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Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary, 
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie 

wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. 
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei  

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnego ciepła,  
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole 

oraz smacznego święconego jajka  
życzą 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Czudek 

DZIEŃ STRACHA 

POLNEGO 
 

27 MAJA 2012R. 

w Rudzicy 
szczegóły w następnym numerze 

ANKIETA 
Gdyby pojawiła się taka możliwość, czy 

byliby Państwo zainteresowani bezpłatną 
prenumeratą  miesięcznika JASIENICA? 
Jeśli TAK, to prosimy o kontakt mailowy:  

braldo@interia.pl 
polzo@vp.pl 

lub wypełnienie kuponu, który drukujemy 
na stronie 18, wycięcie go i dostarczenie 
do GOK w Jasienicy lub wysłanie na ad-

res: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
43-385 Jasienica 159 

Na Państwa głosy czekamy  
do końca maja. 

 

m i e s i ę c z n i km i e s i ę c z n i km i e s i ę c z n i km i e s i ę c z n i k      s a m o r z ą d o w y  g m i n y s a m o r z ą d o w y  g m i n y s a m o r z ą d o w y  g m i n y s a m o r z ą d o w y  g m i n y     

Wójt Gminy Jasienica 

mgr inż. Janusz Pierzyna 
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Mieszkańcom Gminy Jasienica 
radosnych, zdrowych, pełnych nadziei  

i rodzinnego ciepła Świąt Wielkiej Nocy, 
aby Zmartwychwstały Chrystus wzmocnił 

w nas wiarę, prawość i wzajemny szacunek 
 

Wszelkiej pomyślności i wielu łask Bożych  

życzy  

Stanisław Szwed 
Poseł na Sejm RP 

Kwiecień 2012 r. 

Najserdeczniejsze życzenia pełnych 
wiosennej radości  Świąt Wielkanocnych 

Niech Chrystus Zmartwychwstały 
ześle na nas łaskę nadziei, 

pokoju i miłości. 
Niech towarzyszą nam one 
nie tylko w czasie Świąt, 

lecz przez cały czas 
składają 

Gminny Ośrodek Kultury  

i Zespół Redakcyjny „Jasienicy” 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Jasienicy 

informuje, 

że w okresie wakacyjnym 

dyżury przedszkoli pełnić będą: 

przedszkole przy ZSP  

w Jasienicy 

oraz przedszkole przy ZSP  

w Mazańcowicach 
 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 159,  tel.: 815-22-31, 815-24-51,    
815-24-52,  wew. 145; e-mail: gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;    
Zastępca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania, zmiany tytułów i opracowania re-
dakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
 

Kochanej Mamusi, Babci i Prababci 

Zofii Przybyła 
w 90 rocznicę urodzin 

najserdeczniejsze życzenia dobrego 

zdrowia, błogosławieństwa Bożego 

    
   życzą 

córki z rodzinami  

i synowa z rodziną  

Z okazji 60 rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego 

Otylii i Ludwikowi  

Szkorupa 
obfitych Łask Bożych, dobrego zdrowia  

 i wiele szczęścia na dalsze,  

wspólne lata 

życzą 

    dzieci z rodzinami 
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ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY JASIENICA  
JANUSZEM PIERZYNĄ 

 

Redakcja: Dobiegły końca 
zebrania w jednostkach 
OSP. Jako Prezes Gminnego 
Zarządu OSP uczestniczył 
Pan w tych zebraniach. Co   
z nich wynika?     

Wójt Janusz Pierzyna (J.P.):Od początku lutego, 
w każdą sobotę do 20 marca odbyło się dwanaście 
zebrań strażackich. Były to roczne zebrania spra-
wozdawcze, bardzo dobrze przygotowane przez za-
rządy. Skupiały się głównie na podsumowaniu dzia-
łalności minionego roku i wytyczeniu planów reali-
zacji działań na rok obecny. Przewodnim tematem 
była działalność społeczna druhów biorących udział   
w akcjach i zdarzeniach na terenie gminy. W roku 
2011 zanotowano łącznie 238 zdarzeń, a wśród nich 
41 pożarów, 190 miejscowych zagrożeń i 7 fałszy-
wych alarmów. W minionym roku  ponad 250 razy 
do akcji wyjeżdżały sekcje strażackie z terenu gmi-
ny.  

Znaczącą częścią pracy strażaków było zabez-
pieczanie uroczystości gminnych i udział w nich 
wraz z wystawianiem pocztów sztandarowych.  

Należy podkreślić szczególnie działalność go-
spodarczą na terenie własnych obiektów i jednostek 
- dbałość o sprzęt, jego przygotowanie i utrzymanie 
w stałej sprawności, co spotkało się z wysoką oceną 
Komendy Powiatowej. W poszczególnych jednost-
kach wykonywana jest bardzo ciężka praca. Nie 
zawsze jednak jest to dostrzegane przez mieszkań-
ców. Mam tu na uwadze przygotowanie sprzętu, 
wyjazd do zdarzeń, mycie sprzętu po akcjach, do-
prowadzenie do czystości ubrań, wysuszenie węży 
strażackich i przygotowanie zespołów do następ-
nych akcji. Na to druhowie poświęcają własny czas, 
własną energię, żeby być na każde zawołanie po-
trzebujących.  

 Ważnym elementem w działalności straży są 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 
Cieszy mnie to, że młodzieżowe drużyny zaczynają 
reaktywować swoją działalność w poszczególnych 
jednostkach. Obecnie mamy osiem takich drużyn. 
Przynosi to satysfakcję również seniorom, którzy 
widzą w nich swoich następców. 

Działalność straży, to także promocja regionu. 
Jednostki realizują granty zwracając się zarówno do 
Urzędu Gminy Jasienica jak i Lokalnej Grupy Dzia-
łania, PROW i innych instytucji, które mogą wspie-
rać takie inicjatywy. Jednym z przykładów w dzie-
dzinie działalności promocyjnej było zaangażowa-
nie jednostki OSP z Międzyrzecza Górnego w uzy-
skaniu grantu na promocję rękodzieła BITWA POD  
GRUNWALDEM, repliki  wykonanej haftem krzy-

żykowym, będącej wierną kopią obrazu Jana Matej-
ki.  

Dlatego jeszcze raz chcę wszystkim serdecznie 
podziękować za miniony rok pracy i współpracy, 
realizację zadań z dziedziny zabezpieczenia naszego 
terenu , przed różnego rodzaju zdarzeniami podczas 
pożarów, powodzi i wichur, za niesioną pomoc      
w ostatnim okresie. Dziękuję wszystkim druhom jak 
również  prezesom, komendantom, naczelnikom za 
wykonanie wymogów administracyjnych i pracę 
biurową z tym związaną. 

 Zapraszam Wszystkich strażaków i miesz-
kańców na 3 maja do Świętoszówki, gdzie bę-
dziemy świętować obchody Dnia Strażaka oraz 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
Uroczystości rozpoczną się nabożeństwem w kościele 
katolickim pw. Ducha Świętego w Świętoszówce        
o godz. 900  
 
Red.: Pozyskiwanie zewnętrznych środków fi-
nansowych jest coraz trudniejsze. Promesa po-
zwoli zaoszczędzić zasoby finansowe budżetu 
gminy. Na jaki cel będą przeznaczone te środki? 
Wójt J.P.: Z satysfakcją przyznaję, że 15 marca    
w Sali Sejmowej Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach z rąk Wojewody Śląskiego i podsekretarza 
stanu MSW, miałem zaszczyt odebrać promesę na 
dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem 
skutków powodzi z 2010 roku. Wniosek nasz został  
pozytywnie rozpatrzony przez ministerstwo. Prome-
sa dotyczy środków finansowych na remonty dróg: 
drogi Sportowej w Mazańcowicach – 200 metrów, 
Nadrzecznej w Bierach – 250 metrów, Stawowej w 
Jasienicy – 300 metrów i drogi Wiklinowej w Ru-
dzicy – 300 metrów. Należy zaznaczyć, że w roku 
2011 główna kwota, którą udało się pozyskać na 
usuwanie skutków powodzi wyniosła ponad 5 mi-
lionów złotych. Tegoroczna promesa pozwoli nam 
na dokończenie prac remontowych w infrastruktu-
rze drogowej i zapewnia środki finansowe w wyso-
kości 450 tys. złotych. Stanowi to 80 % dofinanso-
wania tego zadania. Pozostałe 20 % musimy wy-
dzielić z budżetu gminy.  Wartość zadania zostanie 
ustalona w wyniku przetargu. 

Chcę bardzo serdecznie podziękować, na ła-
mach naszego miesięcznika, Panu Wojewodzie 
Zygmuntowi Łukaszczykowi, który rzeczywiście 
dba o to, aby skutki powodzi zostały całkowicie 
usunięte, również dziękuję Panu Dyrektorowi An-
drzejowi Szczeponkowi z Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, który przyjmuje nasze 
trudne sprawy i pomaga w ich rozwiązaniu.. 
  

str.4 
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Red.: Publiczna służba zdrowia boryka się z wie-
loma trudnościami. Jak się to przedstawia w naszej 
gminie?             
Wójt J.P.: Na terenie gminy mamy pięć ośrodków 
publicznej służby zdrowia, które realizują zadania 
podstawowej opieki zdrowotnej. Ośrodki te zlokali-
zowane są w Grodźcu, Jasienicy, Mazańcowicach, 
Międzyrzeczu Górnym i Rudzicy.  Oprócz lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej, przyjmujących pa-
cjentów we wszystkich ośrodkach, w Samodzielnym 
Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 
funkcjonują poradnie specjalistyczne, takie jak: po-
radnia okulistyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, 
pulmonologiczna, a dodatkowo w ostatnim okresie 
udało się uruchomić kardiologię, która cieszy się du-
żym zainteresowaniem.   Ponadto działają pracownia 
RTG oraz laboratorium. W Jasienicy usytuowany jest 
także punkt wyjazdowy Bielskiego Pogotowia Ratun-
kowego. Chciałbym również specjalistykę poszerzyć  
o onkologię. To wymaga zgody Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, aby pozyskać środki na realizację tej po-
radni. Rozmowy na ten temat prowadziłem już z Pa-
nem doktorem Rafałem Muchackim, aby w tym zakre-
sie można było dla naszych mieszkańców przygoto-
wać odpowiednią ofertę. Choroby kardiologiczne        
i onkologiczne to choroby XXI wieku, dlatego w ra-
mach publicznej służby zdrowia chcielibyśmy  wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców          
i przedstawić odpowiednią ofertę.  
Wiadomo jak wygląda służba zdrowia. Mamy kon-
trakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Problemem jest opieka dla obłożnie chorych. Na to 
zadanie otrzymaliśmy z NFZ tylko cztery etaty. Zdaję 

sobie sprawę, że fachowa pomoc pielęgniarska  w do-
mach tych osób jest nieodzowna. 
Wielkość przyznanych środków finansowych jest od-
zwierciedleniem  złożonych deklaracji przez Miesz-
kańców naszej gminy, a kontrakt z NFZ na ten rok nie 
odbiega od poprzedniego. 
Dlatego zwracam się z apelem do wszystkich miesz-
kańców, by każdy chociaż jest zdrowy, w sile wieku i o 
chorobie dzisiaj nie myśli, złożył  deklarację w  na-
szym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ponie-
waż ma to przełożenie na funkcjonowanie tych placó-
wek, na wysokość środków finansowych przekazywa-
nych na lecznictwo przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

W sytuacji wygenerowania straty w publicznej 
służbie zdrowia, gwarantem jej pokrycia jest budżet 
gminy, bez obniżania standardu świadczeń, gdyż gmi-
na jest zainteresowana utrzymaniem zatrudnienia leka-
rzy i personelu medycznego oraz zakresu świadczeń w 
poszczególnych specjalizacjach. 
Red.: Pozostaje jeszcze problem obsady stanowiska 
kierownika SGZOZ? 
Wójt J.P.: Tak się stało, że poprzedni kierownik pan 
Wojciech Grochowicz,, który pracował 10 lat na tym 
stanowisku zachorował i musiał przejść na rentę. Je-
steśmy w trakcie konkursu ogłoszonego 26 marca br., 
który ma wyłonić osobę na to stanowisko. Na dzień 
dzisiejszy obowiązki kierownika pełni Pani Katarzyna 
Sałuć-Kania. Nadzoruje ona i organizuje prace w tych 
ośrodkach zdrowia i nie ma z tym problemów.  

Dziękuję za rozmowę 
R. Bożko  

PODATNIKU !!! 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uprzejmie zawiadamia, że w niżej wymienio-
nych dniach Urząd będzie czynny w godzinach:  
27 kwietnia 2012r. (piątek) od 7:00 do 16:00 (kasy czynne od 7:00 do 12:30)  
28 kwietnia 2012r. (sobota) od 9:00 do 13:00 (kasy czynne od 9:00 do 12:00)  
30 kwietnia 2012r. (poniedziałek) od 7:00 do 18:00 (kasy czynne 7:00 do 12:30) 

PONADTO PODATNIKU PAMIĘTAJ !!! 

Wysłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia 
zeznania rocznego, możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. Wysyłając PIT przez internet oszczę-
dzasz czas, będziesz miał niższe koszty złożenia zeznania, łatwiejsze wypełnienie, otrzymasz potwier-
dzenie złożenia zeznania, chronisz środowisko. Ostateczny termin złożenia zeznania -30.04. 2012 r. 

Naczelnik  Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zaprasza na stronę internetową: 
www.e-deklaracje.gov.pl 

ZAWIADOMIENIE 
 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica z dnia 29 marca 
2012 r. Nr120.5.2012 r. w dniu 4 maja 2012r. Urząd Gminy Jasienica będzie nieczynny.  
Natomiast Urząd Gminy będzie czynny w dniu 19 maja 2012r. tj. w sobotę w godz. od 700-1300. 

Sekretarz Gminy 
Małgorzata Pietras 
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Dręczące pytania 

  Ile cukru w cukrze?  To absurdalne pytanie z polskiej 
komedii, sprzed kilkudziesięciu lat, stało się realne, aż 
do bólu portfela, w dzisiejszych czasach. Już nikogo 
nie dziwią, ani tym bardziej nie śmieszą, pełne troski 
dręczące pytania. Ile masła w maśle? Ile śmietany w 
śmietanie? Ile mięsa w szynce?... 
A inne wątpliwości: ile prawdy w wypowiedziach po-
lityków?, ile szczerości w uśmiechu?, ile stałości w 
uczuciach?  Nie daje mi też spokoju natrętna myśl: ile 
kobiecości w kobietach?, gdy „naturę mają coraz bar-
dziej samczą” – nie tylko w piosence znanego zespołu. 
I już sam nie wiesz, czy zostaniesz pobity (wieczorem 
w ślepym zaułku lub w biały dzień na ruchliwym dep-
taku) przez odstraszających wyglądem drabów, czy 
przez, przeklinające po szewsku, niewinnie wygląda-
jące panienki. Podobnych pytań nieskończona ilość. 
Odpowiedź na wszystkie, niestety, taka sama. Ile cze-
goś w czymś? Jest mniej, niż być powinno! 
  Rzeczywistość raz jeszcze przerosła wyobraźnię 
twórców komedii, stwarzając realne sytuacje, o któ-
rych się nawet filozofom i fantastom nie śniło. Bo to 
już nie komedie, ale prawdziwe filmy „smutku, rozpa-
czy i wściekłości”, z egoizmem, pazernością i lekce-
ważeniem wszelkich zasad moralnych. Przyczyną 
chęć zysku, za wszelką cenę. Choćby zdrowia nabyw-
ców zafałszowanej żywności. Oczywiście w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami!  To jednak jeszcze nie 
wszystko, bo np. „ćwiartka” masła to już tylko 17 dkg! 

Kurczy się nie tylko ilość „cze-
goś w czymś”, ale cichaczem 
masa zawartości opakowań. Za 
niedługo trzeba będzie się za-
opatrzyć w mikroskop elektro-
nowy, udając się na zakupy. 
Pęcznieją, bez końca, jedynie 
ceny! 
  Ale tak jest na całym świecie, 
więc po co się czepiać takich oczywistych faktów? 
Chociażby po to, by zadać fundamentalne pytanie: ile 
jeszcze zostało Człowieka w człowieku? Ludzi w lu-
dziach? 10, 30, 50, 70% ?    A pozostała „zawartość” 
to co? Różnorakie zwierzęta, od chytrego lisa, przez 
nienażartą świnię, gruboskórnego hipopotama…, po 
krwiożerczego rekina? Gdybym tak sądził, to obraził-
bym, tymi niezasłużonymi epitetami, wymienionych 
przedstawicieli fauny. Bo dzisiaj wiarygodniej brzmi 
„Wilk wilkowi człowiekiem”, niż przestarzały łaciński 
oryginał „Człowiek człowiekowi wilkiem”. Może jed-
nak bezpieczniej i prawdziwiej byłoby „Ssak ssakowi 
ssakiem”, bo w tym maśle maślanym zmieści się 
wszystko: od upadku na samo dno, po niebosiężne, 
ikaryjskie wzloty…Ale wiemy, ze Ikar marnie skoń-
czył. Miejmy więc, prócz zbożnych szaleństw, także 
roztropność i mądrość Dedala… 

Juliusz Wątroba 

 

Jak Ciupek krowe kupił. 
Witóm piyknie! 

 
Tymu by sie ciele łuśmioło – a było to tak: 
Ciupkowie, kierzy mieszkali na kopcu, łuradzili, że trzeja tóm 
staróm krowe sprzedać, co to już jyny na trzy cycki sie doji, a 
bodlawie sie dziwo, zaś młodóm krowiczke kupić.  
Na nejlepi bydzie, jak we strzode – prawi Ciupkula Ciupkowi – 
pojedziesz do Żywca na torg. Tam sóm doś łacne krowy, po-
dziwosz się, połoglóndosz, dyć sie dobrze na tym znosz, a tar-
gować też sie łumiysz, krowiczke kupisz i do chałpy przyklu-
dzisz.  
Było to wczas na wiosne i jako łuradzili tak zrobili.  
W strzode wczas rano Ciupek poszeł na cug i pojechoł do 
Żywca. Kónsek łod stacyjonu był torg krowski. Krów było moc, 
jakóm byś jyno nie chcioł: cielnóm, nie cielnóm, staróm, młod-
szóm, droższóm, tańszóm. Ciupek mioł szczyńsci, chneda kupił 
niedrogóm, młodóm, dwa razy łocielonóm krowiczke. Doł ji po-
rwóz na rogi i ku Josiynicy pieszo wracoł – przeca z krowóm 
cugym nie pojedzie.  
Z poczóntku krowiczka szła szykownie, szkubała se trowiczke, 
co rosła koło cesty, bo to wtedy jeszcze tela aut nie było, ze 
dwa na dziyń przejechały.  
Wiesioło sie im szło, ale jak już dochodzili do Łodygowic kro-
wiczka cosi zaczyła sie łopiyrać, nie chciała już dali iś.  

- Na dyć mie już klankory też zaczynajóm boleć – prawił do 
siebie Ciupek.  
Łuwiónżym cie tu u stróma, kapke sie popasiesz, a jo za tyn 
czos se zakurzym fajke. Jak tak kurzył, dziwoł sie dokoła na 
tóm piyknóm przyrode, co to budziła sie do życio po zimowym 
śnie. Kwiotki jak ty diamynty po trowniczkach zielónych miyniły 
sie roztomaitymi barwami, a wiaterek dmuchoł łod połednia. Do 
Ciupka wlazła tako siła, że mógby z tóm krowóm iś baji do Cie-
szyna. Ale czy krowiczka też tóm siłe łodzyskała co jo? – po-
myśloł. Nogle dziwo się, kónsek dali stojóm chałpy, a miyndzy 
nimi aptyka. Toć też to dobrze, zóndym tam a popytóm aptyko-
rza, coby mi doł jaki lyk do krowy na wzmocniyni, coby my 
szczyńśliwie do chałpy doszli. Jak pomyśloł tak zrobił.  
Aptykorze kiesi to byli móndrzy ludzie, na kożdóm nimoc ludz-
kóm i zwierzyncóm rade naszli. Chneda spod pudle wycióngnył 
aptykorz kofliczek z maścióm i prawi: 
- Dobrze krowie cały zadek wymazać, a miyndzy nogami po-
prawić. Jak aptykorz kozoł, tak Ciupek zrobił. 
Godóm wóm, jak krowa ruszyła do przodku, to Ciupek ni móg ji 
nastarczyć. Myśli se, jak to krowie pumogło to czymu jo ni 
mógbych se ulżyć.  Krowe uwiónzoł kole stróma, wloz do krzy-
popy seblyg galoty, zadek se dobrze tóm maścióm wymazoł,   
a miyndzy nogami poprawił.  

str.6 
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VI Regionalny Konkurs Znajomości Gwary Śląska Cieszyńskiego 

22 marca w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Grodźcu został zorganizowany, 
po raz szósty, Regionalny Konkurs Znajomo-
ści Gwary Śląska Cieszyńskiego, dla szkół 
podstawowych, pod patronatem Wójta Gmi-
ny Jasienica. 

Do konkursu zgłosili się uczniowie         
z Iłownicy, Świętoszówki, Jasienicy, Wiesz-
cząt  i Grodźca oraz szkoły  z okolicznych 
gmin – Pierśćca, Kiczyc, Pogórza i Górek 
Wielkich. Uczestników oceniało niezależne 
jury, w skład którego wchodziły takie znane 
osoby, jak:   J. Szczugiel,  M. Hareńczyk, 
A. Bronowska,  J. Chmiel i  E. Cichy. 
Wśród gości zaproszonych był również   
Mariusz Makowski - kustosz muzeum na 
zamku  w Grodźcu. 

Konkurs rozpoczęła dyrektor ZSP w 
Grodźcu – Krystyna Pniewska, życząc 
wszystkim zawodnikom powodzenia i dobrej 
zabawy. Eliminacje przebiegały w bardzo 
miłej i przyjaznej atmosferze. Komisja miała 
bardzo trudne zadanie, ponieważ wszyscy 
uczestnicy wykazali się nie tylko poprawną 
prezentacją tekstów gwarowych, ale również 
niezwykłą swobodą wymowy, właściwym 
akcentem  oraz oryginalnością gwary.  

Po wysłuchaniu prezentacji  uczestni-
ków, jury po przeprowadzonych obradach 
postanowiło przyznać następujące miejsca:  
I miejsce –  Patrycja Rzyman  z Iłownicy 
II miejsce – Joanna Moskała z Iłownicy 
III miejsce –  Weronika Swoboda  z Pierść-
ca                         

Organizatorzy zatroszczyli się nie tylko  
o wrażenia duchowe uczestników, ale także 
ich żołądki. Po wspaniałych wystąpieniach 
każdy mógł spokojnie delektować się sma-
kiem swojskiego smalcu, pysznych kanapek  
i tradycyjnego kołacza.  

Czas umilił nam również występ zespołu 
wokalno – muzycznego oraz tańce dzieci      

z Grodźca, przygotowane przez  B. Frydel – Ociepkę. Już stało 
się tradycją konkursu,  że po rozdaniu nagród, wszyscy zgro-
madzeni mogli podziwiać twórczość gwarową     Jana Chmiela. 

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody w postaci albu-
mów i  książek. Każdy  z zawodników otrzymał  dyplom 
uczestnictwa oraz pamiątkową książkę. 

Wspaniały klimat całego przedsięwzięcia tworzyła między 
innymi dekoracja przedstawiająca sielski obrazek wiejskiego 
życia, która została przygotowana  przez  B. Gibas,  J. Orzełek 
– Krawczyk. 

Organizatorzy składają również podziękowania  sponso-
rom: Wójtowi Gminy Jasienica –  Januszowi Pierzynie, Dy-
rektorowi Gminnego Ośrodka Kultury  w Jasienicy –  A. Bro-
nowskiej,  prezesowi firmy „Ustronianka” –  M. Bożkowi, 
mieszkance Grodźca.–  E.Wiencek . 
         Konkurs  promuje kulturę języka gwarowego, upo-
wszechnia kulturę słowa, umiejętność sprawnego posługiwania 
się gwarą oraz pobudza twórcze poszukiwania repertuarowe. 
 Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom recytacji. 
Tak naprawdę każdemu  z recytujących należy się medal za 
chęci, odwagę i wielki wysiłek. W tym konkursie nie było zwy-
cięzców i zwyciężonych po prostu wygrała nasza uzdolniona 
młodzież szkolna.                                                                                            

Współorganizator konkursu:   Barbara Skowronek

 

Jak Ciupek krowe kupił. 

 
Galaty łoblyk, porozglóndół sie dokoła, czy żodyn go z tym go-
łym zadkym nie widzioł i ruszył z krowóm ku Josiynicy.  
Ludzie po dródze sie na tyn cyrk dziwali roz chłop leciał, a 
krowa za nim, roz krowa na przodku a chłop na zadku. Ciupku-
la zaś kole chałpy fórt cosi porobiała i ani ji do głowy nie przy-
szło, że kie dzwóny bydóm bić na kościele w połednie, to chłop 
z krowóm do chałpy przidzie. Naroz łuwidziała z daleka, chłop 
leci, a krowa za nim. Łuznała se, że isto krowa chce chłopa 
pobóś.  
- Na cóż to za spórnego czechmóna żeś kupił- wrzeszczy baba 
i chlyw łotwiyro. 
Ciupek z krowóm do chlywa wpadli, łuwiónzoł jóm jak sie pa-
trzy, ale zamias do chałpy se iś spoczońć to jeszcze dwie go-
dziny kole chałpy gonił. Nie lza było sie z nim dogodać, babie 
sie zdało, że chłop zgupnył, że trzeja jaki pumocy szukać. 

Krowa zaś w chlywie jaśla zeprała, żłób przwróciła, a zatkym 
drzyła ło ściane. Po dwóch godzinach dziepro wszystko chłop 
babie połopowiadoł, maść, dziynki kierej sóm już w doma, po-
kozoł. Baba sie ji dobrze przyzdrzyła, łopis przeczytała i już 
wszystko wiedziała. Do szaflika wody narychtowała, galaty 
chłopu ściepać kozała i z gołym zadkym go do wody wraziła, 
krowie też piyknie zadek łumyła i wszystko do normy wróciło. 
Łokozało sie, że była to maść, co łokropnie rozgrzywo i poli i 
tymu chłop i krowa byli tacy gibcy. I tak mi sie zdo, że je kupe 
takich ludzi, co to roz za pół dnia nogóm ruszóm, dycki majóm 
czas, godajóm, że im nie gore, a czakajóm coby te robote, kie-
róm majóm robić, drudzy zrobili. Ale jakby tak namazali se cały 
zadek i miyndzy nogami tóm maścióm, toby im zagorzało a 
zagorzało. Byliby gibcy jak cygón na wiosne.  

 J. N. Josiyniczanin 
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Święto Pstrąga Górskiego w Jaworzu 
 

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na „Święto 
Pstrąga Górskiego w Jaworzu”, które odbędzie się 03 maja 
2012 r. (czwartek)  od godz. 14:00 na Amfiteatrze w Jaworzu. 
Będzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapo-
znania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się hodow-
lą pstrąga, podczas prestiżowej imprezy poświęconej tematyce ry-
backiej. W programie między innymi: występy taneczne dzieci i 
młodzieży oraz orkiestr dętych,  koncert „A to ci Biesiada” - czyli 
największe przeboje od lat 70 po dzień dzisiejszy, ponadto impre-
zie towarzyszyć będą konkursy kulinarne dla restauracji w przy-
rządzaniu potraw   z pstrąga, pokaz przyrządzania potraw rybnych 

w wykonaniu znanego i lubianego kucharza - Remigiusza Rączki 
oraz wiele innych atrakcji. Na zakończenie zagra zespół ACCORD 
z Jaworza.   
Wszystkich mieszkańców z terenu powiatu bielskiego oraz woje-
wództwa śląskiego zachęcamy do udziału w organizowanej impre-
zie plenerowej. 
Szczegółowe informacje na temat imprezy oraz formularze zgło-
szeniowe (dotyczy wystawców oraz wszystkich zainteresowanych 
zarezerwowaniem stoiska wystawowego) można znaleźć na stro-
nie internetowej www.bielskakraina.pl a także pod numerem tele-
fonu 33 810 57 35 wew. 20, e-mail   biuro@bielskakraina.pl.  

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą  
inwestycje w zrównoważone rybołówstwa.

W niedzielę 11 marca spotkaniem z twórcami repli-
ki obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" za-
kończyła się 15-dniowa wystawa "Historia haftem ma-
lowana". Wydarzeniem tym strażacy OSP Międzyrze-
cze Górne rozpoczęli obchody jubileuszu 120-lecia za-
łożenia jednostki. Według szacunku organizatorów 
wystawę zwiedziło ok. 15 tysięcy widzów. Były to za-
równo grupy zorganizowane (dzieci przedszkolne oraz 
dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich, emeryci, grupy parafialne, grupy osób nie-
pełnosprawnych) oraz osoby indywidualne. 
Głównym akcentem wystawy była replika obrazu Jana 
Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" wykonana haftem 
krzyżykowym przez hafciarki i hafciarzy z różnych re-
jonów Polski, w tym głównie z Działoszyna i Pajęczna 
w woj. łódzkim. Replice towarzyszyła również wysta-
wa innych haftów z ziemi łódzkiej (hafty Janiny Pa-
nek) oraz ziemi bielskiej (hafty wykonane lub we wła-
sności mieszkańców Międzyrzecza). 
Podczas wystawy zorganizowanych zostało 96 prezen-
tacji historycznych, prowadzonych przez mgr Grażynę 
Biernot - historyka, nauczyciela Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Międzyrzeczu. W trakcie prezenta-
cji przedstawiana była historia oryginalnego obrazu 
Jana Matejki a także opis postaci i scen na nim wystę-
pujących. Dodatkiem była oprawa multimedialna, w 
trakcie której widzowie mieli okazję wysłuchać frag-
mentu "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza oraz 
pierwszego polskiego hymnu - "Bogurodzica". Przez 
cały okres wystawy prezentacje cieszyły się ogromną 
popularnością. Mimo, że organizatorzy udostępnili wi-
dzom blisko 300 miejsc siedzących, podczas wielu 
prelekcji wszystkie miejsca były zajęte, zdarzało się 
również, ze wielu widzów słuchało prelekcji na stojąco 
ze względu na brak wolnych miejsc. Imprezą towarzy-
sząca wystawie było zwiedzanie Izby Regionalnej w 
"Chacie Międzyrzecze". Po Izbie oprowadzali zwie-
dzających Bernadeta Łuszczewska-Gruszka oraz 
Krzysztof Czader. 
Na zakończenie zwiedzania widzowie mieli możliwość 
napicia się kawy i skosztowania pysznego kołacza oraz 

dań z grilla, serwowanych przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz Klubu Sportowego. 
Równolegle z wystawą trwały warsztaty hafciarskie 
prowadzone przez Wandę Seruga, w których uczestni-
czy ponad 20 osób. 
Międzyrzecka wystawa cieszyła się dużą popularno-
ścią wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatów 
bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz pszczyń-
skiego. Odwiedziło ja również wielu widzów z innych 
regionów Polski. Większość widzów z dużym zachwy-
tem i podziwem oglądało haftowana replikę obrazu 
mistrza Jana, doceniając pasje i trud włożony w jego 
powstanie. Miało to odzwierciedlenie we wpisach w 
księgach pamiątkowych twórców repliki oraz organi-
zatorów. Warto przypomnieć, że inicjatorami powsta-
nia haftowanej repliki są Janina i Adam Panek z Dzia-
łoszyna a powstała ona dzięki wspólnej pracy 35 osób. 
W uroczystym zakończeniu wystawy udział wzięli 
m.in. jej patroni honorowi - poseł na Sejm RP Stani-
sław Szwed oraz radny Sejmiku Śląskiego prof. dr 
hab. Karol Węglarzy, twórcy repliki - 14 osób z grona 
35 zaangażowanych w ten projekt, organizatorzy, pa-
troni medialni, mieszkańcy Międzyrzecza i regionu.  
Podczas zamknięcia wystawy ostatniej prezentacji hi-
storycznej dokonała mgr Grażyna Biernot, następnie 
widzom zaprezentowali się twórcy repliki, odpowiada-
jąc na pytania publiczności. Podsumowania wystawy 
dokonali jej organizatorzy: Krzysztof Wieczerzak - 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu 
Górnym oraz Leszek Mroczko - wiceprezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Międzyrzecza. Warto podkreślić, że 
wiele prac przy organizacji i przebiegu wystawy wy-
konano społecznie. Strażacy OSP Międzyrzecze Gór-
ne, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrze-
cza, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
klubu Sportowego przepracowali społecznie w sumie 
kilka tysięcy godzin. Cieszymy się, że w opinii wielu 
odwiedzających wystawę gości zakończyła się ona du-
żym sukcesem. 

źródło: www.miedzyrzecze.org.pl 

WYSTAWA „HISTORIA HAFTEM MALOWANA” ZAKOŃCZONA 
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ULGA 1% NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

 

Proszę Państwa! 
 Zbliża się czas składania zeznań podatkowych. Możemy przekazać 1%  podatku na rzecz fundacji czy organiza-
cji. W naszej gminie jest spora grupa osób, która ma wielkie nadzieje, że tym sposobem na ich konto wpłyną 
środki niezbędne na kontynuację leczenia. Pomóżmy im! 
Można również wspierać organizacje i kluby z naszego terenu. 
 Jeśli Państwo zdecydujecie się przekazać część swojego podatku należy poczynić następujące kroki: 
1. Po zakończeniu roku podatkowego wypełnij zeznanie podatkowe (PIT) 
2. Wpisz kwotę 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego 
3. Podaj dane organizacji pożytku publicznego – ważny KRS  
4. Wyliczoną kwotę Urząd Skarbowy przeleje na konto wskazanej organizacji. 

Fundacja Charytatywna przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego  
Serca Pana Jezusa   „Pomóżmy Ubogim” w Bierach 

KRS: 0000298573 

Lista podmiotów OPP  
na terenie Gminy Jasienica 

 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W JASIENICY 
nr KRS:   0000054710 
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
W RUDZICY 

nr KRS:    0000039803 
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM 

nr KRS:    0000143053 
 

KLUB LKS „DRZEWIARZ” 
nr KRS:      0000367322 
 

FUNDACJA ANNY DYMNEJ  
„MIMO WSZYSTKO” 

posiada status organizacji pożytku pu-
blicznego i jest zarejestrowana w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000174486   Z DOPISKIEM 
 – DLA DAWIDA JANOTA 

1% - Twój Wielki Dar 
Pomóż nam w budowie stacjonarnego  

hospicjum im. Jana Pawła II  
w Bielsku-Białej, ul. Zdrojowa 10. 

Przekaż 1% podatku na rzecz Salwatoriańskie-
go Stowarzyszenia Hospicyjnego. 

To nic nie kosztuje, a może tak bardzo po-
móc. 

KRS 0000213720 
Salwatoriańskie  Stowarzyszenie Hospicyjne 

ul. NMP Królowej Polski 15 
43-300 Bielsko-Biała 

DnB NORD BANK o/Bielsko-Biała 
16 1370 1082 0000 1701 4100 7500 

Dziękujemy za wsparcie i życzliwość 
 

FUNDACJA DZIECIOM  
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”  

posiada status organizacji pożytku pu-
blicznego i jest zarejestrowana w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000037904  Z DOPISKIEM 
 – DLA ŁUKASZA FICEK 

FUNDACJA DZIECIOM  
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”  

posiada status organizacji pożytku pu-
blicznego i jest zarejestrowana w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000037904   Z DOPISKIEM 
– DLA ARTURA ŚCIBIK 

FUNDACJA DZIECIOM  
„DAR SERCA”  

posiada status organizacji pożytku pu-
blicznego i jest zarejestrowana w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000121785 Z DOPISKIEM 
– DLA FILIPA KAPS  
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SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI 

 

W dniu 17. lutego 2012 r. w Filii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym, odbyło się 

spotkanie z podróżnikami Międzyrzecza: Wojciechem 
Ilkiewiczem i Violettą Hutnik.  

Podróżnicy relacjonowali wrażenia z podróży po 
Ameryce Południowej. Zaprezentowali przepiękne 
zdjęcia wykonane na trasie zwiedzania wielu krajów 
kontynentu południowoamerykańskiego. Autorzy 
dziennika podróży „Drogami i Bezdrożami Ameryki 
Południowej”, liczącego 360 stron i zawierającego po-
nad 600 fotografii  podzielili się swoimi wrażeniami. 
We wstępie napisali, że „kluczem do szczęścia jest po-
siadanie marzeń, a kluczem do sukcesu jest ich reali-
zacja”... Organizatorami spotkania było Stowarzysze-
nie Przyjaciół Międzyrzecza oraz Filia GOK. 
                                   

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

TURYSTYCZNE ZŁOTE MYŚLI 

Świat - jest jak księga, kto nie podróżuje...czyta jakby tylko jedną stronę 
Jeśli towarzyszy się przyjacielowi, żadna podróż nie jest nużąca. 
Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić. 
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Ks. Alojzy Oleksik, dr Adam Pawlak  
 

ŚWIĘTY JERZY - POGROMCA SMOKA 
 

 

Kwiecień to szczególny czas w naszej parafii, 
kiedy wspominamy naszego patrona - św. Jerzego. 
Postać znana wszystkim mieszkańcom Jasienicy, 
ale czy wiedza o Nim jest wciąż kultywowana         
i żywa? Wydaje się być w pełni uzasadnionym aby 
przybliżyć gronu Czytelników nieco historii odno-
szącej się do Jasienicy, gdyż tu właśnie w herbie 
widnieje jego sylwetka.  
     Zanim jednak to nastąpi, warto kilka słów wyja-
śnienia, czym były Wyprawy Krzyżowe w historii 
Kościoła. Już od czasów średniowiecza, do Palesty-
ny podążali liczni pielgrzymi z Zachodniej Europy. 
Pielgrzymi doświadczali licznych prześladowań.     
Z wielką troską patrzył na tę sytuację papież i panu-
jący. 
     Bernard z Clairvaux (1090-1153) postanowił 
zorganizować pomoc militarną dla Palestyny. Jego 
wysiłki i starania zmierzały do obrony wartości 
chrześcijańskich w Palestynie. Jego zawołaniem by-
ły słowa: "Bóg tak chce...". Chrześcijanie Kościoła 
Zachodniego po raz pierwszy spotkali się z liturgią, 
sztuką i pobożnością tego rejonu. Zapoznali się 
również ze świętymi, których kult był bardzo żywy, 
a nie znany na Zachodzie. Do udziałów w Wypra-
wach Krzyżowych zobligowani byli  rycerze z całej 
Europy, za wyjątkiem Polski. Przyczyna ta wynika-

ła z obrony chrześcijaństwa przed Turkami, na na-
szych wschodnich ziemiach. Jednakże wzięcie 
udziału w Wyprawie Krzyżowej było możliwe i dla 
naszego rycerstwa, czego przykładem był książę 
cieszyński. On to zachwycił się postaciami 
wschodniego chrześcijaństwa, w efekcie czego, 
rozsławił ich kult na naszych ziemiach. Od tego 
czasu są znani święci: św. Jerzy, św. Katarzyna, św. 
Dorota, św. Barbara i św. Małgorzata. Wszyscy Ci 
święci, znaleźli się na obrazach naszego drewnia-
nego kościoła w Jasienicy. Szerzej na ten temat pi-
sze Zofia Kossak w trylogii "Krzyżowcy".  
     Zarówno katolicy jak i ewangelicy, modlą się   
w credo słowami: " Wierzę w świętych obcowa-
nie...". Co to znaczy w naszym rozumieniu? Jest to 
przekonanie o naszej łączności z Kościołem Świę-
tych (tych, którzy już są szczęśliwi w niebie),          
a ludźmi przebywającymi w czyśćcu (tych, którzy 
oczyszczają się z grzechów) i Kościołem Pielgrzy-
mującym na ziemi, czyli nami. W codziennej egzy-
stencji każdy człowiek może mieć łączność z oso-
bami przebywającymi w niebie lub w czyśćcu. 
Dzięki temu, my tu na ziemi, możemy liczyć na 
wsparcie i pomoc. Siłę i energię do życia człowiek 
również może czerpać w kontaktach z drugim 
człowiekiem. Często dobre słowo, gest, uśmiech 
pomaga w innym spojrzeniu na rzeczywistość, na 
siebie samego i innych ludzi. Spotkanie z drugim 
człowiekiem, może zmieniać i przewartościowywać 
jego dotychczasowe poglądy i wartości. Człowiek 
ten wychodzi poza ramy swojego egoizmu, otwiera 
się na innych,  ma okazję do czynienia dobra.  
     Siłę wsparcia ludzkiego, moc modlitwy i wza-
jemnej interakcji między nimi, ukazuje artykuł w 
czasopiśmie sercańskim "Czas Serca". Ks. Rado-
sław Waręda rozmawia z naszym bokserem Toma-
szem Adamkiem. Bokser wyznaje, że w jego życiu 
sportowym, obecna jest siła modlitwy. Wspierają 
go modlitwą na każdej walce bokserskiej bliscy, 
przyjaciele i księża. Tomasz Adamek w pełnej uf-
ności zawierza każdą konfrontację z rywalem Bożej 
Opatrzności, prosząc o wytrwanie, by coś złego nie 
stało się na ringu. Stwierdza jednocześnie, że jeśli 
człowiek idzie z Bogiem przez życie, w Jego łącz-
ności, może mieć pewność, że nic złego go nie spo-
tka. Podkreśla także, że nie tylko Boga trzeba          
o wszystko prosić, ale przede wszystkim Bogu za 
wszystko dziękować. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy  

ogłasza konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZY MOJ” 

 
 

REGULAMIN KONKURSU    
„NAJPIĘKNIEJSZY MOJ” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kul-

tury w Jasienicy.  
2. Konkurs ma charakter regionalny. 
3. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji stawiania 

"MOJI". 
4. Zasady konkursu: 

a) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z te-
renu Gminy Jasienica  

b) Konkurs rozpocznie się w nocy z ostatniego kwiet-
nia na pierwszego maja 2012 r.  

5. Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarcze-
nie do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
zgłoszenia do dnia 27.04.2012r.(piątek). Prosimy o do-
trzymanie terminu zgłoszenia. Telefon kontaktowy: 
33 815 24 51, 815 24 52  wew. 145 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Komisja oceniająca zostanie wybrana przez Organi-

zatora. 
2. 2.Ocena "Moi" przez Komisję nastąpi w dniu 1 maja 

2012 r. 
3. Komisja przy ocenie moi będzie kierować się nastę-

pującymi kryteriami: 
- tradycyjny wygląd i sposób mocowania 
- treść i estetyka dedykacji 
- wysokość i usytuowanie "Moja" 

4. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane 
przez Organizatora. 

5. Wręczenie nagród nastąpi  w terminie ustalonym 
przez Organizatora. 

6. Prosimy powiadomić organizatorów konkursu o do-
kładnym terminie ścinania nagrodzonego "Moja". 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przebieg imprezy koordynowany jest przez Organi-

zatorów. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Or-

ganizatorów. 
3. Decyzja jury o przyznaniu miejsca i nagrody jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
Organizatorzy przed stawianiem Moja proszą o zwró-
cenie uwagi na następujące kwestie :  
1. Wybór miejsca. Szukamy takich miejsc, aby Moj był 

ozdobą okolicy. Prosimy o zachowanie porządku      
i uprzątnięcie terenu przez osoby stawiające Moja 

2. Dedykacje na Mojach nie mogą być wulgarne; 
3.  Bezpieczeństwo uczestników, domowników, sąsia-

dów, przechodniów… Nie grubość drzewa stanowi   
o gracji Moja, ale smukłość oraz dobór wierzchołka, 
proporcji, kolorystyki, wykonanych i umocowanych 
ozdób. Prosimy o staranne i bezpieczne mocowanie 
Moja. 

4. Intencją Organizatorów nie jest narażanie uczestni-
ków i innych osób na niebezpieczeństwo, co może 
mieć miejsce przy stawianiu grubych i ciężkich Moji. 

• Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialno-
ści za bezpieczeństwo osób biorących udział        
w konkursie oraz nie ponoszą odpowiedzialności 
za ew. szkody materialne powstałe w trakcie kon-
kursu. 

• Organizator nie pokrywa żadnych kosztów pono-
szonych przez uczestników w związku z  udziałem 
w konkursie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzia-
łania osób trzecich niezwiązanych z konkursem, 
które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego 
majątkowi. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zda-
rzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkur-
su spowodowane działaniami sił wyższych oraz 
przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub oko-
licznościami, za które odpowiedzialności nie pono-
si lub których nie można uniknąć bez poniesienia 
dodatkowych kosztów. 

• Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie przez organizatora jego danych 
osobowych, zwłaszcza dla celów związanych        
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z kon-
kursu wobec uczestników. 

• Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne       
z akceptacją niniejszego regulaminu. 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 21 w Jasienicy zawiadamia 
swoich członków o planowanych jednodniowych wycieczkach organizowanych w bieżącym roku: 
o miesiąc maj – Tychy – Pszczyna - Goczałkowice,  
o miesiąc czerwiec – Nowe Dwory k/ Opawy (Czechy),  
o miesiąc lipiec – Białka Tatrzańska (kąpiele termalne) 
o miesiąc sierpień – kier. Wadowic-Radocza, Woźniki, Spytkowice, 
o miesiąc wrzesień –Pętla Beskidzka. 
Zgłoszenia uczestnictwa w wyżej wymienionych wycieczkach przyjmować będzie Emilia Penkala. 

Zarząd  
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TOMIK INNY NIŻ POPRZEDNIE. 

W dniu 29. lutego 2012 roku w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Jasienicy odbyło się 
spotkanie autorskie z Panem Juliuszem Wą-
trobą i Jego tomikiem poezji pt. „Oddechy” 
Jest to dwudziesty dziewiąty tomik w twór-
czości naszego poety, tym razem dwujęzycz-
ny polsko-niemiecki wydany w ramach 
współpracy powiatu bielskiego z powiatem 
Rhein-Erft. Po raz pierwszy „Oddechy” za-
wierające wiele nagrodzonych wierszy zosta-
ły zaprezentowane w konsulacie Rzeczpospo-
litej Polskiej w Kolonii, następnie w Książni-
cy Beskidzkiej w Bielsku-Białej i teraz trafiły 
do nas. Wiersze zawarte w zbiorze przetłu-
maczyła na język niemiecki Barbara Waldek-
Szwarc. 
W czasie spotkania Pan Juliusz przeczytał 
wiersze pochodzące z prezentowanej książki 
oraz zupełnie nowe dotychczas nigdzie nie 
publikowane. Wiele utworów poprzedzał ko-
mentarzem np. czytając wiersze religijne po-
wiedział, że w kościele była dla Niego zawsze 
wielka tajemnica, tworzyły ją obrazy, rzeźby, 
witraże, język łaciński. Odbierał kościół jak-
by stereofonicznie patrzył na niego z chóru, 
gdzie chodził z ojcem i z parteru gdzie modlił 
się z matką. Oprócz wierszy poważnych 

przedstawił fraszki i satyry, a także miniaturki zatrzymujące   
w czasie gorącą myśl. 
Muzyczną oprawę spotkania przygotowało Trio Muzyczne 
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy             
w składzie Maria Szubert, Martyna i Estera Pyka.  
Wypełniona po brzegi sala naszej biblioteki jest najlepszym 
dowodem, że twórczość Pana Juliusza cieszy się dużym zainte-
resowaniem Czytelników. 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP w Jasienicy 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna    
w Jasienicy, zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest pokazanie na fotografii naszych ulubio-
nych zwierząt, które mamy w swoich domach i towarzyszą 
nam w codziennym życiu. 

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi  
w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzie-
leniem praw do wykorzystania prac do wystaw organizowa-
nych w Bibliotece. 

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy zajmują się foto-
grafią amatorsko. 

6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków i regulaminu 
konkursu, a uczestnik winien podpisać oświadczenie o pra-
wach autorskich do zdjęć. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do 3 fotografii. 
8. Fotografie mogą być zarówno poziome jak i pionowe, koloro-

we, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotogra-
ficznym w formacie 20x30 cm. 

9. Termin składania zdjęć mija 08.06.2012 r.  
10. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: 

tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, pseudonim, adres, telefon lub e-
mail autora zdjęcia. 

11. Organizator informuje uczestników konkursu, że dane osobo-
we będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organi-
zatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 
konkursu zgody. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do 
swoich danych oraz ich poprawienia. 

12. Zdjęcia biorące udział w konkursie przechodzą na własność 
Gminnej Biblioteki Publicznej, a prawa autorskie pozostaną 
po stronie uczestnika. 

13. Fotografie należy składać bezpośrednio w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jasienicy. 

14. Wraz z przekazaniem fotografii należy podpisać oświadcze-
nie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulami-
nu. 

15. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkur-
su powołane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jasienicy. 

16. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 
17. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, pozo-

staną w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy     
i będą wykorzystywane nieodpłatnie do przygotowania wy-
staw oraz promocji autorów zdjęć. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych da-
nych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji za-
wartych w zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników. 

19. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników. 
20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 

Organizatora. 
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za-

stosowanie mają przepisy Kodeksu prawa cywilnego. 
 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP 
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Koncert Iwony Loranc 
 

Wszechstronność repertuarowa i spójność arty-
stycznego wykonania, to może trochę naukowo 
brzmiąca, ale najtrafniejsza charakterystyka recitalu 
Iwony Loranc, który odbył się 2 marca w sali wi-
dowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. 
Artystka wystąpiła wspólnie z  Miłoszem Wośko, któ-
ry akompaniował Jej na fortepianie. 
Recital ten, był połączeniem dotychczasowych doko-
nań artystki z materiałem zarejestrowanym na najnow-
szej płycie pod tytułem „Znaki na niebie”. Piosenki    
z tego krążka to przejmujące opowieści o życiu i miło-
ści, o radościach i smutkach, czyli po prostu o lu-
dziach.  

Licznie zgromadzona na koncercie publiczność 
miała okazję posłuchać piosenek Agnieszki Osieckiej, 
Jana Wołka, Seweryna Krajewskiego, Grzegorza Tur-
naua, Marka Grechuty, jak również pieśni Bułata 
Okudżawy, które w interpretacji Iwony Loranc 
brzmiały przepięknie. Artystka jest wybitną interpreta-
torką piosenek literackich. Jej ciepły, aksamitny głos 
sprawiał, że niejednemu słuchaczowi  ciarki przebie-
gały po plecach pod wpływem pozytywnych emocji. 
Jej atutem jest sceniczne skupienie i ogromne wyczu-

cie tekstu, proste, z serca płynące interpretacje piose-
nek.  
Mistrzowskie wykonanie piosenek o znanych tekstach, 
piękna muzyka i nastrojowa dekoracja sali sprawiły, 
że był to wspaniały koncert, niezwykle klimatyczny i 
chciałoby się powiedzieć, prosimy o więcej takich 
koncertów. 

Z.P.

  

 

VIII Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jasienica 

      
Dnia 22 lutego br. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Grodźcu odbył się VIII 
Turniej Halowej Piłki Nożnej dla uczniów 
szkół podstawowych naszej gminy. Do za-
wodów zgłosiły się reprezentacje ze wszyst-
kich ośmiu szkół podstawowych. 
      W imieniu gospodarzy turnieju, zawod-
ników i ich opiekunów, powitała dyrektor 
ZSP w Grodźcu Krystyna Pniewska, która 
dziękując drużynom za przybycie, życzyła 
wszystkim  nie tylko zwycięstwa, ale rów-
nież  walki w imię zdrowej, sportowej rywa-
lizacji,  a  przede wszystkim wspaniałej za-
bawy.Walka toczyła się w dwóch grupach:  
I - Grodziec, Jasienica, Mazańcowice, Iłow-
nica,                                                                        
II -Wieszczęta, Świętoszówka, Rudzica, Mię-
dzyrzecze 
      Po rozegraniu 12 meczów w obu grupach 
(w systemie „każdy z każdym”) wyłoniono 4 
najlepsze drużyny ( Mazańcowice,  Święto-
szówka, Rudzica, Grodziec), między którymi 
rozegrała się walka o puchar i medale. Po ko-
lejnych 2 meczach poznaliśmy zwycięzców  
turnieju. I miejsce i  Puchar Wójta Gminy 
Jasienica zdobyła reprezentacja SP ze Świę-
toszówki, II miejsce drużyna z Mazańcowic,  
a III  miejsce  zawodnicy z Rudzicy.           

       Uroczystego wręczenia Pucharu, medali i dyplomów doko-
nał  Wójt  Gminy Jasienica  Janusz Pierzyna, który pogratulo-
wał wszystkim uczestnikom zawodów wspaniałej postawy,       
a ich opiekunom podziękował za przygotowanie swoich 
uczniów.                                                                  
     Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, dzięki 
którym udało się zorganizować zawody, przygotować posiłek    
i drobne nagrody dla wszystkich uczestników Turnieju. Dzięku-
jemy Wójtowi  naszej gminy oraz firmie  PPHU Pekan  P.Pytel 
& K. Kajor. 

           Organizator: Katarzyna Wałęzka 
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„Margerytki” – coś mojego. 
 

„Margerytki” to tytuł tomiku 
poezji Pani Małgorzaty Oraw-
skiej. Poetka wyjaśniała, że ty-
tuł ten nawiązuje do kwiatów 
zakwitających wiosną na Ka-
plicówce w Skoczowie, które 
są dla Niej symbolem wolno-
ści  i dzikości, są także zwią-
zane   z Jej imieniem.  
Pani Małgorzata Orawska po-
chodzi z Tarnowa, od 1989 ro-
ku mieszka w Skoczowie. Jest 
absolwentką Wydziału Peda-
gogiczno-Artystycznego Filii 

Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Przez piętnaście lat była redaktorem naczel-
nym almanachu „Kalendarz Miłośników Skoczowa”. Współredagowała przewod-
nik „Skoczów i okolice” oraz tomiki gwarowe „Roztomili ludeczkowie”. Jest au-
torką licznych artykułów o tematyce społeczno-kulturalnej w „Gazecie Skoczow-
skiej”, „Kurierze Skoczowskim”, „Wieściach Skoczowa”i kalendarzach. Obecnie 
pracuje jako pedagog szkolny w Liceum Ogólnokształcącym w Skoczowie.  
Tomik „Margerytki” został wydany w 2005 roku i jest dedykowany Matce poetki. 
Pani Małgorzata zawsze wolała pisać niż mówić, bawić się słowem i czuła po-
trzebę pisania. Tworzy, kiedy jest Jej źle lub gdy się czymś zachwyca. W prezen-
towanym tomiku znaleźć można wiersze poświęcone matce, przyrodzie, wyda-
rzeniom w świecie, są też utwory dedykowane bliskim. Nie jest to poezja przega-
dana, każde słowo to jakby dotknięcie tematu, przedmiotu, uczucia zmuszające do 
przemyśleń, refleksji i własnej interpretacji. 
O wierszach Małgorzaty Orawskiej pięknie napisał Andrzej Otczyk, sekretarz re-
dakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”... „Nie waham się powiedzieć, że „Margeryt-
ki” to jeden z najciekawszych tomików poetyckich, jakie ukazały się w ostatnich 
latach na cieszyńskim rynku księgarskim(...) to liryka pełna ciepła, ale i kobie-
cych niepokojów.” W pełni zgadzam się z opinią Pana Otczyka, Pani Małgorzata 
zachwyciła uczestników spotkania nie tylko lekkością swojej poezji, ale także 
własną osobowością, żywiołowością i życzliwością. Proponuję Czytelnikom „Ja-
sienicy” kilka wierszy Pani Orawskiej, którą gościliśmy w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jasienicy  6 marca 2012 roku. 

Maria Hareńczyk  
Dyrektor GBP w Jasienicy 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic stało się faktem. 
 

Dnia 11 marca 2012r. w filii GOK w Mazańcowi-
cach powstało nowe stowarzyszenie, którego głównym 
celem będzie integracja i wspieranie rozwoju mazańco-
wickiej społeczności, a także promowanie naszego sołec-
twa. 
Przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańco-
wic zadeklarowało 27-ciu mieszkańców, a honorowe 
członkostwo przyjął duszpasterz kościoła katolickiego 
ks. prałat Paweł Grządziel. 
Spośród tego grona wybrano 10 członków Zarządu Sto-
warzyszenia. 
Funkcję przewodniczącego, przez okres lat czterech, 
sprawować będzie  Wojciech Zawada. Jego zastępcami 
są:  Lidia Szarek,  Zdzisław Florek i  Damian Kosiń-
ski. Sekretarzem Stowarzyszenia wybrany został  Dawid 
Czernek, natomiast pieczę nad finansami sprawować 
będzie  Remigiusz Kłaptocz.  
Pozostałymi Członkami Zarządu są:  Krzysztof Kuś,  
Damian Kreis,  Krzysztof Suwaj i  Dariusz Krymski. 

Wybrano również Komisję Rewizyjną, w skład której 
weszli:  Dariusz Kuś (przewodniczący),  Ewa Kosińska 
i  Franciszek Handzel. 
Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych          
z ukonstytuowaniem się nowego Stowarzyszenia na tere-
nie Mazańcowic – na zakończenie spotkania inicjatorzy 
Stowarzyszenia i nowo powstały Zarząd przyjęli życze-
nia pomyślności i powodzenia w działaniu od księdza 
prałata oraz przedstawicieli organizacji działających na 
terenie Mazańcowic (przewodniczącego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów,  Sołtysa Mazańcowic, 
Prezesa OSP, Przewodniczącej KGW i Kierownika 
GOK). 
Rok 2012r. obfitował będzie w jubileuszowe imprezy, w 
organizacji których Stowarzyszenie będzie uczestniczyć 
–  powiedział  Damian Kosiński – ponad podziałami, dla 
dobra naszej miejscowości.  

Ewa Kosińska

Rachunek 
(do Anioła Stróża) 

Wiem 
że tam jesteś 
 

Wiem  
bo co jakiś czas 
szeleścisz z niepokoju 
skrzydłami 
 

a przez okno 
wrzucasz mi kamień 
owinięty rachunkiem 
sumienia 
 

Niebieskie tęsknoty 
Wyszły mi z szuflady  
parami nad ranem 
 

Pogłaskały kota 
zostawiły na schodach 
niebieskie pantofle 
 

Potem boso pofrunęły 
obudzić przyjaciół 
a po drodze cały świat 
 

Wieczorem 
znalazłam je wśród ludzi 
Smakowały wrażliwość 
 

Uśmiechały się niebiesko 
do każdego wzruszenia 
 

Skrzydła 
Są takie dni 
gdy pióra 
przerastają ramiona 
wzdłuż i wszerz 
 

kiedy do chmur  
tak blisko 
jak do kapelusza 
 

Wtedy ziemia 
staje się niepotrzebna 
krokom 
 

i skowronki fruwają 
pomiędzy słowami 

 



kwiecień 2012   15 

Poprawa warunków gniazdowania ptaków 
 
Intensywne zmiany w środowisku polnym i kulturze rolnej powodują znaczne zmniejszenie miejsc lęgowych 
ptaków. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem występującym na terenach nieużytków rolnych jest karczowanie       
i usuwanie wszelkich zarośli, które stwarzają  odpowiednie warunki gniazdowania ptaków śpiewających. Do-
chodzi do tego bardzo niebezpieczny zwyczaj wypalania krzaków oraz traw. Wskutek tego działania ginie 
wszystko co  żywe i życie na tym terenie na pewien czas zamiera. 
Pamiętajmy o tym. Jeżeli zniknie bioróżnorodność z naszych pól, to pozostanie monokultura przypominająca 
szary, smutny widok, a śpiew niektórych  ptaków pozostanie tylko wspomnieniem.  

 

Aby poprawić warunki gniazdowania ptaków Koło Łowieckie „Ślepowron” Rudzica, wręczyło dzieciom           
w szkołach na terenie Gminy Jasienica 60 szt. budek lęgowych, dla różnych gatunków ptaków, które chronią pi-
sklęta od niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz różnego rodzaju drapieżników. 

Koło Łowieckie „Ślepowron” 
„Darz Bór” 

Za Zarząd   A.S. 
 

Wiosenna atrakcja dla młodzieży - Bieg Floriański 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce zaprasza w dniu 05.05.2012 r. dziewczęta i chłopców do licznego 
udziału w rekreacyjnej imprezie sportowej, zwanej „Biegiem Floriańskim". Trasa biegu jest 
prowadzona atrakcyjnymi ścieżkami. 
Bieg jest przewidziany dla 4 grup wiekowych: 

• I kategoria: 8 - 10 lat  
• II kategoria: 11 - 13 lat 
• III kategoria: 14 - 17 lat 
• IV kategoria: od 18 lat 

Długość trasy biegowej w zależności od grupy wiekowej: 
900 m, 1300 m, 2500 m, 5000 m. 
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniach:     

30 kwietnia oraz  1, 2,  4,   maja 2012 r. w godz. 17.00-19.00  
w strażnicy OSP Świętoszówka. 
Tel.: (0338152924) - 668414682 – 517830139;  fax: 338152020 
 e-mail: Stroka@autograf.pl  
Rozpoczęcie imprezy o godz.: 10.00. 
Zbiórka uczestników przy remizie o godz.: 9.30. 
koszulka startowa - do wyczerpania zapasów. 
Zdobycie I, II, III miejsca w danej grupie wiekowej gwarantuje otrzymanie atrakcyjnej nagrody. 
 Wpisowe „Biegu Floriańskiego" - 10 zł. 
Przy zapisie należy podać: 
- imię i nazwisko 
- datę urodzenia 
- miejsce zamieszkania 
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Zarys dziejów Landeka. 
 

Najstarsze dzieje. 
Ślady obecności ludzkiej na obszarze dzisiejszego 

sołectwa Landek sięgają czasów prehistorycznych. Na 
początku XX wieku odkryto w wiosce pozostałości po 
osadzie palafitowej. Określenie to oznacza domy na 
słupach, które zwykle budowano w miejscach podmo-
kłych, narażonych na zalewanie. Osadę datowano na 
okres, gdy w tej części Europy dominowała kultura 
pucharów lejkowatych. Jest to czas mniej więcej 4000 
– 3000 lat p.n.e. Oczywiście dziś śladów po tej osadzie 
nie ma, ale ciekawostką jest, iż do dziś funkcjonuje 
miejscowa legenda o wyłaniającej się czasami wieży 
na której bije dzwon.  

Powstanie Landeka. 
Początki dzisiejszej wioski należy umieścić w II 

połowie lat 40 XVI wieku. Choć nie ma na to bezpo-
średnich źródeł, można jednak wskazać kilka pośred-
nich faktów, które takie założenie potwierdzają.  

Powstanie Landeka należy łączyć z osobą kancle-
rza księstwa cieszyńskiego, Wacława Rudzkiego z 
Rudz, pana Rudzicy. Gdy księstwo objął książę Wa-
cław III Adam, nadał on Rudzkiemu, oprócz tytułu, 
część Rudzicy, którą posiadał wtedy Tomasz Rudzicki. 
Nieznane są szczegóły tego nadania. O tym, że Rudzki 
był właścicielem części Rudzicy wiadomo z doku -
mentu z 1558 roku. Nie ma tam jednak wymienionej 
nazwy Landeku. Jednakże w okresie tym Rudzica była 
wioską mieszczącą się obszarowo tylko w pobliżu dzi-
siejszego centrum i ulicy Spokojnej. Oprócz tego ist-
niała Mała Rudzica, ale była ona osobną wioską, będą-
cą własnością rodu Barkalów. Natomiast obszar Lan-
deku leżał jakby na przedłużeniu pól ciągnących się w 
stronę północną i północno–wschodnią od centrum 
Rudzicy. Wtedy była to część Ru dzicy, dla której      
w roku 1557 Rudzki uzyskał przywilej ważenia i wy-
szynku piwa. Dodać należy, że całą Rudzicę Wacław 
Rudzki przejął krótko po 1558 roku.  

O tym, że Rudzki miał na granicy dzisiejszego 
Landeku i Rudzicy jakieś wcześniejsze nadania świad-
czy dokument z roku 1564. Jest dokument najważniej-
szy dla historii wioski, bowiem to właśnie w jego tre-
ści pojawia się po raz pierwszy nazwa Landek. Książę 
Wacław III Adam,  mocą tego dokumentu nadał Rudz-
kiemu las, położony w pobliżu gruntów i lasów już 
wcześniej nadanych kanclerzowi. Ziemie te leżały też 
na granicy majętności Tomasza Mleczki z Iłownicy     
i drogi do Strumienia. Przecinała je rzeka Iłownica i 
potok, określony w dokumencie jako „Machny”. Praw-
dopodobnie chodzi tu o dzisiejszą „Młynkę”.  Dziś są 
to tereny położone w centralnej, południowej i za-
chodniej części Landeku.  

O tym, że Landek powstał jako część Rudzicy 
świadczą też predykaty wszystkich następnych właści-
cieli Rudzicy. Do końca XVIII wieku podpisywali się 
oni zawsze jako panowie Rudzicy i Landeku. Nawet 
źródło z początku XIX wieku nadmieniało, że Landek 
jest częścią Rudzicy.  

Początki Landeku układają się więc w następujący 
ciąg chronologiczny: Wacław III Adam nadał Wacła-
wowi Rudzkiemu część Rudzicy. Obszarowo można tę 
część zmieścić w granicach dzisiejszego Landeku. 

Miało to miejsce około 1545 roku. W okresie tym te-
reny te porośnięte były borem. Rudzki sprowadził 
więc osadników, którzy karczowali las i założyli osa-
dę. Rudzki wzniósł tu także swój pierwszy dworek. 
Nie można wykluczyć, że osadnicy byli pochodzenia 
niemieckiego, na co wskazuje nazwa wioski. Autorzy 
monografii Bielska–Białej dość jednoznacznie dają 
temu wyraz, pisząc, iż nazwa pochodzi od niemieckie-
go słowa „land” (kraj, zakątek, miejsce). Nie była to 
jednak osobna wioska, lecz część Rudzicy, tzw. przy-
siółek, lub, używając współczesnej nazwy, dzielnica.  

Landek szlachecki (do początku XIX). 
Począwszy od 1564 roku Landek stale przewijał 

się na kartach dziejów. Do 1578 roku właścicielem był 
nadal Wacław Rudzki. Po jego śmierci majętności 
przejął jego syn. Z końcem wieku XVI Rudzica i Lan-
dek przeszły w ręce rodu Sobków z Kornic. Był to je-
den z najznamienitszych rodów szlacheckich księstwa 
cieszyńskiego aż do początków XVIII wieku. Właśnie 
w Landeku Sobkowie, a dokładnie Jerzy Sobek Star-
szy i jego syn, Jerzy Młodszy mieli swój dwór. Jerzy 
Młodszy był wysoce wykształconym intelektualistą     
i bibliofilem. Z roku 1649 pochodzi spis książek, za-
wierający prawie 500 tytułów. Został on sporządzony 
w Landeku zaraz po śmierci szlachcica. Stąd wniosek, 
że właśnie tu Sobkowie przebywali najczęściej. Syn 
Jerzego Młodszego, Rudolf, przeniósł dwór do nowe-
go zamku w Rudzicy, ale dworek w Landeku nadal był 
użytkowany. W późniejszym czasie określano go mia-
nem „Althof” (Stary Dwór).  

Sobkowie byli właścicielami Landeku (jako części 
Rudzicy) do 1725 roku. Wtedy to Maksymilian Sobek 
sprzedał wioskę Jerzemu Skrbeńskiemu. W okresie, o 
którym mowa Landek był traktowany już tylko jako 
zwykły przysiółek Rudzicy. Skrbeński ogólnie rzecz 
ujmując, słabo interesował się swoimi majętnościami 
w okolicy Rudzicy. Skutkiem tego podupadła miej-
scowa gospodarka. Faktu tego nie zmieniło też przeję-
cie Rudzicy przez brata Jerzego, Karola Franciszka, 
bardzo prominentnego szlachcica.  

Sytuacja zmieniła się, gdy Rudzicę (razem z Lan-
dekiem) nabył od Skrbeńskich Franciszek Ksawery 
Graf Łodzia Poniński. Stało się to mniej więcej z po-
czątkiem lat 80 XVIII wieku. Poniński zaczął odbu-
dowywać podupadłą gospodarkę. Zaczął także nada-
wać czynsz okolicznym poddanym. Z okresu, gdy był 
on panem Rudzicy pochodzą informacje, że w Lande-
ku mieszkały następujące rodziny: Bruchcik, Brunow-
ski, Giemlik, Haramus, Kryszlok, Kopoczek, Lapczyk, 
Małysz, Papa, Przemyk, Rychlik, Sabiniok, Szargor, 
Szczypka, Śmieja, Smolnik, Smolarek, Wacławek, 
Wecławski, Wituła. Są to nazwiska sporządzone na 
podstawie indeksu do ksiąg metrykalnych parafii ru-
dzickiej. Warto zauważyć, że nazwiska: Lapczyk, 
Szczypka i Śmieja mogą należeć do dzielnicy Chybia 
zwanej „Zamachy”. Dzielnica ta powstała w I połowie 
XVIII wieku po „landeckiej” stronie lasu chybskiego. 
Choć była to część Chybia, jej mieszkańcy należeli do 
parafii rudzickiej.         (ciąg dalszy nastąpi) 

Opracował Piotr Kropka 

członek Towarzystwa Miłośników Rudzicy. 
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Projekt: „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony 
 zlewni zbiornika Goczałkowickiego” 

 Informujemy, iż w ostatnim czasie stwierdzono przypadki bezprawnego zrzutu nieczystości cie-
kłych do nowo budowanego, nieczynnego systemu kanalizacji. Działania takie narażają na dużą szko-
dę środowisko naturalne, jak również usuwanie ich skutków jest bardzo kosztowne dla budżetu Gminy. 
Mając powyższe na uwadze Zakład Komunalny w Jasienicy – Jednostka Realizująca Projekt podjął de-
cyzję o zablokowaniu przepływu ścieków co ma uniemożliwić nielegalne zrzuty przez nieczynny ko-
lektor główny oraz nieczynną przepompownię ścieków. Dlatego też informujemy, iż niezależnie od 
konsekwencji prawnych grożących za odprowadzanie ścieków do nieczynnego jeszcze systemu kanali-
zacji, istnieje również ogromne  ryzyko zalania ściekami nieruchomości (placów, ogrodów, piwnic itp.) 
przylegających bezpośrednio do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Obecnie trwają czynności prowadzące do ustalenia miejsc nielegalnego zrzutu ścieków. Wobec osób 
nielegalnie zrzucających ścieki zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje prawne oraz finanso-
we. 

 
OGŁOSZENIE  

Urząd Gminy w Jasienicy informuje 
 o  nieodpłatnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego 
 i elektronicznego  według poniższego harmonogramu 

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny 

np. radia, telewizory, lodówki 
Lp SOŁECTWO MIEJSCE  

ZBIÓRKI 
data  w godz.  

1 BIERY przy budynku GOK 
2 ŚWIĘTOSZÓWKA prawa strona drogi  dojaz-

dowej do Kościoła  parking 
3 GRODZIEC przy OSP 
4 MIĘDZYRZECZE D. plac koło  sołtysówki  
5 MIĘDZYRZECZE G. teren k. portierni RSP 

 /na zewnątrz/ 
6 MAZAŃCOWICE byłe RSP /k. TRANS-ROL/ 
7 RUDZICA parking k. wjazdu do GS-u 

18.04.2012  

8
0

0
 –

 1
3

0
0

  

8 BIELOWICKO parking k. Kościoła 
9 ROZTROPICE przy OSP /k. pojemników 

do segregacji/ 
10 WIESZCZĘTA przy OSP 
11 JASIENICA parking k. Urzędu Gminy  
12 ŁAZY przy szkole - parking 
13 IŁOWNICA parking  przy szkole 
14 LANDEK przy OSP 

19.04.2012  

8
0

0
 –

 1
3

0
0
 

UWAGA ! 
Odpady należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc zgodnie z datą, czasem i asortymentem  wskaza-

nym w harmonogramie. Sprzęt niezgodny z powyższymi wymogami nie będzie odebrany.  
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OGŁOSZENIE 
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLIŹNIE 
 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 
obok Kółka Rolniczego 1100 

Biery 11.05.2012r. 
Stara droga ul. Ogrodowa  1200 

Obok sklepu (centrum) 1100 
Bielowicko 7.05. 2012r. 

Obok sklepu p. Suchego 1230 

Obok posesji p. Boraka 1100 

Grodziec 12.05. 2012r. 
Koło byłego placu GS 1230 

Stanisław Farana, Iłownica 38 1500-1600 
24.04 2012r. 

Franciszek Gawlas, Iłownica 48 1700-1800 Iłownica  
25.04. 2012r. Grażyna Farana, Iłownica 10 1500-1700 

Lecznica ul. Kwiatowa 800 

Obok Urzędu Gminy 1130 4.05. 2012r. 
Wygrabowice  ul. Przemysłowa 1800 

obok posesji p. Pietrasa 1030 

obok boiska sportowego  1200 

Jasienica 

5.05. 2012r. 
obok gospodarstwa p. Andrzeja  Heroka 1300 

Gertruda Białas (obok baru)  1500-1600 
Landek  26.04. 2012r. 

Stanisław Puzoń, Landek 25  1700-1730 

Łazy 9.05. 2012r. Obok Strażnicy 1100 
Ludwik Korzeniowski, Roztropice 70 1500 – 1600 

Roztropice  23.04.2012r.  
Władysław Gawlik (obok sklepu) 1700 – 1800 

Marian Tomik Rudzica 265 1500 – 1530 

Stanisław Przybyła, Rudzica 17 1600 – 1700 Rudzica 27.04.2012r.  
Wanda Białożyt Rudzica 10A 1730 – 1830 

Dominik Feruga, Rudzica 253 900 –  930 

Czesław Gawłowski, Rudzica 48 1000 – 1200 Rudzica 28.04.2012r.  

Józef Miklar Rudzica 391 1230 – 1300 

Obok posesji p.Pilcha 1100 
Świętoszówka 10.05. 2012r. ul. Ogrodowa  1200 

Obok p. Bujaka 1100 
Wieszczęta 8.05. 2012r. Obok Strażnicy 1230 

 
 

 

 

 

 

 

Jestem   zainteresowany(a)   bezpłatną prenumeratą  miesięcznika JASIENICA 
 

Imię nazwisko: ………………………………………………….………… 

Miejsce dystrybucji: � GOK Jasienica;  � Filia GOK Biery; 

 � Filia GOK Mazańcowice; � Filia GOK Międzyrzecze;   

 � Filia GOK Rudzica (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
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      PRZECIW WYPALANIU TRAW 
- wspólna konferencja prasowa MSW, Straży Pożarnej i ARiMR 

 
O zaprzestanie  procederu „wiosennego wypalania 

traw” apelowali 29 marca br. na wspólnej konferencji 
prasowej w Warszawie wiceminister Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Komen-
dant Główny Państwowej Straży Pożarnej  generał 
brygadier Wiesław Leśniakiewicz i wicedyrektor De-
partamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Michał Ry-
barczyk. Z niepokojem wskazywali, że w tym roku 
odnotowano już rekordową ilość, bo prawie 50 ty-
sięcy pożarów wyschniętych traw i w większości 
przypadków był to wynik celowych podpaleń. Wy-
schnięte trawy płoną zarówno w wielkich miastach 
jak i na wsi. W ich gaszeniu bierze udział codziennie 
około 7 tysięcy strażaków, a w sumie w akcjach 
uczestniczyło już przeszło 200 tysięcy zawodowych 
strażaków i z OSP. Jak zauważył minister Stanisław 
Rakoczy niestety jak na razie, ani apele o niewznieca-
nie tych pożarów, przynoszących wiele różnorakich 
strat, a nawet ofiar, ani karanie ich sprawców, nie 
przyniosło wystarczających rezultatów. Przedstawił w 
związku z tym propozycje, by nasilić działania eduka-
cyjne zwłaszcza wśród młodzieży oraz w mediach, 
które powinny przedstawiać tragiczny bilans pożarów 
traw. W tym roku w ich wyniku zginęło już 7 osób, w 
tym dwóch strażaków.  Ogień dotarł też do wielu za-
budowań zabierając dorobek życia wielu ludzi.  To-
warzysząca pożarom niepotrzebna emisja pyłów i ga-
zów stwarzała niebezpieczne sytuacja na drogach i 
przyczyniła się do dalszego niszczenia atmosfery 
Ziemi. W płomieniach poniosło śmierć wiele owadów 
i dziko żyjących zwierząt,  takich jak jeże, zające czy 
kuropatwy, zniszczeniu uległy ich siedliska. Do tego 
nastąpiły  ogromne straty w użytkach rolnych,  bo  
ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa.  Ogień  w 
którym giną np. dżdżownice, które spulchniają glebę, 
hamuje też naturalne zjawisko gnicia pozostałości ro-
ślinnych, które tworzą jej urodzajną warstwę.  

Dlaczego więc, mimo tych znanych od lat fatalnych 
skutków,  trawy są nadal podpalane?  

Głównym powodem jest ciągle panujące, całkowi-
cie przecież błędne przekonanie, że wiosenne wypala-
nie traw użyźnia glebę oraz zwykła bezmyślność - 
wzniecanie pożarów dla zabawy, głownie przez mło-
dzież (…) Wbrew obiegowym opiniom rzadko spraw-
cami podpaleń są rolnicy. Najwięcej pożarów odno-
towano w województwach : mazowieckim, śląskim     
i podkarpackim.  

Najważniejszym instrumentem w walce z podpala-
czami traw są dwie ustawy: „O ochronie przyrody”      
i „O lasach”, które  zabraniają wypalania traw na łą-
kach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skar-
pach kolejowych, rowach przydrożnych oraz w lasach 
i ich pobliżu.  Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym 
uczynku i podpalenie zostanie mu udowodnione, to 

sprawcy grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku 
zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru 
stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mie-
nia, jest przewidziana  kara pozbawienia wolności 
od roku do 10 lat.  

W walce ze zjawiskiem wypalania traw bierze też 
udział Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, która może nakładać na rolników, ubiega-
jących się o płatności obszarowe,  sankcje  finan-
sowe, oprócz kar nakładanych za to np. przez policję 
czy prokuraturę.  

Zakaz wypalania traw jest jedną z  norm dobrej 
kultury rolnej, których przestrzeganie jest wymagane 
m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolni-
kowi, który ich nie przestrzega, grozi "zasadniczo" 
zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodza-
jów  płatności obszarowych o 5%. To oznacza, że o 
tyle mogą być pomniejszone płatności w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego (jednolita płatność 
obszarowa, płatność cukrowa,  płatność do pomido-
rów, oddzielne  płatności z tytułu owoców miękkich, 
płatności do krów i owiec, specjalna płatność obsza-
rowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i 
motylkowatych drobnonasiennych), a także płatności 
rolnośrodowiskowe (wypłacanych z PROW 2007 - 
2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (wypła-
canych z PROW 2007 - 2013)  oraz płatności z tytułu 
ONW, jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał 
trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego 
gruntów. Wysokość sankcji może być zwiększona, 
gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe wy-
palanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć płatno-
ści bezpośrednie, ONW, płatności rolnośrodowiskowe 
i zalesieniowe aż o 25%, a w zupełnie skrajnych przy-
padkach stwierdzenia uporczywego, celowego wypa-
lania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwo-
ty płatności za dany rok.  

Wicedyrektor Michał Rybarczyk z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformo-
wał, że  w 2011 roku  Agencja  ukarała za wypalanie 
traw około 100 rolników. Przypomniał też, że ARiMR 
przeprowadza corocznie kontrole, w ramach spraw-
dzania wniosków o dopłaty bezpośrednie i rolnośro-
dowiskowe oraz ONW, w około 70 tysięcy gospo-
darstw oraz kontroluje 1%  wszystkich gospodarstw w 
ramach sprawdzania przestrzegania przez nie tzw. 
wymogów wzajemnej zgodności (Cross Compliance). 
W czasie tych kontroli wykrycie faktu wypalania 
traw jest możliwe nawet po dwóch latach od ich 
spłonięcia, a w przypadku np. łąk torfowych ślady ta-
kiej ekologicznej katastrofy „zabliźniają się” nawet 
przez kilkanaście lat.  
 

źródło: www.arimr.gov.pl
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 OGŁOSZENIE 

 
Urząd Gminy w Jasienicy informuje 

o nieodpłatnej zbiórce zużytych opon z samochodów 
osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów 
według poniższego harmonogramu: 

  

Lp. SOŁECTWO MIEJSCE ZBIÓRKI data w godz. 

1. BIERY przy budynku GOK 

2. ŚWIĘTOSZÓWKA prawa strona drogi dojazdowej do ko-
ścioła – parking 

3. GRODZIEC przy OSP 
4.  BIELOWICKO parking k. kościoła 
5 ROZTROPICE przy OSP 

25.04.2012r.  800-1300 

6 MAZAŃCOWICE  była RSP (k. Trans-Rol) 
7 MIĘDZYRZECZE D. Plac koło sołtysówki 
8 MIĘDZYRZECZE G.  teren k. portierni RSP (na zewnątrz) 
9 RUDZICA parking k. wjazdu do GS 
10 WIESZCZĘTA przy OSP 

26.04.2012r. 800-1300 

11 JASIENICA parking k. Urzędu Gminy 
12 ŁAZY przy szkole – parking 
13 IŁOWNICA parking przy szkole 
14 LANDEK przy OSP 

27.04.2012r.  800-1300 

UWAGA! 
Opony należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc zgodnie z datą i czasem wskazanym w harmono-
gramie. Opony nie podane w powyższym ogłoszeniu nie   będą odebrane. 
 

 

 

 

 
 

 

 

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-ładowarką J.CB. 

♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 

♦ Szamba z podłączeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 

♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  

♦ Usługi dźwigowe do 18 t 
 

 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 
Ogłoszenia drobne 1 zł  - za słowo 
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                                                        Jasienica  

Zaprasza do Punktu Sprzedaży: 
� Materiał siewny  
� ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 
� NAWOZY 
� PASZE 
� węgiel ekogroszek 
� drewno opałowe 
� sprzedaż piskląt 

Jasienica 23, tel. 33 47-40-279, 608 693 317 
Godziny otwarcia: 
 poniedziałek – piątek    8.00-16.00 
                           sobota    8.00-12.00 

 

 

  

Zaprasza na: 

           Nowe kursy 
 

       TAŃCA WESELNEGO  
 
     oraz lekcje indywidualne   
           pierwszego tańca 
                w Jasienicy 

 

Kontakt:  796 295 912, 505 537 386 
e-mail: taniec.furora@gmail.com   

 

 

   

  

 

                                                         

  

 
 

 

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM   
Jastrzębia  Góra - D.W. „Jubilat”  26.08-31.08.2012r. 

Wyjazd ze Świętoszówki  25.08.2012r.  godz. 21.00.  Powrót 1.09. 2012r. w godzinach rannych 
Koszt całkowity: 780,- zł./os    Cena obejmuje: koszty przejazdu, wyżywienie  - 3 posiłki dziennie,  

5 noclegów, ognisko, 1 wycieczka, ubezpieczenie NNW 
Zgłoszenia i wpłata zaliczki do 30  kwietnia  2012 r. 

Lidia Sztwiorok  Świętoszówka 54/3      Tel. 692 405 825  lub 33/8152916 

ZAPRASZAM 
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OFERUJE: 

nagrobki, grobowce, 

schody, parapety, 

blaty kuchenne, 

elementy kominkowe. 
 

granit, marmur 
konglomerat 

różnorodność kolorów 
szeroki asortyment 

 

NISKIE CENY 
Rudzica ul. Szkolna 542 – obok szkoły 

Tel.: 33 815 09 42 
502 050 670 

 

„ M E T A L - M A X ”  

Rudzica  Centrum 
 

ul. Jana Chrzciciela 547 

tel.: ( 033)  815 45 84 

Poleca: 
� gwoździe 
� śruby, nakrętki, podkładki 
� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 
� żwirek dla kotów 
 

Super cena : 
- Drut spawalniczy 0,8   5 kg - 49,90 zł / brutto 

- Drut spawalniczy 0,8  15 kg -119,90 zł / brutto 

- Pianka montażowa 750 ml. - 12, 90 zł / brutto 
 

Zapraszamy  
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

         sobota                                800 - 1330
 

 

ANTYOKSYDANTY FLAWONOIDY 
KONCENTRATY Z CIEMNYCH JAGODO-

WYCH OWOCÓW I WARZYW 

Zwiększenie spożycia warzyw i owoców to nowa naj-
skuteczniejsza broń w walce z najczęstszymi przy-
czynami zgonu a XXI wieku – nowotworami i choro-
bami układu krążenia. Jest to nowy łatwy program na 
rzecz zdrowszego odżywiania, który zapewni ochronę 
przed chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku i da to-
bie i twojej rodzinie zdrowie.  Więcej szczegółów na 
www.flavonmax.pl   moskala.epf.pl lub pod tel.: 
33 815 28 08, 604 181 872,  

 

 

 
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKA” 

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
 

Zapraszamy:   900-1700    
       w soboty  900-1400 
POLECAMY:  
� bukiety  � kwiaty doniczkowe  � palmy  i wieńce 
� znicze, wkłady  � upominki  � świece � kartki 

komunijne i konfirmacyjne � stroiki 
 

Wypożyczamy wazony i świeczniki  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł. brutto za m
3 

Tel. kontaktowy:   33/815 37 29 
                              lub  662 216 086 
Od dnia 16 stycznia zakład uruchamił drugi pojazd 
asenizacyjny. 

Wszelkie informacje dostępne są także na naszej  
stronie:  www.komunalny.jasienica.pl 
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K W I A C I A R N I A  
W ŚWIĘTOSZÓWCE 

tel.:  603 604 333 
33 815 23 69 

Zapraszamy: 
codziennie:    800-1800 
sobota:                  800-1500 

niedziela:            1200-1400 

 

WIOSNĄ w sprzedaży: 
� sadzonki kwiatów rabatowych i balkonowych 
� kwitnące krzewy ozdobne 
� ziemia, torf, kora, 
� doniczki 
� nawozy i odżywki 
� nasiona i dymka 

POSIADAMY W SPRZEDAŻY 

BIAŁO-CZERWONE GADŻETY EURO 2012: 
• Szaliki, 
• Czapki 
• Koszulki 
• Flagi  
• Farby do malowania twarzy itp 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA    
OBRACAJ  STANISŁAW  

 

Oferujemy do ubezpieczenia: 
 

�Domy w pełnym zakresie  � OC firmy oraz od 
zdarzeń losowych i kradzieży � OC rolne �   OC 

przewoźnika � OC komunikacyjne,  
na życie i inne 

 

Agent firm: TUR „WARTA” SA � PTU SA  � TU 
„Generali” SA  � HDI „Asekuracja” SA  � PZM SA 
� TU Compensa” SA � INTERRISK   SA �   AL-

LIANZ SA. � UNIKA � 
 

Biuro mieści się w Świętoszówce 45 – naprzeciw 
Poczty i Przedszkola, za Hotelem „Pod Koroną”. 
Biuro czynne:         
od poniedziałku do piątku   900 - 1700 
w soboty                            1000  - 1300 

 
Kontakt telefoniczny: 609 509 970, 697 981 573, 
(033) 827 63 53 (biuro), (033) 815 31 12 (dom), 
FAX: (033) 827 49 19,   
adres email: ubezp_obracaj@interia.pl 

                   

�  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  �  

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej 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 

 

 
 
PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, 
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14 
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