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JASIENICKA NISKOEMISYJNA STREFA 
PRZEMYSŁOWA W BUDOWIE
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICY 

WALNE ZGROMA-
DZENIE STOWA-
RZYSZENIA OLZA 
Walne Zgromadzenie 

Członków Stowarzysze-
nia i współpracy Regio-

nalnej „Olza” w Cieszy-

nie odbyło si� 25 kwiet-
nia br. Przyj�to spra-

wozdania Zarz�du zwi�-
zane z realizacj� zada�

za 2013 r. Udzielono Zarz�dowi absolutorium. Pod-
czas zebrania przedstawiona została informacja o dzia-

łalno�ci, pracach statutowych i projektowych. 

Przedstawiono działania zmierzaj�ce do utworzenia 
EUROINSTYTUTU, pierwszego zarówno w Eurore-

gionie jak i w Europie �rodkowo-Wschodniej. Celem 

tych działa� jest dalszy rozwój współpracy regionów 
granicznych w tym polsko-czeskiego. Finansowanie 

tych działa� realizowane jest ze �rodków unijnych. 

WSPÓLNY RYNEK ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ 

Konkurencyjny rynek energii elektrycznej skłania od-

biorców do wspólnych zakupów, co ł�czy si� z mo�-
liwo�ci� znacznego obni�enia cen, a tym samym obni-

�enia kosztów funkcjonowania gmin i powiatów. 

Z inicjatywy wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego 
zawi�zana została grupa odbiorców czyli gmin, które 

na podstawie przeprowadzonego przetargu, dokonuj�
wspólnych zakupów energii elektrycznej. Takie przed-
si�wzi�cie realizowane było ju� w poprzednim roku. 

W przypadku Gminy Jasienica dało to około 30 % 

oszcz�dno�ci. Na podobnych zasadach, na rok bie��cy 

równie� zostało zrealizowane post�powanie przetar-
gowe, w wyniku którego ceny zakupowe obni�ono     

o 30 %. Na dzie� dzisiejszy koszt zakupu energii elek-

trycznej wynosi 205 zł/MWh W cyklu dwuletnim na-
sza gmina zaoszcz�dzi z tego tytułu ponad 300 tys. 

złotych. Dotyczy to m.in. kosztów o�wietlenia lamp 

ulicznych i obiektów u�yteczno�ci publicznej. Red.: 
Czy takie same zasady mog� obejmowa� równie�
odbiorców indywidualnych? 
Wójt Janusz Pierzyna: Negocjacje z przedstawicie-

lami firmy, która zaoferowała nam takie warunki były 
inspiracj� dla mnie, �eby stworzy� takie grupy zaku-

powe reprezentuj�ce odbiorców indywidualnych. Da-

łoby to mo�liwo�� zorganizowania w poszczególnych 
sołectwach grup zakupowych, by ch�tni mogli do nich 

przyst�pi�, zorganizowa� przetargi i w ten sposób 

równie� obni�y� koszty energii elektrycznej o 20 do 

30 procent. 
W przyszłym miesi�cu rozpoczniemy rozmowy z fir-

m�, która obsługiwała Gmin� Jasienica, by umo�liwi�
spotkania z mieszka�cami. Zainteresowanym przyst�-
pieniem do grup zakupowych dostarczymy informacje 

na temat wymaganych dokumentów i wszelkich pro-

cedur z tym zwi�zanych. Materiały na ten temat za-

mie�cimy na stronie internetowej Urz�du Gminy Ja-
sienica oraz innych no�nikach informacji 

PROBLEM PRZEPEŁNIENIA SZKÓŁ  

Wi�kszo�� mieszka�ców nurtuje du�y tłok w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Jasienicy. 

Szkoła, która kiedy� budowana była dla jednego sołec-

twa mie�ci dzi�: przedszkole, szkoł� podstawow�        
i gimnazjum. Po reformie administracyjnej pa�stwa     

i szkolnictwa otrzymuj� liczne, moim zdaniem słusz-

ne, interwencje od rodziców. Nale�y zaznaczy�, �e 
obecnie Jasienica przyjmuje gimnazjalistów z: �wi�to-

szówki, Bier, Grod�ca, Wieszcz�t, Łaz i Jasienicy. 

Zaproponowałem przeniesienie  mieszka�ców domu 
nauczyciela, znajduj�cego si� przy szkole w inne 

miejsce, by zwolni� działk� i wykona� koncepcj�   
funkcjonalno-u�ytkowego rozbudowy tej placówki. 

Wtedy byłaby mo�liwo�� wybudowania sal dla klas    
1 – 3, a w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zagospo-

darowa� sale na przedszkole.  My�l�, �e to jest najbar-

dziej ekonomiczne rozwi�zanie.  Budowa od podstaw 
osobnego przedszkola wi��e si� z kosztownymi wa-

runkami sanepidowskimi, konstrukcyjnymi oraz po-

wierzchniowymi, co nakłada do�� du�e obostrzenia. 

Takie przedszkole mogłoby kosztowa� w granicach 
czterech milionów złotych. Natomiast budowa sal lek-

cyjnych i adaptacja miejsc na przedszkole w obecnym 

budynku oraz pozostawienie stołówki jest bardziej za-
sadnym rozwi�zaniem. Przedstawiłem tak� propozycj�
na Komisji Bud�etowej i komisja to przyj�ła, wydaj�c 

pozytywn� opini�. Temat ten był dyskutowany pod-
czas obrad Rady Gminy Jasienica, by doprowadzi� do 

rozwi�zania tych potrzeb, z my�l� o poprawie warun-

ków naszych podopiecznych. I te� został przyj�ty.  

Podobne problemy mamy w Rudzicy, gdzie jest rów-
nie� du�e obło�enie ilo�ci� uczniów. 

str.3

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

Przed nami problem rozbudowy bazy lokalowej szkół, 
gdy� z miesi�ca na miesi�c przybywa mieszka�ców 

naszej gminy i jest ona gmin� rozwojow�. Na dzie�
dzisiejszy mamy ju� prawie 23 tysi�ce mieszka�ców. 

A w 1998 r. było około 16700 mieszka�ców. 

INWESTYCJE 

W trakcie przygotowania przetargowego mamy inwe-

stycj� termomodernizacji obiektu szkoły w �wi�to-
szówce, wpisan� w bud�ecie gminy. Mamy te� wpisa-

n� do bud�etu budow� boiska o nawierzchni poliure-

tanowej przy szkole w �wi�toszówce. W tym zakresie 

wyst�piłem do Urz�du Marszałkowskiego o dotacj�. 
Otrzymali�my sto tysi�cy złotych dofinansowania do 

tego zadania. Jeste�my wi�c w trakcie przygotowania 

do przetargu i w tym roku rozpoczniemy prace. 

JASIENICKA NISKOEMISYJNA STREFA 
PRZEMYSŁOWA 

Inwestycja realizowana jest bez zastrze�e�. Obecnie 
prowadzone s� prace nad stabilizacj� drogi, budowa 
kraw��ników, a nast�pnie czeka nas kładzenie dywa-
ników asfaltowych. 

REMONTY, BUDOWA DRÓG, KOMUNIKACJA 
Równie� trwaj� prace przy drodze powiatowej od Ma-
kro w kierunku Ligoty, która ł�czy Gmin� Jasienica i 
Czechowice-Dziedzice. Tam równie� prace przebiega-
j� w zadawalaj�cym tempie. My�l�, �e ten rok przy-
niesie inny komfort u�ytkownikom tej drogi. Decyzj�
Rady Gminy przekazali�my 3 miliony złotych w cyklu 
dwuletnim, na rzecz powiatu bielskiego na budow�
chodnika Jasienica – Rudzica. Trwa post�powanie 
administracyjne w powiecie do uruchomienia post�-
powania przetargowego na realizacj� tego działania   
w cyklu dwuletnim 2014 – 2015. Przekazali�my na 
rzecz powiatu kwot� około 750 tys. złotych w celu do-
finansowania funkcjonowania komunikacji PKS na 
okres 2013 – 2014. Jest to dofinansowanie, które ka�-
da z gmin w poszczególnym procencie, w zale�no�ci 
od ilo�ci kursów płaci na rzecz powiatu. 
Zostały rozstrzygni�te przetargi na remonty cz�stkowe 
dróg.  
W maju firma DROMA, która wygrała przetarg b�dzie 
realizowa� prace. Uruchomiamy przetarg na nowe 
dywaniki asfaltowe i remont dywaników asfaltowych 
na nast�pnych drogach.  

Dzi�kuj� za relacje 
R. Bo�ko
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Wystawa malarstwa Stowarzyszenia Mlejn  z Ostrawy 

Do 6 maja 2014 r. mo�na było ogl�da� w galerii Gminnego O�rodka Kultury w Jasienicy wystaw�
malarstwa Stowarzyszenia Mlejn z Ostrawy. To kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach partner-

skiej współpracy pomi�dzy galeri� Mlejn z Ostrawy i Gminnym O�rodkiem Kultury w Jasienicy. Wer-

nisa� wystawy odbył si� 4 kwietnia. Podczas imprezy wyst�pił zespół „DEMOW” z Młodzie�owego 

O�rodka Wychowawczego w Jaworzu. Grupa zaprezentowała m.in. utwory Jaromira Nohavicy i zespo-

łu Breakout we własnych, ciekawych aran�acjach. 

www.gokjasienica.pl

SPOTKANIE Z PIE�NI� WIELKOPOSTN�

12 kwietnia w ko�ciele pw. �w. Marii Magdaleny w 
Maza�cowicach odbyło si� Spotkanie z Pie�ni� Wiel-
kopostn� “Adoramus te Christe”, którego organizato-
rami byli: Polski Zwi�zek Chórów i Orkiestr Oddział 
w Bielsku-Białej, Komisja Muzyki Ko�cielnej Diece-
zji Bielsko-	ywieckiej i Gminny O�rodek Kultury w 
Jasienicy. 
W spotkaniu wzi�ło udział 15 zespołów  :  
1. „CHORUS SANCTI MATHIAS” z Andrychowa, 

dyr. Wiktoria Hatala  
2. Chóry „CANTARE” i „ANTONIUS” z Czecho-

wic-Dziedzic i Kaniowa, dyr. Wanda Zmełty  
3. Bystrza�ski Chór „CANTICA”, dyr. Janina Ro-

siek  
4. Chór Mieszany przy parafii �w. Katarzyny w Cze-

chowicach-Dziedzicach, dyr. Agnieszka Gregor-
czyk - Sinkowska  

5. Katolicki Chór Ko�cielny „LUTNIA” przy Sank-
tuarium Matki Bo�ej Cieszy�skiej, dyr. Maria 
Gruchel  

6. Chór Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Biel-
sku-Białej, dyr. Zuzanna Pradela  

7. Chór „LUTNIA” z 	ywca, dyr. Krystyna Jagła  
8. Zespół wokalny „PASJONATA” z Marklowic 

Górnych, dyr. Aleksandra Ignacek  
9. Lutera�ski chór „GRADUALE” z Bielska-Białej, 

dyr. Agata Fender  
10. Zespół �piewaczy „GROJCZANIE” z Grojca, dyr. 

Jarosław Cieciak  
11. Chór „BENEDICTUS” z Brennej, dyr. Jadwiga 

Tomala  
12. Chór ludowy „OSIECZANIE” z Osieka, dyr. An-

drzej Luranc  
13. 	e�ski Chór Parafialny z Kobiernic, dyr. Katarzy-

na Witkowska  
14. Chór „ECHO” z Zebrzydowic, dyr. Jadwiga Siko-

ra  
15. Chór „HEJNAŁ MAZA
COWICE”, dyr. Krzysz-

tof Przemyk 
Honorowy patronat nad koncertem sprawowali : 
Ksi�dz Bp Roman Pindel oraz Ksi�dz Bp Paweł An-
weiler. 

www.gokjasienica.pl
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CHOC DE CLASSICA

Do kolekcji licznych wyró�nie� Paweł Łukaszewski doł�-
czył wczoraj nagrod� Choc de Classica za płyt� „Missa de Ma-

ria a Magdala (Missa bremgartensis)”, która ukazała si� nakła-

dem DUX w cyklu Musica Sacra. 

Nagroda stanowi te� uznanie dla wykonawców dzieła: Jana 
Borowskiego - dyrygenta, Chóru Akademii Techniczno-

Humani-stycznej w Bielsku Białej, El�biety Grodzkiej-
Łopuszy�skiej - sopranu, Tomasza Sadownika - barytonu, 

�l�skiej Orkiestry Kameralnej. 

Wyró�nienie to zostało przyznane w kwietniu  przez francu-
skie czasopismo muzyczne "Classica". 

Missa de Maria a Magdala (Missa bremgartensis) powstała 

w 2010 roku na zamówienie dyrygenta Marco Castelliniego, 

działaj�cego w Bremgarten (od nazwy miasta pochodzi drugi 

człon nazwy dzieła). Autorem tekstu jest ks. Sylwester J. 

Kwiatkowski, proboszcz tamtejszej parafii. Paweł Łukaszewski 

przyznaje, �e pomimo napisania ju� dwóch mszy (Missa pro Pa-

tria oraz Messa per voci e fiati) rozpocz�ł prac� nad t� partytur�
ze szczególnym zapałem. Zaznacza, �e wielk� inspiracj� był dla 

niego tekst ks. Kwiatkowskiego, który na nowo otworzył mu 

oczy na posta� �wi�tej Marii Magdaleny.  
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SPOTKANIE LUDZI DOBREJ WOLI

Zarz�d Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w 
Jasienicy, podczas spotkania z wolontariuszami, przedstawi-
cielami samorz�du gminnego, rad sołeckich pracowników 
pomocy społecznej oraz Wójta Janusza Pierzyny, zorgani-
zowanego 23 kwietnia, podsumował działania programu 
�ywno�ciowego PEAD obejmuj�cego lata 2004-2013.  
Zebranych przywitał prezes Józef Herzyk. Przedstawił cel, 
który przy�wieca wszelkim działaniom PKPS, czyli pomoc 
ludziom, którzy znajduj� si� w trudnych warunkach mate-
rialnych. Dzi�kuj�c wskazał na obecno�� Wójta Gminy Ja-
sienica i radnych działaj�cych charytatywnie na rzecz 
mieszka�ców naszej gminy. Witaj�c Małgorzat� Klajmon – 
wiceprezesa Zarz�du Gminnego PKPS oraz pracowników 
socjalnych, zwrócił uwag� na ich du�y wkład pracy w dzieło 
pomocy wskazuj�c, �e ich praca w tym zakresie jest prac�
społeczn�. Wskazał na obecno�� osób, które sponsoruj�
transport. Szczególnie dzi�kował wszystkim obecnym na 
tym spotkaniu, jak i nieobecnym, bez których wkładu pracy 
działalno�� ta byłaby niemo�liwa. Wskazał, �e nasza gmina 
jest jedyn� w powiecie, która spełniła wysokie wymogi na-
ło�one na podmioty zajmuj�ce si� rozprowadzaniem �ywno-
�ci. Tu zwrócił uwag� na du�� pomoc UG Jasienica, infor-
muj�c, �e niektóre gminy, ze wzgl�du na rygorystyczne 
wymogi prawne i fitosanitarne wycofały si� z programu 
�ywno�ciowego. 
Szczególne podzi�kowania skierował do El�biety M�yk po-
przedniej prezes GPKPS, która przez wiele lat wniosła wiel-

kie zasługi dla rozwoju i funkcjonowania tej 
działalno�ci, podkre�laj�c jej perfekcyjno��. 
Podzi�kował wszystkim w imieniu prezesa 
Okr�gu PKPS w Bielsku Białej Wiktora Królaka 
wysoko oceniaj�cego prac� zarówno zarz�du jak 
i wolontariuszy Gminnego PKPS. 
Obecny na spotkaniu Wójt Janusz Pierzyna 
dzi�kuj�c za zaproszenie, wyraził słowa uznania 
dla wszystkich zaanga�owanych w działalno��
charytatywn�, okre�laj�c to najwy�sz� warto-
�ci�. 	yczył du�o sił i dystansu do tego co 
czasem mo�e zniech�ca�. Dzi�kował El�biecie 
M�yk za współprac� i wieloletni� działalno�� na 
rzecz potrzebuj�cych. 
Wyraził swój szacunek dla niej i wszystkich 
wolontariuszy za to co robi�.  
Pani El�bieta M�yk, dzi�kuj�c za miłe słowa 
skierowane pod jej adresem, wskazała na osoby 
szczególnie zaanga�owane w pomoc dla innych 
i powołała si� na Opatrzno�� Bo��, 
towarzysz�c� jej i współpracownikom w 
dotychczasowej działalno�ci. 	yczyła jak naj-
mniej problemów    i owocnej pracy i 
współpracy na dalsze lata. Podzi�kowała 
pracownikom socjalnym i pomocy społecznej za 
dotychczasow� prac� i zaanga�owanie. Miłym 
akcentem jej wypowiedzi były brawa i 
serdeczno�� uczestników spotkania do jej osoby. 
Pani Małgorzata Klajmon dzi�kowała ludziom 
dobrej woli, za wszystko, co robi�. Wskazała na 
warto�� nie tylko dostarczanych potrzebuj�cym 
dóbr materialnych, ale rozmów wsparcia i otu-
chy odwiedzanym osobom i rodzinom.  
Uczestnicy wskazywali na wielkie zaanga�owa-
nie osób nie b�d�cych statutowymi członkami 
PKPS i dobra jakie wyzwala praca na rzecz po-
trzebuj�cych. 

R. Bo�ko
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Za nami ju� czwatra edycja konkursu „Najpi�kniejszy moj".  
Jury składzie:  
• Agnieszka Bronowska – dyrektor GOK,  
• Robert Garstka – fotograf, Regionalny O�ro-

dek Kultury w Katowicach 
• Krzysztof Czader – rze�biarz, plastyk 
• Mariusz Wysłych – koordynator konkursu   
po obejrzeniu moji zgłoszonych do konkur-
su postanowiło  przyzna�: 
I miejsce ex aequo dla moja zgłoszonego przez 
Łazy 
I miejsce ex aequo  dla moja zgłoszonego przez 
Wieszcz�ta 
Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy serdecznie 
dzi�kuje wszystkim za udział w konkursie, zaan-
ga�owanie i piel�gnowanie tradycji �l�ska Cie-
szy�skiego. Cieszy nas równie� coraz wi�ksza staranno�� i jako�� wykonania konkursowych moji oraz 
pojawienie si� elementów powi�zanych z tradycj� stawiania moja czyli "dziadów" i "dziadówek", które 
mo�na było zobaczy� w Mi�dzyrzeczu Dolnym i Wieszcz�tach. 
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Gigantyczny �mietnik

Archeolodzy, grzebi�cy w ziemi w poszukiwaniu 
�ladów zaginionych cywilizacji, s� szcz��liwi, gdy uda 
im si� dokopa� do �mietnika. Bo �mietnik sprzed wie-
ków, to autentyczny skarbiec, gdzie zgromadzone s�
wszelkie pozostało�ci po wymarłych ludach. Penetru-
j�c wi�c staro�ytne, czy �redniowieczne �mietniki 
mo�na si� dowiedzie� wszystkiego: od składu diety 
praprzodków, po upodobania archaicznych pi�kno�ci 
obwieszaj�cych si� ju� wtedy t� i ow� błyskotk�. 

My, jako dzieciaki, w one dni te� grzebali�my – 
wprawdzie nie jako archeolodzy – w �mietniku znaj-
duj�cym si� w „dziurze” w lesie „kole Marysi 
Tómiczkule”, gdzie równie� znajdowali�my, wpraw-
dzie młodsze, ale dla nas, skarby: a to łuski po poci-
skach mo�dzierzowych, a to poniemiecki charaktery-
styczny hełm, a to buteleczki o dziwnych kształtach    
i kolorach...; a szczytowym osi�gni�ciem naszej 
„przedszkolnej archeologii” był najprawdziwszy ba-
gnet, który po wyczyszczeniu był jak nowy, i jeszcze 
dzi� mógłby stanowi� cenny eksponat w niejednej 
izbie pami�ci, czy muzeum… 

Z czasem, kiedy sami stajemy si� leciwymi eks-
ponatami, zmienił si� �wiat, i w przyszło�ci nie trzeba 
b�dzie ju� archeologów, grzebi�cych w ziemi za �la-
dami przodków, bo �miecie s� dosłownie wsz�dzie i to 
wyj�tkowe �miecie, niezniszczalne �miecie, �miercio-
no�ne �miecie… Dzisiaj archeolog ze skorupek, ze 
zbutwiałych drewnianych cz��ci składa fragmenty po-
zostało�ci w cało��, i gdy mu si� to uda, jest szcz��li-
wy, jak �lepa kura, której si� trafi ziarnko… Przyszły 
tropiciel �ladów b�dzie miał wszystko jak na dłoni:     
a to telewizor, a to odkurzacz, a to kieck� z poliureta-
nu, czy poliestru, a to jednorazow� torb� polipropyle-
now� z kolorow� reklam�…, które rozkładaj� si�
przez setki lat. 

Bo te� nasza cywilizacja stała si� gigantycznym 
producentem �mieci, która, przy okazji, wytwarza te�
�rodki niezb�dne do prze�ycia. Ale, by owe produkty 
sprzeda�, musz� one by� tak zapakowane, zafałszo-
wane, by sugerowały, �e posiadaj� wyj�tkow� zawar-
to��, lepsz� ni� produkt konkurencji.Tedy opakowanie 
jest znacznie dro�sze, ni� opakowany produkt, tak za-
kamuflowany, by stwarzał iluzj� skołowanemu klien-
towi, �e jest tym jedynym, wyj�tkowym, którego war-
to kupi�. 

Kupiłem poka�nych rozmiarów pudło z pomad-
kami. Po rozpakowaniu z przezroczystej folii, koloro-
wej tekturki, przestrzennych nadmuchanych wkładek  

z białego papieru, skrzyneczki     
z surowca niewiadomego po-
chodzenia, styropianowej wy-
kładziny, dotarłem wreszcie do 
dwóch szufladek zawieraj�-
cych a� …osiem czekoladek!   
I tak ze wszystkim!!! 

Produkcja tego, co niepo-
trzebne, jednorazowe i bezna-
dziejne, stała si� najwa�niejsz� czynno�ci� koncernów 
wytwarzaj�cych szmir�, która tym lepsza, im gorsza, 
tzn. musi si� rozlecie� dokładnie w dniu wyga�ni�cia 
gwarancji… 

A potem sterty �mieci, z którymi nie wiadomo, co 
zrobi�. Bełkoce si� wprawdzie o recyklingu, ale po co 
co� odzyskiwa� z czego�, co zostało wyprodukowane 
niepotrzebnie, przy okazji zu�yto ile� energii, ile� su-
rowca… zupełnie niepotrzebnie, po to tylko, by za-
�mieci�, podtru�, zasypa� ziele�, wyci�� drzewa, bo 
�mietnik wa�niejszy… 

Wczoraj słyszałem w TV, �e najt��sze umysły do-
szły do epokowego wniosku, �e trzeba ograniczy�
ilo�� jednorazowych torebek foliowych, bo ju� to zro-
bił jeden z zachodnich krajów. Wszak to ju� przed 
wiekami wieszcz zauwa�ył, całkiem słusznie, �e Pol-
ska jest papug� narodów. Tedy wszystko, co wykluło 
si� na zachodzie, czy w Stanach, wprowadza si� u nas 
na sił�, cho� prekursorzy owych nowinek wła�nie si�
rakiem wycofuj�, bo to szkodliwy bubel… 

A wracaj�c do owych jednorazowych torebek, to 
statystyczny Polak u�ywa ich 400 rocznie! 

Chwalebnie wi�c to, �e zgodnie z poleceniem Unii 
Europejskiej, ka�da gmina robi porz�dek ze �miecia-
mi, segreguj�c je i systematyczne odstawiaj�c na „ofi-
cjalne” �mietniki. Ale to tylko, podobna do walki        
z wiatrakami, likwidacja skutków. Je�li dalej, w maje-
stacie prawa, produkowa� si� b�dzie kolorowe �mie-
cie, to b�dzie z ka�dym rokiem gorzej, i ani si� obej-
rzymy, jak nas zasypie lawina �mieci, wodospad za-
�mieconej wody, burza za�miecionego powietrza, któ-
remu ju� �adna polecenie, nakaz, gro�ba, wi�zienie 
nie da rady… 

Jest tylko jedna rada: zabroni�, pod kar� �mie(r)ci, 
produkowa� to co zb�dne i niepotrzebne, bo obudzimy 
si� z r�k� w �mietniku, który nas wessie, jak tr�ba po-
wietrzna… 

Juliusz W�troba

Majówka
Na majówke prziszli wszyjscy. 
Ustrojóne niebym gymby. 
Z krzy�a wypuszczajóm li�ci. 
Ptoki wy�piywujóm wszyndy. 

A w litanii loreta�skij 
je Maryja tako rada. 
Leci z nami, z pie�niczkami 
łód sómsiada do sómsiada. 

Jyno tak tu mało dziecek, 
kaj ty gizdy si� smykajóm? 
Przeca trza na Matke liczy�
w piyknym maju, w boskim maju… 

Za to starkóm urobiónym 
wypuszczajóm skrzydła biołe, 
i sóm jako ty młoduchy, 
co Maryji niesóm chwołe.  

Juliusz W�troba

Słowniczek 
wszyndy - wsz�dzie 

rada - zadowolona 

gizd – nieposłuszny chłopak 
smyka� si� – włóczy� si�
przecz – przecie�
młoducha – panna młoda 
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Ło jednym cygónie. 

Witóm piyknie! 

Spómniało mi si�, co to łujec kiesi mi łopowiadali, 
jak sie jedyn cygón �ynił. A było tymu tak: 

Staro Gryczkula, kumornica, przyniósła skó�si 
wiadómó��, �e w strzode tyn szumny cygón, feszny, 
wysoki, co to patelnie po dziedzinie sprzeduje bydzie 
sie �ynił. I w tóm strzode ludzi wóm sie tak do goji 
Gruszkowych naskuludzało kaj siedzieli cygóny, bo 
ko�dy chcioł to cyga�ski wiesieli łuwidzie�. 
- Muzyka�ci piykne kónski cyga�ski wygrowali łod 
samego rana. �piywali, ponikierzy ju� ta�cowali, go-
rzołkóm, a piwym sie czynstowali, jyno tej młodej po-
ry jakosikej nie było wida�. A� tu nogle, skónd sie 
we� to sie we�, na bryczce szumnie wystrojónej przy-
jechali młodzi. Łón łokozały, szumnie wyłoblykany,   
a łóna jakosikej niehersko, chudo, szczyrbato, �widra-
to i jakby tak jóm szpyrkóm namazoł to by jóm kocur 
na góre wysmyczył. Ludzie zaczyli szepta�, a młodu-
che łobgadowa� szpatnie. Jak to łusłyszoł młody pón  
z politowaniym podziwoł sie na tych ludzi, a tak im 
prawi: 
- Mo�ecie gło�no goda�, bo łóna je jeszcze gucho. Gu-
cho nie była, jyny cygón chcioł wiedzie�, co to ci lu-
dzie majóm do pwiedzynio na jego wybranke. Jak ju�
sko�czyli, cygón zaczył tak goda�: 
- Pónbóczek stworzył ludzi dobrych, gupich i món-
drych, piyknych i brzydkich, a prawił �e wszystko to 
je dobre, tó� powiym wóm teraz, �e moji łoczy sóm 

insze ni� wasze, bo taki mi doł Pónbóczek. Łóne wi-
dzóm w gupich móndro��, w przemóndrzałych głupo-
te, w piyknych brzydote, a w brzydkich piykno, bo có�
jak je piykny talyrz, kie prózny. Ta kiero do was je 
brzydko, do mie nejpiykniejszo we �wiycie i tu cygón 
mioł recht – prawił mi łujec. Bo cygón, kiery se wziył 
takóm brzydkóm cygónke, łógrómnie jóm szanowoł, a 
mioł rod. 	odyn jóm nie widzioł fechtowa� po dzie-
dzinie, a robi� na chłopa jak to majóm cygony we 
zwyku. Łón chodził dali po dziedzinie, a sprzedowoł 
patelnie. Zawsze zadbany, łoprany a miły ku ludzióm, 
to te� go ludzie na naszej dziedzinie radzi mieli. Łóna 
za� gazdowała w chałpie i dbała na dziecka, kiere 
przychodziły na �wiat. Za� wieczorami cygón broł 
skrzypce, a łóna �piywała, głos przeszumny roznosił 
sie daleko. Tó� nie dziwota, �e niejedni szli wieczór 
ku Gruszkowym gojóm, coby posłócha� tego �piywu. 
Dzisio ju� prowdziwych cygónów ni ma, kierzy by 
zaklupali do naszych dwiyrzy i sprzedali patelnie, kie-
re słó�yły przez cały �ywot, bo były tak dobre. Dzisio 
mómy inszych cygónów w biołych koszulach, w czor-
nych łubraniach, pod krawatkami, a goda� to tak piyk-
nie łumióm, �eby im �odyn prowdziwy cygón nie do-
równoł. Jyny tyn towor kiery łod nich kupiymy na 
wiela sie nie godzi, a je jyno na pore dni. Tó� przed 
takimi cygónami radzym Wóm ludzeczkowie złoci 
dwiyrzy zawiyra�. 

J. N. Josiyniczanin 

Od Skrzycznego po Bieszczady 

Tak� tras�, licz�c� około 500 km, przed laty przeszedł 
nasz poeta Juliusz W�troba razem z Kazkiem i Lesz-
kiem - swoimi kolegami ze szkoły �redniej. Podczas 
tej w�drówki, trwaj�cej 23 dni, zadaniem Julka było 
pisanie dziennika. Po prawie czterdziestu latach, po-
rz�dkuj�c swoj� biblioteczk� odnalazł On maszynopis 
z opisem górskiej wyprawy. Pierwotnie ten tekst miał 
si� ukaza� w Wydawnictwie ISKRY, jednak przemia-
ny ustrojowe zdecydowały, �e Wydawnictwo musiało 
ograniczy� si� do wydawania ksi��ek przynosz�cych 
zysk. Na szcz��cie maszynopis wrócił do autora po 
dwóch korektach, a wi�c gotowy do druku i przele�ał 
spokojnie wiele lat. Dopiero w 2014 roku dziennik pt. 
„Po skarb z busol� sło�ca” ukazał si� drukiem. 
Promocja tej ksi��ki odbyła si� w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jasienicy  9 kwietnia bie��cego roku. W 
czasie spotkania autor wspominał o trudach w�drówki, 
o sytuacjach niebezpiecznych i zabawnych, opowiadał 
o dost�pnym wtedy sprz�cie turystycznym, a zwłasz-
cza o jego wadze i gabarytach. Czytaj�c ksi��k� czuje 
si�, �e pisał j� człowiek o ogromnej wra�liwo�ci na 
pi�kno przyrody, który potrafił dostrzec najmniejsze 
�yj�tka, a opisy listka, trawy, lustra wody, nieba, kra-
jobrazu i inne, to pi�kne opisy poetyckie. Pan Juliusz 
zauroczony był równie� majestatem gór , czuł wobec 
nich wielk� pokor� i to pozostało w Nim do dzi�. 
Słuchaj�c Pana W�troby miało si� wra�enie, jakby si�
samemu przemierzało górskie szlaki. Atmosfer� spo-
tkania wzbogacił wyst�p rajdowej grupy moich przy-
jaciół z Cieszyna, która z akompaniamentem gitary 

za�piewała wiele piosenek turystycznych. Wykonane 
piosenki, pochodz�ce z lat siedemdziesi�tych, s� aktu-
alne do dzi� i młodzi tury�ci te� je �piewaj�.  
My�l�, �e spotkanie to zach�ciło niektórych z nas do 
powrotu na górskie szlaki, bo jak pisze Pan Juliusz 
W�troba ,, … góry wołaj� !!!”. 
podarowane przez autora Ksi��ki „Po skarb z busol�
sło�ca” s� dost�pne w GBP i filiach. 
	ycz� przyjemnej lektury i spotka� na szlakach gór-
skich 

Maria Hare�czyk 
Dyrektor GBP w Jasienicy
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„WIELCY POLACY” 

19 marca br. odbyła si� w Gimnazjum im. Ja-
na Pawła II w Rudzicy ju� VI edycja powiatowego 
konkursu interdyscyplinarnego pt. „Wielcy Pola-
cy”, nad którym jak co roku honorowy patronat obj�ł 
Wójt Gminy Jasienica oraz Starosta Bielski. Warto 
przypomnie�, �e celem konkursu jest zainteresowanie 
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu bielskiego po-
staciami wielkich Polaków, ich �yciorysami, dokona-
niami, wkładem jaki wnie�li w wszechstronny rozwój 
naszego kraju. Ponadto kształtowanie postaw patrio-
tycznych i obywatelskich, upowszechnianie procesów 
historyczno-literackich danego okresu, przybli�anie 
tekstów literackich, rozbudzanie umiej�tno�ci pla-
stycznych oraz korzystanie z ró�nych typów �ródeł. 
Tym razem postanowiono zwróci� uwag� na posta�
jednego z głównych architektów niepodległej Polski, 
wybitnego polityka, kompozytora i pianist�, Ignacego 
Jana Paderewskiego, który całym swoim �yciem da-
wał �wiadectwo najlepiej rozumnego i gł�bokiego pa-
triotyzmu, a tak�e szacunku i zrozumienia dla drugie-
go człowieka. 

W konkursie (przygotowanym przez Katarzyn�
Czupryniak, Bo�en� Małachowsk� i Barbar� Szimke), 
udział wzi�ło 16 uczniów. Młodzie� wykazała si�
znakomit� (!) znajomo�ci� biografii Paderewskiego 
jak i zjawisk społecznych i historycznych towarzysz�-
cych jego �yciu; nie obca okazała si� uczestnikom 
tak�e jego twórczo��, działalno�� artystyczna i chary-
tatywna, a przede wszystkim polityczna i wkład jaki 

wniósł w odzyskanie przez Polsk� niepodległo�ci. 
Konkurs składał si� z trzech cz��ci. Pierwsza miała 
charakter pisemny, sprawdzano w niej oprócz wiado-
mo�ci teoretycznych, umiej�tno�ci j�zykowe uczniów, 
czytanie ze zrozumieniem, umiej�tno�� analizy tekstu 
literackiego. Cz��� druga polegała na wykonaniu pla-
katu nawi�zuj�cego do wszechstronnej działalno�ci 
Mistrza, którego my�l� przewodni� było hasło: przez 
muzyk� do wolno�ci. Warto zaznaczy�, �e komisji 
oceniaj�cej prace plastyczne zgodził si� przewodni-
czy� znany artysta plastyk Florian Kohut. Ocenie pod-
legała zgodno�� wykonanej pracy z ustalonym tema-
tem, oryginalny i twórczy sposób uj�cia tematyki, 
warto�� artystyczna. W ko�cu trzecia cz��� miała cha-
rakter quizu, w którym uczestnicy sami decydowali    
o trudno�ci zadawanych pyta�.  

Nale�y podkre�li�, �e swoj� obecno�ci� rudzickie 
progi zaszczycili Wójt Gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna, Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz wspo-
mniany ju� Florian Kohut. Ponadto uczestników 
wspierał dyrektor Gimnazjum w Rudzicy Jan Borow-
ski. 

Poziom wiedzy prezentowany przez młodzie� był 
bardzo wysoki, a rywalizacja o miejsca na podium 
trwała a� do ostatniego pytania. Ostatecznie najlepsi 
okazali si� uczniowie z Gimnazjum nr 4 im. Józefa 
Piłsudskiego w Bielsku-Białej, drugie miejsce zaj�li 
uczniowie Gimnazjum im. Kalici�skich w Dankowi-
cach, natomiast o trzecie miejsce dzielnie walczyła 
dru�yna z Gimnazjum nr 8 im. Tytusa Chałbi�skiego  

z Bielska-Białej. Dru�yna z gimnazjum w Rudzicy       
w składzie Kasia Kaliwoda, Monika Kom�dera, Beata 
Walas i Paweł Chlipała zaj�ła miejsce czwarte. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody m.in. 
plecaki, pióra, ksi��ki, czy bilety do kina, ufundowane 
dzi�ki przychylno�ci i hojno�ci Wójta Gminy Jasieni-
ca oraz Starosty Bielskiego, którym z tego miejsca or-
ganizatorzy składaj� serdeczne podzi�kowania, �ywi�c 
nadzieje, i� trwaj�ca ju� sze�� lat współpraca b�dzie 
kontynuowana, a konkurs (od tego roku widniej�cy na 
li�cie kuratoryjnej) nadal zajmowa� b�dzie stałe i 
wa�ne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych. 

Bo�ena Małachowska 
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POMOC DLA JUDYTKI 
Dnia 13 kwietnia 2014 roku w Landeku, odbyła 

si� akcja charytatywna pod hasłem „Pomó�my Judyt-
ce”. Celem tej inicjatywy była zbiórka pieni�dzy na 
zakup specjalistycznego fotelika samochodowego 
oraz wózka rehabilitacyjnego dla dziewczynki. Judyt-
ka urodziła si� z pora�eniem mózgowo-rdzeniowym, 
epilepsj� oraz innymi dysfunkcjami organizmu, które 
uniemo�liwiaj� jej wła�ciwy rozwój. 

Akcja rozpocz�ła si� na boisku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy, gdzie o godzinie 15.00 na 
zgromadzonych uczestników oczekiwali orga-
nizatorzy. Szczególnie miło było nam wita� rodziców 
Judytki oraz Pa�stwa Ficek wraz z synem Łukaszem. 
Chłopiec od urodzenia cierpi na mózgowe pora�enie 
dzieci�ce i epilepsj�.  Pierwszym etapem akcji był 
„Marsz po zdrowie dla Judytki”. Grupa uczestników 
przeszła przez pi�kne i malownicze tereny Iłownicy 
kieruj�c si� w stron� boiska w Landeku. Padaj�cy 
deszcz nie odstraszył miło�ników Nordic Walkingu. 
Wr�cz przeciwnie, kolejni uczestnicy doł�czali si�
podczas marszu, nawet spoza naszej gminy. Dalszym 
etapem programu był pokaz stra�acki oraz �wiczenia 
w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Cie-
szyły si� du�ym zainteresowaniem zarówno dzieci jak 
i dorosłych. Punktem kulminacyjnym akcji był mecz 
piłki no�nej rozegrany przez �aków z klubu sporto-
wego „Spójnia” Landek i  „�aki ”Jasienica. Poziom 
gry i du�e zaanga�owanie chłopców bardzo podobał 
si� kibicom, którzy gło�no i entuzjastycznie dopingo-
wali zawodników. Na degustatorów czekały a� 23 
pyszne ciasta i du�a ilo�� kanapek. Długa kolejka 
ustawiała si� równie� do stoiska z aromatycznymi i 
�wie�utkimi goframi wypiekanymi przez członkinie 
Koła Gospody� Wiejskich w Landeku. Równocze�nie 
miło�nicy r�kodzieła ch�tnie odwiedzali stoisko z  
„darami serca” dla Judytki. Akcja zako�czyła si� du-
�ym sukcesem. Zebrano a� 7004,04 zł.  Dodatkowym 
sukcesem tej inicjatywy był równie� fakt, �e poł�czyła 
bardzo wiele osób zarówno z Iłownicy jak i z Landeka 
oraz okolicznych miejscowo�ci. Serdeczne podzi�ko-
wania nale�� si� wszystkim, którzy nawet w najdrob-
niejszy sposób wł�czyli si� w pomoc dla Judytki. Za 
szczególne zaanga�owanie dzi�kujemy Ochotniczej 
Stra�y Po�arnej z Landeka i Iłownicy, Kołu Gospody�
Wiejskich z Landeka przewodnicz�cej pani Gabrieli  
Kubica, panu Zbyszkowi Orawiec oraz trenerowi wraz       
z młodzie�� klubu sportowego „Spójnia” Landek, 
dzi�kujemy wszystkim lokalnym twórcom,  za Wasze 
zaanga�owanie w akcj�.  Szczególnie dzi�kuj� Pani 
Kasi Sikora za zorganizowanie darów. Macie talent   
w r�kach. Wła�cicielom sklepów z Iłownicy i Lande-
ka, za wsparcie akcji w postaci napojów, mo�liwo�ci 
wypo�yczenia ławek i parasoli Panu Józefowi Kope�, 
Panu Krzysztofowi Pisarek, Panu M. Loska, Panu 
Krzysztofowi Kocurek, KGW Iłownica, sołtysowi z 
Plandeka, za mo�liwo�� wyst�pienia na zebraniu wiej-
skim, hurtowni Beskid Plus za naczynia jednorazowe. 

Wszystkim pracownikom ZSP w Iłownicy, rodzicom, 
dziadkom oraz całym rodzinom  uczniów,  za aktywny 
udział w akcji. 

„Niewiele trzeba, by pomóc ludziom w potrzebie. 
Czasem wystarczy u�miech, dobre serce i pomocna 
dło�. Jednak w niektórych przypadkach potrzebne te�
s� pieni�dze”. Celem tej akcji była pomoc dla Judytki, 
nie jest to jedyne dziecko w naszej okolicy, które wy-
maga szczególniej opieki, jest jeszcze Łukasz Ficek     
i Artur 	cibik. Chłopaki równie� wymagaj� ci�głej  
rehabilitacji. Rodzice tej trójki dzieci staraj� si� jak 
mog� aby pozyska� dodatkowe fundusze na leczenie        
i rehabilitacje. Mo�emy im pomóc poprzez  przekaza-
nie swojego 1 % z podatku. Dla Judytki mo�na zbiera�
tak�e nakr�tki. Nie wiem czy wi�kszo�� z nas zdaje 
sobie spraw� jakie s� koszty leczenia i rehabilitacji. W 
przypadku Judytki jest  to ok.1400 zł miesi�cznie, 1 
turnus rehabilitacyjny to koszt ok. 5.000 zł. Za ton�
nakr�tek  mo�na uzyska� 1000 zł. (1 tona to  około 5 
fiatów doblo wypełnionych po dach nakr�tkami). 
Wi�cej o dziewczynce mo�na si� dowiedzie� na 
www.judytka.pl.   Jak mówił  Jan Paweł II „Człowiek 
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si�
z innymi”.  Mam nadziej�, �e ta akcja jest pierwsz�, 
ale nie ostatni� w naszej gminie. JESZCZE RAZ 
DZI
KUJ
! 

Agnieszka Bronowska 
Artykuł napisany przy wsparciu Małgorzaty Dyk 
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�WI�TO KWITN�CEJ JABŁONI 

W Mi�dzyrzeczu Dolnym obchodzono „ �wi�to Kwitn�cej Jabłoni” 

Od Mszy �w. w sadzie jabłkowym Zofii Huculak rozpocz�ło si� „	wi�to Kwitn�cej Jabłoni”  w Mi�dzyrze-

czu Dolnym. T� plenerow� imprez�, która odbywała si� pod patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzy-

ny, zorganizowali stra�acy z Ochotniczej Stra�y Po�arnej z Mi�dzyrzecza Dolnego. Impreza była realizowana   
w ramach projektu „Restytucja tradycji 	wi�ta Kwitn�cej Jabłoni w Mi�dzyrzeczu Dolnym, realizowanego w 

ramach działania 413 – wdra�anie lokalnych strategii rozwoju – obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013”. W ramach tego wła�nie projektu zostały tak�e zorganizowane warsztaty kulinarne,      

a niebawem zostanie wydany folder z przepisami tradycyjnych potraw z jabłek. Pi�kna majowa pogoda przyci�-
gn�ła tłumy uczestników, którzy oklaskiwali przedstawienie przygotowane przez Młodzie�ow� Dru�yn� Po�ar-

nicz� działaj�c� przy OSP Mi�dzyrzecze Dolne, a tak�e wyst�py zespołów regionalnych „Mi�dzyrzeczanie”       

i „Bierowianie” oraz Blachkapeli z Mi�dzyrzecza 
Dolnego. Oczywi�cie nie zabrakło tak�e pysznego 

jedzenia. Na specjalnie urz�dzonym stoisku mo�na 

było degustowa� potrawy z jabłkiem w roli głównej 
przygotowanym przez sadowników i panie z KGW. 

Były słodko�ci – ró�ne ciasta z jabłkami, racuchy, 

kołaczyki i jabłka zapiekane w �mietanie, ale tak�e 

piero�ki z jabłkami, jabłecznik z kasz� gryczan� czy 
w�tróbka z jabłkami. Pragnienie mo�na było ugasi�
pysznym jabłkowym sokiem i cydrem. Uczestnicy 

„	wi�ta Kwitn�cej Jabłoni” bawili si� doskonale do 
pó�nej nocy podczas pota�cówki z zespołem „Pre-

ludium”. 

Kuba Mazur 
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VIII Regionalny Konkurs Znajomo�ci Gwary �l�ska Cieszy�skiego  w Grod�cu 

10 kwietnia 2014r. w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Grod�cu został zorganizowany Regional-
ny Konkurs Znajomo�ci Gwary 	l�ska Cieszy�skiego 
dla szkół podstawowych, pod patronatem Wójta Gmi-
ny Jasienica. 

Do konkursu zgłosili si� uczniowie z Iłownicy, 
	wi�toszówki, Jasienicy, Rudzicy i Grod�ca oraz 
szkoły z okolicznych gmin – Pier��ca, i Górek Wiel-
kich. Uczestników oceniało niezale�ne jury, w skład 
którego weszli zaproszeni go�cie:  Juliusz W�troba,
Maria Hare�czyk, Agnieszka Bronowska, Jolanta 
Szczugiel, Edward Cichy.  

Konkurs rozpocz�ła p.o. dyrektor ZSP w Grod�cu 
– Jolanta Tomik, witaj�c zaproszonych go�ci i �ycz�c 
wszystkim zawodnikom powodzenia i dobrej zabawy. 
Eliminacje przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej 
atmosferze. Komisja miała bardzo trudne zadanie, po-
niewa� wszyscy uczestnicy wykazali si� nie tylko po-
prawn� prezentacj� tekstów gwarowych, ale równie�
niezwykł� swobod� wymowy, wła�ciwym akcentem 
oraz oryginalno�ci� gwary.  

Po wysłuchaniu prezentacji  uczestników, jury, po 
przeprowadzonych obradach postanowiło przyzna�
nast�puj�ce miejsca:  
I miejsce - Dominika Osinczuk, Kuba Stryczek           
z Iłownicy 
II miejsce – Jakub Bara�ski z Pier��ca                         
III miejsce –  Adam Grycz z Pier��ca                         

Organizatorzy zatroszczyli si� nie tylko o wra�e-
nia duchowe uczestników, ale tak�e przygotowali po-
cz�stunek. Po wspaniałych wyst�pieniach ka�dy mógł 
spokojnie delektowa� si� smakiem swojskiego smalcu, 
pysznych kanapek i tradycyjnego kołacza.  

Czas umilił nam równie� wyst�p zespołu wokalno 
– muzycznego oraz ta�ce dzieci       z Grod�ca, przy-
gotowane przez B. Frydel – Ociepk�. Ju� stało si� tra-
dycj� konkursu, �e po rozdaniu nagród, wszyscy 
zgromadzeni mogli zapozna� si� z twórczo�ci� gwa-

row� zaproszonego go�cia. Tym razem swoje wiersze 
zaprezentował  Juliusz W�troba, który dokonał rów-
nie� podsumowania konkursu. 

Zwyci�zcy otrzymali wspaniałe nagrody w postaci 
albumów i  ksi��ek. Ka�dy z zawodników otrzymał  
dyplom uczestnictwa, informator turystyczny o 	l�sku 
Cieszy�skim oraz pami�tkowy kubek. 

Organizatorzy składaj� serdeczne podzi�kowania  
sponsorom: Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pie-
rzynie,   Dyrektorowi Gminnego O�rodka Kultury     
w Jasienicy Agnieszce Bronowskiej. 

Konkurs  promuje kultur� j�zyka gwarowego, 
upowszechnia kultur� słowa, umiej�tno�� sprawnego 
posługiwania si� gwar� oraz pobudza twórcze 
poszukiwania repertuarowe. 

 Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki po-
ziom recytacji. Tak naprawd� ka�demu  z recy-
tuj�cych nale�y si� medal za ch�ci, odwag� i wielki 
wysiłek.  

Organizatorzy konkursu                             

„KOBIETY CIESZY�SKICH HABSBURGÓW” 

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Filii Gminnego 

O�rodka Kultury w Mi�dzyrzeczu Górnym Pan 
Mariusz Makowski kustosz zamku 

grodzieckiego oraz Muzeum w Cieszynie 

wygłosił prelekcj� "Kobiety Cieszy�skich  
Habsburgów". Organizatorem imprezy był 
Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Mi�dzyrzecza. Oprawy 
artystycznej dokonał Zespół Regionalny" Dudo-
ski" oraz kółko teatralne z inscenizacj� sztuki 
„Borykała” w Urz�dzie Gminy" autorstwa Wa-
lentego Krz�szcza. Prelekcja cieszyła si� du�ym 
zainteresowaniem zwłaszcza, �e z tre�ci� i wie-
loma faktami z �ycia dynastii Habsburgów wraz 
z mnóstwem ciekawostek, niektórzy uczestnicy 
spotkania zetkn�li si� po raz pierwszy. Dopeł-
nieniem wygłoszonej prelekcji były zaprezen-
towane zdj�cia archiwalne. Ogl�daj�c je, mo�na 
było sobie wyobrazi� klimaty minionych cza-

sów. Pozna� nie tylko kobiety, ale mał�e�stwa (z potom-
stwem) panuj�ce na dworze Ksi�stwa Cieszy�skiego. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka
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��27 marca w ZSP w Jasienicy, odbył si� XIII Gminny 
Konkurs Ortograficzny „Asy z Trzeciej Klasy”. W 
konkursie uczestniczyli uczniowie klas III ze szkół 
podstawowych naszej gminy. Celem konkursu była 
popularyzacja zasad stosowania poprawnej pisowni 
j�zyka polskiego, a tak�e umiej�tno�� posługiwania 
si� poprawn� polszczyzn�. 
Uczniowie rozwi�zywali trudne zadania ortograficzne 
pod czujnym okiem bajkowych postaci - Bolka i Lol-
ka. W trudnej rywalizacji zwyci�zcami zostali ci, któ-
rzy wykazali si� najlepsz� znajomo�ci� zasad pisowni 
i umiej�tno�ci ich zastosowania w praktyce. Pierwsze 
miejsce zaj�ła uczennica ZSP  w Wieszcz�tach – 
Viktoria Glimbitza, drug� nagrod� otrzymała uczen-
nica ZSP w Jasienicy – Dominika Kliber, trzecie miej-
sce natomiast wywalczyli równorz�dnie Oliwia Kubas 
z ZSP w Rudzicy i Jakub Waliczek z ZSP  w Maza�-
cowicach.
  Zwyci�zcom gratulujemy i �yczymy dalszych sukce-
sów w nauce. Serdecznie dzi�kujemy nauczycielom, 

którzy przygotowali uczniów do konkursu                             
i zapraszamy do udziału w kolejnym roku szkolnym. 

Magdalena Matusiak-Mertens 
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W sobot� 26 kwietnia 2014r. odbyło si�

ostatnie z cyklu Europejskich Spotka� Kół 
Gospody� Wiejskich województwa �l�skiego 
organizowanych cyklicznie przez europoseł 
Małgorzat� Handzlik. Tegoroczne spotkanie, 
po raz kolejny odbyło si� w sali widowisko-
wej GOK, na terenie kompleksu sportowo-
kulturalno-rekreacyjnego „Drzewiarz" w 
Gminie Jasienica, przy współudziale Wójta 
Gminy i GOK w Jasienicy. Go�ci przywitali 
pani M. Handzlik, Wójt Gminy Janusz Pierzy-
na i dyrektorka GOK Agnieszka Bronowska. 

W spotkaniu wzi�ło udział blisko 250 
członki� KGW powiatu bielskiego oraz zacni 
go�cie: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Poseł 
na Sejm RP Małgorzata P�pek, Burmistrz 
Gminy Wilamowice Marian Trela i przedsta-
wicielki Gminnej Rady Kobiet.  

Miłym akcentem spotkania był przygoto-
wany na t� okazj� program artystyczny Zespo-
łu "No-Name" z Jasienicy oraz Zespołu Re-
gionalnego "Bierowianie". Były równie� wy-
st�pienia okoliczno�ciowe, podczas których 
dzi�kowano gor�co Pani Poseł za dziewi�� lat 
owocnej współpracy z Kołami Kół Gospody�
Wiejskich. Były wspomnienia poł�czone z re-
fleksjami, zadum� no i łzami wzrusze�.  

Nie zabrakło bardzo dobrego pocz�stunku 
przygotowanego przez panie z KGW Jasieni-
ca, �piewów wszystkich zebranych na sali, by-
ły losy - niespodzianki oraz wyjazd 10 pa� na 
wycieczk� do Sejmu RP. 

�

KRWIODAWCY NA PIELGRZYMKOWYM SZLAKU.

W dniu 3 maja członkowie Klubu Honoro-

wych Dawców Krwi im. Maksymiliana Kolbego 

wyruszyli na pierwsz�, piesz� pielgrzymk� z Ja-
sienicy do Pogórza . Zaprosił nas ks. Ignacy Czader 

z okazji uroczysto�ci odpustowych ku czci Naj�wi�t-
szej Marii Panny Królowej Polski w parafii Rzym-

sko-Katolickiej w Pogórzu. Niebiosa łaskawie dały 
dobr� pogod�, a patronka siły do marszu. Bardzo cie-

pło przywitał nas proboszcz ks. Ignacy Czader, za-

ch�caj�c wszystkich do dzielenia si� tym najcenniej-
szym darem jakim jest krew podczas organizowa-

nych przez nasz Klub akcji krwiodawstwa. Serdecz-

nie dzi�kujemy i mamy nadziej�, �e b�dziemy mogli 
do Pogórza pielgrzymowa� ju� co roku. 

M. Hawełek
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26 marca 2014 roku o godz. 10.00 do ZSP w 

Wieszcz�tach zjechały wszystkie dru�yny sportowe 
przedszkolaków z całej gminy Jasienica, razem 9 ze-
społów. Ju� po raz drugi w naszej placówce, witali�my 
wiosn� na sportowo.  
W minionym roku bohaterem spartakiady był Zdrojek, 
mały bł�kitny chłopiec propaguj�cy w�ród dzieci 
zdrowe od�ywianie i picie wody. W tym roku odwie-
dzili nas Bolek i Lolek, którzy ,,cho� po 50 lat mieli, 
to wiosn� na sportowo z nami witali”.  
Filmowi bohaterzy prezentowali w�ród przedszkola-
ków wzorow� postaw�, zawsze sprawnego, bez 
wzgl�du na wiek, sportowca i kibica. Przedszkolne 

dru�yny 5 i 6- latków, razem z Bolkiem i Lolkiem, 
wzi�ły udział w sportowym powitaniu wiosny, startu-
j�c w ró�nych konkurencjach sportowych, pomagaj�c 
Wio�nie w wiosennych przygotowaniach. Tola – przy-
jaciółka filmowych bohaterów liczyła zdobyte punkty. 
Sportowcom z przej�ciem kibicowały młodsze przed-
szkolaki.  Spartakiad� zako�czył wspólny pocz�stu-
nek. Oczywi�cie nie zabrakło tez dyplomów i nagród 
dla dzieci. 

Dzi�kujemy wszystkim za pomoc i wsparcie w 
organizacji spartakiady. 
Do zobaczenia za rok. 

. 
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Ju� po raz XIII, w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Tadeusza Ko�ciuszki w Jasienicy, 
odbył si� konkurs ortograficzny ,,O pióro Wójta 
Gminy". 

Do konkursu zapraszani s� uczniowie klas 
szóstych, którzy walcz� o miano ,,mistrza ortografii". 
Potyczki ortograficzne rozegrały si� 26 III. 
Frekwencja dopisała, przybyło 23 uczniów. Zmagali 
si� z trudnym i zagadkowym dyktandem pt.: ,,Mrzonki 
narwanych rzezimieszków w chaszczach" 

Stawk� najwy�sz� w tym konkursie było pióro 
firmy ,,Parker" ufundowane i wr�czone osobi�cie 
zwyci�zcy, przez Wójta Gminy Janusza Pierzyn�. 

Zwyci�zc� tegorocznego konkursu został 
Maciej Malchar z Rudzicy, 
II miejsce Klaudia Guzdek z Wieszcz�t, 
III miejsce Klaudia Piekarczyk z Rudzicy. 
wyró�nienia: 
Agata Kieczka z Iłownicy, 
Katarzyna Zontek z Jasienicy, 
Gabriela Danel z Maza�cowic. Gratulujemy!!! 

Ka�dy uczestnik otrzymał pami�tkowy dyplom, 
ksi��k� oraz słodki pocz�stunek. Nagrod� był równie�
udział w tym konkursie, gdy� przybyli najlepsi i mieli 
okazj� popróbowa� swoich sił. 

Konkurs odbył si� dzi�ki zaanga�owaniu i pracy polo-
nistek z jasienickiej szkoły - Wioletty Machalicy, 
Małgorzaty Tlałki i  Krystyny Niemiec. 

Obecne klasy V zach�camy do wzmo�onych �wi-
cze�, by by� za pan brat, z ortografi� i popróbowa�
swoich sił w przyszłym roku. 

Krystyna Niemiec 
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W my�l tego hasła w ZSP Wieszcz�ta, odbywa si�
cykl spotka� z ksi��k�. Akcja ma na celu popraw�
jako�ci czytelnictwa w�ród uczniów naszej szkoły. 
Staramy si� korzysta� ze wszystkich dost�pnych form 
propagowania czytelnictwa. 

Na szkolnym korytarzu stan�ł totem czytelniczy, na 
którym zamieszczane s� recenzje, notatki o 
nowo�ciach wydawniczych, ciekawostki dotycz�ce 
ksi��ek oraz informacje o zbli�aj�cych si� konkursach. 

W lutym czytali�my ksi��ki przygodowe. Zadaniem 
uczniów było napisanie recenzji na temat 
przeczytanych lektur. Laureatkami tej cz��ci konkursu 
zostały Julita Stokłosa (kl. IV) i Victoria Glombitza 
(kl. III). 

24 marca odbyło si� popołudniowe spotkanie z 
ksi��k� pod hasłem „Czytanie nie jest takie straszne”. 
U Bram Pogromców Czytelniczych Duchów, zjawiło 
si� 25 uczniów. Po wylosowaniu kolorowych duszków 
konstytuuj�cych przynale�no�� do grupy, wszyscy 
z map� w r�ku ruszyli szkolnymi korytarzami, w po-
szukiwaniu kolejnych zagadek. Czekało na nich 
m.in.:Lustro Bazyliszka, Straszne Ksi�gi Chochlików, 
Studnia Duszka Bibliotecznego i Fontanna Białej Da-
my. Uczestnicy musieli wykaza� si� umiej�tno�ci�  
czytania ze zrozumieniem, talentem plastycznym i na-
de wszystko łatwo�ci�  pracy w zespole. 

Po wykonaniu wi�kszo�ci zada�, wszyscy znale�li 
si� w Zaułku Tekli, gdzie wysłuchali Wrocławskiej 
Legendy o Czarownicy Tekli i wierszy o Strachach. 
Nast�pnie, zm�czeni Pogromcy z przyjemno�ci� oddali 

si� konsumpcji przygotowanego posiłku. W tym czasie 
organizatorki i jury konkursu, przeanalizowały prac�
poszczególnych grup i tym sposobem wyłoniły zwy-
ci�zców:  Grup� Pomara�czowych w składzie: Ma-
teusz Baron, Victoria Glombitza, Paulina Holeksa i Ju-
lia Mucek. Wyró�nienie otrzymała Grupa Czerwo-
nych: Klaudia Guzdek, Ewelina Kido�, Klaudia Kido�
i Mateusz M�drek. Ka�dy uczestnik otrzymał pami�t-
kowy Certyfikat Pogromcy Czytelniczych Duchów, 
grupa wyró�nionych notesy i długopisy, a zwyci�ska 
dru�yna ksi��ki. 

Wszystkim jeszcze raz dzi�kujemy za udział i dobr�
zabaw�. 

W kwietniu kolejny etap – „Ludzkie przyja�nie ze 
zwierz�tami”. Zapraszamy! 

Katarzyna Boronowska 
Joanna Olma 

„GIMNAZJALI�CI NA START – RAZEM NA SPORTOWO” 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji 
Gminy Jasienica opracowało projekt:
„Gimnazjali	ci na start – razem na sportowo”-
dofinansowany przez Gmin� Jasienica, w kwocie 
1100 zł, który jest realizowany w okresie od 
1.03.2014 r. do 20.06.2014r. 

Celem głównym projektu jest spotkanie 
młodzie�y, ich rodziców i opiekunów na imprezie 
rekreacyjno-sportowej, w kompleksie sportowym   
Gimnazjum w Jasienicy. Uczestnicy spotkania 
b�d� rywalizowa� mi�dzy sob� w duchu fair-play 
podczas ró�nych konkurencji sportowych. 
Organizatorzy przewiduj� współzawodnictwo 
uczniów i klas, a tak�e współzawodnictwo 
rodziców. Jedn� z głównych potrzeb jest 
promowanie aktywno�ci fizycznej, jako formy 
sp�dzania wolnego czasu. W�ród społecze�stwa 
odsetek osób aktywnych fizycznie jest ci�gle 
niedostateczny. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji 
Gminy Jasienica, zakłada nast�puj�ce cele 
zwi�zane z organizacj� tego przedsi�wzi�cia: 

• popularyzacja aktywnego sp�dzania czasu, 
upowszechnianie kultury fizycznej, 

• popularyzacja zdrowego trybu �ycia w 
szczególno�ci po�ród gimnazjalistów, 
nauczycieli,  rodziców i opiekunów, 

• promocja Gminy Jasienica, jako wspieraj�cej 
aktywno�� i zdrowy tryb �ycia 

Sportowe zmagania gimnazjalistów i ich 
rodziców odb�d� si� 7 czerwca 2014 r. (sobota) 
w hali sportowej i  obiekcie sportowo-
rekreacyjnym przy Gimnazjum w Jasienicy.  

Gor�co zapraszamy do udziału  

w sportowych zmaganiach.  
Zapewniamy wspaniał� zabaw�

poł�czon� z edukacj� i wiele atrakcji.

Zarz�d Stowarzyszenia 
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„Moja Mała Ojczyzna” 

– XI Mi�dzyszkolny Konkurs Wiedzy o Gminie Jasienicy 

J.N. Josiyniczanin w jednym z numerów JASIENICY 
napisał „Kiesi, nasi starzycy, kie my byli dzieckami, 
brali nas w niedziele po połedniu na szpacyr. A po 
chodniku to my sie roztomajito�ci dowiedzieli łod na-
szych starzyków (...) Starka ze starzykym sie stracili, 
na jejich miejsce przyszli babcia i dziadek, ale łóni na 
szpacyry z wnukami czasu ni majóm. Wnuki sie nie 
dowiedzóm, bo dziadkowie, chocio wiedzóm, wiadómo 
ci nie przeko�óm – bo czasu na to ni majóm. Roboty 
majóm mocka.. Babce trzeja i�� do fryzjera, po tym 
jeszcze do ma�ciorza, do manikurzystki z pazurami. 
Byłoby to tak, deli dziecka by nic nie wiedziały, ło tym 
miejscu tu na ziymi, na kierym sie łurodziły, ale bie-
róm łudział w kónkursie „Czy znosz swojóm Małóm 
Łojczyzne”. Ludeczkowie złoci, mogymy si� radowa�, 
�e dziecka, które bioróm łudział w tym konkursie ma-
jóm łogrómnóm wiedze ło naszej gminie. Wiedzóm, ka 
je poło�óno, w jakim województwie, wiela mo kilome-
trów kwadratowych,  jaki zabytki, wiela szkół, sołectw, 
jaki wa�ne imprezy sie łodbyły w naszej gminie, kto z 
zocnych ludzi jóm łodwiedził, jaki wa�ne jubileusze 
łobchodziło sie w miniónym roku i moc inszych wia-
domo�ci.  
        Wie, co pisze, bo od wielu lat jest członkiem jury 
naszego konkursu. W tym roku towarzyszył mu 
Krzysztof Czader, kierownik mi�dzyrzeckiego GOK-

u. Pod ich czujnym okiem, w pi�knej „Chacie Mi�dzy-
rzecze” 11. 04. br. test konkursowy pisało 19 uczniów 
z 7 szkół podstawowych naszej gminy – z: Grod�ca, 
Iłownicy, Jasienicy, Maza�cowic, Mi�dzyrzecza, Ru-
dzicy i  Wieszcz�t. 
     Najlepszymi okazali si�:  Krzysztof Szczypka z 
Iłownicy – I miejsce, Katarzyna Zontek z Jasienicy
– II miejsce, Julia Sokołowska z Iłownicy i Julia 
Iskrzycka z Mi�dzyrzecza- III miejsce, Maja Ickie-
wicz z Jasienicy IV miejsce 
       Podobnie wygl�dała punktacja dru�ynowa. Kolej-
ny rok I miejsce zaj�li uczniowie z Iłownicy przygo-
towywani przez  Mari� Szubert. Zaraz za nimi była 
reprezentacja Jasienicy pod kierunkiem  Krystyny 
Niemiec. III miejsce przypadło dzieciom z Mi�dzyrze-
cza, za które odpowiedzialna była  Halina Gał�ziow-
ska.  
      Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom oraz 
członkom jury w imieniu organizatorów serdecznie 
podzi�kowała Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkol-
nego w Mi�dzyrzeczu El�bieta Gucwa. Wr�czyła dy-
plomy, nagrody, upominki i zaprosiła na konkurs za 
rok. Na zako�czenie zebrani wysłuchali Józefa Niesy-
ta, który zaprezentował zacytowany na pocz�tku tekst 
gwarowy. Dzi�kujemy panu Józefowi za pi�kne słowa 
o naszym konkursie. 

Organizator konkursu: Gra�yna Biernot
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V TURNIEJ �L�SKICH DEBAT OKSFORDZKICH 
-Debiut, a ju� sukces! 

W roku szkolnym 2013/2014 Oddział Instytutu 
Pami�ci Narodowej w Katowicach wraz z Bractwem 
O�wiatowym Zwi�zku Górno�l�skiego oraz II Liceum 
Ogólnokształc�cym w Zabrzu, zorganizował dla 
uczniów i nauczycieli szkół województwa �l�skiego 
pi�t� edycj� 	l�skiego Turnieju Debat Oksfordzkich. 
Cho� było to ju� pi�te z serii spotkanie, niemniej pod 
pewnym wzgl�dem szczególne, gdy� do projektu po 
raz pierwszy zaproszono osiem wybranych gimnazjów 
z całego województwa; w�ród nich zaproszeniem 
wyró�niono Gimnazjum z Rudzicy. Szkoł� repre-
zentowali: Albert Wi�caszek, Kacper Jasi�ski, Paweł 
Chlipała, Wojciech Janota, pod opiek� Bo�eny 
Małachowskiej. 

Celem Turnieju jest poszerzenie i pogł�bienie 
wiedzy o regionie, jak równie� zainteresowanie 
młodzie�y �ywotnymi problemami Górnego 	l�ska. 
Równorz�dnym celem jest przygotowanie młodzie�y 
do aktywnego udziału w �yciu publicznym, a tak�e 
przekonanie uczestników, �e logika argumentacji w 
debacie mo�e by� wyrafinowan� rozrywk�
intelektualn�. Dzi�ki metodzie debaty uczestnicy maj�
mo�liwo�� nauczy� si�: patrze� na zagadnienia z wielu 
stron, samodzielnie my�le�, budowa� spójn� i logiczn�
argumentacj�, wyst�powa� publicznie, słucha� innych, 
bra� odpowiedzialno�� za swoje słowa oraz szanowa�
swoich rozmówców. 

Tezy wszystkich debat w Turnieju (który rozgry-
wany jest metoda pucharow�) dotycz� problemów, 
które wzbudzaj� na 	l�sku wiele emocji, s� �ywo ko-
mentowane i niejednokrotnie kontrowersyjne. Ka�dy  
z etapów turnieju poprzedzaj� specjalistyczne warszta-
ty na których młodzie� uczestniczy w prelekcjach 
wzbogacaj�cych wiedz� z danego zagadnienia, a tak�e 
w zaj�ciach praktycznych, na których uczy si� profe-
sjonalnego przemawiania, sposobów komunikacji       
z widzem, umiej�tnego zadawania pyta�, czy gestyku-

lowania. Pierwszy temat, z którym zmierzyła si� nasza 
dru�yna, a który otworzył jej drog� do półfinału, 
brzmiał: Lux ex Silesia? - 	l�sk to kulturalna i nauko-
wa prowincja”. W półfinale natomiast burzliwa dysku-
sja dotyczyła tematu:	„Kobieta – ostoja tradycji, kultu-
ry i etosu Górnego 	l�ska”. Cho� po zaci�tej i bardzo 
wyrównanej walce na słowa, argumenty i fakty to nasi 
przeciwnicy znale�li si� w finale, to jednak Paweł 
Chlipała, został jednogło�nie wskazany przez eksper-
tów, jako najlepszy mówca w tym starciu, a nast�pnie 
wybrany w głosowaniu internetowym najlepszym 
mówc� wszystkich półfinałów!!!
Warto tak�e doda�, �e w tym roku patronat honorowy 
nad imprez� zechcieli przyj��: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, dr Jan Olbrycht – Parlament Europejski, 
Wojewoda 	l�ski, Marszałek Województwa 	l�skie-
go, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Natomiast 
sam projekt współfinansowany jest przez Muzeum Hi-
storii Polski, w ramach programu „Patriotyzm jutra".  

Bo�ena Małachowska 

IX Mi�dzyszkolny Konkurs Znajomo	ci Lektur

11 kwietnia 2014 roku w Gminnym O�rodku Kultury 
w Rudzicy, odbył si� po raz dziewi�ty Konkurs Zna-
jomo�ci Lektur, dla uczniów klas trzecich szkół pod-
stawowych naszej gminy, który w tym roku przebiegał 
pod hasłem ,,Zdrowie i bezpiecze�stwo w poezji i pro-
zie”. W konkursie wzi�ło udział 8 czteroosobowych 
zespołów z : Iłownicy, Maza�cowic, Mi�dzyrzecza, 
Rudzicy, 	wi�toszówki oraz Wieszcz�t. Tematem te-
gorocznego konkursu, którego celem jest rozwijanie 
zainteresowa� czytelniczych i popularyzowanie litera-
tury dzieci�cej, było przybli�enie zagadnie� zwi�za-
nych ze zdrowiem i bezpiecze�stwem, tak szeroko 
omawianych w wierszach i opowiadaniach dla dzieci. 
Zadania konkursowe były ró�norodne i nie nale�ały do 
najłatwiejszych. Mimo to uczestnicy konkursu wyka-
zali si� �wietn� znajomo�ci� lektur, inwencj� twórcz�
oraz umiej�tno�ciami współdziałania w zespole. Na 
zako�czenie konkursu działaj�cy przy szkole w Rudzi-
cy zespół teatralny przedstawił program artystyczny, 
gdzie w humorystyczny sposób, aczkolwiek pouczaj�-

cy, odniesiono si� do problemów zwi�zanych ze zdro-
wiem i bezpiecze�stwem. 
Komisja oceniaj�ca zmagania poszczególnych 
zespołów przyznała: I miejsce zespołowi klasy 3a z 
Rudzicy, II miejsce zespołowi z Mi�dzyrzecza, a III 
zespołowi klasy 3b z �wi�toszówki. Pozostałe 
zespoły otrzymały wyró�nienia.
Wszystkich uczestników konkursu obdarowano 
nagrodami ksi��kowymi, dyplomami oraz słodyczami. 
Całe spotkanie miło�ników ksi��ek było bardzo udane 
i przebiegało w radosnej atmosferze. Organizatorzy 
konkursu składaj� serdeczne podzi�kowania jurorom- 
paniom: Marii Hare�czyk, Marii Suchy i Annie 
Zioberczyk - za rzeteln� prac� w komisji, 
nauczycielom i uczniom - za liczny udział, wspaniał�
współprac� oraz wysiłek wło�ony w przygotowanie si�
do konkursu. 

Organizatorzy: Ilona Jonkisz, Maria Jonkisz, Anna 

Malchar, Aneta Le� - nauczycielki ZSP w Rudzicy 
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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  
„OLZA” W CIESZYNIE 

25 kwietnia br. odbyło si� w siedzibie Stowarzysze-
nia w Cieszynie LV Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza”. Podczas posiedzenia podj�te zostały uchwały 
zwi�zane     z przyj�ciem sprawozdania z realizacji pla-
nu działania Stowarzyszenia na rok 2013, udzieleniem 
Zarz�dowi absolutorium oraz bie��ce uchwały projek-
towe. Przedstawiona została tak�e informacja o pracach 
Stowarzyszenia, realizowanych działaniach statutowych 
i projektowych. 
Działania Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Re-
gionalnej „Olza” prowadzone w okresie od maja 2013 
do marca 2014 r. podsumował Prezes Zarz�du Stowa-
rzyszenia „Olza” Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna 
:

Działania Stowarzyszenia Rozwoju  i Współpracy Regionalnej „Olza”  
prowadzone w okresie od maja 2013 do marca 2014 r.
1. ���
�
����
��������� !	�
��"#$	����
%����#	������&
�����'�#$	������(�)%���������
�������#"#$	��������
�
�(

��
	��
���"������#���������	��
����������������������������	��������������������������	�������������������������
���������
���������������� ����!��"��"�%*��
����
��)��+#��"������)�,#��#��#-�����#-�)���
	��)���
�
�(
,#��#��#.����"��������+#����)���#/	0��1�����'������)�
�#!"��
�����)���"�%"�
��2�
��)�
�������-�"#$	��
1����
3
-����"��"�	��
��	��
4��534��6�$#�7��#"
'���
8������������
�������
$�%������
��������
7���
���
��
��	
�����3
�������(-�)����#��
�������"�	��������9��+#����)���#/	0��1�����'���8

2. �:�
�
4��6�8�������$��.����������
�"�
������������(��
���
�����$�%
������#��������"�8 ��"�%"�
�
��
��)�
����3
�
������"���"�������4��;34�4�����)
�����
�
"����$�������%�
�����������������	��	������&������8����*�������
#����������	�"������
�����	��:"�	����(�����+#����)����������������()�
�����	���<��������
��������� !	�
�=�"������
3
�����	�.����������
�"�
������������(��
�.����������
�"�
�&
)�
�������(��
�������7"������
�����	>������+#��"�������8

3. ��
�#����
��������� !	�
�"�����
%��*����/	0��
1�����'����)���
������
��
�����$�
3&����#"����
�'(((�)%��������
������������������������*������%��+�!��"��,	���8

4. ��
�#���
	����
�����	�"���
'$�
�7����(��
	����
���(��
�
�("
���������)�"������#�
�����$�
3&����#�>
������?
���3
����
"�8�((�	��������������	�������-���.���"8�5�
�
��
�����$�#3&����#��$�%�����"���
�������
��� >#	�#�
���#�
3
��
��"�����#������
������
��
��4��
�
�>
����������#���
���)��"��
����"�������$������9������#���
�������	��45�
�
�
?
������������
	����
���"���
���������0��$��"�����'���
"#$	�����)���
��0��
��
���������)����(����9��������
��
�
��(����������
8����
��������� !	�
�@"
�����"������#
�������#����������%������������(�����(�"���
��
�(8

5. ����
�(��44��4;�
�
��
%
������������
��#����
"������
�����	�"�	����(��������(���9��+#����)�����"�)�
����
"�	3
���3�������)�@���������	
�������A��
���
���
����	���
�+#����)�����/	0��1�����'������
����0�
�	�����"������#�
/�
�
0(,�&1� 2"���������������
	����
��"������"
����������������
��������� !	�
�8

6. ;������
$�8��$�%
������*������
���)
�����
�
"����B�����#�+#����(�	
�2���'�
"�9������
"����������&3������4�5����
�3�����"�"���#���#�0�
��	�#�����0��������#����0"
�������"������#�
"�)�
����#*�
��#���3����������8C������������3
*����������	���
����
"���
D�����������������
%�7���
��"������#����
��)�����)�"	
�#���
%
'���0�
��)����
��)�
����3
����������"�
����
������)�����8�"��������$�����#���
%%0�����E������#�����"������#�0���("�)�
�����"�	���3������3
�%��
�����*�
��#���3������������
���	��	������3B�����#���+#����(�	
�2���'�
8����
��������� !	�
��"��������"�%��
*#�����"
�����
8

7. ����
�(��;��5������
����
��������� !	�
�)�9��%��+#����)�����/	0��1�����'���	������������	������������
����
���������������&�������
%
�0��)��
"�)�
����#*�
��#���3����������8�����
��
%
�����
��0���
"��������
��
)�9����
��)���#�
�
�7���"��"��
��
F��	
�
�����"�%"�
��"�����������
���������� !	�
��
+#������������-�)���
���
"�����3

	��
���,������"�%"�
����������
	�����
�
�(��
	����
��)�"������#  �����6��-�7�����8�����������$�������	�+	�����
���������������9"8

8. ��������
"������
�����	�����
��������
 !	�
�#����������	��"���������#:�������)����������������)�
�!"��
�����
��"�%"�
��2�
��)�
�������-�"#$	��
1����
3-����"��"�	��
��	��
4��534��68

9. �;������
����
��������� !	�
����)
�����
%����������	
!�$��������'�����("����������"�%*��
����
���(��
�
�(
,#��#��#.����"�����������)�
�#!"��
�����)���"�%"�
��2�
��)�
�������-�"#$	��
1����
3-����"��"�	��
��	��
4��53
4��68

10. 4�������
��
	�����������
�����
����
����)��1����������$�%
������*������
��
#)#�#�0�
"��������
	����
��"����
����
��������� !	�
��"
�����������-
�0-�)���
	�0�2���'�
"�8�(8$,�/��;"�
�
�7�"���#���#�0�
���
7
���"������#
���������	��
����������������������������	��������������������������	���������������������������������
����
������������� ����!��"�
4;34:������
��$�%������	�����"���
�����
�
�("������#�&<���
(8�=&��#�������������������#������#����������	����
���>���<��	�������#������������������������������#�������
����(�������8������>"������)���)
���
�����$�%C�����������
���"�)�
�<,�
���
=8C������������	���7	���9D�������������
"��������
��
"����"��"�
��
�"���)����
�������#����#
�%#70��)���"���
��
��
����	�'��
��)�
�������(8�"�������������#�"��������
��������
 !	�
�$�����#���
%G������#�����3
"������#�0���(�#��"�������"��
�#��"��������)����)�
��������
���	��	������"������#3+#��3B�����#����>�(	8

str.22



��� � ����������

Działania Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”  
11. 4	�"�
����
��������� !	�
�)�9��%��+#����)�����/	0��1�����'���	�����������������+���������#���-�������

	�������������8�����
$�%
��	���0��
��0���
"��������
��
"����������
	����
���(�
�
����"�)�
����#8
12. 44	�"�
����
��������� !	�
����)
�����
%����������	
�
���������
���(��������
����"����������"�%*��
����
3

���(��
�
�(,#��#��#.����"�����������)�
�#!"��
�����)���"�%"�
��2�
��)�
�������-�"#$	��
1����
3-����3
"��"�	��
��	��
4��534��6�+#����)�����/	0��1�����'���8

13. �4����"��
�?���	#��#�H��
I-��(��IJ�
�>�JK��#��$�%����"���������"�	���"���
���)�#"��$�����(��
�
�(
��
	��
���"������#�
/�
0(,�&1� 2"�%#70��"���)����
��# L�
	�������������("��$	������"�%"�
��"���)�
�������
�
"�	���3�������"�)�
����#M8

14. ����
�(��4G��6�����"��
�(���	# ���>����	����������N�������$�%
������*������
"���#���#�0�
"�������((�
	��������������	�������-���.���"���
	����
���"
����������"���������
����������
��
+#����)���#/	0��1�����'3
���O�
�����$��3&�����>
����
�?
�������"������������������"
���#����
��������
 !	�
�8�"���
����������N�����
$�%��������
��"����"������
�����	�����
��������
 !	�
�8

15. ������9��#4����$���$�
%���0���������
�
*�.�����?���+��@��������A�-�����0��������
���"���%
��
��-
��
+��"�����������'����)������
%#&
���������)�8�0����)�����"�������$������"������
�����	��%
���
����0�����(
<�����������F�����������
��������
 !	�
�=�������#����#	�#����
#����9��
��8

16. ����
�(���P��4�����9��
����
��������� !	�
�#����������%�����#�������	�	�����������������(�#�������������
��������B��������6���76������"8>��*����������)
�����
%�/	0��
�1������(����
!�)
���
��
2#��������
���
���:�3
	���
��*���
����#�������������	���8

17. ����
�(��4E��45����9��
��������#��$�%����''(�$�����&���������������0���������8�������
���9D�$�
�
"�9������
����
%
���
�����������
7���)�������#� +#����)����������������#)
�
����
�������"�����%�9��"��)�
3
�����
��)�
�������(���
���
�������(�������������"��)�
���
��
�
	
�
4��;34�4���
���	��#����)�������
	3
������"���
��#������#�$��
���)�
�������(8��$�
�
�(#����������	�"������
�����	�����
��������
 !	�
�8��
�
�(
,��#�4E����9��
��$�%����������7((�*�����2�-�����A���������$��������
�����������������	��	������&������8

18. !�"
Q��������
����
��������� !	�
����"����%���
	��
���"������#�
/�,�(8�B�@�������������������	�����������
������������������	��-�������%��������������6����������	�������������������%���������������7����������
�����+���������������������B�
���(��������"���*��
����
��)���+#��"������)�,#��#��#-�����#
-�)���
	��)���
�
�(���)�
�#!"��
�����)���"�%"�
��2�
��)�
�������4��534��6-�"#$	��
1����
3-����"��"�	��

��	��
8���������������������	�������
"�����
%
'"���
������(��"�	�����4��P���#"��������
��������� !	�
��
B�����#�+#����(�	
�2���'�
�������
�0���(��"���%
��
�
"�)�
����#"�	���3������3�%��
����"�������)��+#��"��
/�������3���(������+#��B�����#�#3B�����#�#��8��"�%"�
����
��)�
�������8

19. 4"
Q��������
��
���
�����$�%�����"���
���"�9�������"������
���"��"���������������������!����������������
.����	��������������������������#����������+����	������������������9CD;�9C9C8��"���
��#����	�#���
%"����3
��
�����	��#����)��������������
��������� !	�
�8

20. ����
�(��4��;"
Q��������
��
%
���������	���
�����
��#����
"������
�����	�"�	����(��������(���9��+#����)��3
���"�)�
����
"�	���3�������)�@��������A��
���
���
����	���
�/	0��1�����'����+#����)������	
���������
����03
�
�	�����"������#�
/�
0(,�&1� 2"8

21. �������
�����	�����
��������
#����������	��#��������9��
�("�9��������(DE������#����)���
	�����"�%"�
����
��3
)�
�����������)
�����
���"����?�������������0���A��������0������,����@"�	��0���9D+#����)���#��	���
�<���3
������=��
�?�������������0���&�������
����������&�������@"�	��0���9D+#����)���#��
���
�<��������
=8

22. �"
Q��������#����
��������� !	�
�"�����
%��*����/	0��
1�����'����)���
������
��
�����$�
3&����#"����
�9;��
������������������?�������&�������

23. 4�"
Q��������
���
���4�8�����������
%
	��9��+#��3B�����#�#�>�(	��$�%
����%���������������#��������	��F� ��
	�����-���������� �����@������ ��	������F�<��<		������#�������$�����"8����
�����#����������
%����)
�����
3
���������$��-�)���#L	�
�������
�$#�)#�����%�#���
%"��
�4�����$��"������#�0���(��7��)�����
�#������#����#3
��"�������"���
	��#�0���������"�%"�
����
��)�
�������8�9����
"��������()�9���$����$�%������7"������
�����	
����
��������
 !	�
��������
"��������
%
������9������
��������
���0�
���������������	���31�����3�%��
����)�
+#��B�����#�#��
����
%
	��9��0�����2+BA<2�
��*�������+#��3B�����#�A������=8

24. ����
�(��44��46"
Q��������
�-
��$���#��
%��������'('�	���������&������ �������:�����)%������������
����*�	�+	�������������������8A
"��������������
	��
"�������"������
�����	��������������
������
���)����
"�)�
����
"�	���3�������)���
�"������
�����	����������(�#����)�������
���)�"�)�
����
OA��
��	
���������
3
���
����	���
���������/	0��1�����'���8

25. 4:"
Q��������
����	��#3��
%����$�%
������#��������	����,��	������������#����"���)
�����
�
"����-�)���
	��
�#���>���
��������)�
�#!"��
�����)���"�%"�
��2�
��)�
�������-�"#$	��
1����
@-����"��"�	��
��	��
4��53
4��68���
��������
%��
��	#������������"���#���
��������(��
����)����
7
��
���)�
�#��
"��������
���"��3
��������
	����
���("����$���*�������������������
9	0����)����9��
����'�������
��������("����������
����3
����������"���(�
%�7�'�����"���"������*��
������"��)�
�����
��)�
�������(�	
�
�(4��;34�4�8�����
����*�3
������"������
�����	�����
��������
 !	�
�"������
��	����
�������
7
��
,#��#��#.����"���������+#����)�����/	0��
1�����'���8

26. ����
�(��;��:	����"
�
�?���	#��#�H��
�-��(��IJ�
�>�JK��#��$�%������#���������#)����"�	���"���
���
)�#"��$�����(��
�
�(��
	��
���"������#��
/�
0(,�&1� 2"��������������
����
�#$�%
"�
�
�
�"���)����
����
 L�
	�������������("��$	������"�%"�
��"���)�
��������
"�	���3�������"�)�
����#M8:	����"
�
����
��������� !	3
�
�#����������%�������7���	�����	���������:�������)����������������)�
�#!"��
�����)���"�%"�
��2�
��3
)�
�������-�"#$	��
1����
3-����"��"�	��
��	��
4��534��68

27. ����
�(��:3E	����"
�
���	*
9���<B�	
���
��%����
=����
��������� !	�
�#����������%����	������"���
��#��
3
�
�("������#��&<���
(8�=&��#�������������������#������#����������	������>���<��	�������#���������������������
���������#�������
����(�������8������>"������)���)
���
�����$�%�����
���1�����*��1������������#����8C�����3
�������	���7	���9D�
"��������
��
"����"��"�
��
�"���)����
�������#����#�%#70��)���"���
��
��
����	�'
��
��)�
�������(8F���#���
��������7�������������
���
�"���)����
��
���#%#����	������)�
������
��)���
"�����%��(���������������$��0"���
���D����	���
��
��)�
������8����
�(���4���6	����"
�
����
��������� !	�
�
��
�����"�	���������
��
���2��(����������)
�����
%��	�������	�7�%�����$���������)���	��������-�"#3
$	��
1����
@-����"��"�	��
��	��


str.23



���������� � �	�

Działania Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”  
�
	
�
4��;34�4���
��
"��������
��#�������#�0���(�����"�����������
	����
���(�
�������+#����)���#/	0��1��3
���'���8��"���
��##����������	�)�9��	�9��"������
�����	�.����������-�����#-�)���
	��)�-����"��"�	������	������
-�"#$	���1����������"�	��)�������
��
�#2��(������)��"�	����(��������(C������.
���
%�������(������������(
��
��#����)�������
��#�0���(����
"�	���3�������"�)�
����#8

28. �:	����"
�
��
	����
�#C����������#!"�	����)��!"�	#��$�%
�����-���������*�	�+	��������������������������
B�	���	���������������������������"��)
�����
�
"����-�)���
	��!9�����F�$
��.������
�������"���,#��
���
-�����#/	0��
��
���"���
��
B����
������
	���(8����
��������� !	�
��
"��������
%���$�
���"��$	��
����+#��3
��)���#/	0��1�����'���8

29. �	����"
������
%
������������
��#����
�+C�23<�+12=����3R	

������S,	
����3F#����T#�31U���V!"
	��
"�)�
3
����#*�
��#���3$�	)����������)
�����
�
"��������
��������� !	�
���
�
�("������#�
/�
0(,�&1� 2"8���
��$�%
��
��0���
"���
��
������"���$��*#��������
��
+C�2���
	��
�����)���	���"�
�������
���
	������
��"�������
�
"��
�����
��$�%"�����������#���*���
	�����"�%"�
��������)��*�����$�%�"���%
���C)�#"��
��
8�����Q����
#����������	���"������
���+#����)�����OA��
���
���
����	���
�/	0��1�����'���8

30. 45	����"
�
�������$��!9����
>#	�#�� �����	���
��1������1����������$�%
������*������
"���#���#�0�
���
%
��

��
	����
����
�
�(������������"	�����
�������9��"������#�(8$,�/��;"8�"��)�
�����
	
�%����"������
����

���
����
%
'���
	����
���(���
	����
���("����"
�������"������#<����
��������� !	�
��-
��-�)���
	�0��8-��3
���#���"�%"�
���������$0�2���'�#=��
�����#��
���"�	���(
������9��
�(�"�����%�9��8

31. �	����"
��������
��������� !	�
�"�����
%��*����/	0��
1�����'����)���
������
��
�����$�
3&����#"����
�)%�
������������������������*��������
���
���8

32. 4)�#���
�
�����
	�+���	�)���A
#��+�#�
���C����������#/	0����)��1����������$�%�����	���������+������:��
��������?���������&������ ��������&������?+��������&�������<������8���8��)�#������������	���
������%#3
�(
D���%
�#"��*8��8��(
$8�������(
/��0��������
�
���
� �����	�)������(��*	���������%��"�%���������	�)����9���
��
�
�(�����(�
�����(���
��
"���
D�������
�
�0
��#
	���"����"�
�������������
%#"�
�0�$�����0"�8 B���	���#3

	����#�(��������������1���	
�.�����)�@(������
�
��#
	��9D��
���������	�3������
'������8���������������("#��3
���"��)�
�#$�%��
"��������
���"����"������
�����	�����
��������
 !	�
�+#��B�����#�#��	���31�����3�%��
����)��
"���
������"�������)����
%
	��9����#�
�����3���
����������
�
�(�������"�����%�����##�
7����BB��������
 2-LA�1L-�L2?B1L8��
��+#��B�����#�#��	���31�����3�%��
����)���"�9���������	
����"�	���3�%��
����8

33. 6)�#���
�������$������
��������
 !	�
��1����������$�%�����"���
���"�����������
	����
����
�
�(����������
?�������(�#�������������������"8�%��������
���$�%
"��$	��
���

#������������8��
�
�("������#���
	����
��
�����(��
����	����
%
'����������������
�������"��������������*���
������#����������(�"���)����
���
"��#��3
���������
����
	��
��#�%#)���	�*����B���#���
�(B�*���
���2#������������
������
����*��������#�#�(����������
��)���
	��"���
	�#������������)��#$��)���
	�����	��
	�����#�
��
��8

34. �)�#���#����
��������� !	�
�����"�%"�
�����
�����0�
�
������
�(���
%�"#$	��
���� ����!���������������
&������������������������G��	��������� ����!��������������0������H�����%-��2�����"8&
�
�����"�%*��
�3
���
������
%��"�%�����$#�7��#/	0�����!�)
���
���2#������������"�%������9����������
��������
 !	�
�8

35. ����
�(���:���E�������
����
��������� !	�
�������
"�	��
+#����)���#/	0��1�����'���32JWX���Y�	�����
��"�	����"
��������������O-�)���
	�������
������������"�%"�
��2�������
	���/	0��
1�����'����)����)
�����
3
%�����0��#���$��
�0�������)%��������������������������������������������9CD;"���@����	����������
�������������������0���(�����0������+#����)���#��������$�%�����&
��ZX�8���
8�"��)�
�����#������)�"�$�3
�#�
"	
���
�����*���������
�������
����
�)�� -�)�����#����
������(3��
�
�(������
>�
�#.��
����3/	0����)�3
"�����
�
$�%
�*���
+#����)���#/	0��1�����'���8

6G8 6�������
$�8�1����������$�%����D9��	���������
���������������:�������?������������	
,#��#��#.����"�����3
�������)�
�#!"��
�����)���"�%"�
��2�
��)�
�������-�"#$	��
1����
@-����"��"�	��
��	��
4��534��6�+#����3
)�����/	0��1�����'���8

6P8 �	#�������
��������� !	�
��%�7�%������*�����
��
	��
����
�
'"#$	������(��9����������������
9	0����)���
3
�
�(���
����(����#�����*���8�������
"�8�
���(��������&������ ������?+����������������������+����7��������
�����"���#)
"�8�
�8,&,1
�B����������������������������������"���
�����������*��
����
���"#$	��
����$#�7�3
�#/	0�����!�)
���
���2#����������8

;�8 �	#�������
��������� !	�
�"�����
%��*����/	0��
1�����'����)���
������
��
�����$�
3&����#"����
�)%������
���������������������������������*���+�����
�"����
�''��������B��������������������8��?�����:��������
I���8

;�8 ����
�(��45��4G	#��)�$�8��
$%���������$�%����"�	��
7�������	������
�
�("������#�&<���
(8�=&��#�������
�������������#������#����������	������>���<��	�������#������������������������������#�������
����(�������8��
�����>"���)
�����
��"����B�����#�+#����(�	
�����
��������� !	�
�8�������������(��)���"#���#%������	����3
���(�������
��$�%���
��������������<�����������"�
������=�"���
	��#�0�������"�	���3��������"��$	��
������%#7�%
������
��#�
��������"���
�����
����	�'��
��)�
�������(

;48 �6�
��
$�8����
���������-�����#���"�%"�
��-�)���
	��� !	�
��
"��9$�
����������8�������)
�����
%�����
�%���������"�9������0"������
������
%
'���0�
���������������
�
����"�)�
����#+#��"������)�C)�#"��
��

��"�%"�
��2�������
	���"���
��0+#��B�����#���	���31�����3�%��
���8�����
������������)�"�$��##������������	�
��
������������������������D������������
����%����"��
�������������
"�������)���)���"#�9����
�+#��"��
/�������3���(��������
���
���"���$$�%�����������������
�
	8

;68 �;�
��
$�8��
	�������������>��"	���#�"������3>#	�#�
	��3-����
�����)� F�����
�����
�����������
���������
 !	�
����)
�����
%�<��
�
�(�BR�&1=�"���
���"���#���#�0����
	��
���"������#�������?������(�#������������
��������"�#���
%��/	0�����!�)
���
���2#������������
�������#��
��"
�����������������)�	��9��"#���
����*���
���
�#����������8

;;8 4:�
��
$�8����
��������� !	�
����)
�����
%����������	
!�$��������'�����("����������"�%*��
����
���(�
�
�
�(,#��#��#.����"�����������)�
�#!"��
�����)���"�%"�
��2�
��)�
�������

;:8 -�"#$	��
1����
3-����"��"�	��
��	��
4��534��6�������0����
	��
�������	���
��
���
7
���("��������8
;E8 ����
�(��4���4��
��
�1����������
$%���������$�%������
"�������"���������
-
�����)�
�������
�
�(

"������#�
/�,�(8�B�@�������������������	�����������������������������	��-�������%
 str.24



��� � ����������

Działania Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”  
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Janusz Pierzyna, 
Wójt Jasienicy, Prezes Zarz�du Stowarzyszenia „Olza” 
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GODZINY OTWARCIA: 

pon - pt  7:00-16:00 

sobota 7:00-13:00 

UWAGA!!! 

od maja do pa�dziernika 

czas pracy wydłu�ony do godz. 17:00 

43-391 Maza�cowice 632, tel:   33/ 816 40 93; 6  61 080  977;   604 577 061
www.fuh-transpak.pl  

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 
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Du�y wybór wzorów i kolorów 

Grzegorz Moje	cik 
Łazy tel. 509 559 351�
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https://www.facebook.com/rapidczyszczenie

��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 

��

ATRAKCYJNE 
CENY
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  W JASIENICY 
LESZEK OBRACAJ 

zaprasza do siedziby przy ul. Cieszy�skiej 291 <>���7���
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YCZKI EKSPRESOWE 

Telefon kontaktowy: Tel/fax 33 814 03 44,  601 818 841, 697 915 676 
www.obracaj.pl                                         biuro@obracaj.pl
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Rudzica  Centrum 
ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84
Poleca: 
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Zapraszamy 
Od poniedziałku do pi�tku    8

00 
- 16

30

                                     sobota     8
00 

- 13
30
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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:   9

00
-16

30
    

       w soboty  9
00

-14
00 
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RO�LINY RABATOWE I BALKONOWE, 
ZIOŁA 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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- dywanów, 

- tapicerki meblowej i samochodowej.  
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Tel. 600 827 652

&' � � � � � � � � 	
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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 oferuje-
my 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
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W Mi�dzyrzeczu Dolnym obchodzono „ �wi�to Kwitn�cej Jabłoni” 
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