Kolczyńską. 
Michał Borowiec i Michał Szczypka zdobyli srebrny 
medal w grze podwójnej (U13), a Kuba Bąk i Kuba 
Śliwka uplasowali się na czwartej pozycji. W grze de-
blowej dziewczynek trzecie miejsce przypadło Justynie 
Biernot i Julii Piwowar.  
W kategorii starszej U17 brązowy medal wywalczyła 
Zuzia Pyclik w grze mieszanej z Filipem Rajczyk z Czę-
stochowy. - Jestem ogromnie zadowolony z postawy 
moich zawodników, szczególnie tych najmłodszych, bo 
grali w kategoriach wyższych niż aktualnie są (Kuba 
Śliwka rywalizował z zawodnikami starszymi aż o 
4lata!) - komentuje trener Bartek Pietryja.     
    www.jasienica.pl 
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DZIENNIKARKA, REPORTERKA, PODRÓŻNICZKA, PISARKA… 

A przede wszystkim wspaniała, emanująca dobrą energią kobie-
ta, to Pani Magda Omilianowicz, z którą spotkanie odbyło się w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy, 13 października 
2015 roku. 
 Pani Magda mieszka w Koszalinie, dziennikarstwem para 
się od ponad 25 lat, dotąd wydała 11 swoich książek. Mimo, że 
jest związana z miejscowością nadmorską czuje wielki senty-
ment do Ś ląska i ma tutaj sprawdzonych przyjaciół. Książki Pa-
ni Omiljanowicz, to głównie reportaże o ludziach z różnych 
środowisk, ale zawsze są to osoby wyjątkowe np. Pani Teresa – 
82-letnia „królowa autostopu”, jak nazwał Ją „Pascal”, która 
prawie bez grosza wyruszyła w świat 20 lat temu, uciekając 
przed depresją. Usłyszeliśmy również o przyjacielu Pani Mag-
dy, Adamie Karkoszu, który w czasie całego trudnego dzieciń-
stwa marzył o podróżach. Dzisiaj jest absolwentem czterech 
wyższych uczelni, zna siedem języków, na świecie był już 
wszędzie, a ponadto nurkuje, odkrywa jaskinie, wspina się, 
prowadzi grupy wycieczkowe. Pracuje dla amerykańskich 
agencji prasowych, od których otrzymał tytuł Ekscelencji i Za-
służonego dla Fotografii Światowej.  
 O Pani Magdzie mówią, że ma dar wynajdywania i przy-
ciągania ludzi o ciekawych życiorysach. Przeprowadzała wy-
wiady m. in. z pisarzami, gwiazdami kina i teatru, kaskaderami, 
lekarzami, a nawet i więźniami z 25- letnimi wyrokami. Najcie-
kawszą postacią dla naszego gościa był francuski pisarz Cizia 
Zyke, z którym podróżowała, zaczęła wydawać Jego książki, 
ale niestety śmierć pisarza przerwała tę współpracę. Jako dzien-
nikarka Pani Omilianowicz bierze udział w różnych wydarze-
niach, a nas zabrała do krainy luksusu pokazując i opowiadając 
o włoskim statku MMS „Poezja”. Mogliśmy zobaczyć chrzest 
tego wycieczkowca, a matką chrzestną była Sophia Loren. 
Piękne i ciekawe opowieści Pani Magdy wzbogacone o prezen-
tację multimedialną bardzo podobały się uczestnikom spotka-
nia.  

 15. października odbyło się 
drugie spotkanie z reporterką. 
Przeznaczone było dla młodzieży, 
która zainteresowana przedstawio-
nymi tematami zadawała mnóstwo 
pytań. 
 Prawie wszystkie tytuły ksią-
żek Magdy Omilianowicz można 
znaleźć w GBP i filiach. Zapraszam 
do lektury. 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP w Jasienicy 

CARITAS WRĘCZYŁA DZBAN ŚW. JANA KANTEGO 

Caritas diecezji bielsko-żywieckiej po raz pierwszy wręczyła 
nagrody „Dzban Św. Jana Kantego” osobom na co dzień w 
swojej działalności wspierającym osoby potrzebujące. Do na-
grody została nominowana Elżbieta Mżyk, działaczka spo-
łeczna z Rudzicy.  
W kategorii darczyńca nagrodę otrzymał Henryk Kania, wła-
ściciel Zakładów Mięsnych „Kania” z Pszczyny, który od po-
nad 20 lat wspiera dzieła charytatywne, w kategorii współpra-
ca z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Browiński, 
prezes Fundacji św. Antoniego z Ustronia, zaś w kategorii 
świadectwo długoletniej pomocy i gorliwego zaangażowania 
potrzebującym wyróżniono Helenę Musioł, działaczkę spo-
łeczną z Brennej. Podczas gali  w Domu Kultury w Kętach 
dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kasprowski wyjaśnił, 
że chodzi  o symboliczne docenienie tych, którzy angażują się  
w dzieło niesienia miłosiernej pomocy bliźniemu. Zostali na-
grodzeni darczyńcy, współpracownicy oraz woluntariusze. Do 
tej pory Caritas diecezjalna nagradzała krwiodawców oraz 
piekarzy, wspierających Bank Chleba.  
Zwycięzcy otrzymali w nagrodę glinianą figurkę z surowej, 
wypalonej gliny, autorstwa niedowidzącej Urszuli Kuś ze 

Skoczowa i dopracowaną artystycznie przez 
Katarzynę Gwiżdż. Nawiązuje do legendy       
o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzię-
ki modlitwie św. Jana Kantego. Przedstawia 
zmartwioną dziewczynkę, czekającą na pomoc. 

www.jasienica.pl 
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PRZEDSZKOLAKI W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ  
W BIELSKU-BIAŁEJ 

W październiku dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Świętoszówce, na za-
proszenie z okazji święta 18. Batalionu 
Powietrznodesantowego w Bielsku Bia-
łej, uczestniczyły w wycieczce do jed-
nostki wojskowej. Celem wycieczki by-
ło poznanie pracy żołnierzy, obejrzenie 
specjalistycznego sprzętu wojskowego, 
jakim posługują się żołnierze podczas 
wykonywania swojej codziennej pracy 
oraz w czasie wyjazdów na poligony i 
misje wojskowe.  

Dzieci zostały odpowiednio przygo-
towane do wycieczki. W przedszkolu 
odbyła się pogadanka na temat roli i 
znaczenia Wojska Polskiego w czasie 
pokoju i zagrożenia. Przedszkolaki po-
znały zarówno historię bielskiego bata-
lionu jak również dowiedziały się jak 
ważna jest praca żołnierzy, która bywa 
czasami niebezpieczna . 

W czasie wycieczki, dzieci z zainte-
resowaniem oglądały sprzęt wojskowy, 
bojowy, umundurowanie, oraz uważnie 
słuchały ciekawych opowiadań żołnie-
rzy. Dużym zainteresowaniem wśród 
przedszkolaków cieszył się pokaz bro-
ni. Każdy mógł z bliska zobaczyć ha-
mery i inne wozy bojowe, wejść do 
nich i obejrzeć ich wyposażenie. Poza 

sprzętem wojskowym, zwiedzały całą jednostkę. Mogły zo-
baczyć, co kryje się we wnętrzu budynków jednostki woj-
skowej.  

Oprócz wielu atrakcji była również defilada, salwy ho-
norowe oraz prezentacja sprzętu wojskowego na placu ma-
newrowym. Przedszkolaki wysłuchały hymnu polskiego w 
wykonaniu orkiestry wojskowej. Mogły zobaczyć uroczyste 
wręczenie odznaczeń i stopni wojskowych, nadanych przez 
Prezydenta Polski.  

Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyło się malo-
wanie twarzy.  

Wycieczka sprawiła przedszkolakom wiele radości oraz 
niezapomnianych wrażeń.  

Przygotowały: 
Renata Partyka, Agata Gram, Lidia Pytlik 

  

POBIJAMY REKORD Z WOŚP 

16 października 2015r. uczniowie klasy 3b  z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego im. T. Kościuszki w Jasieni-
cy, wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Wielką 
Orkiestrę Świąteczne j Pomocy w ramach  “Europe j-
skiego Dnia Przywracania Czynności Serca” pod nazwą 
>>Restart a Heart<<. 

Całe wydarzenie trwało pół godziny (w całej Polsce o tej 
samej porze tj. 12:00 - 12:30)i polegało na jednoczesnym 
wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na 
jak największej ilości fantomów. W trakcie ustanawiania 
rekordu, dopuszczalne było zmienianie się przy fantomie. 

W 2013. roku, w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej, brało udział 1132 instytucji,        
z których resuscytację prowadziło 83 111 osób.  

W tym roku dołączyła także nasza szkoła☺ Mamy na-
dzieję, że przyczyniliśmy się do pobicia rekordu☺ 

Koordynatorki akcji: 
Magdalena Matusiak – Mertens i Iwona Nycz 
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PLENER MALARSKI 
W dniach 14-17 października 2015r. Gminny Ośro-
dek Kultury w Jasienicy zorganizował   dla człon-
ków Grupy Twórczej "Barwa", plener malarski w 
Rumunii. Wzięli w nim udział Stanisław Gawlas, 
Iloma Mazur, Irena Holbuj, Wiesław Hermach, 
Hanna Kwietniewska, Elżbieta Cyndel i opiekunka 
grupy Bernadeta Łuszczewska- Gruszka Autokar z 
plastykami i towarzyszącymi im (miłośnikami za-
bytków) mieszkańcami Jasienicy, Międzyrzecza 
Górnego, Mazańcowic, Bierów oraz Jaworza wyru-
szył przez Słowację i Węgry, na przejście graniczne 
w Satu Mare. Pierwszym miejscem zwiedzania była 
unikatowa nekropolia w miejscowości Sapanta, 
zwana "Wesołym Cmentarzem".  Przejeżdżając 
przez krainę geograficzną Maramuresz podziwiali-
śmy przepięknie rzeźbione bramy bogatych do-
mostw, które są charakterystyczne właśnie dla tego 
rejonu.  W następnym dniu nasza trasa  wiodła 
przez Dolinę Izy, malownicze wioski, skanseny       
i zabytkowe cerkwie. Zachwyciliśmy się Barsaną - 
prawosławnym kompleksem klasztornym będącym 
najważniejszym miejscem pielgrzymkowym regio-
nu, wpisanym na listę UNESCO. Mieszkaliśmy w 
Suczawie, niegdyś stolicy Górnej Mołdawi, obecnie 
stolicy rumuńskiej Bukowiny. Trudno wymienić 
wszystkie zwiedzane przez nas zabytki  historycz-
ne, architektoniczne, sakralne i etnograficzne. Mię-
dzy innymi podziwialiśmy takie jak: Bogdan Voda 
- oryginalna cerkiew św Mikołaja, w Północnej 
Bukowinie oglądaliśmy malownicze klasztory: Su-
cevita, Arbore, Moldowita, które również są wpisa-
ne na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od-
wiedziliśmy wioskę Marginea znaną z oryginalnych 
wyrobów ceramicznych. Byliśmy również w pol-

skiej wiosce Kaczyce gdzie zwiedzaliśmy zabytkową ko-
palnię soli z podziemną kaplicą, a oprócz tego byliśmy 
tam w największym Sanktuarium Maryjnym Rumunii     
z obrazem "Czarnej Madonny Kaczyckiej". Przyjął nas 
tam bardzo ciepło proboszcz tamtejszej parafii. Sanktu-
arium opiekują się franciszkanie. W drodze powrotnej 
zwiedziliśmy Voronet z doskonale zachowanymi freska-
mi, zarówno na zewnętrznych ścianach budowli jak         
i wewnętrznych. To przepiękne malarstwo sakralne było 
niewątpliwie dla chrześcijan" Biblią Pauperum". Aura     
i niska temperatura podczas pobytu w Rumunii (a na 
Przełęczy Przysłop już śnieg) nie sprzyjały powstawaniu 
obrazów na miejscu. Natomiast w pracowniach plasty-
ków zapewne powstaną prace dokumentujące i oddające 
ducha odkrytych i oglądanych przez wielu z nas, po raz 
pierwszy miejsc. Na długo pozostaną w naszej pamięci 
obrazy wywołujące zachwyt nad pięknem monastyrów, 
kościołów, malarstwa sakralnego, ikonostasów, a także 
krajobrazu zwiedzanego kraju. 

Bernadeta Łuszczewska –Gruszka 

SPOTKANIE W PETRVALDZIE 
    W dniu 20 X 2015r. uczniowie z klasy 2b mieli okazję wyjechać do  Petrvaldu. Wizyta ta była jednym z ko-
lejnych wyjazdów dzieci z naszej szkoły do tego zaprzyjaźnionego z Jasienicą miasta. Tym razem dostaliśmy 
zaproszenie na spotkanie z czesko-polską malarką, autorką i ilustratorką książek dla dzieci Dariną Krygiel - po 
polsku lub Kryglovą -  po czesku, jak sama o sobie mówiła. Spotkanie odbywało się w nowoczesnej, wybudo-
wanej z pomocą środków unijnych Bibliotece w Petrvaldzie. Dzieci zarówno z Jasienicy jak i Petrvaldu,  wysłu-
chały w dwóch językach prelekcji, obejrzały 
ciekawą prezentację książek i ilustracji do nich, 
malowały wspólnie puzzle, z których stworzyły 
kilka ilustracji do książek autorki spotkania. 
Wszystkie doskonale razem się bawiły i na 
swój dziecięcy sposób porozumiewały, utwier-
dzając nas w przekonaniu jak bliskimi kulturo-
wo i językowo jesteśmy narodami. Dzieci 
otrzymały słodki poczęstunek i prezent w po-
staci fragmentu książki i kolorowanki do samo-
dzielnego wykonania. Gorąco podziękowały za 
interesującą- międzynarodową wizytę, ze znaną 
autorką książek dla dzieci. Dziękujemy organi-
zatorowi -  gminie Jasienica-  za tak miły wy-
jazd. 

Renata Szczeszek 
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„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” 

 
Klasa druga w roku szkolnym 2014/2015, uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie „Zdrowo jem, więcej 
wiem”. Jest  to projekt realizowany przez Fundację  Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego 
pokolenia. Celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie za-
sad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produk-
tów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a 
występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilak-
tyce zdrowotnej. Wszystkiego tego dzieci uczyły się wykonując przez cały rok różnego rodzaju prace, rysunki, 
apele, układaniu książki kucharskiej itp. Po każdym etapie należało zdać raport, a efekty były oceniane przez ju-
ry. Po całorocznej intensywnej podsumowano wyniki i nasza klasa na 250 szkół z całej Polski uzyskała V miej-
sce. W nagrodę za nasz trud otrzymaliśmy dyplomy, znaczki odblaskowe i piękne koszulki, które prezentujemy 
na zdjęciu. Najważniejsze jest jednak to, że nosimy do szkoły zdrowe śniadania. Nie wierzycie, przyjdźcie i zo-
baczcie. 

ZSP Międzyrzecze 

„ JAK TO JASIENICZANKA NA ORAWIE KONCERTOWAŁA ” 

W dniu 25 października zespół regionalny „ Ja-
sieniczanka ” pojechał pośpiewać „po naszymu” 
przyjaciołom z Jasienicy Orawskiej . Jest to zaprzy-
jaźniona z nami już od wielu lat miejscowość koło 
Namiestowa na Słowacji. Zostaliśmy zaproszeni przez 
starostę p.Karola Granaka oraz inicjatora wzajemnych 
kontaktów i przedstawiciela tamtejszych strażaków p. 
Stefana Balcercika. Z ramienia naszego sołectwa ze-
społowi towarzyszyli : radna M. Hawełek, sołtys B. 
Szalbot, A. Grzyb i M. Szimke. Serdecznie przywitano 
nas w Domu Kultury, gdzie odbywał się uroczysty 
Dzień Seniora. Podziwialiśmy występy słowackich 
dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej, chóru oraz ze-
społu muzycznego. Nasz zespół „Jasieniczanka ”pod 
kierownictwem p. Marii Szubert i Józefa Niesyta wraz 

z kapelą przygotował ciekawy program z pieśniami, 
tańcami, gwarowymi godkami. Pięknie się zaprezen-
towali w strojach regionalnych, z uśmiechem, żywio-
łowo! Szczególnie zwróciła na siebie uwagę Stefania 
Zbijowska z Iłownicy – najmłodszy członek zespołu, a 
co za ruchy, co za głos i odwaga! Niejeden dorosły 
mógłby pozazdrościć jej takiej znajomości naszej 
gwary! Seniorzy ze Słowacji ocierali ukradkiem oczy i 
nagrodzili występ zespołu gromkimi brawami. Impre-
zę zakończyły wspólne tańce, śpiewy, poczęstunek, 
koncert wspólny kapeli polskiej i słowackiej. Tak to 
muzyka, która przecież nie za granic, połączyła 
polską i słowacką Jasienicę. 

M. Hawełek 
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Warsztaty dla dzieci i rodziców „MALI ODKRYWCY” w ZSP w Iłownicy 

 

Dnia 7 października 2015 roku na terenie Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Iłownicy odbyły 
się warsztaty dla dzieci i rodziców pt. „ Mali odkryw-
cy”. Organizatorami całej zabawy byli nauczyciele 
przedszkola działającego przy ZSP w Iłownicy.                         

Podstawowym celem warsztatów była inte-
gracja dzieci i ich rodziców oraz dobra zabawa, której 
na pewno nie zabrakło. Przedszkolaki, niejednokrot-
nie wraz ze starszym rodzeństwem, brały udział w 
różnych zadaniach rozwijających sprawność fizyczną 
w zakresie motoryki małej i dużej oraz koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Wykonując ćwiczenia na róż-
nych stanowiskach dzieci mogły rozwijać percepcję 
wzrokową i słuchową. Zadania zorganizowane przez 
nauczycieli wpływały także na kształtowanie rozwoju 

mowy, myś lenia, pamięci i koncentracji uwagi. 
Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy i otrzymali mapki 

z zadaniami do wykonania. Były to zadania zręcznościowe, tj. łapanie maka-
ronowych rybek, tor przeszkód,  wykonanie babki z piasku kinestetycznego, 
rysowanie podanego wzoru na tacce z kaszą czy malowanie i ozdabianie ka-
mieni. Pojawiły się także uwielbiane przez dzieci różnego typu zagadki: mu-
zyczne, dotykowe, smakowe, logopedyczne. Dużą atrakcją dla najmłodszych 
uczestników był nieznany wcześniej „magiczny piasek”. Zabawa z Kinestic 
Sand jest bardzo przyjemna, piasek łatwo poddaje się modelowaniu, do tego 
jego ciągły ruch działa bardzo relaksująco. Piasek kinestetyczny to również 
bardzo dobre narzędzie terapeutyczne, które może być stosowane w terapii 
SI, przy nadwrażliwości dotykowej oraz przy wzmocnieniu pracy ręki. 
   Po ukończeniu zaplanowanych konkurencji dzieci zostały nagrodzo-
ne  medalem „Małego odkrywcy” oraz miały możliwość zrobienia sobie 
zdjęcia w przebraniu detektywa. Organizatorzy zaprosili także wszystkich do 
bufetu na kiełbaski z grilla i coś słodkiego.  Warsztaty zakończyły się miłą 
niespodzianką – puszczaniem olbrzymich baniek mydlanych na boisku 
szkolnym, które dla dzieci okazały się niesamowitą frajdą.  

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania warsztatów. Dziękujemy 
także rodzicom i ich dzieciom za udział  we wspólnej zabawie oraz zebrane 

wolne datki na rzecz przedszkola. Mamy nadzieje, że warsztaty odbędą się znów w przyszłym roku. 
Nauczyciele przedszkola ZSP Iłownica 

 

CHÓR ARIS Z LIMASSOL  (CYPR) W GMINIE JASIENICA 

W dniach od 14 do 20 października gościł u nas w ramach wymiany kulturalnej z chórem „Hejnał Mazań-
cowice” chór „Aris” z Limassol na Cyprze.  
W czwartek i piątek wraz z „Hejnałem” i innymi chórami uczestniczyli w warsztatach muzycznych organizowa-
nych w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem”. Efektem tych warsztatów był kon-
cert inaugurujący Festiwal w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej na którym połączone 
chóry wraz z Bytomską Orkiestrą Gorczyckiego i solistami wykonały: 
1. Camille Saint-Saens – Tollite Hostias (z oratorium Noel) 
2. George Frideric Händel – Canticorum Jubilo 
3. Antonio Vivaldi – Beatus vir  RV 598 
4. Wolfgang Amadeus Mozart – Missa solemnis C  KV 337 
5. Mirosław Gałęski – Śpiewaj radośnie 
W sobotę  w kościele  ewangelicko-augsburgskim w Międzyrzeczu Górnym odbył się kolejny koncert  festiwa-
lowy na którym wystąpiły: 
 str. 18 
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CHÓR ARIS Z LIMASSOL  W GMINIE JASIENICA 

• Chór „Aris”, Limassol, Cypr, dyr. Solomon 
Kladas      

• Chór Mieszany „Hejnał Mazańcowice”, dyr. 
Krzysztof Przemyk 

• Dívč í Sbor Pražská Kantiléna, Praga, RC, dyr. 
Monika Nováková, Lea Esserová  

Po zaprezentowaniu się wszystkich chórów zespół z 
Cypru razem z chórem z Mazańcowic wykonali jesz-
cze wspólne utwory wyćwiczone podczas warsztatów.  
Chór „Aris” uczestniczył również w niedzielnym kon-

cercie finałowym Festiwalu Gaude Cantem w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. W 
poniedziałek odwiedzili muzeum „Auschwitz” , a we wtorek w drodze na lotnisko zwiedzili Kraków. 
 
CHÓR „HEJNAŁ MAZA ŃCOWICE” PRAGNIE SERDECZNIE PODZI ĘKOWA Ć wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tego wydarzenia, a w szczególności: 
Panu Januszowi Pierzynie – Wójtowi Gminy Jasienica, 
Radnym Gminy Jasienica, 
Pani Agnieszce Bronowskiej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, 
Ks. Andrzejowi Dyczkowi – proboszczowi parafii ewangelicko-augsburgskiej w Międzyrzeczu Górnym, 
Panu Andrzejowi Grabosiowi – firma Polmotors sp. z o.o. 
Panu Markowi Tomankowi – Dyrektorowi Zakładu EATON AUTOMOTIVE SYSTEMS SP. Z O.O. 
Panom Benedyktowi Homa i Maciejowi Homa – firma Z.I.S. Hydro-Instal 
Państwu Małgorzacie i Mirosławowi Dadakom – firma MMDADAK 
Panu Mateuszowi Cieś likowi – firma OPLATKI.PL 
Panu Edwardowi Strońskiemu – firma P.U. Monter 
Państwu Annie i Jackowi Adamiec – firma Admot 
Panu Piotrowi Suława – firma Venti 
Państwu Lucynie i Jerzemu Lisom 
I przede wszystkim za ogrom pracy Pani Franciszce Siąkała. 

Z wyrazami wdzięczności 
Chórzyści Chóru „Hejnał” 
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WYCIECZKA EDUKACYJNA         

Dnia 28 października 2015 r.  uczniowie z 
wszystkich szkół naszej gminy najbardziej ak-
tywni  w  realizacji zadań w ramach projektu 
opracowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły i Promocji Gminy Jasienica „Działaj bez-
piecznie, pomagaj skutecznie”  współfinanso-
wanego przez Gminę Jasienica, wzięli udział w  
wycieczce edukacyjnej. Zwiedziliśmy Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku –
Białej oraz Komisariat Policji w Jasienicy. W bu-
dynku straży pożarnej Największe wrażenie na 
uczniach zrobił olbrzymi garaż, a w nim   nowo-
czesne samochody strażackie posiadające profe-
sjonalne wyposażenie, kład, łodzie ratunkowe 
oraz sprzęt ratowniczy. Uczniowie mieli możli-
wość przymierzenia stroju strażaka, obejrzenia 
wnętrza samochodów, komory dymowej wyko-
rzystywanej do ćwiczeń, dowiedzieli się jak wy-
gląda codzienna praca zawodowego strażaka  oraz  
co zrobić, by nim zostać. Następnie udaliśmy się 
do Jasienicy, gdzie mogliśmy zwiedzić nowy bu-
dynek Komisariatu Policji. Dzielnicowy Jasienicy 
aspirant Rafał Siekierka pokazał uczniom dyżur-

kę, sekretariat i gabinet zastępcy komendanta po-
licji, pokój przesłuchań wyposażony w lustro we-
neckie, areszt tymczasowy  oraz sprzęt wykorzy-
stywany podczas codziennej pracy policjanta. W 
sali odpraw  uczniowie wysłuchali pogadanki na 
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na  rowerzystów 
oraz obowiązku posiadania elementów odblasko-
wych poza terenem zabudowanym po zmierzchu. 
Pan Rafał podkreślił, i ż  ten bezpieczny obowią-
zek może uratować życie niejednemu pieszemu.  
Na pamiątkę każdy uczestnik wycieczki otrzymał 
gadżet z numerami ważnych  telefonów. 
    Po pełnym emocji dniu udaliśmy się do Gim-
nazjum w Jasienicy, gdzie czekał na nas skromny 
poczęstunek.  Następnie koordynator projektu pa-
ni Dagmara Ewertowska dokonała podsumowania 
zrealizowanych zadań. Zarząd stowarzyszenia 
podziękował nauczycielom, którzy koordynowali 
pracę w swoich placówkach. Uczniowie otrzymali 
nagrody za udział w konkursie plastycznym oraz 
w testach wiedzy.   

 Zarząd Stowarzyszenia 
 

„CZYSTEK – HIT CZY KIT?” 

W internecie powstało wiele artykułów o czystku. 
A jak się okazuje są to w większości artykuły marke-
tingowe: Jak to zatem z tym czystkiem jest? Panaceum 
na zło tego świata czy kolejne modne przez chwilkę 
ziółko?  
Działanie czystka: 
- czystek jest najbogatszym źródłem polifenoli, któ-
re mają działa antyoksydacyjne. Polifenole hamują 
wydzielanie wolnych rodników odpowiedzialnych za 
starzenie i powstawanie wielu chorób oraz wymiatają 
te istniejące. Mają działanie antyrakowe, chronią 
przede wszystkim przed rakiem płuc, żołądek, jelit, 
trzustki, wątroby, prostaty i skóry. 
-czystek wspiera układ immunologiczny człowieka, 
działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, przeciwhi-
staminowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie 
-działa przeciwgrypowo 
-wspiera w walce z trądzikiem, opryszczką, łupie-
żem, łuszczycą, infekcjami zatokowymi i infekcjami 
grzybiczymi skóry 
-stabilizuje pracę układu krążenia 
-zwiększa gęstość kości 
-poprawia równowagę flory bakteryjnej  
-ma doskonałe właściwości na jamę ustną: wybiela 
zęby, odświeża oddech 
-detoksykuje, wspiera usuwanie metali ciężkich, 
dlatego picie naparu zalecane jest na przykład pala-
czom 
-czystek działa na krę tka wywołującego boreliozę , 
dlatego zalecane jest picie go wiosną i latem, gdy wy-
stępuję zagrożenie złapania kleszcza. Czystek nie tylko 

chroni przed ewentualnym zakażeniem, ale także po-
maga walczyć z już istniejącym, oklejając krętki i 
unieszkodliwiając je. 
-regularne picie czystka zmienia zapach wydzielin 
ciała, po kilku tygodniach picia naparu można zauwa-
żyć jak łagodzi się przykry zapach potu itp. 
To Ci się przyda 

•  Herbata z czystka jest suplementem (środkiem uzu-
pełniającym dietę), a nie lekiem! W związku z tym nie 
można zrezygnować z terapii zaleconej przez lekarza. 
Może mieć to bardzo niebezpieczne skutki zdrowotne.  
•  Osoby, które zmagają się z jakimiś chorobami          
i przyjmują leki, przed spożyciem czystka powinny 
skonsultować się z lekarzem. Mieszanie niektórych 
ziół z lekami niekiedy może mieć poważne konse-
kwencje zdrowotne. Zioła mogą zmienić działanie le-
ków - wzmocnić lub osłabić zaleconą dawkę i wywo-
ływać szkodliwe działanie zapisanego lekarstwa. Po-
nadto każde zioła, przyjmowane nawet przez zdrowe 
osoby, mogą zaszkodzić, jeśli będą używane niewła-
ściwie.  
•  Czystka, jak wszystkie inne zioła, lepiej kupować w 
sklepach zielarskich i aptekach (a nie np. na bazarach) 
Zanim kupisz czystek przekonaj się czy opakowanie, 
które trzymasz w ręku zawiera cię te zioło. Dlaczego 
cięte? Do mielonego czystka dorzuca się gałązek, 
które nie mają żadnych właściwości i pogarszają 
smak, ale wypełniają opakowanie, dzięki temu Ty 
niepotrzebnie ładujesz pieniądze w kieszeń producen-
ta, który Cię oszukuje. W dobrej jakości herbatce musi 
znajdować się przeważająca ilość pociętych listków. 
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REFLEKSOLOGIA TWARZY I STÓP 
J eś l i  ma s z  pr ob l e my  z :  
-  b ezs en n oś c i ą  
-  od por n oś c i ą  
-  u k ł a de m h or mo n a l n y m 
-  zmi en n oś c i ą  n a s t r o j ó w  
-  b ó l a mi  n p.  g ł ow y ,  p l ec ów ,    
- r w ą  k u l s z ow ą  

Zad zwo ń ,  u mó w s ię  -  POMOŻEMY 

tel. 501 611 805, 503 085 261 

MOŻESZ TAKŻE ZROBIĆ PREZENT 

 

AGENCJA USŁUG JĘZYKOWYCH POLOK KRZYSZTOF 
43-384 JAWORZE  ul. Zaciszna 698,   tel. (0-33) 817 -25-68  tel. kom. (0-)602-574-561 

e-mail: sworntran@interia.pl  
Regon: 273609985           NIP: 642-172-49-39 

Nr Konta Bankowego: 37-1050-1344-1000-0004-0323-1731 ING Bank Śląski o/Rybnik  
============================================================ 

Tłumacz przysi ęgły j ęzyka angielskiego 
dr hab. Krzysztof Polok 

zakres usług: 
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów z oraz na język angielski 
- tłumaczenia sądowe 
- tłumaczenia dowolnych dokumentów 
- tłumaczenia specjalistyczne (j. medyczny, j. prawniczy, j. biznesu) 
- indywidualne zajęcia językowe 
Krótkie terminy!  
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BIURO RACHUNKOWE 

ELDORO 

ANNA BABICKA 

Tel.: 505 004 281 

www. księgowość-eldoro.pl 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW 
Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi : wszystkie przeróbki � gręplowanie 
wełny �czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych  
Kołdry antyalergiczne � z puchu � z pierza � 
do filcowania 

Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 
 

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

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

 

KWIAC IARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: wiązanki okolicznościowe, wieńce i palmy 
pogrzebowe, kwiaty doniczkowe, bukiety ślubne, 

 strojenie aut, kościołów i sal weselnych. 
Polecamy ozdoby świąteczne, choinki i stroiki 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

 

PROFESJONALNE USŁUGI 

BRUKARSKIE 

„IRBIS” 
Krzysztof Wieja  

 
43-385 Jasienica 45 

Tel. 509 735 636, 500 021 113 
e-mail:Krzysztof.wieja@interia.pl 

Stowarzyszenie Kick - boxing  

BESKID - DRAGON 
zaprasza na 

zajęcia KICK - BOXINGU 
w każdy wtorek – czwartek  

na godz. 18.00 

w ZSP w Jasienicy 
 

Projekt współfinansowany 
 z Gminą Jasienica 

 

NFOZ „JULADENT” Bogusława Kensy 

zaprasza do swojej siedziby w Jasienicy 1308 vis a vis mebli giętych w Jaworzu, tel.: 33 8 152 102 

OFERUJEMY: 
� ORTODONCJA  (aparaty stałe i ruchome)  konkurencyjne ceny, możliwość rat 
� PROFILAKTYK Ę STOMATOLOGICZN Ą 
� leczenie zachowawcze 
� protetyka - korony, mosty porcelanowe, protezy elastyczne (nylonowe, acetalowe) 
� przegląd jamy ustnej oraz konsultacja ortodontyczna GRATIS 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
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ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 

świadczy 

        USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł brutto za m3 

Tel. kontaktowy: 

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 
 

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
 
dywanów i wykładzin 
tapicerki meblowej  
i samochodowej 
 

tel. 694 168 920 
www.top-clean.pl 
 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

” 70% naszych decyzji 
zakupowych podejmujemy 
w oparciu o to, jak jesteśmy 

traktowani jako ludzie, 
a tylko 30% bazuje na 

właściwościach produktu." 
 

John McKean  
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„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 
� gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki 

� narzędzia ogrodowe 

� elektronarzędzia 

� arty kuły  elektryczne 

� arty kuły  spawalnicze 

� farby  

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

K W I A C I A R N I A  
W ŚWI ĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 900-1700 
sobota:                  800-1500 

 

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ś lubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

Już jesień, dlatego polecamy:  BRATKI, ZIEMIĘ. 

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

W sprzedaży: 
� ładne i tanie CHOINKI SZTUCZNE 
� żywe, cięte JODŁY KAUKASKIE 
� oświetlenia choinkowe 
� dekoracje świąteczne 
� ozdoby choinkowe 
� świąteczne znicze 
� stroiki 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

                   

�  Z A K Ł A D  P OG R Z E B OW 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 oferuje-
my 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  

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogólnopolski program „Samorząd, który 
wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towa-
rzyszącym Europejskiemu Kongresowi Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw.. Znalezie-
nie się w gronie Laureatów Programu to 
nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w 
otoczeniu, ale także potwierdzenie szcze-
gólnej dbałości o rozwój sektora MŚP.  
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