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OTWARCIE KOMPLEKSU  

SPORTOWO - KULTURALNO 

- REKREACYJNEGO    

W  JASIENICY 

Fotorelacja: 
1. Symboliczny akt przecięcia wstęgi 
przez Jarmilę  Skálovą, Wójta i Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
2. Występ Big Bandu  
3.  Podziękowania dla Dyrektora Biura 
prof. Jerzego Buzka - Roberta Smoliń-
skiego. 
4. Podziękowania za udział w projekcie  
dla starostki Petřvaldu Jarmili  Skálovej 
5. Wizualizacja obiektu 
6 Punkt Informacji Turystycznej 
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Projekt „JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2” (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) 

 współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
 

 

 

Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny oddany do użytku 
 
20 maja 2012 roku w Jasienicy uroczyście odda-

no do użytku nowy Kompleks Sportowo-
Kulturalno-Rekreacyjny.  W ramach długoletniej 
współpracy między czeską Gminą  Petřvald  a Gmi-
ną Jasienica w obszarze tzw. „trójkąta”  Jasienica-
Petřvald-Strumień, powstał projekt  JA-PE 2, który 
jest lokalną odmianą euroregionalnych aktywności 
w dziedzinie turystyki INFOTUR i INFOTUR 2. 
Projekt zakłada realizację kilku powiązanych ze so-

bą działań, które docelowo mają poszerzyć ofertę 
turystyczną, ułatwić dostęp do informacji turystycz-
nej i promować walory kulturalne naszego regionu. 
Dzięki  konsekwentnym działaniom obu lokalnych 
samorządów,  udało się stworzyć sieć obiektów kul-
turalno-sportowych służących społeczności pogra-
nicza w celach rozrywkowych, kulturalnych, spor-
towych, a przede wszystkim służących wzajemne-
mu poznaniu mieszkańców sąsiadujących państw, 
pogłębieniu wzajemnej znajomości ich kultury, 

zwyczajów, tradycji oraz nawiązaniu więzi w spor-
towej rywalizacji. Kompleks w Jasienicy to, przede 
wszystkim, wielofunkcyjny budynek, w którym 
swoją siedzibę znajdzie Gminny Ośrodek Kultury. 
Duża  konferencyjno-widowiskowo-wystawowa sa-
la pozwoli organizować imprezy kulturalne na 
znacznie większą niż dotychczas skalę, będzie też 
wykorzystywana podczas okolicznościowych spo-
tkań gminnych organizacji i  organizowanych kon-
ferencji.  W budynku będzie znajdował się również  
Punkt Informacji Turystycznej i Transgranicznej, 
którego podstawowym zadaniem będzie wspieranie 
współpracy transgranicznej i inicjowanie w ramach 
tejże nowych kierunków działania. Mieszkańcy 
Gminy i turyści będą mogli dowiedzieć się wszyst-
kiego o atrakcjach turystycznych Partnerów, organi-
zowanych imprezach kulturalnych, wspólnych ini-
cjatywach przybliżających oba narody. Ludowy 
Klub Sportowy „Drzewiarz”, który zajmie się orga-
nizowaniem sportowych i rekreacyjnych imprez dla 
mieszkańców gminy,  otrzymał nowoczesne zaple-
cze magazynowo-sportowe z funkcjonalnymi szat-
niami i nowoczesnym węzłem sanitarnym. W skład 
kompleksu wchodzą również 4 pełnowymiarowe 
boiska do gry w piłkę nożną (2 trawiaste, 1 z trawy 
sztucznej, 1 z poliuretanu), plac zabaw dla dzieci z 
miejscem do biesiadowania i grillowania w więk-
szym gronie na świeżym powietrzu oraz amfiteatr. 
Kolejną atrakcją kompleksu będzie profesjonalny 
skatepark, gdzie miłośnicy jazdy na rowerach i de-
skorolkach będą mogli ćwiczyć i szkolić swoje 
umiejętności. 

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. 
 

21-22 lipca  XVIII „Lato  Jasienica” 

Amfiteatr „Drzewiarz” w Jasienicy 

szczegóły w następnym numerze 
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Dzieło, którego Pan był pomysłodawcą i realizatorem zakończone. Kom-
pleks sportowo-rekreacyjno-kulturalny otwarty. O szczegółach przed-
sięwzięcia z Wójtem Gminy Januszem Pierzyną rozmawia redakcja. 
 

Może to za duże słowa odno-
śnie realizacji, bo jeden czło-
wiek nie jest w stanie wybu-
dować tak dużego obiektu.  
Jednak, kiedy powstała moż-
liwość złożenia wniosku do 
programu transgranicznego, 
gdzie akurat jestem członkiem 
Komitetu Monitorującego 
Programu Transgranicznego 
Republika Czeska – Rzeczpo-
spolita Polska, który zatwier-

dza wnioski i przyznaje środki - wtedy to zaświeciło 
się światełko w tunelu – zrodził się pomysł - Gmina 
Jasienica może pozyskać duże pieniądze.   
Do sfinalizowania tego pomysłu droga była dość 
długa i trudna. Nie było terenu, gdzie można byłoby 
wybudować tak duży obiekt. Wcześniej, obok bo-
iska,  powstały trybuny, które ograniczały możliwo-
ści, a grunt za nimi nie był gruntem gminnym. Rad-
ni Rady Gminy poprzedniej kadencji, po wizji lo-
kalnej zaproponowali pozyskanie gruntów na rzecz 
gminy. Rozpoczęliśmy procedury związane z kup-
nem, tj. pozyskanie zgody właścicieli i wyceny. Za-
kupiliśmy trzy działki 10 arowe za wartość wyceny 
oraz zamieniliśmy jedną działkę 10 arową za inny 
teren gminny. Tym sposobem powstała możliwość 
złożenia wniosku. Po bardzo szybkim scaleniu dzia-
łek przystąpiliśmy do prac projektowych. Następnie 
przystąpiliśmy do pisania wniosku, który udało zło-
żyć się w terminie, chociaż czas był bardzo krótki. 
Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu oce-
nił go pozytywnie  pod względem formalnym,         
a Komitet Monitorujący również przegłosował po-
zytywnie i przyznał prawie 700 000 EURO na reali-
zację tego przedsięwzięcia. Ta decyzja  była nie tyl-
ko dla mnie, ale myślę, że dla całej gminy, wielką 
radością. 
Następny etap to przetarg, wyłonienie wykonawcy, 
który po tygodniu skorzystał z prawa i powołał 
podwykonawcę. Rozpoczęły się prace budowlane, 
które przebiegały bez zakłóceń, według harmono-
gramu, byliśmy zadowoleni. Po roku okazało się, że 
podwykonawca ogłosił upadłość, a za tydzień firma, 
która wygrała przetarg. Mieliśmy na budowie 
dwóch syndyków, którzy mając umocowania praw-
ne, podejmowali decyzje słuszne dla siebie. To mo-
gło spowodować niedokończenie obiektu i niedo-
trzymanie terminu realizacji inwestycji. Konse-
kwencją  byłoby wstrzymanie dotacji, ponoszenie 
kosztów przez gminę, a to byłaby już katastrofa. 
Wtedy pozwoliłem sobie na negocjacje z syndyka-

mi, by ustalić kwoty, które musimy ponieść. Udało 
się to zakończyć w  szybkim czasie – 3 miesiące, a 
mogło to trwać 3 lata.  
Procedury trwały, a czas oddania obiektu zbliżał się 
nieubłaganie. Nie pozostało mi nic innego, jak ne-
gocjować przesunięcie terminu realizacji, we 
wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu. 
Nie było to łatwe, gdyż czekały inwestycje z listy 
rezerwowej. Uzyskałem zgodę kontrolera polskiego 
w Katowicach, a następnie przesunięcie o rok,  do 
końca maja 2012, w Ołomuńcu   i Pradze. 

W międzyczasie poprosiłem Komisję budżeto-
wą o wizję na budowie i ustalenie pewnych zmian,    
a przede wszystkim budowę antresoli, która w dol-
nej części pozwoliłaby uzyskać zaplecze magazy-
nowe i dla kuchni. Taka zgoda zapadła jednogło-
śnie. Zatem podjąłem działanie projektowe oraz 
wprowadzające zmiany we wniosku. Uzyskałem 
aprobatę wspólnego Sekretariatu Technicznego        
i mogliśmy przystąpić do przetargu na dokończenie 
obiektu i budowę antresoli.  
Wygrała firma, która oferowała najniższą cenę, a to 
nie zawsze dobra jakość materiałów. Osobiście za-
angażowałem się w dobór materiałów, prosząc fir-
my z naszego terenu, by sprzedając materiał  wyko-
nawcy czyniły to po kosztach.  
Pragnę serdecznie podziękować tym firmom, do 
których zwróciłem się z prośbą  o „dobre” rabaty na 
materiały wykończeniowe, dzięki którym  uzyskali-
śmy dobrą jakość w dobrej cenie.  
I tak dobrnęliśmy do końca inwestycji i 20 maja 
udało się uroczyście otworzyć obiekt. Zaprosiłem 
wielu gości. Kiedy zwróciłem się do prof. Jerzego 
Buzka o przyjęcie patronatu honorowego nad uro-
czystością otwarcia, to otrzymałem list, w którym 
poinformował, że z wielką przyjemnością przyjmuje 
patronat. Była to dla mnie kolejne wyzwanie i za-
szczyt, że osoba znacząca na płaszczyźnie Unii Eu-
ropejskiej przyjmuje zaproszenie z Jasienicy.

str. 4 
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Kompleks sportowo-rekreacyjno-kulturalny otwarty. O szczegółach przed-
sięwzięcia z Wójtem Gminy Januszem Pierzyną rozmawia redakcja. 
 
Niestety prof. Jerzy Buzek  nie mógł osobiście 
uczestniczyć  i na tydzień przed otwarciem zostałem 
zaproszony na Europejski Kongres Gospodarczy       
w Chorzowie i tam złożyłem podziękowania prof. Je-
rzemu Buzkowi. 
Uroczystość otwarcia zaszczycili: Prezydent Bielska 
Białej Jacek Krywult,  Rektor ATH w Bielsku-Białej 
Ryszard Barcik, Dyrektor Biura Jerzego Buzka Robert 
Smoliński, Dyrektor firmy Jacobs Mariusz Baran,  
Posłowie RP Czesław Gluza, Stanisław Szwed i Jacek 
Falfus, przedstawiciele Komitetu Monitorującego, 
Prezesi Euroregionów z terenu pogranicza polsko-
czeskiego, burmistrz Kudowy Zdroju i prezes Eurore-
gionu Glacensis - Czesław Kręcichwost,  burmistrz 

Lubawki i prezes Euroregionu Nysa - Tomasz Kulon, 
Wójtowie Gminy Wilkowice, Jaworze, Godów. 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w proces realizacji tego zadania. Przede 
wszystkim dziękuję Radzie Gminy, która podjęła 
uchwałę o realizacji. Dziękuję tym, którzy realizowali 
go pod względem projektowym, pisania wniosku, wy-
konawcom, wszystkim. którzy   w jakikolwiek sposób 
włączyli się w jego realizację. 
Ocenę pozostawiam mieszkańcom i gościom, którzy 
będą korzystać, by móc realizować swoje pasje spor-
towe jak i artystyczne od najmłodszych do 
najstarszych. Dziękuję i życzę aby mieszkańcy 
korzystali      z obiektu i czuli się w nim dobrze. 

notował: Z.P 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, 
 tj. operacji które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, 

 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 
 

Wójt Gminy Jasienica 
serdecznie zaprasza na: 

 

IV PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH  W RUDZICY 

Impreza odbędzie się 1 lipca 2012 r. na scenie zadaszonej przy budynku  
GOK w Rudzicy. Początek o godzinie 1500. 

 
Działanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-
2013 Oś 4. Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach projektu: „W poszukiwaniu 
wspólnych korzeni – przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemio-
sła ludowego – IV edycja.”.  W ramach projektu odbędą się warsztaty: rzeźbiarskie, bibułkarskie i ceramiczne: 
zapisy i informacje w GOK w Jasienicy. 

�   
 

II PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH W MIĘDZYRZECZU DOLNYM. 

Impreza odbędzie się dnia 17 czerwca 2012 r. na scenie zadaszonej przy boisku spor-
towym w Międzyrzeczu Dolnym. Początek o godzinie 1400. 

 
Przegląd poprzedzony zostanie warsztatami aktorskimi dla dzieci z Gminy Jasienica. 
Działanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-
2013 Oś 4. Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach projektu: „Granica sztuki 
przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi- edycja II”.  
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„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina" 
 

22 maja 2012 r. – to dla  rudzickich szkół był dzień 
wyjątkowy. Minęło 60 lat od czasu, kiedy po raz 
pierwszy zabrzmiał dzwonek w tej szkole. Na 60. 
urodziny Szkoły przybyło wielu gości, m.in.: Wójt 
Gminy Jasienica, Zastępca Wójta, Przewodniczący 
Rady Gminy Jasienica, rodzina byłego kierownika 
szkoły Antoniego Zubera, Radni  Gminy i Powiatu, 
przedstawiciel Posła RP Stanisława Szweda, dyrekto-
rzy placówek oświatowych  z terenu gminy, dyrektor 
GZOSiP, dyrektor  GOK i kierownik filii, przedstawi-
ciele organizacji społecznych z terenu Rudzicy, byli 
nauczyciele i pracownicy szkół, miejscowi twórcy – 
absolwenci jubilatki, przyjaciele szkoły oraz byli         
i obecni uczniowie.   

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji 
wszystkich byłych i obecnych nauczycieli, pracowni-
ków oraz uczniów, w kościele pw. Narodzenia św. Ja-
na Chrzciciela. Przywitał tam zebranych Ksiądz Pro-
boszcz Jan Gustyn, który sprawował liturgię wspólnie 
z księżmi wikariuszami. W celebrze uczestniczył pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wie-
szczętach ks. Piotr Janik. 

Szkolne obchody 60-lecia rozpoczęto od uroczy-
stego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 
Antoniemu Zuberowi, budowniczemu i kierownikowi 
szkoły w latach 1945-1974. Odsłonięcia dokonali:  
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Przewodni-
czący Rady Gminy Jasienica Jerzy Czudek oraz żona 
kierownika Waleria Zuber. Tę część uroczystości 
uświetnił  Juliusz Wątroba zarecytując  wiersz napisa-
ny specjalnie na tę okazję.  

Następnie zebrani udali się do hali sportowej. Tam 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Alicja 
Radgowska i Dyrektor Gimnazjum Iwona Szcząchor 
oficjalnie powitały zebranych.  

Uświetnieniem jubileuszowych obchodów był 
przedstawiony przez uczniów wspaniały spektakl – 
bogaty w treści, artystycznie i perfekcyjnie wykonany, 
wzbogacony o piękny śpiew chóru szkolnego i soli-
stek. Okazją do refleksji nad przemijającym czasem    
i wspomnienia tych, którzy tę szkołę tworzyli i budo-
wali, była przygotowana specjalnie na tę uroczystość 
prezentacja multimedialna, przedstawiająca sentymen-
talną podróż przez 60 lat historii szkoły.   

Po części artystycznej, dyrekcje szkół złożyły po-
dziękowania – Wójtowi Gminy i jego Zastępcy, 

Przewodniczącemu Rady Gminy, sołtysowi Sołectwa 
Rudzica, żonie byłego kierownika, księżom, byłym 
dyrektorom szkoły, dyrektor Gminnego Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli, radnym Rady Gminy Jasie-
nica i Powiatu Bielskiego, przewodniczącym Rady 
Rodziców, sponsorom.  

Na ręce dyrektorek szkół skierowano wiele cie-
płych słów, gratulacji i życzeń. Pamiątki, listy, kwiaty 
oraz życzenia złożyli: Wójt Gminy z Prze-

wodniczącym Rady Gminy, Radni i Rada Sołecka      
z Rudzicy, przedstawiciele Komisji Kultury i Oświaty 
Rady Gminy Jasienica, Towarzystwo Miłośników 
Rudzicy, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów      
z Rudzicy, przedstawicielka Posła Stanisława Szweda 
przewodnicząca KGW z Rudzicy. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przy-
szedł czas spotkań absolwentów z nauczycielami, 
spacerów po szkolnych korytarzach i ciepłych słów 

wpisywanych do księgi pamiątkowej. Po zwiedzeniu 
gmachu szkoły, zapoznaniu się z jej dorobkiem, obej-
rzeniu wystawy poświęconej historii szkoły, oraz do-
robku absolwentów tej szkoły:  poety Juliusza Wątro-
by, artysty malarza Floriana Kohuta i muzyka Jana 
Borowskiego, dorośli ludzie znów mogli poczuć się 
jak przed laty. Dla wielu z nich były to nostalgiczne 
powroty do beztroskich czasów młodości i wspo-
mnień o miejscu, które pokierowało ich przyszłością. 

Był to dzień obfitujący w ważne wydarzenia, który 
na długo pozostanie w pamięci.    

Z.P. 
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ORLIK 2012 w Międzyrzeczu już otwarty ! 
     

W dniu 27. 04. br. w Międzyrzeczu nastąpiło uroczyste 
otwarcie długo oczekiwanego obiektu sportowego wybudowa-
nego   w ramach rządowo-samorządowego programu: Moje Bo-
isko - Orlik 2012. Gospodarzami byli Wójt  Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czudek 
oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Władysława 
Fedyczkowska.   

  Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście, Małgorzata 
Handzlik - poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciel 
Biura Poselskiego Stanisław Szwed, przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciel Sta-
rosty Bielskiego, radni Rady Powiatu, radni Gminy Jasienica,  a  
także inni szacowni goście: dyrektorzy placówek oświatowych z 
naszej gminy, księża i sołtysi  z Międzyrzecza, reprezentanci 
miejscowych stowarzyszeń i organizacji oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców.  

  Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wójt  Gminy Jasieni-
ca, Przewodniczący Rady Gminy, Eurodeputowana. i przedsta-
wiciel Urzędu Marszałkowskiego. Ten szczególny moment pod-
kreśliły przedszkolaki wypuszczając w niebo baloniki w kolo-
rach olimpijskich kół. Później obiekt został poświęcony przez 
proboszczów: Parafii Katolickiej ks. Witolda Grzombę   i Parafii 
Ewangelicko – Augsburskiej ks. Andrzeja Dyczka.  

Uczestnicy uroczystości przeszli na płytę boiska, gdzie       
w obecności sztandaru szkoły przedstawiciele uczniów złożyli 
uroczyste, sportowe ślubowanie. Następnie goście oddali hono-
rowe strzały na bramkę, które oklaskiwała cała społeczność 
uczniowska. 

Po ceremonii otwarcia wszyscy udali się na salę gimna-
styczną, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Wójt Ja-
nusz Pierzyna z Panią Dyrektor Władysławą Fedyczkowską 
wręczyli pamiątkowe statuetki osobom, które przyczyniły się do 
powstania Orlika. Natomiast goście przekazali Pani Dyrektor 
piłki dla uczniów. Po podziękowaniach rozpoczęła się część ar-
tystyczna w wykonaniu przedszkolaków i uczniów. Wszystkie 
prezentacje związane były ze sportem, ruchem i zabawą. Barw-
nie ubrane dzieci przedstawiły różne układy sportowe, tańce       
i piosenki. Na szczególne wyróżnienie zasługują przede wszyst-
kim występy dwóch chłopców, którzy zaprezentowali swoje 

sportowe umiejętności  - trzecioklasista Ad-
rian Kupczak w gimnastyce sportowej   i  pią-
toklasista Adrian Iciek, który  wspaniale pod-
bijał piłkę nożną prawie przez 7 minut. Od-
powiedzialnymi za program byli nauczyciele 
wychowania fizycznego: Jolanta Isula i Tere-
sa Gluza. 

    Na zakończenie pan Wójt zwrócił się do 
młodzieży i zaapelował  o właściwe korzy-
stanie z tak wspaniałego obiektu sportowe-
go, który ma służyć uczniom i mieszkańcom 
naszej gminy.   
 Chcemy również poinformować, że z okazji 
otwarcia Orlika otrzymaliśmy Listy Gratula-
cyjne z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
– Donalda Tuska, od Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego – Adama Matusiewicza i Se-
natora RP Rafała Muchackiego. 
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BENEFIS FLORIANA KOHUTA 
 

W sobotę, 26 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasie-
nicy, filii Rudzica odbył  się benefis  z okazji 45-lecia działalno-
ści artystycznej i 60 rocznicy urodzin artysty Floriana Kohuta.   

Rozpoczęła go prezentacja slajdów i nagrań filmowych, 
ukazujących życie i twórczość malarza. 

Niemałym zaskoczeniem zarówno dla samego Mistrza, jak 
i dla zaproszonych gości okazał się, zorganizowany przez  
Gminny Ośrodek Kultury, program honorujący benefisanta. 
Wzruszony artysta zasiadł na honorowym miejscu i z niekrytym 
wzruszeniem wysłuchał i obejrzał przedstawienie na jego 
cześć. 

Benefis  prowadził  Piotr Skucha (Kabaret Długi od 1979, 
radiowa Trójka 1984-2004, Bielska Scena Kabaretowa od 2006, 
Bielska Scena Piosenki Niebanalnej od 2011, Bielska Scena 
Stand-up od 2011, Kabaretowa Scena Trójki od 2004). 

Prowadzący „odkrywał” kolejno różne epizody  
z życia Floriana Kohuta. I tak, zanim „na poważnie” zajął się 
sztuką, Florian Kohut pracował w FSM jako plastyk (pierwszy 
swój samochód - fiat 126 w kolorze yellow bahama – szybko 
przemalował na inny kolor); Nic też dziwnego, że organizatorzy 
zadbali o przypomnienie mu tego faktu i wręczyli artyście drzwi 
z „malucha”, ale w kolorze białym, by uczestnicy spotkania mo-
gli uwiecznić na nich swoją obecność składając autograf.  

Pracował również w kasynie oficerskim i w Domu Żołnie-
rza, jako „niemundurowy”. By przypomnieć mu ten fakt, artysta 
został poproszony o założenie munduru wojskowego, ale jak 
sam stwierdził lepiej czuje się w „cywilu” 

Kolejnym faktem z życia malarza było przypomnienie Mu 
pierwszego „graffiti” w Rudzicy - jako nastolatek na ścianie do-
mu sąsiadów namalował anioła - zarys widoczny do dzisiaj. Nic 
też dziwnego, że artysta został poproszony o namalowanie 
anioła na płycie, którą organizatorzy obiecali zamontować na 
ścianie budynku GOK. Nie zapomniano również o jego zamiło-
waniu do podróży. Artysta kocha polskie wybrzeże i Włochy. 
Marzy by pojechać do Amsterdamu. Otrzymał kosz z „gadże-
tami”, które mają przypominać Mu ulubione miejsca oraz tulipan 
– ponoć z Holandii- by choć „powąchał” Amsterdamu.  

Nie zapomniano również o fascynacji artysty pięknymi 
dziewczynami, piosenką włoską i francuska oraz   tańcem. Nic 
też dziwnego, że na scenie, obok Floriana Kohuta pojawiały się 
piękne dziewczyny, które śpiewały i tańczyły dla artysty Jego 
ulubione piosenki: Weronika Bednarczyk (wokal), Dorota Pytel 
(wokal, Miss Południa Nastolatek 2011), Aleksandra Konior 
(wokal i taniec brzucha). Na pianinie akompaniował Paweł Fa-
browicz. Wszyscy artyści ze Studia Aktorów  Paris - Paris 
Agnieszki Szulakowskiej - Bednarczyk. 

Nie mogło zabraknąć na scenie przyjaciela i sąsiada Jubi-
lata, również artysty – poety-pisarza i satyryka Juliusza Wątro-
by, który zaprezentował fraszki o artyście.  

Na koniec zaśpiewała Anna Chodyna z Ustki, „wielbicielka 
mistrza”, a prywatnie Jego przyjaciółka.  

Jak każe tradycja, na  urodzinach musi być tort. Z życze-
niami i tortem pojawili się pracownicy GOK.  

W „Salonie Twórczości” Floriana Kohuta, jakim w tym dniu 
stał się GOK w Rudzicy podczas jubileuszowego wieczoru arty-
sty, każdy pragnął wyrazić gratulacje, życzenia i wdzięczność 
za działania na rzecz promocji Rudzicy, Gminy Jasienica, Pod-
beskidzia.   

Wśród osób winszujących Jubilatowi nie zabrakło: Wójta 
Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy, Posła Stanisława 
Szweda, Radnych i Rady Sołeckiej z Rudzicy, księdza kościoła 
ewangelicko-augsburkiego w Wieszczętach, przedstawicieli 
Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Jasienica, Towarzystwa 
Miłośników Rudzicy, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów      
z Rudzicy, przyjaciół (nawet z Włoch), rodziny, sąsiadów i miło-
śników jego malarstwa, którzy przygotowali specjalnie na tą 
niecodzienną okoliczność niespodzianki, kwiaty, pamiątki dla 
Mistrza i przyjaciela.  

Tą bardzo sympatyczną imprezę zakończył wspólny po-
częstunek urodzinowym tortem oraz kanapeczkami przygoto-
wanymi przez członków Towarzystwa Miłośników Rudzicy,       
w trakcie którego Mistrz-Jubilat dziękował zebranym za życze-
nia, kwiaty, pamiątki i wrażliwość artystyczną ukazującą  piękno 
otaczającej natury, którą chce przekazać poprzez swoją twór-
czość. Zaprosił wszystkich zebranych na imprezę „Dzień Stra-
cha Polnego”, która odbyła się już następnego dnia.  

Z.P. 
 

Organizator benefisu: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
Partner organizacyjny: Towarzystwo Miłośników Rudzicy 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania  
KGW Rudzica za pomoc przy organizacji benefisu. 

Foto: Paweł Kohut 

DRUGIE POWIATOWE ZAWODY W KATEGORIACH PŁYWACKICH 
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH W KOZACH 

 
W sobotę 28 kwietnia, na basenie krytym w Kozach,  odbyły 

się zawody MDP OSP naszego powiatu. Uczestniczyło w nich 9 
drużyn: Wilkowice, Buczkowice, Bystra, Bujaków, Pisarzowice, 
Kobiernice, Dankowice, Janowice oraz Jasienica. 
 Wyniki współzawodnictwa w poszczególnych kategoriach wie-
kowych przedstawiają się następująco: 
♦ 10-12 lat 
1. Paweł Pyka – Buczkowice, 
2, Wojciech Sawkiewicz – Janowice 
3. Paweł Feruga – Jasienica. 

 ♦ 13-15 lat 
1. Grzegorz Welusz – Buczkowice, 
2. Przemysław Gwizdała – Jasienica 
3. Kacper Sacher – Janowice. 
♦ 16-18 lat 
1. Rafał Gądys – Kobiernice. 
Pamiątkowe puchary i nagrody wręczył przewodniczący Powia-
towej Komisji d./s Młodzieży Grzegorz Gawęda oraz z-ca ko-
mendanta Gminy Kozy Rafał Gacek. 

Jarosław Kareta 
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PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 
"NAJPIĘKNIEJSZY MOJ" 2012 

 
Konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Jasienicy W dniu 01.05. 2012 r. komisja w skła-
dzie:  
• Agnieszka Bronowska – dyr. GOK w Jasienicy 
• Krzysztof Czader – artysta, plastyk 
• Mariusz Wysłych – koordynator konkursu 
po dokonaniu objazdu i obejrzeniu moji zgłoszonych 
do konkursu, postanowiła przyznać: 
I miejsce - dla moja zgłoszonego przez Międzyrzecze 
Dolne: moj smukły, wysoki, starannie zamocowany, 
doskonale usytuowany, ozdobiony wstążkami, ogry-
wany, z dedykacją:  

„W MIĘDZYRZECZU DOLNYM 
TRADYCJA WRÓCIŁA 

I DZIEDZINA WSPÓLNIE 
MOJA POSTAWIŁA 

WIWAT ZAŚPIEWAJMY 
ZATAŃCZMY WOKOŁO 
NIECHAJ INNI WIEDZĄ 
JAK Z MOJEM WESOŁO 

2012” 

II miejsce – nie przyznano 
III miejsce  ex aequo – dla moja zgłoszonego przez 
Roztropice: moj smukły, wysoki, stabilnie zamocowa-
ny, wierzchołek ozdobiony flagą 
III miejsce  ex aequo – dla moja zgłoszonego przez 
Wieszczęta: moj smukły, wysoki,  zamocowany przy 
ścianie, wierzchołek ozdobiony 
Wyróżnienie – dla moja zgłoszonego przez Łazy 
Organizatorzy serdecznie dziękują za zaangażowanie i 
udział w konkursie wszystkim uczestnikom. Dziękują 
również wszystkim, którzy służyli pomocą i radą 
przekazując tym samym tradycje i dziedzictwo kultu-
rowe Śląska Cieszyńskiego. 
Moj postawiono również w Gutach - czeskiej miej-
scowości zaprzyjaźnionej z Jasienicą. Zdjęcie nadesła-
ło Miejscowe Koło PZKO w Gutach. Koło to było 
partnerem Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
podczas realizacji projektu „Bogaci tradycją. Obrzę-
dowość na pograniczu polsko – czeskim” ( II edycja ).

 

Protokół 
z posiedzenia jury IX Przeglądu Twórczości Przedszkolnej 

 
Przegląd organizowany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Jasienicy w dniu 10.05.2012 r. w sali GOK   
w Jasienicy. 
Jury IX Przeglądu Twórczości Przedszkolnej          
w składzie: 
- Maria Suprun, 
- Dorota Poniatowska, 
- Andrzej Trojak 
po wysłuchaniu i obejrzeniu w dniu 10.05.2012 r.   
w sali GOK Jasienica 8 zgłoszonych do przeglądu 
wykonawców, po obradach postanowiło jednomyśl-
nie przyznać: 
I miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 4 w Sko-
czowie (za spójność choreografii, scenografii i tek-
stu oraz doskonałe, samodzielne wykonanie wido-
wiska); 
II miejsce dla Akademii Przedszkolnej „SMYK”           
w Bielsku – Białej (za aktywizację widowni, per-
fekcyjne wykonanie piosenek, udany przekaz dow-
cipnych treści); 
III miejsce dla Zespołu – Szkolno Przedszkolnego         
w Wieszczętach (za wyrazistą kreację postaci ); 
Wyróżnienie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego        
w Rudzicy za dynamikę, rytm i radość przekazu; 
Wyróżnienie dla Przedszkola Publicznego w Świę-
to-szówce za misterne wykonanie strojów. 
Wyróżnienia prac plastycznych : 

• wszystkie prace Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   
w Rudzicy; 

• Michał Troszok „Kwitnący sad” – Przedszkole Pu-
bliczne nr 4 w Skoczowie; 

• Dominika Machalica, Aneta Suchy „Żaba” – Przed-
szkole Publiczne w Świętoszówce; 

• Karol Danel „Świat za sto lat” – Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Mazańcowicach; 

• Martyna Mojeścik „Kwitnąca jabłonka” – Zespół  
Szkolno – Przedszkolny w Wieszczętach. 

Jury i organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za 
udział w IX Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej.
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 „DZIEŃ STRACHA POLNEGO” 
 

W piękną, słoneczną niedzielę 27 maja wszyscy sym-
patycy stracha polnego i dobrej  zabawy, ruszyli w barw-
nym korowodzie, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP 
Jasienica pod kierownictwem Wincentego Świńczyka.  
Popularne już  hasło „Do Kohuta przyjdźcie zgrają, tam 
atrakcje was czekają” nie zawiodło, bo  program obcho-
dów „Pod Strachem Polnym” był bogaty.  
Wkrótce po wymarszu, korowód zatrzymał się, na krótko 
przed galerią by oddać ukłon dla dyżurnych strachów 
weteranów. Tutaj właściciel galerii, w towarzystwie po-
ety Juliusza Wątroby, przywitał uczestników  opowie-
dział krótko o swojej pracy twórczej, a poeta wyrecyto-
wał wiersz, który powstał specjalnie na tą okazję.   
Korowód ruszył dalej do amfiteatru przy GOK w Rudzi-
cy, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie uczestników ko-
rowodu i gości.  
Następnie sceną zawładnęły dzieci i młodzież z zespołów 
działających przy GOK, prezentując swoje umiejętności 
taneczne.   
Kolejną atrakcją było malowanie obrazu „na żywo” 
przez artystę Floriana Kohuta przy akompaniamencie 

kapeli „Brynioki” . Piękny obraz, jeszcze „mokry” arty-
sta ofiarował rudzickim strażakom w dowód wdzięczno-
ści za pomoc w organizacji imprez.  

Przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu „Najcie-
kawsze Strachy Polne”  i wręczenie nagród. Nagrodzono 
również strachy przywiezione przez naszych rodaków 
zza czeskiej granicy, z Lesznej Dolnej. 

Po tym oczekiwanym i  miłym akcencie nastąpił  kon-
cert zespołów „ŚWINKA HALINKA”  
„ZGREDYBILLIES” oraz „IMPRESSED”. Zespoły te 
uprzyjemniały wszystkim swoją muzyką niedzielne po-
południe, zachęcały do tańca i zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. 

W trakcie imprezy można było obejrzeć wystawę 
prac artysty Floriana Kohuta w galerii GOK,  na sali wi-
dowiskowej GOK Rudzica oraz w Galerii Autorskiej 
„Pod Strachem Polnym” 

Sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z biżu-
terią, którą wykonano podczas warsztatów prowadzo-
nych w GOK-u. Można było również zakupić tomiki  Ju-

liusza Wątroby oraz papierowe ozdoby i filcowe „ślicz-
ności” ręcznie wykonane. Koła Gospodyń Wiejskich     
w Rudzicy i Landeku. zadbały o zaplecze kulinarne im-
prezy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

 
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
oraz Galeria Autorska Floriana Kohuta „Pod Strachem 
Polnym” serdecznie dziękują Sołtysowi i Radzie Sołec-
kiej z Rudzicy, druhom OSP Rudzica, KGW Rudzica      
i Landek, Barbarze Binda-Bazyl i jej ekipie za pomoc    
w organizacji imprezy oraz wszystkim tym którzy włą-
czyli się w jej realizację. 

ZP  
 

Sponsorem imprezy była firma GAZ - SYSTEM S.A.  Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką należącą w całości do Skarbu Państwa, odpowiedzialną za 
przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Firma zarządza aktywami o wartości około 5 miliardów zło-

tych. Na majątek ten składają się elementy systemu przesyłowego, w tym ponad 9,7 tysiąca kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia, 
15 tłoczni, 56 węzłów i 970 punktów wyjścia. Firma zatrudnia ponad 2000 osób. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie 
LNG S.A. powołanej w celu budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.www.gaz-system.pl  

Patronat medialny: Radio Bielsko, www.BB365.info, Gazeta Region, "Jasienica" Miesięcznik Samorządowy Gminy.
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DZIEŃ STRAŻAKA 
W ŚWIĘTOSZÓWCE 

3-go MAJA UROCZYŚCIE ŚWIĘTOWALI  STRAŻACY 
GMINY JASIENICA, UCZESTNICZĄC W MSZY ŚWIĘTEJ, 

W KOŚCIELE PW. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W ŚWIĘTOSZÓWCE 
 
 Serdecznie przywitani przez ks. proboszcza  An-
drzeja Szczepaniaka modlili się w intencji Ojczyzny 
oraz pomyślności i bezpieczeństwa własnych rodzin,  
a także wszystkich potrzebujących. 
 Homilię pełną religijnych treści wygłosił ks. pastor 
Piotr Janik z Kościoła Ewangelickiego. Zwrócił uwagę 
na potrzebę dziękowania Panu Bogu za łaski jakimi 
obdarza niosących pomoc, w trudnych sytuacjach,  
strażaków narażających niejednokrotnie swoje życie    
i zdrowie, by ratować innych w potrzebie. W tym uro-
czystym dniu – rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja  _  przypomniał znaczenie tego dokumentu w hi-
storii Polski.  Ze swej strony wyraził wielkie uznanie 
dla Braci Strażackiej, dziękując im za dobro, które 
czynią. 
 Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpił przemarsz 
do remizy OSP w Świętoszówce, gdzie po wciągnię-
ciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu od-
były się dalsze uroczystości. Przewodniczył im Janusz 
Pierzyna Wójt Gminy Jasienica – Prezes Zarządu 
Gminnego OSP RP. 
Przywitał zaproszonych gości: ks. proboszcza Andrze-
ja Szczepaniaka, ks. pastora Piotra Janika, dowódcę 
PSP brygadiera Grzegorza Piestraka, komendanta po-
wiatu cieszyńskiego brygadiera Piotra Suchy, dyrekto-
ra SP Ewę Anzorge-Janeczko, Radę Gminy Jasienica  
z wiceprzewodniczącym Janem Bateltem i Piotrem 
Suchym, sołtysów, radnych powiatowych, dyrektorkę 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Agnieszkę 
Bronowską, zastępcę wójta Krzysztofa Wieczerzaka, 
Zarząd Gminny OSP RP: druhnę Helenę Janota, oraz 
druhów Krzysztofa Kusia, Ryszarda Macurę, i Wie-
sława Siąkałę, druha kapitana Romana Marekwicę – 
Komendanta Gminnego OSP RP, poczty sztandarowe, 
młodzieżową drużynę pożarniczą, orkiestrę z dyrygen-
tem Wincentym Świńczykiem i wszystkich druhów. 
Po czym Wójt powiedział: 

   

„Zacni Druhowie 
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Bóg, Honor Oj-
czyzna – to hasło wyszyte jest na naszych sztandarach. 
Wyszywali te napisy nasi przodkowie. Czy tamte czasy 
są tak odległe? Czy one przeżyły tak dużo różnych 
chwil, żeby dojść do dnia dzisiejszego? Stawiamy py-
tanie w naszych sercach, czy to tylko wyszyte słowa , 
czy to wartość? Czy to motto, kredo? Tutaj każdy z nas 
musi sobie odpowiedzieć na to pytanie: W którym 
miejscu jesteśmy? Czy te słowa mają tę samą moc        
i wartość, jaką miały wtedy - kiedy je wyszywano? 
Dzisiejszy świat idzie w kierunku zatracenia wartości. 
Dążenie do wszystkiego co zmierza do majątku, sławy, 
wartości politycznych... byle,  jak najszybciej dany cel 

osiągnąć... 
Przeciwstawiając się takim tendencjom mówca pod-
kreślił: ...A gdy mówi się o honorze, marginalizuje się 
to pojęcie, zbywając stwierdzeniem, że to taki świat, 
takie czasy.  
Tak być nie może! Naród, organizacja bez wartości, 
honoru nie ma szans  przetrwania. Człowiek jest wielki 
nie przez to , co ma, ale przez to, czym potrafi dzielić 
się z drugim człowiekiem. I za to chcę Wam dzisiaj po-
dziękować. Bo ten mundur druha ochotnika, PSP jest 
tą wartością. 
Niezależnie jaką funkcję pełnimy, ile majątku posia-
damy, potrafimy nieść pomoc człowiekowi.  
I za to chcę wam dzisiaj jeszcze raz podziękować...Ten 
napis: Bóg, Honor ,Ojczyzna powinien być w sercu 
każdego Polaka... Życzę wam aby podczas tych ob-
chodów, ten dzień był dla Was dniem radości, dobrze 
spełnionego obowiązku, służby, pomocy, którą niesie-
cie każdego dnia... 
Życzę wszystkiego co najlepsze waszym rodzinom...bo 
przez Was te rodziny również służą naszej gminie. 
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DZIEŃ STRAŻAKAW ŚWIĘTOSZÓWCE 
 
Po okolicznościowym przemówieniu druhny i druhowie zostali od-
znaczeni i wyróżnieni za wzorową służbę. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego nadano Złoty Medal 
„Za zasługi dla pożarnictwa” druhom: 
Roman Marekwica – OSP Iłownica,  
Roman Strzelec – OSP Grodziec, 
Stanisław Brzuska  – OSP Landek,  
Andrzej Bułka  – OSP Rudzica. 
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni 
zostali druhowie: 
Marian Kałuża - OSP Świętoszówka, 
Grzegorz Morawski - OSP Mazańcowice, 
Krystyna Kędroń - OSP Jasienica,  
Grzegorz Hazuka  - OSP Międzyrzecze Dolne, 

Krzysztof Stusek  - OSP Rudzica,  
Klaudiusz Siąkała  - OSP Rudzica,  
Alicja Małysz - OSP Łazy, 
Sabina Więcaszek-Rusin - OSP Łazy, 
Sylwester Cebulak - OSP Świętoszówka. 
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druho-
wie: 
Sławomir Omyła - OSP Łazy, 
Krystyna Moskała - OSP Jasienica, 
Grzegorz Rzepus - OSP Mazańcowice, 
Jakub Jarco - OSP Grodziec. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego odznakę „Wzorowy 
Strażak” otrzymali  
Grzegorz Dziadek - OSP Roztropice, 
Anna Jarco - OSP Mazańcowice,  
Dagmara Wityńska - Kreis - OSP Mazańcowice, 
Rafał Szkorupa - OSP Świętoszówka, 
Kamil Suchy - OSP Łazy, 
Mariusz Chmielniak - OSP Międzyrzecze Dolne, 
Piotr Kędroń - OSP Jasienica, 
Krzysztof Jurak - OSP Iłownica, 
Grzegorz Tekiela - OSP Grodziec, 
Bart łomiej Brzuska - OSP Landek,  
Robert Hajdrych - OSP Landek, 
Damian Hajdrych - OSP Landek. 
Kapituła Medalu „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa 
Powiatu Bielskiego” nadała medal druhom: 
Stanisław Szczelina – OSP Grodziec, 
Antoni Zachurzok – OSP Iłownica, 
Kazimierz Kopel – OSP Rudzica, 
Stanisław Królicki – OSP Świętoszówka.  
Ponadto „Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza” na-
danym Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono dh 
Krzysztofa Kuś z OSP Mazańcowice, który odebrał w Komendzie 
Miejskiej PSP w Bielsku-Białej podczas obchodów „Dnia Stażaka”. 

RB
  

 
„Ekologiczny i zdrowy zawrót głowy” 

- edukacja ekologiczna i środowiskowa 
 
 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji 
Gminy Jasienica opracowało kolejny  projekt: „Ekolo-
giczny i zdrowy zawrót głowy”- edukacja ekologiczna i 

środowiskowa - w formie wspierania realizacji zadania 
publicznego przez Gminę Jasienica. 

Celem głównym projektu jest ekologia i ochrona 
środowiska, a przede wszystkim propagowanie 
zdrowego i sportowego stylu życia oraz dalsze kształ-
towanie proekologicznych postaw wśród dzieci i mło-
dzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy, za-
dań związanych z systemem selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, elektrośmieci, czyli zużytego  
sprzętu elektryczno-elektronicznego, a także integracja 
środowisk proekologicznych gminy, doskonalenie 
działań edukacyjnych, wzrost świadomości ekologicz-
nej, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. 

Jednym z głównych zadań projektu jest organiza-
cja VIII Gminnego Konkursu Ekologicznego połą-
czonego tematycznie ze zdrowiem i ekologią.  

Konkurs odbędzie się dnia 27 października 2012 
(sobota) o godz. 900, w hali sportowej w Jasienicy.     
W konkursie wezmą udział dzieci, młodzież i dorośli  
z całej gminy. Będą  liczne konkursy wiedzy, kulinar-
ne i sportowe, czyli jednym słowem świetna zabawa.  

Gorąco zapraszamy do udziału w VIII Gmin-
nym Konkursie Ekologicznym. 
Zapewniamy wspaniałą zabawę połączoną z eduka-
cją i wiele atrakcji.   
                                           Zarząd Stowarzyszenia
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XII – Bieg Floriański 
 
Zarząd OSP Świętoszówka wykorzystując wielkie możliwości 

organizacyjne swych druhów , przychylność mieszkańców i pięk-
ne walory krajoznawcze swej miejscowości podjął się organizacji 
w dniu 5 maja 2012 roku, kolejnego już, XII Biegu Floriańskiego. 
Swoje możliwości mogli sprawdzić wszyscy. Wystarczyły tylko 
dobre chęci oraz przygotowanie kondycyjne. Do sportowej rywa-
lizacji przystąpili uczestnicy z wielu miejscowości powiatu biel-
skiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Gośćmi XII Biegu Floriań-
skiego byli: Janusz Pierzyna – prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Jasienicy,  Leszek Obracaj – radny powiatu bielskiego 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali 
piękne puchary, statuetki, dyplomy oraz dzięki życzliwości i hoj-
ności sponsorów atrakcyjne nagrody rzeczowe. W XII Biegu Flo-
riańskim uczestniczyło w kategorii wiekowej: 
8-10 lat - 22 uczestników, 11-13 lat – 38 uczestników , 14-17 lat 
– 45 uczestników, powyżej 18 lat - 17 uczestników. Razem 122 
uczestników. 
Wyniki końcowe biegu w kategorii 8-10 lat 
dziewczęta - 900 m. 
1.miejsce  Zofia Szymala  - Świętoszówka 
2.miejsce  Katarzyna Żbel  - Roztropice 
3.miejsce  Aleksandra Mieszczak - Biery 
Chłopcy: 
1.miejsce  Dawid Oleś - Brenna 
2.miejsce  Mateusz Kapias - Biery 
3.miejsce  Daniel  Oleś - Brenna 
Wyniki końcowe biegu w kategorii 11 - 13 
lat dziewczęta - 1300m 
1.miejsce  Daria Wawak - Porąbka 
2.miejsce  Karolina       Kapias - Biery 
3.miejsce  Zuzanna Obracaj - Wieszczęta 
Chłopcy: 
1.miejsce  Kamil Waleczek - Łazy 
2.miejsce  Radosław Greń - Brenna 
3.miejsce  Paweł Kuwik  - Bujaków 
Wyniki końcowe biegu w kategorii 14- 17 
lat dziewczęta - 2500m 
1.miejsce  Kinga Gałuszka - Porąbka 
2.miejsce  Paulina Kaczmarczyk - Bujaków 
3.miejsce  Jolanta Hałat - Wilkowice 
chłopcy 
1.miejsce  Grzegorz Welusz  - Buczkowice 
2.miejsce  Dominik  Niemczyk - Jasienica 

3.miejsce  Rafał Chybiorz - Łazy 

Wyniki końcowe biegu w kategorii od 18 
lat  
panie - 5000 m 
1.miejsce  Jadwiga Dybczyńska - Pogórze 
2.miejsce  Alicja Banasiak - Bielsko - Biała 
3.miejsce  Sylwia Paw - Porąbka 
Panowie 
1.miejsce  Maciej Bierczak  - Porąbka 
2.miejsce  Dawid Then  - Bielsko - Biała 
3.miejsce  Zenon  Zabost - Górki  
Najmłodszym uczestnikiem biegu była 
Marcelina Strzelczyk z Jasienicy, a najstar-
szym Józef Zemczak z Bielska - Białej 
 
Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy służyli 
pomocą w przeprowadzeniu biegu: 
- Małgorzacie Gołyszny, za opiekę le-

karską 
- druhom z OSP Rybarzowice 
- Leszkowi Obracaj oraz Zofii Rojczyk, 

za pracę w komisji sędziowskiej 
- członkiniom KGW Świętoszówka 

Grażynie Gaszek, Alicji Kozik i 
Jadwidze Pokusa, za przygotowa-
nie posiłku dla uczestników biegu. 

- Janowi Kliś z Łaz, za wypożycze-
nie akcesoriów sędziowskich 

- wszystkim druhom z OSP Święto-
szówka 

Zarząd OSP Świętoszówka składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom      
i osobom prywatnym, których sponsoring umożliwił przeprowadzenie XII Biegu Flo-
riańskiego. Naszymi sponsorami byli: 
- Urząd Gminy Jasienica 
- Bank Spółdzielczy w Jasienicy 
- Kółko Rolnicze Biery – Świętoszówka 
- Małgorzata i Józef Stroka – F.H.U. Świętoszówka 
- Arkadiusz Niemiec – kompleksowe usługi malarskie Biery 
- Ewa i Arkadiusz Waszek - kwiaciarnia Świętoszówka 
- Izabela i Aleksander Szymala – Świętoszówka 
- Spółdzielnia Mleczarska ,,BIEL – SER” Roztropice 
- Antoni i Piotr Moskała – warsztat stolarski Biery 
- Jolanta i Adam Szczugiel – instalatorstwo elektryczne Świę-

toszówka  
- Kazimierz Nowoczek – blacharstwo samochodowe Biery 
- Marek Przemyk – Autokompleks Jasienica 
- Ireneusz Furczyk – P.H.U. Auto-Importer Jasienica 
- Jerzy Kowol – Auto-Części Kamil Jasienica 
- Beata i Zbigniew Biel – Z.P.U.H. Sempra-Mot-Junior Biery 

 - Joanna i Andrzej Gańczarczyk - F.H.U.P. ,,NTN” Biery  
- Andrzej Stroka – wulkanizacja Pogórze 
- Jarosław Pasieka – tłumacz przysięgły języka czeskiego i       

słowackiego Świętoszówka   
- Sebastian Frycz, Tomasz Gaszek – ST. Market Świętoszów-

ka 
- Ewa i Bogdan Pomykacz – usługi geodezyjne Świętoszówka 
- Sebastian Frycz – ,, Dwór Świętoszówka’’ 
- Piotr Najda – kantor wymiany walut ,,Fantasy’’ Świętoszówka 
- Alicja i Tadeusz Sobol – P.P.H.U. Elbram Świętoszówka  
- Zbigniew Staniek - ,,Zames ‘’ Świętoszówka 
- Marian Michalak – lakiernictwo samochodowe Świętoszówka. 
Zarząd OSP Świętoszówka już dziś serdecznie zaprasza 
wszystkich sympatyków Biegu Floriańskiego do czynnego 
uczestnictwa w kolejnej jego edycji. 

Ze strażackim pozdrowieniem 
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… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …    
Zielono miZielono miZielono miZielono mi    

    
„Zielona trawa. Zielono w głowach. Dwudziestu 

dorosłych facetów ugania się za jednym okrągłym 
przedmiotem. Zgrzanych, spoconych, umorusanych,   
z pianą na ustach. Popychają, kopią się niemiłosiernie, 
czasem łamią nogi, a gdy przystojniejsi, serca fankom. 
(Już w technikum na w-fie mówił nam śp. prof. Waw-
rzyczek: „Chłopcy, piłka to jest gra kontaktowa, a wy 
co? Trzeba uważać, a nie kopać się i szczypać się po 
bąblach! „ – cytat z pamięci, ale dosłowny.) Taki je-
den czarny z gwizdkiem, goni dookoła i gwiżdże – jak 
kos – na wszystko. Ćwiczą kopanie latami, choć tych 
do łopat brakuje.  Na skraju tego zielonego jak pastwi-
sko (gdzie te krowy, które mogłyby się sycić zielono-
ścią i dawać zdrowe mleko?) czeka karetka. A nuż 
komuś wysiądzie serduszko, albo jeden gladiator tak 
zaprawi drugiego łokciem, że mu zabraknie tchu, gdy 
rozumku zabrakło wcześniej… 

A dookoła rozszalały tłum. Ćwiczy, rycząc, pięk-
ne a staropolskie słówka zaczynające się na ch, p, ć, s, 
k…(nie mogę cytować, bo by wykreślili). Piszczałki, 
bębny, trąby, szaliki i wszystko faluje, pełne dynami-
ki… Tylko na zbliżeniach te przekrwione oczy i nie-
nawiść w twarzach. Nagle lecą jakieś przedmioty, 
fruwają epitety, kawałki krzesełek i ogrodzeń, czyli 
zbiorowa bijatyka. Apogeum widowiska. Ekstaza 
uniesień. Ekstremum bezmyślności. I już idą w ruch 
pały ochroniarzy, armatki wodne armatkują, choć 
śmigus dyngus dawno za nami… 

A w zaciszach gabinetów ważni panowie ustalają 
strategię, co, gdzie i za ile. I jak sprawić by ten szcze-
gólny narkotyk, któremu na imię piłka nożna, łykali 

wszyscy i by wyznawców tej 
nowej religii przybywało.        
A jeszcze wyżej decydują o bu-
dowach supernowoczesnych     
i hiperdrogich stadionów. No to 
co, że zabraknie na leki onko-
logiczne, żłobki, bezrobotnych, 
rencistów…! Nie samym le-
kiem żyje człowiek, ale   i Mistrzostwami Europy!!!” 

Tak bym pisał o tej wyjątkowej imprezie, gdybym 
był swoim dziadkiem Teofilem, który nie znosił, gdy 
oglądałem mecze („zaś ty gupi pajgry góniom za ba-
lym” w tym „złodzieju czasu” – czyt. telewizorze). Ja 
jestem jednak od urodzenia niepoprawnym kibicem, 
żyję piłką nożną, śledzę wyniki. Kibicuję „Drzewia-
rzowi”, „Podbeskidziu” i Reprezentacji. Bo sport ma 
tę dziwną siłę przyciągania, niesie autentyczne emo-
cje, jest nieprzewidywalny i „na żywo”, a słabszy mo-
że pokonać (w uczciwy sposób!) faworyta. Byle tylko 
bez nienawiści. Szkoda jednak, że człowiek już nie 
wybiegnie na boisko, bo nie te lata, i nie to zdrowie, 
ale myśl się nie starzeje: jest błyskawiczna jak po-
mocnik, celna jak napastnik, rozważna jak obrońca      
i pewna jak bramkarz… 
 Ze zdumieniem spostrzegam, że moja głowa 
staje się piłką nożną, słyszę okrzyki: „Pol-ska! Go-la!” 
Szybko wycofuję się na aut, by mnie ktoś nie skopał, 
bo życie dało mi już dość kopniaków…  
                                                                                     

Juliusz Wątroba 

  

  

Jak Kyrpiec z Kyrpculóm do Ameryki pojechali. 
 
Witóm piyknie! 
 
Kajsi żech słyszoł takóm godke:  
- A dyć by to było fajnie, jakby co drugi dziyń była 
niedziela, a miyndzy tym świynto. I podziwejcie się,  
w tym moju tak było – świónt a roztomajtych łuroczy-
stości było moc: Piyrwszy Moja, Trzeci Moja, Benefis 
Naszego Artysty Pana Floriana Kohuta, Dziyń Stracha 
Polnego, było też 30-leci Koła Emerytów i Ryncistów 
w Rudzicy. Wielkim wydarzyniym było łotwarci dwu-
dziestego moja łobiektu sportowo-kulturalno-
rekreacyjnego w Josiynicy. I były też Dni Biblioteki. 
Tu bych chcioł ło tym połopowiadać, bo dziynki bi-
bliotece starzy Kyrpcowie na wycieczke do Ameryki 
pojechali, a było tymu tak: 
Mómy dwoje młodych, szykownych ludzi, co to sóm 
przewodnikami wycieczek po całym świycie. Co tam 
kaj w tym wielkim świycie widzóm to sfotografujóm   
i nóm to wszystko pokożóm, dokumyntnie połopowia-
dajóm i dowiymy sie łod nich, wiela też tako wyciecz-
ka kosztuje. 

Tak też było łóńskigo roku, kie nóm łopowiadali ło 
Ameryce i na filmie nóm to wszystko pokozali. A było 
sie, na co dziwać. Ludzi tak sie do biblioteki naprało, 
że chneda by nie było kaj siednóć. Przyszli też starzy 
Kyrpcowie, siedli se za mojimi plecami i wszyscy my 
sie dziwali na ściane na ty amerykański cuda. Ale no-
gle po cichu Kyrpiec prawił swoji babie : 
 - Podziwej się, nika my nie byli za granicóm cały ży-
wot, mogliby my też tam pojechać, jyny skónd wzióńć 
na to piniyndzy. 
 - Na wiysz chłopie -  prawi Kyrpcula – ty też roz do 
czasu cosi móndrego powiysz! Dyć jo by też rada po-
jechała! Ale skónd wziónć ty grejcary? 
Zaczyła cosikej na palcach rachować, a wargami ru-
szać – mie już diabli brali, to żech na cały głos wrza-
sknył: 
 - Abo bydziecie Kyrpculo po cichu, a jak ni to do po-
la! – tela mocie wiedzieć, że w kościele sie nie 
gwizdo, na pogrzebie sie nie śmieje, a w kinie trzeja 
siedzieć po cichu! 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY  organizowany w ramach projektu Stowarzyszenia  
Przyjaciół Szkoły  i Promocji Gminy Jasienica współfinansowanego ze środków Gminy Jasienica 

„EKOLOGICZNY I ZDROWY ZAWRÓT GŁOWY” 

Temat konkursu  „Chroniona fauna i flora w naszej gminie” 
 

Ogólne założenia konkursu: 
1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach 

wiekowych 
• grupa najmłodsza – dzieci do 12 lat. 
• grupa młodzieży – młodzież od 13 do 18 roku 
życia 

• grupa dorosłych – osoby powyżej 18 roku ży-
cia. 

2. Konkursowe prace tematycznie w trzech katego-
riach: 
• rzadkie gatunki roślin, zwierząt, grzybów. 
• Najciekawsze obiekty przyrodnicze Gminy Ja-

sienica (pomniki przyrody, rezerwaty, itp) 
• pejzaże Gminy Jasienica. 

3. Wszystkie prace złożone w konkursie wezmą 
udział w wystawie zorganizowanej w sali GOK w 
Jasienicy oraz podczas VIII Gminnego Konkursu 
Ekologicznego. 

4. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone oraz opu-
blikowane w miesięczniku lokalnym „Jasienica”. 

5. Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 września 2012. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

odbędzie się podczas VIII Gminnego Konkursu 
Ekologicznego  27.10.2012 r. 

7. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana 
w miesięczniku lokalnym „Jasienica”. 

Regulamin konkursu 
1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec 

Gminy Jasienica, (biorący udział w konkursie podają 
swój wiek w celu umieszczenia w odpowiedniej grupie 
wiekowej). 

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć po kilka  zdjęć 
w każdej tematyce.  

3. Prace konkursowe należy dostarczyć w postaci zdjęcia 
w formacie A5 lub A4 (mat lub półmat) oraz dodatko-
wo na nośniku elektronicznym (płyta)(zapis elektro-
niczny jest niezbędny do publikacji zdjęć na stronach 
szkół, gminy i stowarzyszenia).  

4. Zdjęcia konkursowe należy zaopatrzyć  w dane autora: 
nazwisko i imię, wiek, adres zamieszkania, miejsce 
wykonania zdjęcia oraz zgodę na jego publikacje. In-
formacje te należy zamieścić na odwrocie zdjęcia. 

5. Prace należy składać w sekretariatach szkół ZSP    
w Jasienicy oraz Gimnazjum w Jasienicy w terminie 
do 30 września 2012 r. 

6. Złożone prace stają się własnością Stowarzyszenia i 
mogą zostać opublikowane. 

7. Oddane prace nie podlegają zwrotowi. 
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lokalnym 

miesięczniku „Jasienica” w terminie październik/ listo-
pad 2012. 

9. Prace oceniane będą w odpowiednich kategoriach wie-
kowych. 

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Jasienica do wzięcia udziału w konkursie – atrak-
cyjne nagrody czekają! 

 

Jak Kyrpiec z Kyrpculóm do Ameryki pojechali 
 
Kyrpcula sie na mie szpatanie podziwała i na cały głos 
zaczyła wrzeszczeć, że mo taki prawo jako i jo, bo po-
datki do gminy płaci, a móm ji nie przeszkodzać, bo 
łóna rachuje jak z tej emerytury łuszporować i do tej 
Ameryki pojechać.  
Ja, ja ty tam łuszporujesz – prawi Kyrpiec, dyć łod 
piyrszego do łostatnigo biyde mómy wyżyć, a z czego 
chcesz jeszcze łodłożyć? 
 - Już w tym moja głowa  - łodpowiedziała Kyrpcula 
- Zacznym szporować łod ciebie,  bo ty musisz mieć 
wiynkszy łudział jako głowa rodziny. 
Łod jutra ni ma piwa, a ło cygaretlach musisz zapóm-
nieć. Kyrpcula zaczyła szporować i latoś dziynki na-
szej bibliotece do Ameryki pojechali! 
Kyrpcula kupiła sobie i chłopu nowóm łoblycz, co by 
też w tej Ameryce piyknie wyglóndali . Łóna na plecy 
dała se ruksak, bo prawi że rynce musi mieć wolne, bo 
musi sie tam jakosikej dorzóndzić. 
 Chłopu zaś dała dwa kufry do rynki. Bo i tak ty chło-
pie – prawiła mu - ani na gymbie ani rynkami się nie 
dogodosz! 
Na kark zawiesiła mu kartkę, coby sie nie stracił, a tak 
tam stoło napisane „Jónek Kyrpiec z Josiynicy”. 

Wziyła też kónsek szpagatu, sobie i chłopu pod kola-
nami galaty zwiónzała.  
- Na coż to babo wynochwiosz – prawi Kyrpiec.  
- Trzeja sie zabezpieczyć chłopie! „Zicher je zicher”, 
ty samoloty w tym lufcie robióm czasym taki kopyrtki, 
że mogymy ze strachu to co w galatach mieć na gło-
wie. 
 Ale nie było tak źle, szczyńśliwie tam dojechali. Kyr-
piec sie jyny baby dzierżoł, coby też go kiery nie 
porwoł, a łóna mu tam nie dudrała, jyny narzykała, że 
łod tej godki to jóm strasznie rynce bólom.  
Jednej niedzieli to już nie musiała rynkami rzóndzić, 
bo zaprosił jóm Zwiónzek Poloków kaj piyknie jóm 
pytali, coby im połopowiadała ło tej naszej Małej Łoj-
czyźnie - Ziymi Cieszyńskij. A godać to łóna łumiy. 
Ci kierzy jóm posłóchali łoczy mieli mokre. Bo choć 
im tam sie dobrze żyje, to łogrómno tyńsknica za 
swojim krajym ich zżyro. I podziwejcie się, szczyń-
śliwie przyjechali spadki i teraz czakómy skoro jyno 
sie wyspoczywajóm to przydóm nóm połopowiadać, 
jak to w tej Ameryce było.  

J. N. Josiyniczanin
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 „Moja Mała Ojczyzna” 
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Gminie Jasienica dla uczniów szkół podstawowych. 

 

      25 kwietnia br. już po raz IX miał miejsce Mię-
dzyszkolny Konkurs Wiedzy o Gminie Jasienica 
„Moja Mała Ojczyzna”.  
Został zorganizowany w „Chacie Międzyrzecze” 
przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrze-
czu. Wzięło w nim udział  18 uczniów z 6 szkół pod-
stawowych naszej Gminy: z Grodźca, Iłownicy, Ja-
sienicy, Mazańcowic, Międzyrzecza i Rudzicy. 
Wszystkich zgromadzonych przywitała p. Dyr. Wła-
dysława Fedyczkowska. Uczestnicy konkursu mieli 
do wykonania 22 różnorodne zadania i tylko 60 minut 
czasu. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą, jednak 
najlepszymi okazali się:  
Agnieszka Pechcińska z Mazańcowic – I miejsce,  
Arkadiusz Czylok z Iłownicy – II miejcse, 
Samuel Sojka z Iłownicy – III miejsce, 
Julia Sokołowska z Iłownicy i Filip Pierzyna              
z Jasienicy – IV miejsce, 
Hubert Czader z Jasienicy - V miejsce. 
     Najlepiej zaprezentowali się uczniowie z Iłownicy 
przygotowani przez p. M. Szubert (zdobyli 249 punk-
tów). Kolejni byli reprezentanci Jasienicy (232,5 
pkt.), na trzecim miejscu uplasowało się Międzyrze-
cze (200,5 pkt.).  Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwali: pani Maria Hareńczyk i pan Józef 
Niesyt, którym serdecznie dziękujemy. Ogromne po-
dziękowania należą się uczestnikom i nauczycielom - 
A. Kukioła, K. Niemiec, M. Szubert, K. Zawisza,     

T. Bednarek, K. Lepczyńskiemu, którzy podjęli trud 
przygotowania uczniów. 
       Uczestnicy konkursu poza rywalizacją mieli moż-
liwość wysłuchania gwarowej gawędy p. J. Niesyta, 
zwiedzenia Izby Regionalnej pod kierunkiem p. K. 
Czadra oraz skosztowania tradycyjnego kołacza. Dla 
wszystkich były dyplomy, drobne upominki i nagrody 
książkowe dla laureatów. Spotkanie przebiegało w 
miłej i serdecznej atmosferze. Zapraszamy do  Mię-
dzyrzecza na konkurs za rok. 

 Organizator: Grażyna Biernot 

Pani Urszuli Bujok 
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

Matki 
składają 

Wójt Gminy Jasienica, Zastępca Wójta Gminy, Radni Rady Gminy w Jasienicy, 

pracownicy Urzędu Gminy w Jasienicy, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Jasienicy i zespół redakcyjny miesięcznika „Jasienica”. 

 

Panu Andrzejowi Świerkotowi  

i jego Rodzinie 
Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki 

śp. Moniki  Świerkot 
składają 

Wójt Gminy Jasienica, Zastępca Wójta Gminy, Radni Rady Gminy w Jasienicy, 
pracownicy Urzędu Gminy w Jasienicy, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Jasienicy i zespół redakcyjny miesięcznika „Jasienica”. 
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„JARMARK RYBNY 
w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH” 

 

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na „I Polsko-Czeski Jarmark Rybny 
w Czechowicach-Dziedzicach”, który odbędzie się 12 sierpnia 2012 r. (niedziela) od godz. 13:00 w Parku Miej-
skim /tereny rekreacyjne/ w Czechowicach-Dziedzicach. 
Będzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmu-
jących się hodowlą ryb z obszaru Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic, a także   
z Czech, podczas prestiżowej imprezy poświęconej tematyce rybackiej. 
W programie między innymi: występ Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento, zespół śpiewających 
szanty z Pomorza, Orkiestra Dęta z Czechowic oraz gwiazda wieczoru – niespodzianka. Ponadto, imprezie towa-
rzyszyć będą: konkurs kulinarny „Wielkie Gotowanie” dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy ryb-
nej /w konkursie wezmą udział restauracja „Polskie Jadło” z Czechowic-Dziedzic, „Karczma pod Błatnią” z Ja-
worza, „Dwór Świętoszówka” z Gminy Jasienica, „Gospoda Ranczo” z Bestwiny, restauracja „Rogowa” z Wi-
lamowic/, pokaz przyrządzania potraw rybnych /m.in. suszi/ w wykonaniu znanego kucharza - REMIGIUSZA 
RĄCZKI oraz konkursy, zabawy i atrakcje dla najmłodszych. 
Na zakończenie zabawa taneczna  - grać będzie zespół NEGATYW z Czechowic-Dziedzic. 
Wszystkich mieszkańców z terenu powiatu bielskiego oraz województwa śląskiego zachęcamy do udziału w or-
ganizowanej imprezie plenerowej. 
Szczegółowe informacje na temat imprezy oraz formularze zgłoszeniowe (dotyczy wystawców oraz wszystkich 
zainteresowanych zarezerwowaniem stoiska wystawowego) w niedługim czasie będzie można znaleźć na stronie 
internetowej www.bielskakraina.pl, a także pod numerem telefonu 33 810 57 35 wew. 20, e-mail 
biuro@bielskakraina.pl.  

 

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

 

Wójt Gminy Jasienica 
 

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 
2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) 

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości  
1. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej sta-

nowiącej własność Gminy Jasienica. Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Jasienica, objęta księgą wieczystą KW 
BB1B/00067416/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako 
dz. 1725 o pow. 0,0152ha. Działka zlokalizowana jest w południowej części obrębu ewidencyjnego Jasienica. Ma kształt wąskiego prostoką-
ta. Powierzchnia i kształt sprawiają, iż samodzielnie działka ta nie spełnia wymogów działki budowlanej. Dojazd do działki od strony ul. Czyr-
nej, drogą wewnętrzną, utwardzoną klińcem (do zabudowań). Bezpośrednio do działki przylega droga gruntowa. Sąsiedztwo stanowi luźna 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Bezpośrednie otoczenie stanowią: od strony wschodniej nieruchomość gruntowa w trakcie zabudo-
wy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a od strony zachodniej, północnej i południowej nieużytki. Działka jest znacznie oddalona od 
komunikacji autobusowej ok. 600m) oraz ośrodków użyteczności publicznej (urzędów, ośrodków oświaty, zdrowia, kościoła – ok. 1,7km). 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Jasienica, zatwierdzonym Uchwałą nr 
XXVII/263/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 64 poz. 1661 z dnia 
23 maja 2005r., dz. 1725 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „136MN” o podstawowym przeznaczeniu jako tereny zabudowy 
jednorodzinnej.Obciążenia i zobowiązania: brak.  

2. Cena wywoławcza netto: 13.680,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) Podana przez oferenta cena nie-
ruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT 23%. 

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 lipca 2012r. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica . 
4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto, tj. 684,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) należy do dnia 04 lipca 

2012r. wpłacić na konto Gminy Jasienica:  Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100. 
5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 25 listopada 2011r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl oraz w prasie 
lokalnej (Dzienniku Zachodnim) w dniu 25 listopada 2011r. str.18 
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Kolejny rok siatkarski sukcesów Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Wieszcząt 
 

Zakończyły się Mistrzostwa Śląska w 

minipiłce siatkowej chłopców Kinder Plus 
Sport, które są eliminacją na poziomie wo-
jewództwa do Mistrzostw Polski. Z uwagi 
na małą liczebność uczniów w naszej szko-
le, do rozgrywek został zgłoszony jeden 

zespół, dwójka chłopców plus re-
zerwowy. Warto nadmienić, że 
dwóch z nich rocznikowo było 
młodszych, niż wymagała tego 
kategoria wiekowa. Wydawało się 
więc, że ich udział w rozgrywkach 
będzie krótki i stanowić będzie 
przetarcie na następny sezon. 
Tymczasem młodzi siatkarze za-
dziwili wszystkich obserwatorów, 
awansując do kolejnych etapów. 
Odwiedziliśmy z tego powodu 
kilka śląskich miast takich jak: 
Gliwice, Czechowice, Pyskowice, 
Katowice czy nawet Częstocho-
wę. W sumie osiem wyjazdów, na 
które złożyło się pięć etapów, za-
kończonych Wielkim Finałem w 
Mikołowie. Właśnie do tej miej-
scowości, w niedzielę, 13 maja  
zjechały  najlepsze ekipy wszyst-
kich kategorii wiekowych, biorące 
udział w rozgrywkach Kinder Plus 
Sport, by walczyć o medale           
i awans do finałów Mistrzostw 
Polski. 

Poziom zawodów był wysoki 
i niezwykle wyrównany, mecze 
były zacięte i do końca nie można 
było wskazać faworyta – często o 

wyniku decydowały dwa punkty. 
Z taką też sytuacją zderzyli się na-
si chłopcy notując następujące 
wyniki: 
Grupa I 
Wieszczęta – Częstochowa 23:25 
Wieszczęta – Radlin 25:17 
Wieszczęta – Borowno 23:25  
W meczu dającym prawo gry       
o miejsce V: 
Wieszczęta – Pyskowice 25:27 
W meczu o miejsce VII: 
Wieszczęta – Radlin 26:28 
Ostatecznie zespół reprezentujący 
naszą szkołę w sezonie 2012 zajął 
ósme miejsce na Śląsku . 

To olbrzymi sukces, biorąc 
pod uwagę, że w rozgrywkach 
wystartowały w sumie 44 druży-
ny, a zdobyte doświadczenie,       
z pewnością zaprocentuje za rok, 
gdzie  nasza pozycja z Kopciusz-
ka zmieni się w rolę faworyta. 

Warto nadmienić, że w tym 
roku szkolnym Wieszczęta po raz 
czwarty z rzędu zdobyły Mistrzo-
stwo Gminy Jasienica i III miejsce 
w powiecie bielskim w minipiłce 
siatkowej chłopców. 

Opracował: Roman Gil

 „W świecie poezji Wisławy Szymborskiej  i prozy Janusza Korczaka” 
 

Pod takim hasłem przebiegała IX już edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych, 
zorganizowanego w dniu 10 maja 2012 roku, na terenie ZSP w 
Wieszczętach.  

Tematykę tegorocznej rywalizacji podyktowało samo życie, 
dwa istotne fakty kulturalne: śmierć naszej noblistki, Wielkiej Damy 
Poezji Polskiej – Wisławy Szymborskiej i obchody Roku Kor-
czakowskiego – z racji 70 rocznicy śmierci wybitnego piewcy 
praw dziecka i „króla dzieci” - Janusza Korczaka.  

Gminne rozgrywki „recytatorskie” zostały poprzedzone Szkol-
nym Konkursem, który odbył się w ZSP w Wieszczętach, 8. maja 
2012 roku. Kameralna uroczystość z udziałem wszystkich uczniów 
placówki, pozwoliła nie tylko wyłonić reprezentantów gminnego 
etapu, ale przede wszystkim przybliżyć społeczności uczniowskiej 
życie i twórczość ludzi, którym konkurs był poświęcony i których 
upamiętniał. Odbyło się to za sprawą prezentacji multimedialnej 
poświęconej Wisławie Szymborskiej i Januszowi Korczakowi oraz 
występu teatralnego drugoklasistów w krótkiej scence z powieści 
„Król Maciuś I”.  Wystąpienia i występ uczniów szkoły w Wieszczę-
tach  oceniało jury w składzie: Agnieszka Bronowska – dyrektor 
GOK w Jasienicy, Ilona Walach – dyrektor ZSP w Wieszczę-
tach i Danuta Kuś – bibliotekarz   zespołu.  

W gminnych rozgrywkach 10. maja 2012 roku wzięło  udział 
siedem placówek oświatowych.   W zmaganiach z trudną w inter-
pretacji i recytacji poezją i prozą uczestniczyło  15 uczniów klas IV 
– VI  Gminy Jasienica. Z kolei w dowolnym repertuarze wystąpiło 
ośmioro uczestników klas I – III. Całość wystąpień podlegała oce-
nie komisji w składzie: Danuta Korecka – wybitna poetka, Helena 
Podstawna – emerytowany nauczyciel języka polskiego, obec-
nie pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy           

i Dagmara Ewertowska – zastępca dyrektora Gimnazjum w Ja-
sienicy.  Po raz kolejny poziom prezentacji był niezwykle wyrów-
nany i wysoki. Jury wybrało jednak najlepszych. Wyniki konkursu 
przedstawiają się następująco:  
Klasy I – III: 
I miejsce – Amelia Kukiełka (ZSP Mazańcowice) 
II miejsce – Julia Sojka (ZSP Rudzica) 
III miejsce – Jakub Lis (ZSP Międzyrzecze) 
Wyróżnienia: 
• Amelia Czakon (ZSP Wieszczęta) 
• Jakub Gardas (ZSP Wieszczęta) 
Klasy IV -VI: 
I miejsce – Kinga Czakon (ZSP Rudzica) 
II miejsce – Dominik Parma (ZSP Mazańcowice) 
III miejsce – Katarzyna Zontek (ZSP Jasienica) 
Wyróżnienia: 

• Ewelina Kidoń (ZSP Wieszczęta) 
• Paulina Gemki (ZSP Rudzica) 

Konkursowe recytacje poezji i prozy uatrakcyjniły      i znacznie 
ożywiły: multimedialna prezentacja najważniejszych faktów z życia  
i dorobku twórczego Wisławy Szymborskiej i Janusza Korczaka 
oraz krótki spektakl poświęcony prawom dziecka, powstały na ba-
zie „Korczakowskiego Maciusia”. Całość   przygotowana została 
przez gospodarzy międzyszkolnej rywalizacji. Nie zabrakło też 
książkowych nagród, dyplomów,  okolicznych upominków  oraz 
słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników spotkania.   
 Organizatorzy spotkania składają serdeczne podzięko-
wania Wójtowi Gminy Jasienica za finansowe wsparcie imprezy.  

    Organizatorzy 
 

Nasza sportowa przyszłość – od lewej : 

Kacper Szymala, Daniel Brudny, 

 Mateusz Mędrek 
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Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości (ciąg dalszy) 
 

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości upłynął 09 
stycznia 2012r.  

7. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli 
nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferuje 
ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa 
stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

9. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu 
notarialnego ponosi nabywca. 

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozo-
stałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie 
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 
trzy dni od dnia, odpowiednio:  
a) odwołania przetargu 
b) zamknięcia przetargu 
c) unieważnienia przetargu 
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przeniesienia własno-
ści w formie aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanych w 

zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

12. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega za-
płacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przeno-
szącej własność. 

13. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napi-
sem: „I Przetarg – dz. 1725 w Jasienicy” – w Urzędzie Gminy 
Jasienica do dnia 06 lipca 2012r. 

14. Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają Gabriela 
Handzel-Gruda oraz Marta Zmełty (Urząd Gminy Jasienica, pokój 
nr 105), tel. (033) 8152 231 wew. 126, w godzinach pracy Urzędu 
Gminy:  
od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek 
od 700 do 1600 – wtorek 
od 700 do 1400 – piątek 

15. Oferta powinna zawierać:  
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz 

siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny pod-
miot; 

b) datę sporządzenia oferty; 
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetar-

gu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. 

16. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. 
 

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości  
1. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograni-

czonego jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Jasienica. Nieruchomość 
położona jest w obrębie ewidencyjnym Grodziec, objęta księgą 
wieczystą KW BB1B/00067079/8 prowadzoną przez Sąd Rejono-
wy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, oznaczona w 
ewidencji gruntów, jako dz. 22/5 o pow. 0,0551 ha. Działka zloka-
lizowana jest w północnej części obrębu ewidencyjnego Grodziec, 
po północnej stronie drogi powiatowej Bielowicko-Grodziec. Ma 
kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka jest 
niezabudowana i nieogrodzona. Ze względu na brak użytkowania 
nieruchomości działka jest mocno zakrzewiona. Teren jest lekko 
podmokły. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiato-
wej) przez działkę stanowiącą własność Gminy Jasienica. W naj-
bliższym sąsiedztwie znajduje się budynek mieszkalny wieloro-
dzinny oraz zakład lakierni. Wszystkie granice działki przylegają 
do terenów niezagospodarowanych. Od strony północnej w nie-
wielkiej odległości znajdują się tory kolejowe, a od wschodu tar-
tak. Działka nie jest uzbrojona. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie 
Grodziec, zatwierdzonym Uchwałą nr Uchwałą Nr XLIV/461/2006 
Rady Gminy w Jasienicy, z dnia 26 października 2006r., ogłoszo-
ną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 145, poz. 4192 z 
dnia 08 grudnia 2006r. dz. 22/5 znajduje się w terenie oznaczo-
nym symbolem „RP” o podstawowym przeznaczeniu jako tereny 
upraw polowych. Obciążenia i zobowiązania: brak.  

2. Cena wywoławcza: 27.550,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Zwolnione z podatku VAT   

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 lipca 2012r. o 
godzinie 12:30 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica (I 
piętro). 

4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 1.377,50 zł 
(słownie: tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 50/100) na-
leży do dnia 04 lipca 2012r. wpłacić na konto Gminy Jasienica: 
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 
0100. 

5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został poda-
ny do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 25 listopada 2011r., 
opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl oraz w 
prasie lokalnej (Dzienniku Zachodnim) w dniu 25 listopada 2011r. 

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości upłynął 
09 stycznia 2012r.  

7. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo zamknięcia przetar-
gu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli 
nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferuje 
ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa 
stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

9. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie 
aktu notarialnego ponosi nabywca. 

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozo-
stałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po 
odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy 
dni od dnia, odpowiednio:  

a) odwołania przetargu 
b) zamknięcia przetargu 
c) unieważnienia przetargu 
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przeniesienia własno-
ści w formie aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanych w 
zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

12. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega za-
płacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przeno-
szącej własność. 

13. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napi-
sem: „I Przetarg – dz. 22/5 w Grodźcu” – w Urzędzie Gminy Ja-
sienica do dnia 06 lipca 2011r. 

14. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Gabriela 
Handzel-Gruda oraz Marta Zmełty (Urząd Gminy Jasienica, pokój 
nr 105, tel. (033) 8152 231 wew. 126, w godzinach pracy Urzędu 
Gminy:  

od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek 
od 700 do 1600 – wtorek 
   od 700 do 1400 – piątek 
15. Oferta powinna zawierać:  
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzi-

bę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny 
b) podmiot; 
c) datę sporządzenia oferty; 
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 

przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
e) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. 
16. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. 
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Niewiele ze sztuki i literatury antycznej przechowało się do naszych czasów, lecz przynajmniej w ta-
kich dziełach, jak fryzy Fidiaszowe z Partenonu, epos Homerowy i teatr trzech tragików, widzimy triumf kom-
pozycji, formę milczącą przez to, że tak wzgardliwie wzniesioną ponad wrzawę i chaos ,i tak pełną życia. 

Oto dziedzictwo antyczne, tak wielkie , że niełatwo jest sprostać mu. Ale wytrwale się o to staramy. 
Zygmunt Kubiak 

Dzień Otwarty  w Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce 
10 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Ru-

dolfa Gila w Świętoszówce odbył się Dzień Otwarty 
pod hasłem „Starożytność oczami dziecka”. Tradycyj-
nie wszystkich przybyłych witali  chlebem i solą  
uczniowie ubrani  w stroje regionalne.  

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Ewa Anzorge-
Janeczko, która powitała gości, uczniów i pracowni-
ków szkoły. Wśród przybyłych gości byli m. in.:  Ma-
ria Bury sołtys Bier, Anna Kwit Przewodnicząca 
KGW Biery, Aleksander Szymala Radny i  Artur Kali-
ta Radny, rodziny uczniów szkoły. Następnie ucznio-
wie kl. IV- VI pod opieką  Pawła Sowy, zaprezento-
wali przedstawienie pt. „Starożytność na wesoło”,     
w którym nie zabrakło elementów muzyki pop i no-
woczesnego tańca.  

Po  części oficjalnej Pani Dyrektor zaprosiła 
wszystkich do kawiarenki oraz do zwiedzania szkoły. 
Goście mogli delektować się pysznymi słodkościami 

w miłej i przyjaznej atmosferze, podziwiać prace pla-
styczne uczniów i wystroje sal lekcyjnych. Dodatkową 
atrakcją dla przybyłych gości były występy dzieci w 
klasach,  prezentowane w ramach konkursu między-
klasowego. Pod uwagę brano występ artystyczny, 
ubiory nawiązujące do epoki starożytności i dekoracje 
sal. W kategorii klas I-III – pierwsze miejsce zajęli 
uczniowie kl. Ia i Ib. Natomiast w kategorii klas star-
szych zwycięzcami zostali uczniowie kl. VIb. 

 
W dalszej części uroczystości przeprowadzono 

konkurs historyczny przygotowany przez Janusza 
Kapsa. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą nt. 
znanych ludzi i wydarzeń oraz życia codziennego sta-
rożytnych.  Wyniki konkursu są następujące: 
I miejsce Galowie: Jakub Olczyk, Wojciech Strzel-

czyk, Weronika Kocurek, Karolina Kar-
koszka; 

II miejsce Rzymianie: Robert Obracaj, Karolina Kar-
koszka, Patryk Kalita, Wiktoria Moczała; 

III miejsce Egipcjanie: Kornelia Zbieg, Aneta Szo-
stok, Artur Gaszek, Julia Porębska. 

Zwycięzcy obu konkursów otrzymali nagrody,      
a pozostali uczestnicy drobne upominki i słodycze. 

Na zakończenie Dyrektor podziękowała gościom, 
sponsorom, uczniom i pracownikom szkoły za przy-
bycie i zaangażowanie. 

Factum abiit, monumentamanent - czyn mija,  po-
mniki pozostają. Słowa Owidiusza doskonale oddają 
ideę Dnia Otwartego. To nie tylko uroczystość, pod-
czas której można bliżej poznać naszą szkołę, ale tak-
że dowód na to, że nauczyciele i wszyscy pracownicy 
szkoły tworzą wspaniałe dzieło, pomnik, którym jest 
UCZEŃ.  

 Agnieszka Sokół 
 Anna Olszewska- Droździk

Rada Rodziców, Pracownicy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świetoszówce 
serdecznie zapraszają na 

„Festyn Szkolny” 
który odbędzie się  16 czerwca 2012 r. od godz. 1600 do 0200 na boisku OSP w Świętoszówce.            

Bilet wstępu w cenie 5 zł do nabycia przy wejściu. 
Do tańca przygrywa zespół Andrzej i Bożena 

W programie miW programie miW programie miW programie między innymi:dzy innymi:dzy innymi:dzy innymi:    
 

� przejazd Ciuchcią Beskidzką w godz. od 17oo do 1900        ���� malowanie twarzy  ����  liczne niespo-
dzianki ����  bogate menu (bigos, kaszanka, szaszłyki, barszczyk, domowe wypieki) 
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VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI LEKTUR 
 

24 kwietnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rudzicy, odbył się po raz ósmy Konkurs Znajomo-
ści Lektur dla uczniów klas trzecich szkół podstawo-
wych naszej gminy. W konkursie wzięło udział 9 czte-
roosobowych zespołów z : Jasienicy, Międzyrzecza, 
Rudzicy, Świętoszówki, Wieszcząt oraz Mazańcowic. 
Tematem tegorocznego konkursu, którego celem jest 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych i popularyzo-
wanie literatury dziecięcej, było przybliżenie świata 
bohaterów zwierzęcych występujących     w książkach 
dla dzieci. Zadania konkursowe były różnorodne i nie 
należały do najłatwiejszych. Mimo to uczestnicy kon-
kursu wykazali się świetną znajomością lektur, inwen-
cją twórczą oraz umiejętnościami współdziałania       
w zespole. 
       Komisja oceniająca zmagania poszczególnych 
zespołów przyznała: 
I i II miejsce zespołom z Jasienicy, III miejsce ze-
społowi z Rudzicy. Pozostałe zespoły otrzymały wy-
różnienia. 
Wszystkich uczestników konkursu obdarowano na-
grodami książkowymi, dyplomami oraz słodyczami. 
Całe spotkanie miłośników książek było bardzo udane 
i przebiegało w radosnej atmosferze. Organizatorzy 

konkursu składają serdeczne podziękowania jurorom: 
paniom Marii Hareńczyk,  Elżbiecie Kubicius i  Ewie 
Lorańczyk za rzetelną pracę w komisji, nauczycielom 
i uczniom za liczny udział, wspaniałą współpracę oraz 
wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu. 

Organizatorzy: Barbara Gawlik, Maria Jonkisz, 
Ilona Jonkisz, Anna Malchar 

- nauczycielki ZSP w Rudzicy.

 
 

PO RAZ DRUGI PAKIETY MATLANDII SĄ NASZE!!! 
 

W kwietniu piątoklasiści z ZSP w Wieszczętach wraz 
z nauczycielem matematyki - Katarzyną Karatnik, po raz 
drugi wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Prze-
testuj bezpłatnie Matlandię”, organizowanym przez 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Nasza szkoła zna-
lazła się w pierwszej piątce, która wygrała nagrodę 
główną: pakiet Matlandii IV, V, VI na rok szkolny 
2012/2013. Podobnie jak w roku ubiegłym, zwyciężyli-
śmy. Konkurs polegał na przeprowadzeniu najciekawszej 
lekcji z zastosowaniem programu Matlandia. Prezentację 
zajęć można obejrzeć na stronie internetowej szkoły 
www.zspwieszczeta.jasienica.pl w zakładce Konkursy. 

 

Z okazji 75 rocznicy urodzin 

Pani Bronisławy Doroszkiewicz 
z Roztropic  

wiele Łask Bożych, zdrowia, 
uśmiechu, radości  

oraz spełnienia marzeń  

życzą  
 

córki i syn z rodzinami. 

Z okazji 60 rocznicy ślubu dla 
Państwa Marii i Franciszka 

Swobodów 
z Roztropic 

wiele Łask Bożych, zdrowia,  
spokoju, uśmiechu, radości oraz  
następnych okrągłych rocznic  

życzą 
córki i syn z rodzinami. 
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 „BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE” 
Tradycyjnie na początku maja w całym kraju ob-

chodzony jest Tydzień Bibliotek. Tegoroczny,            
w dniach od 8 do 15 maja, obchodzony był pod ha-
słem „Biblioteka ciągle w grze”. Staraliśmy się, aby  
w Tygodniu  Bibliotek zapewnić naszym użytkowni-
kom szczególnie atrakcyjne imprezy w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Jasienicy. Naszą ofertę skiero-
waliśmy do różnych grup mieszkańców Gminy.  

Dla najmłodszych odbyło się spotkanie z Renatą 
Piątkowską autorką książek dla dzieci. Pani Piątkow-
ska mieszka w Bielsku-Białej, wydała ponad dwadzie-
ścia książek, najnowszy tytuł to „Twardy orzech do 
zgryzienia”. W czasie spotkania pisarka przeczytała 
kilka fragmentów swoich książek i w formie zabawo-
wej pokazała dzieciom ile osób musi pracować, aby 
książka dotarła do rąk Czytelnika. 

Starsze dzieci spotkały się pasjonatkami ptaków, 
członkiniami Klubu Ornitologicznego w Bielsku-
Białej, Panią Jadwigą Jagiełko i Panią Renatą Sadlik. 
Spotkanie połączone z prezentacją multimedialną po-
święcone było sowom żyjącym w lasach i w pobliżu 
domostw oraz innym ptakom występującym w naszym 
regionie. Dzieci poznały różne gatunki sów, wydawa-
ne przez nie dźwięki, sposoby zdobywania pożywienia 
oraz wiele ciekawostek z życia ptaków. 

Inna grupa dzieci już po raz kolejny brała udział   
w konkursie pt. „Czy znasz obiekty architektoniczne 
w Gminie Jasienica?” Muszę przyznać, ze uczestnicy 
dobrze poradzili sobie z zadaniami konkursowymi, po-
trafili nazwać i zlokalizować większość obiektów 
przedstawionych na zdjęciach. 

Gimnazjalistom zaoferowaliśmy spotkanie z gwa-
rą Śląska Cieszyńskiego. Swoje teksty pisane gwarą 
zaprezentował znawca i miłośnik folkloru Pan Jan 
Chmiel. Nasz gość zaskoczył młodzież tym, że 
wszystkie wiersze recytował z pamięci jak sam mówił, 
ma je zapisane na „twardym dysku”. Uczestnikom po-

dobało się bardzo ekspresyjne wykonanie połączone   
z modulacją głosem i gestem.  

Przygotowując program Tygodnia Bibliotek nie 
zapomnieliśmy również o dorosłych, którym przed-
stawiliśmy dwie propozycje, literacką i podróżniczą. 

Tematem spotkania literackiego była prezentacja 
II tomu „Dzieł wybranych” Walentego Krząszcza, któ-
ry ukazał się pod koniec ubiegłego roku dzięki stara-
niom Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza. Po 
krótkim przypomnieniu faktów z życia i twórczości 
Walentego Krząszcza zapoznaliśmy się z niektórymi 
tekstami prezentowanej książki. W bardzo sugestywny 
sposób utwory, zarówno dramatyczne jak i prozator-
skie, przedstawił Pan Józef Niesyt. 

W czasie spotkania podróżniczego wybraliśmy się 
razem z Justyną i Jarkiem Wójcikami w Karpaty ru-
muńskie. Podczas prezentacji multimedialnej przemie-
rzaliśmy różne pasma Karpat, podziwialiśmy piękne 
widoki i poznaliśmy trudy wspinaczki z ciężkimi ple-
cakami w różnych warunkach pogodowych. Oprócz 
gór mogliśmy obejrzeć bardzo urokliwe miasteczka, 
zamki, monastyry oraz miasto Sybin, które w 2007 ro-
ku było Kulturalną Stolicą Europy. 

W imprezach zorganizowanych z okazji Tygodnia 
bibliotek wzięło udział  229 osób. Dziękuję wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam zor-
ganizować Tydzień Bibliotek, jak również wszystkim 
uczestnikom spotkań. 
W Tygodniu Bibliotek podsumowano również XII 
edycję konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu biel-
skiego ogłoszonego przez Starostę Powiatu Bielskie-
go, Książnicę Beskidzką i Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich. GBP otrzymała wyróżnienie w kategorii 
„Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i in-
formacyjne” oraz dyplom uznania za aktywny udział 
w kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

   Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP 

Gminna Biblioteka w Jasienicy 
zaprasza Czytelników na spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, 

które odbędzie się 22 czerwca 2012 r. o godz. 18:00 w czytelni GBP. 
M. Gutowska-Adamczyk jest autorką wielu książek, 

w tym cyklu „Cukiernia pod Amorem” 

DLA ROLNIKÓW !!!DLA ROLNIKÓW !!!DLA ROLNIKÓW !!!DLA ROLNIKÓW !!!    

RUSZYRUSZYRUSZYRUSZYŁO DOFINANSOWANIE DO O DOFINANSOWANIE DO O DOFINANSOWANIE DO O DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA GLEBWAPNOWANIA GLEBWAPNOWANIA GLEBWAPNOWANIA GLEB    
W WOJ. W WOJ. W WOJ. W WOJ. ŚLLLLĄSKIM.SKIM.SKIM.SKIM.    

Bliższe informacje www.sir-katowice.pl 
Warunkiem jest przeprowadzenie badań gleb w okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.  
Tel. 660 436 282  

Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska 
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KOCHANYM DZIECIOM, 
NIE TYLKO W DNIU ICH ŚWIĘTA 

 

Naród Wybrany przez siedemdziesiąt lat był w nie-
woli babilońskiej. Żydzi tęsknili za Krajem Ojczy-
stym. Ich pragnienia spełniły się. Zostali wolni. O tych 
wydarzeniach mówi psalm – pięknie przetłumaczony 
na język polski przez Jana Kochanowskiego: 
„Ucieszyła mnie wieść pożądana, 

Pójdźmy do domu naszego Pana.Jerozolimo, w twym 
świętym progu, Dajmy cześć Bogu.” 

W sobotnim, religijnym programie telewizyjnym 
„Ziarno”, którego gościem był bardzo dobrze znany 
biskup Józef Zawitkowski, tak mówił do dzieci o swo-
im kościele parafialnym: 

 
„A dziś popatrzmy na nasz kościół,           
na naszą świątynię.                                   
Ta jest najdroższa,                                    
Najpiękniejsza                                          
 I nie ważne, ile w niej jest zabytków,      
obrazów, epitafów, nagrobków,               
ale ważne, ile w niej jest                           
wiary, modlitwy, pracy                             
i umiłowania Boga.  
 
Tyle Bożych rzeczy  
działo się w moim kościele.  
Przy tej chrzcielnicy    
Pan Bóg powiedział do mnie po imieniu:  
Ty jesteś moim synem,  
Ja cię zrodziłem (por. Łk  9,35).          
Tu, przy bocznym ołtarzu,  
modliła się za mnie mama. 
 
Tu były pierwsze    
dla mnie katechezy:  
Patrz, w stajence      
narodził się Pan Jezus.   
Zapamiętałem 

Zobacz, tata stoi przy grobie,   
bo Pan Jezus umarł,        
ale zmartwychwstanie   
Uwierzyłem.           
 
Przy tym konfesjonale                    
pierwszy raz się spowiadałem 
z małych grzechów. 
Przed tym krzyżem płakałem z radości, 
bo Bóg wszystko mi przebaczył. 
Przy tym ołtarzu służyłem     
do Mszy Świętej.       
Na tym chórze grałem na organach   
i z orkiestrą.         
 
Pamiętam głos naszej sygnaturki        
Ludzie przechodzący przed kościołem     
przyklękali   
Chłopi zdejmowali czapki.   
Dlaczego ?     
Bo tu jest Dom Boży,      
tu mieszka Pan Bóg.   
Naprawdę ?    
Pośród naszych domów ?       

Tak, naprawdę!     
Mój kościół jest świątynią Boga  
i bramą niebios.      
Stąd poniosą  mnie na cmentarz.   
A mój kościół 
będzie dla mnie naprawdę 
bramą do nieba. 
 
Chrystus jest Droga i Prawdą i Życiem 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
Jak tylko przez Niego. 
Trudne są twe drogi, Panie, 
wąskie i krzyżowe. 
Bramy Twoje są ciasne 
jak ucho igielne. 
Kto przez nie przejdzie ? 
Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,    
abyście i wy byli tam,    
gdzie Ja jestem (J 14,3).    
 
Serce Jezusa, 
mój domie Boży 
i bramo niebios.”  

 

Podobnie w czasie uroczystości Jubileuszu Siedemset-
lecia naszej parafii powiedział Ksiądz Kardynał Stani-
sław Nagy: 

„Drodzy parafianie św. Jerzego w Jasienicy. Od 
1304 roku zamieszkał w Waszym kościele Pan Jezus. 
Wasz kościół stał się domem Bożym i bramą niebios. 
>> A Ja jestem z Wami aż do skończenia świata. <<  
Pan Jezus jest Waszym sąsiadem”. 

Kiedyś, gdy katechetką była u nas siostra Bona-
wentura, usłyszałem jak dzieci przedszkolne pięknie 
recytowały: 

Ta wysoka wieża woła, 
Chodźcie dzieci do kościoła. 
Do kościoła chodzić trzeba,  
Aby dostać się do nieba...  

 Wszystkim Dzieciom życzę opieki Bożej, wzrastania w świetle Chwały Chrystusowej, miłości Ro-
dziców oraz przychylności Wychowawców i Opiekunów.  

                                                                                       Ks. Alojzy Oleksik                

Pogrążeni w żałobie Teresa i Aleksander Bielowie 
dziękują wszystkim, którzy wzięli udział we Mszy Św. Żałobnej 

i ostatniej drodze Naszej Drogiej Zmarłej 

śp. Jadwigi Biel 
Pragniemy szczególnie podziękować Wójtowi Gminy Jasienica,  

radnym Rady Gminy Jasienica, rodzinie, delegacjom, znajomym i sąsiadom. 
Wdzięczni jesteśmy za wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty 
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 Gminna Rada Kobiet świętowała Dzień Matki  
 

W dniu 30 maja 2012 r. na spotkaniu 
Gminnej Rady Kobiet uhonorowano 21 
matek „Orderem serca – matkom wsi” za 
wychowanie minimum 4 dzieci i aktyw-
ność społeczno-zawodową we własnych 
środowiskach. 

W uroczystości m.in. uczestniczyła de-
legacja Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego  w Gutach (Czechy) oraz 
panie  z Klubu Kobiet. 

Program artystyczny przygotował ze-
spół wokalny pod kierownictwem pana 
Piotra Morawskiego. 

Za przygotowanie poczęstunku i ob-
sługę imprezy serdecznie dziękuję Pa-
niom z KGW i GOK w Jasienicy. 

M
Marta Szymlak - Przewodnicząca GRK   

 

„Cieszyński Szlak Kobiet” 
 

W dniu 8 maja 2012r. w Fili Gminnego 
Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Gór-
nym odbyło się spotkanie z historykiem 
Panią Władysławą Magierą, która wygło-
siła prelekcję pt „Cieszyński Szlak Ko-
biet”. Prelegentka jest autorką dwóch 
książek o losach kobiet, już nie żyjących 
działaczek i wyjątkowych postaci z koń-
ca XIX oraz XX wieku związanych ze 

Śląskiem Cieszyńskim.  
Na imprezie wysłuchali-
śmy również kilku piose-
nek w wykonaniu muzyka 
Janusza Hochbauma oraz 
jego uczniów Andrzeja 
Bieguna i Kewina  Za-
rzyckiego z repertuaru 
Kabaretu Starszych Panów 
i między innymi utworu 
Bułata Okudżawy. W im-
prezie licznie wzięły 
udział panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Mię-
dzyrzecza Górnego. Po prelekcji 
odbyło się zebranie koła. Pro-
wadziła je Przewodnicząca 
KGW Anna Zipser. Podczas 
spotkania Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy 
Agnieszka Bronowska wręczyła 
podziękowanie  Panu Tade-
uszowi Ćwikowi pilotowi, który 
będąc członkiem Bielskiego 

Klubu Seniora Lotnictwa, pro-
wadzi w „Chacie Międzyrzecze” 
kółko lotnicze. Poświęca swój 
wolny czas, przekazuje swoje 
umiejętności oraz wiedzę dzie-
ciom i młodzieży. 
.  
 

Bernadeta Łuszczewska-Grusz

W dniu 26.04.2012r. odeszła  nagle Nasza Ukochana Żona, Mama, Babcia i Prababcia 

Śp. Genowefa Gańczarczyk 
Pogrążona w żałobie i smutku rodzina dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział we Mszy Św. Żałobnej i ostatniej drodze 

Naszej Drogiej Zmarłej. Pragniemy szczególnie podziękować ks. Proboszczowi Adamowi Ciesiółce, ks Kanonikowi 

Alojzemu Oleksikowi, Januszowi Pierzynie - Wójtowi Gminy Jasienica, Jerzemu Czudkowi - Przewodniczącemu Rady 

Gminy Jasienica, pracownikom GZOSiP, dyrektorom placówek oświatowych, sąsiadom, przyjaciołom i znajomym. 

Wdzięczni jesteśmy za wyrazy współczucia, wieńce, kwiaty oraz zamówione Msze Św. w intencji   Naszej Ukochanej Zmarłej. 

Józef Gańczarczyk 

Urszula Bujok 

Janusz i Bogusław Gańczarczyk 

wraz z Rodzinami. 
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LICHEŃ 
Biuro Podróży „Lidia” 

zaprasza na dwudniowy pobyt 

♦ LAS GRĄBLIŃSKI  

♦ Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej 
Polski 

♦ spacer  po parku i nad jeziorem Licheń  
Uczestnicy sami decydują co i kiedy będą zwiedzać. 

Termin 20-21 lipca 2012r. Wyjazd o godz. 600  ze Święto-

szówki. Cena: od 220 do 250 zł od osoby – cena uzależ-

niona jest od ilości jadących osób) 

Zapisy i wpłaty należy kierować do 1 lipca  

Lidia Sztwiorok tel.:  692 405 825  lub 33/8152916 

 

Reklama w miesięczniku   
„Jasienica”  

tylko  0,60 zł  za 1 cm
2
. 

Ogłoszenia drobne 
– 1 zł  - za słowo 

 

 

 

OFERUJE: 
nagrobki, grobowce, 

schody, parapety, 
blaty kuchenne, 

elementy kominkowe. 
 

granit, marmur 

konglomerat 

różnorodność kolorów 

szeroki asortyment 
 

NISKIE CENYNISKIE CENYNISKIE CENYNISKIE CENY    
Rudzica ul. Szkolna 542 – obok szkoły 

Tel.: 33 815 09 42 
502 050 670 

   

Organizmy genetycznie modyfikowane - szanse i zagrożenia 
 

Kwietniowe spotkanie członków Koła Macierzy odbyło 
się w liczącym 500 lat byłym Domu Zarządcy, przynależą-
cym niegdyś do grodzieckiego Zamku, a który obecnie jest 
siedzibą Zarządu Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Do-
świadczalnego w Grodźcu. Zostaliśmy zaproszeni przez Pa-
na Prezesa prof. Karola Węglarzego, także członka naszego 
Koła,  na prelekcję, którą specjalnie dla nas przygotował na 
temat organizmów genetycznie modyfikowanych. 

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób, wśród nich poseł na 
Sejm RP Stanisław Szwed, zarazem członek naszego Koła. 

Organizmy genetycznie modyfikowane, jak wyjaśnił prof. 
Karol Węglarzy, to temat budzący wiele kontrowersji. Mimo 
że na świecie ingerencji w genomy organizmów żywych do-
konuje się od wielu lat, do dziś żaden z naukowców nie jest 
w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy, i na ile stanowią one 
zagrożenie dla ludzkiego życia, tudzież dla innych istot ży-
wych zamieszkujących naszą planetę. Nie mniej jednak sto-
suje się ją na coraz większą skalę, wszystko w imię poprawy 
wydajności i zdrowotności roślin i zwierząt, a w konsekwencji 
samego człowieka. Inżynieria genetyczna stwarza bowiem 
szanse dla poprawy zaopatrzenia ludzkości w żywność, po-
przez zwiększenie plonów, wydajności zwierząt, odporności 
organizmów na różnego typu zagrożenia. Ma to znaczącą 
rolę wobec problemu niedożywienia w wielu regionach na-
szego globu. Wciąż, niestety, na świecie głoduje około 1 mld 
ludzi. Dowiedzieliśmy się, że oficjalnie rośliny genetycznie 
modyfikowane zajmują na świecie 300 mln hektarów pól 
uprawnych. Do uprawy ich przyznaje się 13,5 mln rolników.  

Pierwszymi roślinami transgenicznymi były: kukurydza, tytoń, 
pomidor, bawełna. Oprócz żywności ma ona również zasto-
sowanie w medycynie. Na przykład w namnażaniu materiału 
genetycznego w celach produkcji organów do przeszcze-
pów, albo poprzez modyfikację bakterii – antybiotyki, insuli-
na. 

Ciekawostką jest, że pod okiem naukowców z Instytutu 
w Grodźcu, powołany do życia został pierwszy w Polsce 
transgeniczny knurek. Wcześniej, kilka lat temu dokonano   
w Anglii sklonowania owcy o wdzięcznym imieniu Dolly. 

W drugiej części prelekcji Pan Profesor podjął temat na-
notechnologii w rolnictwie i produkcji żywności - technologii 
w nanoskali, czyli na poziomie pojedynczych atomów i czą-
steczek. Wpływ nanocząsteczek na organizmy żywe nie zo-
stał dotąd zbadany i podobnie jak GMO budzi uzasadnione 
obawy. Dlatego warto o obu problemach głośno mówić,        
a przede wszystkim mądrze argumentować. 

Po skończonej prelekcji prezes Koła MZC p. Edward Ci-
chy i p. Elżbieta Wiencek, w imieniu Zarządu i pozostałych 
członków Koła podziękowali prof. Karolowi Węglarzemu za 
ciekawą prelekcję oraz wręczyli p. Prezesowi upominek       
w formie książek. Pod koniec spotkania członkowie Koła za-
proszeni zostali na poczęstunek: kawę, herbatę i kołacze. 
Mieli też możliwość zwiedzenia historycznego obiektu. Dla 
wielu z nich było to niewątpliwą atrakcją. Mimo że wielu 
Grodźczanom jest on ogólnie znany, nie wszyscy mieli oka-
zję wcześniej gościć w jego progach. 
                                  Opracowała Renata Moczała 
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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   

 

 

   

 
 

GGEEOODDEEZZJJAA  
GABRIELA GÓRA 

IŁOWNICA 75 
Tel. 501 365 115 

(33) 8153 606 
• Mapy do celów projektowych 
• Pomiary powykonawcze budynków i przyłączy 

• Wznowienia znaków graficznych 

• Tyczenie obiektów budowlanych 
• Podziały nieruchomości 

ggdelta@gmail.com 
 

  

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 
 

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM   
 

Jastrzębia  Góra  - 26.08-31.08.2012r. 
Wyjazd ze Świętoszówki 25.08.2012r.  godz. 21.00.   

Koszt całkowity: 780,- zł./os    

Cena obejmuje: koszty przejazdu, wyżywienie 

(3 posiłki-pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu)), 

5 noclegów, ognisko z pieczeniem kiełbasek,  

1 wycieczka do Gdyni, ubezpieczenie NNW 

Zgłoszenia i wpłaty Lidia Sztwiorok 

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

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 
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 „ M E T A L„ M E T A L„ M E T A L„ M E T A L ---- M A X ”M A X ”M A X ”M A X ”     

Rudzica  CentruRudzica  CentruRudzica  CentruRudzica  Centrummmm    
 

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 - 47,50 zł / brutto 

- Drut spawalniczy 0,8  15 kg -105,00 zł / brutto 

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

Zapraszamy 
  

Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 
         sobota                                800 - 1330

 

 

W a ż n e  -  B a r d z o  w a ż n e  -  S u p e r  w a ż n e  
Coraz więcej ludzi rozumie, że zdrowia NIE mierzy się ilością 
zrealizowanych recept, ale odpowiednią dietą, stylem życia      
i suplementacją w dawkach opartych na synergicznym działa-
niu ich składników. 
Możesz korzystać z programu, z którego korzysta w Polsce już 
ponad sto tysięcy zadowolonych ludzi. 
Zalety z zastosowania tego programu może zapewnić Tobie   
i Twojej rodzinie zdrowie, pokażę każdemu bezpłatnie możli-
wości i korzyści wynikające z zastosowania tego programu.  
Tel: 604 181 872, 33 815 28 08,   www.flavonmax.pl   mos-
kala.epf.pl  
Wiadomo, że najlepszym lekarzem jest Twój własny silny or-
ganizm, to on radzi sobie z większością chorób  

Pozdrawiam wszystkich Antoni Moskała 

 

Przepraszam mieszkańców Rudzicy 

za zamieszanie związane  

ze szczepieniami psów  

przeciwko wściekliźnie.  

Kamil Baczyński 

 
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKA”KA”KA”KA”    

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
 

Zapraszamy:   900-1700    
       w soboty  900-1400 
 
POLECAMY:  
���� kwiaty cięte i doniczkowe  ���� bukiety ślubne ����  

upominki  ���� palmy i wieńce  ���� oraz ziemię, kwiaty 
rabatowe i balkonowe, zioła  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł. brutto za m3 

Tel. kontaktowy:   33/815 37 29 
                          lub  662 216 086 

Od dnia 16 stycznia zakład uruchamia drugi pojazd 
asenizacyjny. 
Wszelkie informacje dostępne są także na naszej stro-

nie:  www.komunalny.jasienica.pl 

CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  
W JASIENICY 

LESZEK OBRACAJ 
 

zaprasza do siedziby przy 

ul. Cieszyńskiej 291 (skrzyżowanie z ul. Strumieńską-  parter) 
godziny otwarcia  

PONIEDZIAŁEK -  PIĄTEK     900 - 1700 

SOBOTA                                     9
00

 -  12
00 

oferujemy 
� II FILAR W NATIONALE NEDERLANDEN  
� PEŁNY ZAKRES UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJ-

NYCH I MAJĄTKOWYCH 
takich  firm  jak:  PZU,  WARTA,  UNIQA,  HDI ASEKURACJA 

COMPENSA,  PTU ,  HESTIA, INTERRISK 
Nowość FUNDUSZE INWESTYCYJNE   

ARKA, CU,  ALLIANZ, UNIKORONA 
oraz   

� KREDYTY HIPOTECZNE, 
� POŻYCZKI  EKSPRESOWE, 
� KREDYTY SAMOCHODOWE 

 

jesteśmy  Autoryzowanym Partnerem Banku PeKaO 
S.A.,    MultiBanku,  GE Money Banku, mBank 

całodobowe telefony kontaktowe   
tel/fax (033) 814 03 44;  601 81 88 41;   

biuro@obracaj.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 

23 CZERWCA Dzień Ojca   

29 CZERWCA-zakończenie roku szkolnego 

czynne 600-2000.
 

POSIADAMY W SPRZEDAŻY 
BIAŁO-CZERWONE GADŻETY  

EURO 2012: 
• Szaliki, Czapki  Koszulki Flagi  
• Farby do malowania twarzy itp 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   

OBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  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 �   
ALLIANZ 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 oferujemy najtań-
szy 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 

 



 

czerwiec 2012  25 
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Foto: Janusz Krywult

więcej w następnym numerze 
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Foto: Paweł Kohut 

Foto: Janusz Krywult 


