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NAJLEPSI UCZNIOWIE  GMINY JASIENICA 
 

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie oraz wyróżnienie tych, którzy swoją pracą i zdolnościami 
osiągnęli najwyższe laury. Nasze władze samorządowe doceniają pracę tych uczniów, którzy są przyszłością tej 
gminy i poprzez coroczne spotkania z nimi, podkreślają jak dużą wagę przywiązują do oświaty i kształcenia 
młodego pokolenia. To nie tylko wyróżnianie najlepszych z najlepszych, ale stała troska o poprawę warunków 
nauki, budowa obiektów sportowych, organizacja zajęć pozalekcyjnych. 
Tegoroczne spotkanie miało miejsce 26 czerwca w  sali Urzędu Gminy. Spotkanie uświetniły występy: nauczy-
cieli z ZSP Jasienica przedstawiających sztukę „Kopciuszek na sportowo” oraz zespołu instrumentalnego mło-
dzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy.  
By znaleźć się w gronie najlepszych absolwentów gimnazjum należało uzyskać średnią ocen rocznych co naj-
mniej 5,0 i 80 punktów z egzaminów oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Uczniowie ze szkół podsta-
wowych musieli mieć bardzo dobre wyniki w nauce i 35 punktów ze sprawdzianu. Statuetki wręczyli Wójt Ja-
nusz Pierzyna, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czudek oraz Dyrektor GZOSiP Urszula Bujok, a otrzymali   
je:  

 

  
  

Uczniowie Gimnazjum  
 

w Jasienicy: 
Jacek BEREK 
Jakub KRUPA 
Paweł PASIEKA 
Emilia SUCHY 
Klaudia SZTWIOROK 
Adrianna BUCZAK 
Ewelina BIESOK 
Bogusława BOCIAN 

w Mazańcowicach: 
Kinga BIERNOT 
Małgorzata GRECZKA 
Aleksandra RELIGA 
Marta POPIOŁEK 

w Rudzicy: 
Sebastian KUŚ 
Michał MALCHAR 
 

 

Uczniowie szkół podstawowych: 
 
Kamil SUCHY - Grodziec,  
Arkadiusz CZYLOK - Iłownica 
Patrycja RZYMAN - Iłownica 
Klaudia KWIECIEŃ - Jasienica 
Maksymilian LESZCZYŃSKI – Jasienica 

Agnieszka PECHCIŃSKA -Mazańcowice, 
Marta WOŹNIAK - Mazańcowice, 
Stanisław ŚWIATŁOCH - Mazańcowice, 
Maciej ZAWADZKI - ADAMIAK - Międzyrzecze 
Julia PIELA - Międzyrzecze 
Kinga CZAKON - Rudzica 
Karolina KARKOSZKA – Świętoszówka 

Wyróżnieni uczniowie za udział  w konkursach  i 
olimpiadach  przedmiotowych oraz wysokie 
osiągnięcia artystyczne: 
Weronika Żebrowska  - Jasienica 
Michał Tyrna - Jasienica,  
Paulina Waleczek - Jasienica 
Kinga Lorańczyk - Wieszczęta, 
Emilia Kruszyna - Mazańcowice, 
Anna Cholewik – Jasienica.  

 

Wyróżnieni uczniowie za osiągnięcia 
sportowe:  
- Artur Gaszek - Świętoszówka 
- Mateusz Mendrek - Wieszczęta, 
- Daniel Brudny - Wieszczęta, 
- Kacper Szymala - Wieszczęta 
- Artur Krupka - Mazańcowice, 
- Michał Strok - Mazańcowice, 
- Kamil Kupka - Mazańcowice, 
- Daria Sobolewska - Mazańcowice, 
- Aleksandra Religa - Mazańcowice, 
- Małgorzata Greczka - Mazańcowice, 
- Aleksandra Pasik - Mazańcowice, 
- Barbara Wizner - Mazańcowice, 
- Kinga Byrdy - Mazańcowice, 
- Karolina Górny - Mazańcowice, 
- Natalia Dziemińska - Mazańcowice, 
- Natalia Greczka - Mazańcowice, 
- Natalia Łukawska - Mazańcowice, 
- Dominika Świerkot - Mazańcowice, 

-  drużyna sportowa przy Szkole Podstawo-
wej w Świętoszówce.  

  

Nagrody otrzymaliy również przedszkola i przedszkolacy, którzy w IX Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej 
, organizowanym przez GOK, zajęli czołowe miejsca: 
• wyróżnienia otrzymali Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy; Przedszkole Publiczne w Świętoszówce; 

Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mazańcowicach;  Zespół  Szkol-
no – Przedszkolny w  Wieszczętach. 

• nagrody: Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie; Akademia Przedszkolna „SMYK” w Bielsku – Białej; 
Zespół  Szkolno – Przedszkolny w  Wieszczętach.           

Jak co roku, najlepszy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne ufundo-
wane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  i Promocji Gminy Jasienica.  W  tym roku byli to: Maksymilian 
Leszczyński  z ZSP w Jasienicy oraz   Paweł Pasieka z Gimnazjum w Jasienicy. 

Wszystkim nagrodzonym Wójt Gminy pogratulował tak wysokich wyników  w nauce i osiągnięć, życząc 

dalszych sukcesów, rozwoju zainteresowań, właściwego wyboru szkół, które pozwolą zdobyć dobre wykształce-

nie i ułatwią zdobycie pracy.  
Z.P. 

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. 
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ABSOLUTORIUM JEDNOGŁOŚNIE 
 

Radni Rady Gminy Jasienica, po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem 

finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, informacją o stanie mienia gminy, stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica oraz opinią RIO i wniosku Komisji Rewizyjnej,  podczas 

XX Sesji Rady Gminy Jasienica 28 czerwca 2012 r., jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wój-
towi Gminy Jasienica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasienica za rok  2011. Absolutorium 

dla Wójta Radni Gminy Jasienica przyjęli oklaskami na stojąco.  
Tuż po sesji redakcja poprosiła Wójta o komentarz.   

„To drugie jednomyślne absolutorium w tej kadencji, które cieszy mnie tym bardziej, że rok 

2011 nie był łatwy! Absolutorium to dokonanie oceny zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy 

w ramach posiadanych możliwości finansowych, to również  najważniejsze podziękowanie za 

trud włożony w wykonywanie zadań. Nie rozpatruję tego w kategorii sukcesu, tylko spełnienia 

swoich zadań na stanowisku Wójta. To efekt pracy wielu  ludzi, bez pomocy których nie byłaby 

możliwa pozytywna realizacja budżetu. Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w realizację 

budżetu za 2011 rok. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Jasienica, Radnym, pracowni-

kom Urzędu Gminy, począwszy od Zastępcy, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, wszystkich  kie-

rowników referatów, dyrektorów jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych oraz  Soł-

tysom  i Radom Sołeckim. Dziękuję również wszystkim Mieszkańcom Gminy Jasienica za  pracę 

i współpracę. Dobry klimat jaki panuje w gminie, spokojna i rzeczowa współpraca, wspólna 

troska  o gospodarowanie finansami gwarantują  jej rozwój  – za co wszystkim jeszcze raz dzię-

kuję”. 
 
Gratulujemy Wójtowi zrealizowania budżetu, uzyskania absolutorium i życzymy, aby tegoroczny bu-

dżet był wykonany równie dobrze. 

Redakcja   

Spotkanie z myśliwymi 
 

Dyrekcja, nauczyciele i najmniejsze przedszkolaki 
z ZSP w Iłownicy pragną gorąco podziękować myśli-
wym z koła „Ślepowron” w Rudzicy za gościnne przy-
jęcie w domku myśliwskim w Iłownicy. 
Spotkanie miało miejsce 14 czerwca 2012 r. Pomimo 
deszczowej pogody domek myśliwski wypełniało cie-
pło płynące z kominka, na stole zagościła pyszna gorą-
ca herbatka, dużo słodkości  i radości. Na spotkanie     
z maluchami przybył łowczy pan Dominik Świńczyk, 
sam prezes koła - pan Andrzej Szimke, którzy cieka-
wie opowiadali o zwierzętach  i przybliżyli postać sa-
mego myśliwego. Było trochę historii, trochę humoru   
i dużo, dużo radości. 

Spotkanie umilił pan Stanisław Rajba, który przy-
był z całą plejadą instrumentów charakterystycznych 
dla łowiectwa. Domek myśliwski wypełnił się prze-
pięknymi sygnałami łowieckimi oraz radością płynącą 
do małych dzieci.  
21 czerwca 2012 r. domek myśliwski odwiedziła rów-
nież starsza grupa naszych przedszkolaków.  

Mamy nadzieję, że raz rozpoczęta przyjaźń            
z myśliwymi zaowocuje kształtowaniem wrażliwości     
i aktywności małych dzieci w duchu poszanowania 
przyrody.  

Darz Bór. 
 

Wychowawcy: Agnieszka Bronowska. Katarzyna 

Szkucik –Rewaj, Mariola Białek 
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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 
 

II PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH W MIĘDZYRZECZU DOLNYM. 
W dniu 17 czerwca 2012 r. na scenie zadaszonej przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym odbył 

się II Przegląd Amatorskich Teatrów Transgranicznych w Międzyrzeczu Dolnym.  
W przeglądzie wzięły udział grupy teatralne z Polski i Czech: Przedszkole z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego    

w Rudzicy, Szkoła Podstawowa z Świętoszówki, Przedszkole z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrze-
czu Górnym, Zespół Szkolno - Przedszkolny z Mazańcowic, dwie grupy  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego    

w Wieszczętach oraz Grupa z Petrvaldu – czeskiego miasta będącego partnerem Gminy Jasienica. Przy sprzyja-

jącej aurze i licznej publiczności młodzi artyści przedstawiali ciekawe i różnorodne prezentacje teatralno-
taneczne nagradzane gromkimi brawami. 

Każdy zespół otrzymał od Wójta Janusza Pierzyny pamiątkową statuetkę, którą na szybko „ochrzczono” „Mał-

gola”, w podziękowaniu za udział w przeglądzie. 
Przegląd poprzedzony został warsztatami aktorskimi dla dzieci z Gminy Jasienica i Miasta Petrvald, które odby-

ły się 9 czerwca 2012r. w Kompleksie Sportowo - Kulturalno - Rekreacyjnym w Jasienicy.  

Z.P. 
 

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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SPOTKANIE AUTORSKIE  Z JULIUSZEM WĄTROBĄ 
 

5 czerwca 2012 r. w  Muzeum na Zamku w Bielsku-Białej, Wydział Kultury i 
Sztuki zorganizował spotkanie autorskie z Juliuszem Wątrobą,  podczas które-

go miała miejsce promocja jego nowego tomiku poetyckiego.  

62-stronicowy tom zatytułowany „Błękity” zawiera trzydzieści pięć wierszy z lat 

1983 – 2012 oraz cykl „Spacer sentymentalny”, w którym poeta opisuje zakątki 

Bielska oraz  wspomina znanych bielszczan.  

Tego wieczoru przed  publicznością licznie przybyłą do muzeum, zaprezentowany 

został multimedialny koncert poetycki, podczas którego wiersze J. Wątroby czytał 

Tomasz Drabek, a własne kompozycje grała i śpiewała Krystyna Fuczik. Następnie 

wiersze prezentował sam twórca. 

W skupieniu i z wielkim zainteresowaniem recytacji nowych wierszy wysłuchali 

m.in.: bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler, Poseł RP Stanisław Szwed, prezydent Bielska-

Białej Jacek Krywult, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Jerzy Piesz-

ka,  dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji kultury  i placówek oświatowych  oraz przyjaciele, znajomi i rodacy 

z Rudzicy. Na zakończenie autor podarował gościom tomik poezji „Błękity” wraz z dedykacjami, a wzruszeni 

goście obdarowali poetę kwiatami, pamiątkami oraz złożyli  gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. 

Z.P. 

MEMORIAŁ IM. HALINY DZIDY  W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 
 

 
Wyniki poszczególnych konkurencji: 

skok w dal  bieg 60 m. rzut piłeczką p.  
dziewczyny dziewczyny dziewczyny 
1. Mazańcowice 
2. Wilkowice I 
3. Porąbka 

1. Mazańcowice 
2. Kozy 
3. Jasienica 

1. Mazańcowice 
2. Wilkowice II 
3. Wilkowice I  
 

chłopcy chłopcy chłopcy 
1. Mazańcowice 
2. Porąbka  
3. Wilkowice I 

1. Mazańcowice 
2. Wilkowice II 
3. Porąbka 

1. Bujaków 
2. Mazańcowice 
3. Porąbka 
 

sztafeta pożarnicza 
1. Kozy 
2. Mazańcowice 
3. Wilkowice I 

  

2 czerwca odbył się  po raz trzydziesty 

dziewiąty Memoriał im. Haliny Dzida,       

w którym brała udział młodzież jednostek 

OSP naszego powiatu, w wieku 11-16 lat,  

Memoriał odbywa się w  rocznicę śmierci 

druhny w pożarze Rafinerii w Czechowi-

cach-Dziedzicach, w którym poległa jako 

dowódca drużyny żeńskiej OSP Mazańco-

wice.  W memoriale brało udział siedem  

jednostek w składach ośmioosobowych,    

w tym po dwie dziewczyny. Startowano    

w trzech konkurencjach oraz w sztafecie 

pożarniczej. Z naszej gminy startowały 

dwie drużyny: Mazańcowice i Jasienica.  
 

 

W ogólnej klasyfikacji Memoriału pierw-
sze miejsce zdobyła drużyna z Mazańco-
wic, drugie z Wilkowic I, a trzecie miejsce 

z Porąbki. Drużyna z Jasienicy zdobyła 

siódme miejsce. Puchary i medale wręczali: 

sędzia główny zawodów bryg. Tadeusz 

Szkucik, burmistrz Czechowic Dziedzic 

Marian Błachut, z-ca prezesa Zarządu po-

wiatowego Jan Ozimina, wice-prezes Za-

rządu Gminnego Stefan Kozłowski. Na-

stępne zawody na szczeblu powiatowym, w 

kategorii piłka nożna, odbędą się na Orliku 

w Bestwince, w dniu 14 lipca 2012r.  
Aleksander Lorenc 
Jarosław Kareta 
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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 
 

IV PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH  W RUDZICY 

 

Regionalne imprezy cieszą się u nas sporym zain-
teresowaniem zarówno ze strony widzów jak i ze 
strony naszych zespołów. Tak też było 1 lipca w am-
fiteatrze GOK w Rudzicy. Mimo ogromnego upału, 

który raczej skłaniał do relaksu nad wodą, publicz-
ność nie zawiodła. Gościliśmy wielu mieszkańców 
sołectwa, gminy i okolic, a także samorządowców     
z naszej gminy.  

Swoją obecnością zaszczyciła nas delegacja z mia-
sta Petrvald z burmistrz Jarmilą  Skálovą na czele.     

A warto było! Na deskach amfiteatru śpiewały       
i tańczyły zespoły regionalne z Czech i z Polski.  

Po powitaniu zebranych przez prowadzącego im-
prezę Piotra Gibca i gospodarza gminy Janusza Pie-
rzynę, przez ponad trzy godziny można było podzi-
wiać tańce, słuchać pieśni i opowieści regionalnych 

w wykonaniu:  Kapeli Góralskiej „Torka”  Zespołu 
Haviřovskě Babky (Czechy), Zespołu Regionalnego 
„Jasieniczanka”, Zespołu Regionalnego „Bierowia-
nie”, Zespołu „Grodźczanie, Zespołu Regionalnego 
„Międzyrzeczanie” i Zespołu Regionalnego Folklory-
stycznego „Bystrzyca”. Każdy zespół otrzymał  z rąk 

Wójta Gminy pamiątkową statuetkę górala, którą pu-
bliczność „ochrzciła” „Jónek”. Przeglądowi towarzy-
szyła wystawa poprzedzona dwudniowymi warszta-
tami rzeźbiarskimi, ceramicznymi i bibułkarskimi, 
której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury   
w Jasienicy.  

Imprezę podsumował Wójt Janusz Pierzyna, za-
prosił wszystkich artystów do wspólnego zdjęcia oraz 
odśpiewania hymnu Śląska Cieszyńskiego „Ojcowski 
dom”. 
Trudno wyrazić słowami relację z tego ciekawego 
ludowego i kulturalnego wydarzenia – tam trzeba by-

ło być, widzieć i słyszeć.               
 Z.P 

 
Działanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Pro-

gramu 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 rzemiosła ludowego – IV edycja.” 
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Spotkajmy się 
 

Mój dobry znajomy, kiedy tylko kontaktuje się te-
lefonicznie, zadaje mi niezmiennie to samo zastana-
wiające pytanie: - Co dobrego cię ostatnio spotkało? 
Z naciskiem na „dobrego”. Gdyby zapytał „Co złe-
go?” może byłoby łatwiej odpowiedzieć, bo przywy-
kliśmy już do narzekań, do rozmów o chorobach, tra-
gediach, nieszczęściach wszelakich spotykających nas 
nieustannie za sprawą polityków różnej maści, czy 
bezbarwnych sąsiadów, złego losu, czy własnych za-
winień, a nawet za przyczyną prezydenta największe-
go mocarstwa, który z majestatu swojego urzędu mó-
wi o „polskich obozach śmierci”! Łapię się też na tym, 
że nawet w tych comiesięcznych zapiskach rozpano-
szyła się zgryźliwość, gorzka ironia i melancholijna 
zaduma… 
    Co dobrego ostatnio mnie spotkało?  Żyję! Nowy 
dobry dzień. Słońce mrugające jaskrawo, choć zapo-
wiadali deszcz. Najmniejszy polski ptaszek, mysikró-
lik, uwijający się w krzewie róży, której korzenie 
(najdosłowniej) sięgają pamięcią kilku pokoleń 
wstecz. Wychodząc ze sklepu spotkałem mojego wy-
chowawcę ze szkoły podstawowej. Trzyma się rześko. 
Pogodny. Jak dzisiejszy poranek. Głos jak dzwon. Na-
rzeka tylko na suszę, bo w ogródku zaczynają wysy-
chać warzywa. Spotkał mnie biało-czarny pies sąsiad-
ki, który przyczepił do mnie jak –nomen omen – rzep 
psiego ogona i musiałem się tłumaczyć kierowcy au-
tobusu, że to nie mój czworonóg, kiedy bez ważnego 
biletu (pies nie kierowca) chciał jechać do miasta. 
Może na spotkanie z jakąś rasową suczką? Spotkałem 
się z Panem Doktorem, z którym rozmawiamy            

o wszystkim: od filozofii po 
mikro i makro kosmos, od poli-
tyki globalnej po politykowanie 
najmniejszych komórek spo-
łecznych, itd., byle nie o choro-
bach. . Kotka Emilka, zbliżają-
ca się, podobnie jak my, do sta-
rości, zamruczała mi najpiękniejszą mruczankę            
i wprosiła się na kolana. Spotkałem w teatrze Zbi-
gniewa Wodeckiego, który pogratulował mi fraszek. 
Spotkało mnie zdrowe zdrowie i szepnęło: - Bierz się 
do pisania… Słowem - spotkałem się z życiem, z jego 
jaśniejszą stroną. Ale najbardziej krzepiące spotkanie 
miałem ze studwuletnią panią w Warszawie, którą za-
stałem w wyjątkowo dobrym humorze. Na maje pyta-
nie, skąd ta radość i pogoda ducha, odpowiedziała 
promieniejąc: „- Bo właśnie wczoraj umieściłam córkę 
w domu starców!” Powiem też Państwu (na ucho) że 
spotkałem się , w moim pokoiku na poddaszu, z fru-
wającą bardzo atrakcyjną Muzą, która mi podpowie-
działa, jak napisać ten wakacyjny felietonik, by nie 
zanudzić. I jej uwierzyłem. Naiwnie, bo z babami, 
nawet fruwającymi muzami, to różnie może być! 
 Przepraszam, że tym razem piszę o sobie, ale 
tylko z myślą  tym, że i państwo zrobią sobie mały ra-
chunek – nie sumienia – ale tych dobroci, które Was 
ostatnio spotkały, by jeszcze raz się ogrzać  w ich cie-
ple ( zamiast się wściekać i zgrzytać na protezach 
nadaremno).  Może cudownie się rozmnożą? 

Juliusz Wątroba 

 

 
Szport, szport, szport! 

 
Witóm piyknie! 
 
Tóż mómy już za sobóm ty wszystki emocje zwiónza-
ne z Euro 2012 i dołbych już tymu pokój, bo kożdo 
gazeta ło tym pisała, w radiu godali, w telewizorze 
szło ty mecze połoglóndać. 
Kibice z naszej gminy, wszystki mecze z Euro poło-
glóndali, a ji z naszej gminy ani jednego nie łopuścił, 
bo wszystki kluby po naszych dziedzinach do nich 
sóm jak jedna rodzina.  
Co tu wiela godać, dyć mómy sie czym pochwolić, 
mocka dobrych szportowców w naszej gminie mómy. 
Majóm kaj trynować, prawie w kożdej naszej dziedzi-
nie sóm hale sportowe i boiska i też tych fachowców 
łod kopyrtków je moc. A to wszystko dziynki dobrym 
gazdóm, kierzy wiedzóm, że inwestowani w szport to 
wielki profit, kiery bydzie procentować. Dyć ty hale,  
a boiska łod rana do wieczora sóm pełne. Toteż nie 
dziwota, że szport po naszych dziedzinach sie rozwijo, 
a szportowcy awansujóm, piłkorze josiyniccy z ło-
kryngówki przeszli do IV Ligi, Miyndzyrzycze z klasy 

B do A, a insze kluby też wysoko stojóm w tabuli. Ale 
też trza spómnieć hojność tych, kierzy wspumogajóm 
kluby finasowo. Downi nazywało sie jich ludziami, 
kierzy poradzóm sie dzielić z drugimi tym, co majóm, 
a dzisio to sóm spónsorzy. Niech już sie tam nazywa-
jóm jako chcóm, byleby pumógli. Łónym też należy 
sie wielki podziynkowani i życzymy se, żeby takich 
ludzi nóm nie brakowało. Bo sóm też taki kluby szpor-
towe w ponikierych gminach, co ciynko przyndóm,    
a ci, co mógliby spónsorować majóm załotane kapsy. 
Na mecze po prowdzie chodzóm, ale grosza z kapsy 
nie wycióngnóm. A jak piłkorze przegrywajóm to gło-
śno wrzeszczóm – a że piniyndzy isto mało, a to tryne-
ra trzeja wyciepać, a jak szportowcy wygrywajóm to 
sie ni mogóm nachwolić i tymi listkami bobkowymi 
też chcieliby sie łobstroić.  
Chciołbych jeszcze dodać, że w tych halach sporto-
wych nie jyno młodzi trynujóm, ale też starsi. Je tam 
kupe takich paniczek, co im łósmy krzyżyk minył – do  
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SPOTKANIE Z WYJĄTKOWĄ OSOBĄ 
 
Dnia 22 czerwca 2012 r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Jasienicy odbyło się spotkanie z pisarką, 
Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, autorką bestselle-
rowej trzytomowej sagi pt. „Cukiernia pod Amorem”. 
Jest to pierwsza seria przeznaczona dla dorosłych, po-
przednie jej książki skierowane były raczej do mło-
dzieży.  
Pani Małgorzata jest absolwentką Wydziału Wiedzy   
o Teatrze warszawskiej PWST. Obecnie wraz z mę-
żem Wojciechem, reżyserem m.in. „Ranczo” i dwoma 
synami mieszka w Warszawie Aninie. Pracowała jako 
nauczycielka języka polskiego i łaciny, była także 
współwłaścicielką firmy handlowej. 
Pisać zaczęła stosunkowo późno, chociaż już jako 
dziecko podziwiała pisarzy i nieraz zastanawiała się, 
skąd oni wiedzą, „co siedzi w głowie bohatera” danej 
książki. Chętnie obserwuje ludzi, dużo czyta. Dotych-
czas wydała kilka tytułów, jest laureatką nagrody 
„Książka Roku 2008” przyznawanej przez Polską 
Sekcję IBBY, za powieść 13. Poprzeczna. 
Lubi gotować, eksperymentować w kuchni i przywo-
ływać smaki rodzinnego domu. Przez jedną, ze swoich 
przyjaciółek została nazwana „cesarzową kuchni”. 
Sama o sobie mówi tak:  
„teoretycznie - teatrolog 
praktycznie – bizneswoman 
epizodycznie – nauczycielka 
hobbystycznie – ogrodniczka 
sporadycznie – scenarzystka 
optymistycznie – pisarka 
statystycznie – warszawianka 
histerycznie – matka 
chronicznie – żona” 

Zaś redaktor Agata Napiórska tak charakteryzuje 
Panią Gutowską-Adamczyk: „Towarzyska, rozgadana, 
wszędzie jej pełno. Potrafi zadzwonić z samego rana   
i w opowieści o swoich bohaterach wplatać historie    
o sobie samej, o zajęciach z tai chi, o nowym psie,      
o bliższych i dalszych znajomych. Potrafi znienacka 
wpaść do wydawnictwa z dwoma kartonami jagodzia-
nek, a na spotkania autorskie sama piecze babeczki 
kajmakowe. Małgorzata Gutowska-Adamczyk jest 
wyjątkowa osobą”. 

I rzeczywiście Pani Małgorzata okazała się osobą 
niezwykle serdeczną, otwartą, kontaktową, o czym 
mogliśmy się przekonać w czasie spotkania. 
Opowiadała nam o „męce” pisania w samotności, z ja-
ką autor musi się zmagać w czasie tworzenia, a w kon-

taktach z redaktorami, którzy wielokrotnie poprawiają, 
sugerują zmianę tekstu czuje się jak trójkowy uczeń. 
W 2008 roku przeżywała kryzys twórczy i chciała 
rzucić pisanie. Na szczęście tak się nie stało i po kilku 
powieściach dla młodzieży, które nie dawały Jej peł-
nej satysfakcji zaczęła pisać „Cukiernię pod Amo-
rem”. 

Pomysł na tę sagę zrodził się dużo wcześniej       
w Mińsku Mazowieckim, kiedy autorka, prowadząc 
sklepik obserwowała cukiernię swojej ciotki. Przez 
wiele lat przygotowywała się do napisania „Cukierni”, 
dużo czytała, notowała szczegóły z życia ludzi opisy-
wanej epoki, zapisywała sobie tzw. „smaczki”. Zdra-
dziła nam również, że obecnie pracuje nad powieścią 
pt. „Podróż do miasta świateł”, której pierwszy tom 
ukaże się w październiku.  

Pani Gutowska-Adamczyk ceni sobie anonimo-
wość, nie bywa w wielkim świecie. Czuje się kobietą 
szczęśliwą i spełnioną, która potrafiła pogodzić pasję  
z macierzyństwem. 

Spotkanie z autorką „Cukierni pod Amorem” zo-
stało gorąco przyjęte i przeżyte przez naszych Czytel-
ników. 

Powieść „Cukiernia pod Amorem” i inne tytuły 
Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk są dostępne          
w GBP i filiach. Zapraszamy do lektury. 

 
Maria Hareńczyk 

Dyrektor GBP 

Rzecznik Praw Konsumentów ostrzega 
 Nieznana osoba podająca się za pracownika Tauron posiadająca plakietkę pracownika tejże firmy bez okaza-

nia legitymacji służbowej i nalegała na okazanie ostatniej faktury za prąd informując  o konieczności podpisa-

nia nowej umowy sprzedaży prądu. W przedstawionych ofertach handlowych nie informowano o całkowitych 
kosztach zmiany sprzedawcy prądu oraz o dodatkowych opłatach i karach umownych skutkujących wzrostem 

rachunku za prąd. Osoby te również nie informowały konsumentów o przysługującym im prawie do odstąpie-

nia  od umowy. Zgodnie z obowiązującym prawem konsumenci, którzy zawierają umowę dotyczącą dostar-

czenia energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorcy mają prawo do odstąpienia od niej w ciągu 10 dni bez 
ponoszenia kosztów rozwiązania. W związku z takimi praktykami tut. Rzecznik Konsumentów zwraca się do 

mieszkańców o dogłębne analizowanie warunków przedstawionej umowy. W razie wątpliwości treść umowy 

można skonsultować w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bielsku-Białej 
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Jubileusz 120-lecia  
OSP Międzyrzecze Górne 

 
W dniu 9 czerwca 2012 r. od-

były się uroczyste obchody jubi-
leuszu 120-lecia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym. Obchody 
rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Marcina, w 
intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin. Po 
Mszy św. strażacy jednostki macierzystej, delegacje    
i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gmin Ja-
sienica, Jaworze oraz Czechowice-Dziedzice, a także 
zaproszeni goście przemaszerowali pod strażnicę 
OSP, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. W 
uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli m.in. 
posłowie na Sejm RP:  Małgorzata Pępek, Stanisław 
Szwed, Stanisław Pięta, Sławomir Kowalski oraz po-
słanka do Parlamentu Europejskiego Małgorzata 
Handzlik; radny Sejmiku Śląskiego Janusz Buzek; 
Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz radni Rady Po-
wiatu Bielskiego; Wójt Gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna oraz radni Rady Gminy Jasienica; przedstawi-
ciele władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP: członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Katowicach   dh Sławomir Bijak, Prezes 

Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Jan Cholewa, 
Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Adam Caputa, 
członkowie Zarządu Gminnego oraz komendanci 
ZOSP RP w Jasienicy; delegacje OSP Bronów, OSP 
Jaworze, OSP Ligota oraz wszystkich jednostek OSP 
z terenu gminy Jasienica; księża, sołtysi i rady sołec-
kie; delegacje międzyrzeckich organizacji społecz-
nych; zespoły artystyczne; sponsorzy; przedstawiciele 
mediów lokalnych; strażacy OSP MG oraz mieszkań-
cy Międzyrzecza       i regionu. 

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez ko-
mendanta gminnego Romana Marekwicę meldunku   
o gotowości pododdziałów do uroczystości. Meldunek 
przyjął dh Sławomir Bijak. Następnie przy dźwiękach 
hymnu państwowego wciągnięto na maszt biało-
czerwoną flagę. Przywitania gości dokonał prezes 
OSP Międzyrzecze Górne dh Krzysztof Wieczerzak, 

który przedstawił również krót-
ki rys historyczny oraz działal-
ność jednostki-jubilatki. Kolej-
nym punktem uroczystości były odznaczenia dla jed-
nostki OSP MG oraz strażaków: 
Odznaczenia otrzymali: 
- „Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego” - Ochotnicza Straż Pożarną      
w Międzyrzeczu Górnym, 
- medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: medal złoty 
dh Henryk Kozik; medal srebrny dh Bogdan Kucza 
oraz dh Rafał Pudełko; medal brązowy dh Leszek 
Mroczko, dh Tomasz Osuch, dh Edward Zipser oraz 
dh Paweł Czader,  
- odznakę "Strażak Wzorowy": dh Mirosław Krut-
nik oraz dh Rafał Ryszka,  
- medal „Za zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa 
Powiatu Bielskiego”: dh Kazimierz Zawiła, dh Józef 
Łopacki, dh Antoni Żur, dh Leopold Janik 
- odznakę „Za wysługę lat”: Jan Golicz - 65 lat, 
Władysław Golicz - 60 lat, Augustyn Bartoszek - 50 
lat, Otton Wiśnianski - 50 lat, Tadeusz Podstawny - 

50 lat, Michał Kulpa -45 lat, Mieczysław Indyka 45 
lat, Józef Wiśniański - 45 lat, Bronisław Wydra – 40 
lat, Ryszard Bebek – 40 lat, Stanisław Niemczyk – 40 
lat, Józef Wieczerzak – 40 lat, 
- odznaki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: od-
znaka srebrna - Rafał Pomper, odznaki brązowe: Se-
bastian Folek, Damian Wójcik, Jarosław Głowiak, 
Angelika Blachura, Łukasz Jędrzejko, Martyna Cza-
der, Monika Wieczerzak, 
- odznaczenia Polskiego Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów: jednostki OSP Międzyrzecze Górne 
na ręce Prezesa dh Krzysztofa Wieczerzaka, dh To-
masza Osuch. 
Po wręczeniu odznaczeń odbyło się ślubowanie Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, które młodzi druho-
wie złożyli na sztandar jednostki.  
 

Foto: Krzysztof Wydra 

Foto: Tomasz Urbaniec 
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Jubileusz 120-lecia  OSP Międzyrzecze Górne 
 
Po ślubowaniu przedstawicielka drużyny MDP dh 
Monika Wieczerzak wyrecytowała  wiersz „Przepis na 
strażaka”. 
W kolejnym punkcie obchodów głos zabrali zapro-
szeni goście: Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, 
dh Sławomir Bijak, st. bryg. Adam Caputa, parlamen-
tarzyści Małgorzata Pępek, Małgorzata Handzlik, Sta-
nisław Szwed, Stanisław Pięta, Sławomir Kowalski, 
Starosta Bielski Andrzej Płonka, radni Janusz Buzek 
oraz Artur Kalita, ks. Andrzej Dyczek oraz sołtys Ma-
ria Głuc-Mrzyk. We wszystkich wystąpieniach prze-
wijały się gratulacje dla strażaków z okazji jubileuszu, 
a także życzenia dalszej spokojnej i owocnej pracy na 
rzecz jednostki, sołectwa, gminy i regionu. Odczytano 
również listy gratulacyjne, nadesłane przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa 
Śląskiego Adama Matusiewicza, Prezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, posłankę 
Mirosławę Nykiel oraz senatora Rafała Muchackiego. 
Po wystąpieniach gości i odczytaniu listów gratula-
cyjnych głos zabrał Prezes OSP MG dh Krzysztof 
Wieczerzak, który podziękował za wszystkie gratula-
cje i życzenia skierowane do jednostki i strażaków. 
Przypomniał, że obchody jubileuszu składały się        
z kilku akcentów, obrazujących życie naszej jednost-
ki: 
 - kulturalno - społecznego, poprzez organizację wy-
stawy haftowanej repliki obrazu "Bitwa pod Grun-
waldem", 
- sportowo - pożarniczego, poprzez organizację zawo-
dów w stylu retro na Starej Prochowni, 
- uroczystego podsumowania w dniu 9 czerwca. 
Prezes jednostki przedstawił także najbliższe plany 
rozwoju bazy kulturalno-społecznej, przede wszyst-
kim kwestie rozbudowy remizy strażackiej oraz bu-

dowy bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej na Prochow-
ni. 
Na zakończenie wystąpienia Prezes OSP MG wręczył 
zaproszonym gościom, strażakom oraz delegacjom 
zaprzyjaźnionych jednostek okolicznościowe medale 
jubileuszowe. Po wręczeniu medali jubileuszowych 
złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości 
zamknięta została jej część oficjalna. 
W części artystycznej imprezy licznie zgromadzona 
publiczność gorąco oklaskiwała występujących arty-
stów. A było na co popatrzeć. Serie koncertów rozpo-
częła Orkiestra Dęta przy OSP Międzyrzecze Dolne. 
Kolejne koncerty to występ Damiana Holeckiego       
a następnie Zespołu Pieśni i Tańca "Bielsko". Po kon-
certach organizatorzy zaprosili wszystkich na festyn 
strażacki, który poprowadził zespół muzyczny "Prelu-
dium". Dzięki dobrej pogodzie i wspaniale bawiącym 
się gościom impreza trwała do białego rana. 
    Leszek Mroczko 

 
 

XXIV BIEG SZTAFETOWY IM. HALINY DZIDY 
 

W dniu 21 czerwca w Ma-
zańcowicach odbył się bieg szta-
fetowy upamiętniający śmierć 
Haliny Dzida podczas pożaru 
Rafinerii w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Co roku, po oddaniu 
hołdu przy grobie druhny,  mło-
dzież (chłopiec i dwie dziewczy-
ny) biegnie w sztafecie od domu 
Haliny do strażnicy OSP Mazań-
cowice. W tym roku wystarto-
wały trzy sztafety z naszej gmi-
ny. Pierwsze miejsce zdobyła 
sztafeta z Mazańcowic – Jakub 
Gawłowski, Karolina Górna, 
Dominika Świerkot; drugie z Ja-
sienicy – Szymon Stańczak, Monika Cholewa, Dorota Zielińska oraz trzecie miejsce z Łazów – Patryk Greń, Pa-
trycja Faruga, Kinga Suchy. Puchary i medale wręczyli: członek Zarządu Powiatowego  OSP Krzysztof Kuś, 
prezes  OSP Mazańcowice Tomasz Donocik oraz naczelnik OSP Mazańcowice Andrzej Stanco.  

Jarosław Kareta 

Foto: Krzysztof Wydra 
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Szkole  w Grodźcu minęło sto lat 
 

Jubileusze mają ten przywilej i urok, że prowo-
kują do wspomnień, a zwłaszcza gdy dotyczy to tak 
pięknego jubileuszu, jak stulecie szkoły. Tyle właśnie 
liczy sobie  Szkoła Podstawowa  w  Grodźcu.  

Jej budynek znają wszyscy mieszkańcy wsi. Usy-
tuowany w centrum, niedaleko parafialnego kościoła 
na stałe wpisał się w jej wizerunek. Dzień 31 maja 
2012 roku był dniem nie tylko rocznicy istnienia 
szkoły, ale także przekazania tej placówce sztandaru.  

Obchody jubileuszu trwały cały rok. W przeciągu 
tego czasu, szkoła była miejscem wydarzeń, które 
przypomniały nam jej początki oraz pokazały, jak 
ważne miejsce zajmowała i zajmuje w  sercach grodź-
czan. Nasi uczniowie poznali absolwentów, zaopie-
kowali się grobami byłych kierowników, usłyszeli hi-
storie o wydarzeniach sprzed lat, a także zobaczyli, jak 
zmieniała się szkoła i jej rola na przełomie lat.  Od 
maja 2011 roku odbywały się imprezy, spotkania         
i konkursy,  a ich zwieńczeniem była czwartkowa ga-
la.  

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji spo-
łeczności szkolnej w kościele parafialnym  pod we-
zwaniem św. Bartłomieja Apostoła, której przewodni-
czył ks. bp Tadeusz Rakoczy. W nabożeństwie 
uczestniczyli też: ks. bp Paweł Anweiler - zwierzch-
nik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, proboszcz 
parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Jawo-
rzu, były i obecny proboszcz parafii grodzieckiej oraz 
absolwenci. Obaj biskupi przekazali gratulacje i ży-
czenia z okazji tak pięknego jubileuszu. 

Po nabożeństwie ks. bp T. Rakoczy poświęcił  
sztandar szkoły, a następnie okazały pochód wszyst-
kich zebranych przy dźwiękach orkiestry pod kierun-
kiem Wincentego Świńczyka przemaszerował do bu-
dynku szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część ob-
chodów. Szczególny charakter tego wydarzenia 
uświetniła obecność  czterech pocztów sztandarowych 
ze szkół  Gminy Jasienica. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 
Krystyna Pniewska powitała   przybyłych na 100 -
lecie  gości. Byli to: Wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, który objął honorowy patronat nad imprezą, 
kapłani odprawiający Mszę świętą, Poseł na Sejm RP 
oraz absolwent tutejszej szkoły -  Stanisław Szwed, 
radny Sejmiku Województwa Śląskiego - Janusz Bu-
zek, członek Zarządu Powiatu Bielskiego - Renata 
Franasiuk; radny Rady Powiatu Bielskiego, absol-
went - Józef Herzyk, radni Rady Gminy Jasienica      
i przewodniczący - Jerzy Czudek, Wicewójt Gminy 
Jasienica - Krzysztof Wieczerzak, Dyrektor GZOSiP 
- Urszula Bujok,  Dyrektor GOK w Jasienicy - 
Agnieszka Bronowska, Dyrektor WORD w Bielsku- 
Białej - Edward Płonka, z-ca prezesa ZNP - Gabrie-
la Herzyk, dyrektorzy placówek oświatowych z tere-
nu Gminy Jasienica, byli dyrektorzy oraz pracownicy 
szkoły w Grodźcu, przedstawiciele lokalnych władz    
i instytucji kulturalno – oświatowych działających na 
terenie Grodźca, redaktorzy lokalnej prasy, przewod-
niczący Rad Rodziców i rodzice, fundatorzy sztanda-
ru, sponsorzy i przyjaciele szkoły, mieszkańcy wsi 
oraz  obecni pracownicy placówki.  

Po przywitaniu nastąpiło przekazanie sztandaru  
przez Radę Rodziców na ręce dyrektora szkoły, która  
powierzyła ten symbol godności i powinności 

uczniowskiej przedstawicielom klas. Złożyli oni uro-
czyste ślubowanie. 

Następnie fundatorzy sztandaru dokonali symbo-
licznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Dy-
rektor wręczyła cegiełki wraz z podziękowaniami od 
społeczności szkolnej. „Czasem wdzięczność trudno 
jest ubrać w słowa… wtedy proste dziękuję zawiera 
wszystko co chcemy wyrazić” - takie słowa skierowa-
no do fundatorów: Wójta Gminy Jasienica, Rady 
Gminy Jasienica, Posła na Sejm RP - St. Szweda, 
mieszkańców wsi Grodziec, radnego Powiatu Biel-
skiego - J. Herzyka, prezesa „Ustronianki” - M. Boż-
ka, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ Zwycięstwo” 
w Jasienicy, Banku Spółdzielczego w Jasienicy, An-
drzeja i Rafała Jucha z Grodźca, Jadwigi i Józefa 
Szczypków z Grodźca, Zofii i Konrada Szczypków    
z Grodźca, Marii i Stanisława Pieczora z Grodźca, 
Anny i Mariana Kuźmińskich – firma POL-TOR        
z Pakosławic, Bogusława Pniewskiego z Bielowicka. 

W kolejnej części wysłuchaliśmy wystąpienia dy-
rektor K. Pniewskiej, która mówiła nie tylko o 100 – 
letniej historii obecnej szkoły, ale  przypomniała też   
o prawie 400-letnich tradycjach oświatowych w Gro-
dźcu. Podkreśliła nowoczesność placówki, która spla-
ta się z  historią oraz jej oświatową i kulturalno – 
sportową rolę, jaką obecnie odgrywa w życiu wsi. 
Szkoła to nie mury – tylko ludzie, którzy tworzą jej hi-
storię. To 14 kierowników i dyrektorów, którym przy-
szło w różnych czasach i warunkach kierować pla-
cówką, to pedagodzy, którzy z entuzjazmem i pasją 
wychowywali młode pokolenia, to pracownicy obsługi, 
to prawie dwa tysiące absolwentów, którzy są najlep-
szymi ambasadorami tej placówki. Jesteśmy dumni, że 
można ich spotkać w różnych zakątkach kraju i świa-
ta, że zajmują ważne stanowiska na szczeblu pań-
stwowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym,        
w urzędach, zakładach pracy, spółkach. Są kapłanami 
i nauczycielami, pełnią rolę lokalnych liderów. Mają 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sztu-
ki. 

Pragnąc uhonorować instytucje, firmy i osoby 

prywatne dyrektor szkoły wręczyła okolicznościowe 
statuetki wyrażające wdzięczność za przychylność, 
wsparcie i okazaną pomoc. Otrzymali je: Wójt Gminy 
Jasienica – J. Pierzyna, Rada Gminy Jasienica, Poseł 
na Sejm RP – S. Szwed,  ks. Andrzej Szczepaniak, ks. 
kanonik Gerard Kurpas, Komitet Rodzicielski i Rada 
Rodziców przy ZSP w Grodźcu,  

str. 12 
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Szkole  w Grodźcu minęło sto lat 
 
Dyrektor GZOSiP   w Jasienicy – U. Bujok,  WORD 
w Bielsku -  Białej, GOK w Jasienicy, sołtys i Rada 
Sołecka w Grodźcu, OSP w Grodźcu, BS w Jasienicy, 
prezes  „Ustronianki”, Andrzej i Rafał Jucha, Piotr Py-
tel i Krzysztof Kajor, Jadwiga i Józef Szczypkowie. 

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali 
specjalnie przygotowany na tę okazję program arty-
styczny. W  niebanalnej formie,  z humorem przeka-
zywał wiedzę o historii placówki, a także prezentował 
zdolności i umiejętności, które zdobyły dzieci w dzia-
łających przy szkole klubie łuczniczym, zespole ta-
necznym i wokalnym.  

Występ artystyczny był przeplatany piosenkami  
w wykonaniu młodych artystów, którzy zaprezento-
wali bardzo rozległy repertuar, a nastrój piosenek 
wprowadzał słuchaczy  w atmosferę kolejnych części 
programu. Okolicznościowe teksty, układy choreogra-
ficzne emanowały radością i z lekkim przymrużeniem 
oka ukazywały realia uczniowskiego losu. Perfekcja 
wykonania, dynamizm młodych artystów oraz ich wy-
sokie umiejętności zyskały aplauz publiczności. Nie-
zwykłą atmosferę i nastrój tworzyła również finezyjna  
i niepowtarzalna dekoracja całej szkoły nawiązująca 
do  100- letniej Jubilatki. 

Po  popisie uczniów, głos zabrali goście: Wójt 
Gminy Jasienica – J. Pierzyna wraz z Przewodniczą-
cym Rady Gminy , Poseł na Sejm RP – S. Szwed, 
radny Powiatu Bielskiego – J. Herzyk, członek Zarzą-
du Powiatu Bielskiego – R. Franasiuk, Przewodniczą-
cy Komisji Kultury i Oświaty – J. Batelt i radny A Ka-
lita, Dyrektor WORD – E. Płonka, Przewodnicząca 
Rady Rodziców – M. Smela, prezes „ Ustronianki” – 
M. Bożek, przedstawiciel Instytutu ZZD Grodziec – I. 
Skrzyżala, z-ca prezesa ZNP –  G. Herzyk, J. Bujok- 
syn byłego kierownika szkoły. Serdeczne gratulacje i 
życzenia dalszych sukcesów przesłała  nam Posłanka 
do Parlamentu Europejskiego M. Handzlik, Poseł na 
Sejm – S. Kowalski, Kurator Śląskiego Kuratorium 
Oświaty w Katowicach – S. Faber , Dyrektor GBP w 
Jasienicy – M. Hareńczyk .  

Po zakończeniu wystąpień dyrektor szkoły wyra-
ziła wdzięczność wszystkim przemawiającym za za-
warte w wypowiedziach spostrzeżenia, przemyślenia, 
refleksje oraz życzenia. Podziękowała również 
wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i ad-
ministracji, uczniom, rodzicom i mieszkańcom wsi 
oraz Wójtowi i Radzie Gminy Jasienica, wszystkim 
fundatorom sztandaru, panom: Michałowi Bożkowi, 
Piotrowi Pytlowi i Krzysztofowi Kajorowi, Józefowi 

Szczypce, ks. Andrzejowi Szczepaniakowi, pocztom 
sztandarowym, orkiestrze dętej oraz członkom OSP w 
Grodźcu, za wszelką pomoc w organizacji i uświet-
nieniu tej uroczystości. Na pamiątkę gościom poda-
rowano teczkę pamiątkową, która zawierała film ob-
razujący historię szkoły oraz folder przedstawiający 
szkołę „dawniej i dziś”. 

 Na zakończenie dyrektor zaprosiła wszystkich do 
zamieszczania swoich wpisów w „Księdze pamiątko-
wej”,  zwiedzania szkoły oraz obejrzenia przygotowa-
nej specjalnie wystawy, na której zaprezentowano ar-
chiwalne materiały związane z placówką. Szczegól-
nym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się 
stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż 
wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart po-
żółkłych dzienników, oglądanie zdjęć koleżanek i ko-
legów z klasy, zdjęć z wycieczek, przypominanie so-
bie nazwisk nauczycieli. „Podróż sentymentalną w 
przeszłość” uzupełniła  projekcja filmu   pt. Nowocze-
sna szkoła z tradycjami związanego z dziejami tej pla-
cówki.  

Zaproszeni goście udali się na skromny poczęstu-
nek, a dzięki hojności pana M. Bożka i rodziców 
można było wypić ciepłe i zimne napoje ze słodko-
ściami.  

 To niecodzienne święto  było wspaniałą okazją do 
wielu rozmów, powrotów do przeszłości, wzruszeń, 
zadumy, refleksji i przywołania wspomnień.  Miało 
charakter szczególnie podniosły i historyczny. Łączyło 
w sobie już zapisaną kartę 100-letnich wydarzeń z ży-
cia szkoły i rozpoczyna nową – następnego stulecia.   

     Organizatorzy

 

Szport, szport, szport!(ciąg dalszy) 
 

dresu wskakujóm, fryzure po czeskij Pale-
cie na głowie majóm, szampón kupujóm 
Loreal, myjóm sie mydłym Palmolive, 
szminka z Avonu i ćwiczóm. No i co tu go-
dać, mómy starki w wydaniu miyndzynaro-
dowym, ale żodyn im starko nie łopowoży 
sie powiedzieć, dyć im moc roków ubyło – 
dziynki tym ćwiyczynióm. Bo szport to 
zdrowi, kożdy to powiy, bo w zdrowym ciele 
zdrowy duch. 
A tym, co to awansowali do tej IV Ligi kibice 
takóm pieśniczke dedykujóm: 
1. Drzewiarz, Drzewiarz, Josiynica 

mecz, mecz sie zaczyna 
nasi piyknie nóm zagrajóm 
radość wszystkim zawsze dajóm. 
 
ref: Hej, hej, hej piłkorze 
zagrejcie jak sie noleży 
żeby piłka sie kulała 
i do bramki gol, gol, gol 
2. Niech wóm szczyńści dopisuje 
kożdy kibic sie raduje, 
że w piłke grać poradzicie 
i że punkty zdobędziecie. 
 ref: Hej, hej, hej ... 

3. A jakby sie tak zdarzyło 
coby sie wóm nie szczyńściło 
to łucieche policzymy 
i na swoi zaś wyndymy 
ref: Hej, hej, hej ... 
 
A teraz przed nami feryje, życzymy Wóm 
żeby jyny była pogoda, coby nasze dziec-
ka, a wnuki mógły sie cieszyć, a my starsi 
na jaki wczasy abo wycieczke pojechać i 
połoglóndać konsek świata. 

J. N. Josiyniczanin
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KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY! 
W dniu 14 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina miało miejsce 
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pn. „Bielska 
Kraina w obiektywie”. Prace zgłaszane zostały           
w dwóch kategoriach: Natura oraz Rybactwo.               
W konkursie wzięło udział łącznie 25 osób, które na-
desłały w sumie 83 prace konkursowe.  

Komisja konkursu składająca się z 4 osób miała 
przed sobą nie lada wyzwanie, by wśród wszystkich 
nadesłanych prac wybrać te najciekawsze. W składzie 
komisji zasiedli: 

♦ Zdzisław Bylok - Przewodniczący Komisji - Pre-
zes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Biel-
ska Kraina 

♦ Dawid Jurczyk - Członek Komisji - pracownik 
Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 

♦ Mariusz Wysłych - Członek Komisji - przedstawi-
ciel Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

♦ Sławomir Lewczak - Członek Komisji - Redaktor 
Naczelny Biuletynu Gminnego w Bestwinie. 

W konkursie w każdej z kategorii Komisja Konkursu 
przyznała po trzy nagrody.  

W kategorii NATURA pierwsze miejsce zajęła Ga-
briela Jamrozińska z Grodźca z fotografią „Czerwony 
Baron Natury”, drugie Dawid Bąk z Czechowic-
Dziedzic z fotografią: „Jesienny Poranek”, a trzecie 

Łukasz Stanclik z Kaniowa z fotografią: „Mondra-
szek”. 

W kategorii RYBACTWO pierwsze miejsce zajęła 

Kira Krzesłowska z Bielska-Białej z fotografią: „PZW 
Jasienica”, drugie Rafał Nikiel z Jaworza z fotografią 
„Oko w oko z królem górskich potoków”, a trzecie 
Grzegorz Pastwa z Jasienicy za fotografię „Na sta-
wach 2”. 

Wszystkim uczestnikom konkursu biorącym udział 
w konkursie serdecznie dziękujemy za nadesłanie 
zdjęć, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

LGR Bielska Kraina 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 
Serdeczne podziękowania za okazane wyrazy współczucia, zamówione intencje 
mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebo-

wej naszego ukochanego Brata 

śp. Andrzeja Macura 
Proboszczowi parafii w Bielowicku ks. Bogdanowi Biel, 

organiście Panu Józefowi Ryrych, 
Zakładowi Pogrzebowemu Pana Aleksandra Szymali 

strażakom OSP Łazy, delegacjom, krewnym, znajomym, sąsiadom  
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składają siostry z rodzinami 
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Wójt Gminy Jasienica  
oraz  

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
 

 zapraszają na imprezę plenerową 
 

 
 

21,22 lipca 2012r. 

Amfiteatr „Drzewiarz” w Jasienicy 
 

Program imprezy: 
Sobota 21.07.2012r. 

1330 mecz:  „Halniak” Maków Podhalański -  „Drzewiarz” 
Jasienica   

1530 występ Zespołu Regionalnego „Grodźczanie” 

1550 występ Orkiestry Dętej z Jasienicy 

1620  występ Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka” 

1650 pokaz sprawności bojowej żaków 4-6 lat z terenu 
Gminy Jasienica 

1720 uroczyste otwarcie imprezy 

1730  wieczór muzyczno-taneczny: 

 • koncert Orkiestry Dętej z Wilamowic 
(www.orkiestra-wilamowice.freehost.pl) 

• koncert zespołu „PropaBanda” 
(www.propabanda.pl) 

• zabawa taneczna z zespołem „Accord” 

200 koniec imprezy 

  

 Niedziela 22.07.2012r. 

1300 
 

mecz towarzyski Oldboye „Drzewiarz” 
Jasienica 

1500   występ Zespołu Śpiewaczego ”Echo Bielowicka” 

1530 występ Orkiestry Dętej z Międzyrzecza Dolnego 

1600 występ Zespołu Regionalnego 
„Międzyrzeczanie” 

1630 pokaz tańca towarzyskiego - salsa 

 1700 mini kabareton: 

 • Kabaret „Słoiczek po cukrze”  
(www.sloiczekpocukrze.pl) 

• Kabaret  „Smile”  (www.smile.art.pl) 

1930 koncert Tomasza Madzi - półfinalisty ostatniej 
edycji  programu „Must be the Music” 

2000 zabawa taneczna z zespołem „Preludium” 

      2400          koniec imprezy 
W trakcie imprezy wiele atrakcji m.in.  ogród zabaw dla dzieci, 
konkursy oraz wystawa prac plastycznych 
 

Wstęp wolny ! 

PROPABANDA 

Cygańskie klimaty i słowiańska dusza spotykają się w jednym 
muzycznym projekcie PropaBanda. Słowiańskość i tutejszość 
są wspólnym mianownikiem wszystkich poszukiwań tego 
zespołu, który przywołuje na swoich koncertach klimat 
kojarzący się z filmami Emila Kusturicy. W muzyce 
PropaBandy spotykają się elementy polskie, słowackie, 
węgierskie, rumuńskie, ukraińskie i wiele innych. 
Świadomi własnych korzeni, zawieszeni między współ-
czesnością i tradycją czerpiemy dźwięki z naszych głów…   
Skład zespołu: Justyna Jary – wokal, Marcin Maroszek - 
akordeon, wokal, Bartek Pydynkowski – gitara, Wojtek 
Gumiński – bas, Paweł  Maruszak – bębny, Bartosz 
Smorągiewicz – sax                (www.propabanda.pl) 
 

Tomasz Madzia z Jasienicy 
 

Jest utalentowanym gitarzystą, 
pochodzi z Jasienicy. Wystąpił  
w ostatniej edycji programu Must 
Be The Music i dostał się do 
półfinału. 
Sam o sobie…Jestem 16-letnim 
chłopakiem, który pragnie wkraść 
się w Wasze serca muzyczne        
i zawładnąć Wami! 
A tak na poważnie to gram na 
gitarze od prawie 3 lat i chciałbym 
się Wam pochwalić swoimi 
umiejętnościami… 
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21,22 lipca 2012r.   Amfiteatr „Drzewiarz” w Jasienicy 
 

 

ORKIESTRA DĘTA Z WILAMOWIC  (www.orkiestra-wilamowice.freehost.pl) 

Początki powstania Orkiestry sięgają 1890 roku gdzie Józef Foks - 
miejscowy organista, rozpoczyna nauczanie gry na instrumentach 
pierwszych uczniów. Powstaje Orkiestra Dęta, która służyła miejsco-
wej ludności, uświetniała uroczystości państwowe i kościelne. Od 
1989 następuje odrodzenie orkiestry, która przechodzi pod skrzydła 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Naukę rozpoczyna młoda 
grupa osób, a orkiestrę prowadzi kapelmistrz Józef Mika. W krótkim 
czasie Orkiestra zaczyna odnosić sukcesy na różnych konkursach i 
przeglądach, kwalifikując się już w 1995 roku na XIII Ogólnopolski Fe-
stiwal Orkiestr OSP w Chodzieży. Od tego czasu uczestniczy we 
wszystkich Festiwalach. W roku 2001 po Ogólnopolskim Festiwalu 
Orkiestr OSP w Połczynie Zdroju, następuje zmiana na stanowisku 

kapelmistrza. Pałeczkę dyrygenta przejmuje doświadczony muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, mgr Mariusz Płonka. Pod 
jego kierownictwem wzrasta poziom gry w Orkiestrze, przychodzą pierwsze poważne sukcesy. Czołowe miejsca na wszystkich szcze-
blach przeglądów, aż do zdobycia Grand Prix i I miejsce na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Warszawie (2003r) i 
po raz kolejny na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Krynicy-Zdroju (2007r). Orkiestra ma wiele osiągnięć na szczeblu 
nie tylko wojewódzkim ale i krajowym. 

 

KABARET SŁOICZEK PO CUKRZE    
(www.sloiczekpocukrze.pl) 

Kabaret Słoiczek po Cukrze jest prawdopodobnie najładniejszym kabare-
tem na świecie. Tworzą go wyłącznie kobiety, dlatego jest tak wyjątkowy. 
Jednak ten, kto myśli, że kobiety to „słaba płeć”, nigdy nie widział Słoiczka 
po Cukrze w akcji. Dojrzały humor, znakomite aktorstwo, codzienność w 
krzywym zwierciadle, radość i energia, a do tego piękno, refleksja, spo-
strzegawczość i inteligencja sprawiają, że widz doskonale spędza z nami 
czas. Zapraszamy na dużą dawkę świetnej zabawy z puentą.  
Ostatnie osiągnięcia: 
- 2009 udział w kabaretonie w Koszalinie, realizacja TVP2  
- 2009 udział w programie Zielonogórska Noc Kabaretowa "Kabaretobranie", Polsat  
- 2010-2011 udział w cyklicznym programie Kabaretowy Klub Dwójki, TVP2  
- 2010 udział w kabaretonie podczas festiwalu Top Trendy, Polsat  
- 2010 prowadzenie Sopockiej Nocy Kabaretowej - Magda Mleczak  i Piotr Bałtroczyk, Polsat 
- 2010 "Lubuskie warte zachodu" - Dni Województwa Lubuskiego,   realizacja TVP2 
 

KABARET SMILE   (www.smile.art.pl) 

Kabaret Smile, działa od roku 2003 i coraz śmielej 
stawia kroki na polskiej scenie kabaretowej. Podbija-
jąc serca publiczności między innymi dzięki takim po-
staciom scenicznym jak "Pan Stanisław". Ich skecze 

opowiadają nie tylko o sprawach przyziemnych, takich jak przejażdżka autosto-
pem, balkonowa rozmowa dwóch kolegów czy zwykłe pożegnanie  w przedpo-
koju po rodzinnej imprezie, ale także o ważnych życiowych decyzjach, jak cho-
ciażby zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Bardzo mocną stroną  „Smajli” jest 
piosenka kabaretowa. 
Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat 
• 2008 - Grand Prix i nagroda publiczności na Festiwalu "Wawka"                  

w Warszawie 
• 2008 - nagroda publiczności na XXIV Przeglądzie Kabaretowym PaKA       

w Krakowie 
• 2010 - pierwsze miejsce i tytuł "Debeściaka" w IX Dąbrowskiej Ściemie Ka-

baretowej 
• 2011 - pierwsze miejsce i nagroda publiczności na XVI Rybnickiej Jesieni 

Kabaretowej "Ryjek" 
Skład: Andrzej Mierzejewski aka Duffy; Michał Kincel aka Kinio,  Paweł Szwaj-
gier aka Szfagier, Kamil Sochalski aka Kamil - akustyk grupy. 
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Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 
– nasi pacjenci są w dobrych rękach 

 

Artykuł rozpoczyna cykl, który będzie poświęcony 
opiece zdrowotnej realizowanej przez Samodzielny 
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. Pra-
gniemy mieszkańcom Gminy Jasienica przybliżyć or-
ganizację i funkcjonowanie służby zdrowia na terenie 
naszej gminy.  

Podstawowym przedmiotem działalności Samo-
dzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej       
w Jasienicy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych    
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki 
specjalistycznej oraz diagnostyki. Na terenie Gminy 
Jasienica funkcjonuje 5 Ośrodków Zdrowia. Ośrodek 
Zdrowia w Jasienicy - jako ośrodek wiodący, Ośrodek 
Zdrowia w Międzyrzeczu, Mazańcowicach, Rudzicy 
oraz Grodźcu.  
Ośrodek Zdrowia w Jasienicy jest Ośrodkiem wio-
dącym, który, jest czynny od poniedziałku do piąt-
ku  w godzinach od 800 do 1800. Wszelkie informa-
cje oraz rejestracja pacjentów pod numerem tele-
fonu   33 815 38 25. 
W ramach Ośrodka funkcjonuje: 
1. Poradnia dla dzieci oraz dorosłych, w której 

przyjmują lekarze: 
dr n. med. Tomasz Hajzler – specjalista pediatra, 
lek. med. specjalista medycyny rodzinnej - Elżbie-
ta Madej Józefacka, 
lek. med w trakcie specjalizacji z medycyny ro-
dzinnej – Jacek Raszka. 

2. Laboratorium analityczne, w którym pobieranie 
materiału do badań odbywa się od poniedziałku do 
piątku w godz.: 8

00
 – 9

00
. Poziom cukru w naszych 

ośrodkach można zbadać w godzinach pracy.  
3. Pracownia USG z nowoczesnym aparatem USG - 

rejestracja telefoniczna 33 8153825 
W pracowni USG wykonujemy: 
• badanie USG jamy brzusznej dorosłym oraz 

dzieciom (badanie jamy brzusznej ze skierowa-
niem od lekarza w ramach kontraktu z NFZ – 
bezpłatne).  

• USG tarczycy,  
• oraz w ramach Poradni Chirurgii Urazowo-

Ortopedczynej Pan doktor Artur Sczesny lekarz 
specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii 
wykonuje USG stawów oraz bioderek u dzieci.  

4. Pracownia spirometryczna – wykonuje badania na 
potrzeby Poradni Pulmonologicznej.  

5.  Pracownia RTG wykonujemy zdjęcia RTG na po-
trzeby podstawowej opieki zdrowotnej oraz spe-
cjalistycznej.  

6.   Poradnie specjalistyczne: 
• kardiologiczna, 
• pulmonologiczna, 
• otolaryngologiczna, 
• chirurgia urazowo-ortopedyczna 
• neurologia 
• okulistyczna 

Pacjenci chcąc dostać się do Poradni specjalistycz-
nej, muszą zgłosić się w Rejestracji Ośrodka Zdrowia 
w Jasienicy ze skierowaniem w celu umówienia ter-
minu wizyty.  

Wszelkie informacje na temat poradni są również 
udzielane telefonicznie pod nr tel. 33 815 38 25 

Poradnia rehabilitacyjna wraz z fizjoterapią. 
W chwili obecnej przy współudziale środków z Gminy 
Jasienica wykonaliśmy remont pomieszczeń rehabili-
tacji. W wyniku czego pozyskaliśmy dodatkowe po-
mieszczenie, co poprawiło komfort pacjentów oraz 
miało wpływ na zmniejszenie kolejek pacjentów 
oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne. 

 str. 17 
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„Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 
– nasi pacjenci są w dobrych rękach” 

 

Gmina Jasienica sfinansowała także zakup nowo-
czesnego sprzętu rehabilitacyjnego - MAGNER 
PLUS. Zabiegi realizowane za pomocą tego urządze-
nia pomagają łagodzić stany zapalne, uszkodzenia 
urazowe, zwyrodnienia oraz ogólną regenerację,.  

Nasz ośrodek realizuje również pielęgniarską 
opiekę długoterminową w ramach umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia – szczegóły na temat pracy 
pielęgniarek opieki długoterminowej w kolejnych ar-
tykułach.  

W miesiącu maju 
zakupiliśmy 12-ka-
nałowe EKG – urzą-
dzenie to zwiększa 
możliwości analizy 
EKG, co z kolei daje 
dużo pełniejszą in-
formację lekarzowi   
o stanie pacjenta.  
W najbliższych mie-
siącach zamierzamy 

dokonać modernizacji pracowni RTG oraz zakupu 
nowoczesnego aparatu USG.  
Pragnieniem aby diagnostyka oraz dostępność do tych 
świadczeń w naszym Zakładzie była na jak 
najwyższym poziomie.  

W najbliższych miesią-
cach będzie uruchamia 
Poradnia Medycyny Pra-
cy.  
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
naszej gminy do korzysta-
nia ze świadczeń zdro-
wotnych w naszych pla-
cówkach. 
Zapewniamy opiekę me-
dyczną realizowaną przez 
wysoce wykwalifikowaną 
kadrę lekarską oraz pielę-
gniarską. 
Natomiast za pomoc fi-
nansową i zaangażowanie 
Kierownik Zakładu wraz 
całym personelom pragnie 
serdecznie podziękować Panu Wójtowi Januszowi Pie-
rzynie oraz Radzie Gminy Jasienica.  
W kolejnym artykule przybliżymy Państwu Ośrodek 
Zdrowia w Rudzicy oraz Poradnie Specjalistyczne. 

Kierownik SGZOZ w Jasienicy 
Katarzyna Sauć-Kania 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Jasienicy 

zaprasza osoby z rocznika 1977, 
1972, 1967, 1962, 1957, 

u których nie została dotychczas rozpo-

znana choroba układu krążenia do zgło-

szenia się w naszych Ośrodkach Zdrowia. 

Ośrodki realizują program profilaktyki 

chorób układu krążenia, który jest finan-

sowany ze środków NFZ .  

W ramach programu wykonywane są m.in.  

• określenie BMI.  
• pomiar ciśnienia,  
• badanie biochemiczne krwi. 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości 

pacjent kierowany jest na dalsza diagno-

stykę.  
Szczegółowych informacji na temat  

programu udziela:  

pani Bronisława Małysz – pielęgniarka 

oraz  pani Władysława Gańczarczyk- pie-

lęgniarka środowiskowa  

– nr telefonu 33 8153825. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Rodzicom uczniów 

Szkoły Podstawowej  
w Świętoszówce 

i Szkoły Filialnej w Łazach 
za współpracę w roku szkolnym 

2011/12, wsparcie i pomoc                      
w organizowanych uroczystościach  
i imprezach szkolnych oraz środo-

wiskowych. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rada Pedagogiczna oraz Dyrektor Szkoły  
Podstawowej w Świętoszówce. 
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DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE LANDEK 
 

1 czerwca w sołectwie Landek odbył się 
II Dzień Dziecka pod hasłem „NA 
SPORTOWO”. Program imprezy 
przygotowany był dla dzieci z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy, 
mieszkańców gminy i zespołów biorących 
udział w rozgrywkach piłki nożnej. 

Głównym punktem programu, który 
rozpoczynał imprezę były zawody sportowe 
w piłce nożnej odbywające się pomiędzy 
klubami sportowymi           z naszej okolicy. 
Niestety, ale pogoda w tym dniu nie dopisała 
i Dzień Dziecka musiał się odbyć w dwóch 
miejscach równocześnie. W Landeku odbył 
się turniej piłki nożnej, a w szkole 
podstawowej w Iłownicy odbyły się pokazy 

Ratownictwa Górskiego i były omawiane 
zasady bezpiecznego poruszania się po 
górskich trasach. 

Organizatorzy, czyli Mieszkańcy 
Landeku, KS Spójnia Landek, KGW 
Landek, i Rada Sołecka mają nadzieje, że w 
przyszłym roku pogoda będzie 
korzystniejsza. 

 Całą imprezę od strony kulinarnej 
uświetniły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Landeku przygotowując swe 
słynne gofry i co nie co z grilla.  

Zabawa z podkładem muzycznym 
dostarczyła wiele atrakcji i radosnych 
przeżyć. 

Dzień Dziecka zakończył się 

podsumowaniem wyników, wręczeniem nagród i dyplomów dla 
najlepszych zespołów.  
A oto klasyfikacja końcowa: 
1 miejsce - LKS Drzewiarz Jasienica 
2 miejsce – KS Międzyrzecze 
3 miejsce – KS Spójnia Landek 
4 miejsce – LKS Zamek Grodziec Śląski 
5 miejsce – LKS Zapora Wapienica 
6 miejsce – LKS Mazańcowice 

Mateusz Kohut 

 

 
 

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy 

oraz Rada Rodziców   Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy 

składa serdeczne podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do zorganizowania 

PIKNIKU RODZINNEGO   

w dniu 09.06.2012 r., z której cały dochód przeznaczony jest na potrzeby szkoły. 

Szczególne podziękowania kierujemy do: 

- organizacji KGW w Iłownicy, 

- organizacji OSP w Iłownicy, 

- organizacji OSP Roztropice, 

- Kierownictwa sklepu EMI w Landeku, 

- Pana Krzysztofa Pisarek – kierownika sklepu w Iłownicy, 

- Pana Krzysztofa Kocurka – kierownika sklepu w Iłownicy, 

- Pana Sebastiana Tolasz, 

oraz rodziców i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy                

w przygotowaniach tego festynu. 
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Pola Nadziei 2012 
 

Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży 
na potrzeby cierpiących, pozyskiwanie funduszy na 
potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei opieki ho-
spicyjnej w społeczeństwie. 

W tym roku szkolnym Gimnazjum im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego  w Mazańcowicach po raz         
6 przyłączyło się do akcji Pola Nadziei. W ramach 
kampanii przeprowadzono dwie kwesty w sklepach na 
terenie Mazańcowic  i Międzyrzecza (,,Piekarnia Kry-
sta” oraz sklepy: ,,Dorota”, ,,Groszek” i ,,Lewiatan”). 
Na zakończenie akcji młodzież gimnazjum rozdawała 
żonkile – symbol akcji, przed kościołami katolickimi i 
ewangelickim w Mazańcowicach i Międzyrzeczu. 

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu 54 uczniów 
(27 % wszystkich uczniów szkoły) i nauczycieli łącz-
ny dochód z przeprowadzonych akcji wyniósł:   
5225,56 zł.  

Zebrane pieniądze zostały przekazane na budowę 
Stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli 
tegoroczną akcję –dziękujemy! 

 
Koordynatorzy akcji: Jolanta Klisz,  

Renata Łopatecka-Osierda,  

Katarzyna Piszczek

 
 

ZMIEŃMY MODĘ NA KIBICA,  
NIECH POSTAWĄ SWĄ ZACHWYCA! 

 
Wielkie odliczanie do EURO 2012 rozpoczęło się 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy już w 
maju. Każdego dnia, (aż do rozpoczęcia rozgrywek 
piłkarskich) na korytarzu młodszej grupy wiekowej 
zmieniała się biało-czerwona cyfra, informująca ile 
dni dzieli nas od tego wielkiego sportowego wydarze-
nia. Pamiętając jednak o tym, jak ważne są zasady fair 
play podczas rozgrywek sportowych, a także rozpo-
czynając modę na kibica, który postawą swą zachwy-
ca. 30 maja zorganizowany został w naszej szkole 
„Dzień Kulturalnego Kibica”. Oprócz odczytania Ko-
deksu Fair Play i oglądania teledysku, na którym nasi 
uczniowie wykazywali się sportowymi talentami, 
wśród biało-czerwonych strojów i powiewających na 
widowni szalików i flag uczniowie młodszych klas 
mogli przypomnieć wszystkim, jak ważny jest sport    
i gimnastyka, dla każdego dużego  i małego smyka!     

  Drugą częścią zorganizowanej akademii było 
przedstawienie „Kopciuszek na sportowo” przygoto-
wane przez nauczycieli, dla wszystkich uczniów         

z okazji Dnia Dziecka. Sportowy  Kopciuszek – jak 
się okazało stał się prawdziwym hitem, a nasi nauczy-
ciele doskonale sprawdzili się w roli aktorów. Ach! Co 
to była za atrakcja zobaczyć Księciunia w koronie 
(który na co dzień jest panem    z angielskiego) Maco-
chę, która tym razem nie była polonistką lecz matką 
dwóch sióstr Kopciuszka (pań   z kl I i II), które         
w szlafrokach i papilotach objadały się pysznościami  
i leniuchowały przed telewizorem! Albo giermka, któ-
ry wyjątkowo nie mówił po angielsku! Czy też Kop-
ciuszka, (wych. kl. III) który oczarował księcia swoim 
sportowym talentem i pięknym tańcem! Lub na koniec 
ks. Jarka jako trenera fitness, który najbardziej chyba 
wszystkich zaskoczył swoją sportową kondycją i nie 
lada odwagą! Całe przedstawienie było wielką niespo-
dzianką dla wszystkich uczniów kl. I-VI i na pewno na 
długo pozostanie w ich pamięci! 

ZSP Jasienica

 
PIŁKA JEST OKRĄGŁA A BRAMKI SĄ DWIE 

 
  

     W poniedziałek, 25.06.2012 roku na terenie ru-
dzickiego obiektu sportowego „Orlik 2012” odbył 
się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Jasienica. Do niezwykle emocjonującej rywa-
lizacji przystąpiło sześć drużyn - po dwie  z Jasie-
nicy, Jaworza oraz Rudzicy.  Przez kilka godzin 
zmagania piłkarzy bacznie obserwowała spora 
grupa oddanych kibiców, która głośno  dopingo-
wała swoje zespoły. Warto wspomnieć, iż mimo 
niesprzyjających warunków pogodowych, zgro-
madzona na trybunach młodzież podziwiała wy-
jątkowy sportowy spektakl.  Doskonała organiza-

cja i  wsparcie fanów sprawiły, że na boisku wy-
tworzył się klimat prawdziwej, zdrowej rywaliza-
cji. Ostatecznie na I miejscu uplasowała się dru-
żyna z Jaworza, natomiast  II i III wywalczyły ze-
społy z Jasienicy.     
     Fundatorem nagród w turnieju był Wójt Gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna.  

Wszystkim przybyłym do Rudzicy sportow-
com dziękujemy za wspólnie spędzony czas i ży-
czymy kolejnych sportowych sukcesów!  

 
Ola Szcząchor 



20  lipiec 2012 

WĘDKARSKI  PIKNIK 
 

19 maja 2012 r. na stawach wędkarskich w Bierach 

należących do Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 

w Jasienicy, po raz ósmy spotkali się młodzi pasjonaci 

wędkarstwa. Reprezentowali oni  koła Ligi Morskiej i 

Rzecznej, działające w następujących szkołach: Ze-

spół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy, Gimnazja nr1 

i nr2 w Jaworzu oraz Liceum Ogólnokształcące nr 4 w 

Bielsku-Białej.  W wędkarskim pikniku udział wzięli  
również nasi honorowi goście z Republiki Czech, 
czyli młodzież ze szkoły w Hnojniku. 

Uczestników sobotniej imprezy przywitali Wójt 

Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, gospodarz obiek-

tu prezes PZW Koło Jasienica Czesław Biesok oraz 

prezes LMiR okręgu bielskiego Edward Szpoczek. 
Wśród zaproszonych gości byli również wicestarosta 
bielski Grzegorz Szetyński, Wójt Gminy Jaworze 
Zdzisław Bylok, wiceprezesi LMiR okręgu biel-
skiego Andrzej Stąsiek i kpt.ż.w. Jerzy Ryrych oraz 

opiekunowie szkolnych kół LMiR.  

Prezes E. Szpoczek na ręce Filipa Pierzyny - sterni-

ka szkolnego koła LMiR działającego w ZSP w Jasie-

nicy, przekazał dyplom i puchar za zdobycie pierw-

szego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzież 
na Morzu”, w kategorii „Najlepiej pracujące szkolne 

kolo LMiR”. 

Uczestnicy ósmej edycji Międzynarodowych Za-

wodów Wędkarskich zostali najpierw przeszkoleni      

z zakresu wędkarstwa oraz  bezpiecznego zachowania 

się  nad akwenem wodnym, a później każdy z nich 

czekał w wielkim napięciu na… rybę na haczyku swo-

jej wędki. Jak się okazało ryby nie zawiodły. Prawie 

każdy z uczestników mógł pochwalić się złowioną ry-

bą. W czasie zawodów obowiązywała zasada „złap      

i wypuść", oczywiście po wcześniejszym dokładnym 

zważeniu ryby. W czasie podliczania wyników wszy-

scy uczestnicy zawodów  raczyli się gorącą pizzą, któ-

ra jak było widać po minach bardzo im smakowała. 

Później nastąpił czas na najważniejszy moment zawo-

dów, czyli wręczenie nagród i uhonorowanie zwycięz-

ców. 

Oto wyniki ósmej edycji Międzynarodowych Zawo-

dów Wędkarskich.            

Kategoria dziewcząt:                                                                                                       
I miejsce - Aneta Jasińska – ZSP Jasienica,                                                              

II miejsce -  Patrycja Chmiel – ZSP Jasienica,                                                                         

III miejsce - Klaudia Krehut – ZSP Jasienica,                                                             

Kategoria chłopcy młodsi:                                                                  
I miejsce - Daniel Kłaptocz – ZSP Jasienica                                                                   

II miejsce - Filip Pierzyna – ZSP Jasienica             

III miejsce - Robert Kubica  – ZSP Jasienica                                                              

Kategoria chłopcy starsi: 
I miejsce - Andrzej Kancelista - Gimnazjum Jaworze   
II miejsce -  Krzysztof Brzeziński - Gimnazjum Jawo-

rze  

III miejsce - Michał Strzelec - Gimnazjum Jaworze   

Druga część sobotniej imprezy to,  jak  na praw-

dziwych „wilków morskich” przystało, zawody spor-

towo – wodniackie. Nie zabrakło więc takich konku-

rencji jak: wiązanie lin na czas, wbijanie gwoździ, rzut 

zanętę oraz rzutką ratowniczą, przeciąganie liny, czy 

pokonanie wyznaczonej odległości na nartach indiań-

skich. Nad sprawnym  i bezpiecznym przebiegiem so-

botniej imprezy czuwali wędkarze Polskiego Związku 

Wędkarskiego Koło w Jasienicy,  Magdalena Solich - 
ratowniczka WOPR oraz młodzież z IV Liceum 

Ogólnokształcącego z Bielska – Białej. 

Wędkarskiemu piknikowi towarzyszyła wystawa 

modeli żaglowców, statków i okrętów wykonanych 

przez uczniów z ZSP w Jasienicy, pod czujnym okiem 

Małgorzaty Błachut. 
Nie byłoby możliwe zorganizowanie takiej impre-

zy, gdyby nie hojność władz samorządowych gmin Ja-

sienica i Jaworze, Zarządu Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Bielsku – Białej, który ufundował 

nagrody dla zwycięzców oraz Pizzerii „Jedynka”        

z Bielska-Białej, która nakarmiła każdego uczestnika.  

Wszystkim sponsorom bardzo gorąco dziękuję za to 

bezcenne wsparcie, dzięki któremu realne stało się 
oderwanie dzieci i młodzieży od komputerów, na 

rzecz obcowania z naturą. 
Alicja Iskrzycka 
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W dniu 6.06.2012 r. w naszej placówce odbyło się 
uroczyste wręczenie nagrody – telewizora, przez Sta-
rostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Nasza szkoła go-
ściła w tym dniu Komisję Konkursową składającą się 
z  6 osób: 
- Renata Franasik - Członek Zarządu Powiatu Biel-
skiego; 
- Helena Byrdy - Przybyła - przewodnicząca Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bielskie-
go; 
- Jadwiga Mrowiec - w Imieniu Naczelnika Wydziału 
Zdrowia Starostwa Powiatowego; 
- Maria Midleja - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epi-
demiologiczna w Bielsku-Białej; 
- Alina Macher - Biuro Promocji Powiatu Bielskiego; 
- Jadwiga Łękawa - organizator Konkursu 
i przedstawicielki Urzędu Gminy Jasienica - Barbary 
Ćwiok 

Gościem Honorowym  był - Wójt Gminy Jasienica - 
Janusz Pierzyna. 
 Uroczystość i wręczenie Nagrody  związane było z 
Powiatowym Konkursem Przyrodniczym „Na naj-

piękniejszy  ogródek szkolny”, którego zostaliśmy 
zwycięzcami. Czas trwania konkursu: od kwietnia 
2011 do czerwca 2012 r.  
Prace w ogrodzie szkolnym wykonywane były na bie-
żąco, pod czujnym okiem koordynatora - Jadwigi Ja-
gła, która swoimi pomysłami i nowościami zachęciła 
do pracy uczniów naszej szkoły, przy wykonywaniu 
zielników i prac pielęgnacyjnych  w ogrodzie: grabie-
nie, przycinanie krzewów, sadzenie. W czasie trwania 
konkursu dużą pomocą wsparli nas Rodzice, którzy 
bardzo chętnie pracowali przy urządzaniu HERBA-
RIUM. Szczególnie panowie Jacek Szczypka i Arka-
diusz Mucek. 
Serdeczne podziękowania kieruję do nauczycielek Ja-
dwigi Jagły i Dagmary Skowron oraz uczniów biorą-
cych czynny udział w pracach przygotowawczych       
i pielęgnacyjnych. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia Na-

szego Ogrodu Szkolnego! 
Dziękujemy bardzo! 

Ilona Walach - dyrektor Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach 

 

SEZON WYCIECZKOWY ROZPOCZĘTY 
 

W maju  rozpoczęli swój pierwszy wyjazd w tym 

roku członkowie  Koła Emerytów, Rencistów i Inwa-

lidów nr 21 w Jasienicy. Udali się do Tychów na gieł-

dę kwiatową, by poczynić zakupy kwiatów i krzewów 

ozdobnych. W drodze powrotnej pojechali do piękne-

go Zamku w Pszczynie. Zamek jest bardzo zadbany, 

zachowano jego historyczne znaczenie i był wielo-

krotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami. W mu-

zeum około 80% wnętrz zachowało oryginalne wypo-

sażenie z przełomu XIX i XX wieku. W pięknej sali 

lustrzanej odbywają się koncerty, konferencje i spo-

tkania.  

Kierując się w stronę Jasienicy nie sposób ominąć 
pięknych ogrodów (stary i nowy) Państwa Kapiasów 

w Goczałkowicach. 

12 czerwca odbyła się kolejna wycieczka – tym 

razem do Czech w okolice Opawy. Jako pierwszy 

zwiedziliśmy zamek w Hradcu nad Morawicą. Stam-

tąd  udaliśmy się do zamku Raduń położonego nad je-

ziorem oraz do Opawy, by spojrzeć na ciekawe zabyt-

ki.  W drodze  powrotnej wstąpiliśmy do Rybiego do-

mu, znajdującego się w Chotebuz, gdzie znajdują się 
dwa akwaria z różnymi gatunkami ryb. .    

Serdecznie podziękowania kierujemy do pani Pau-

liny Badura za grę na harmonijce ustnej, która umilała 

nam czas powrotu.  Za szczęśliwy i bezpieczny powrót 

do domu kierujemy serdecznie podziękowania do pana 

Edwarda Zemlika, jak również pana Bronisława Żyły 

– przewodnika.  
Zarząd 
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„SPOSÓB PROCEDOWANIA  
TEJ USTAWY  BYŁ SKANDALICZNY !!!” 

67 LAT  -  WIEK EMERYTALNY  
DLA KOBIET I MĘŻCZYZN 

  

ROZMOWA Z POSŁEM STANISŁAWEM SZWEDEM 

      
Statystyka wskazuje, że 
miał Pan 48 wypowie-
dzi sejmowych, złożył 

46 interpelacji, 37 zapytań, 3 pytania w sprawach 
bieżących, 2 oświadczenia, 99,86 % udziału w gło-
sowaniach – czyli uczestniczył Pan w 698 z 699 gło-
sowań. To, w pewien sposób obrazuje pracę posła. 
Jednak mimo wielkiego oporu społecznego, wiek 
emerytalny 67 lat stał się faktem. 
      Poseł Stanisław Szwed: Jestem po raz czwarty 
posłem i jeszcze raz mieszkańcom Gminy Jasienica 
serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie. Staram 
się rzetelnie wykonywać mandat poselski, stąd też mo-
ja duża aktywność w Sejmie. Jestem  po raz kolejny 
Zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Poli-
tyki Społecznej i Rodziny i Przewodniczącym stałej 
podkomisji do spraw zmian w Kodeksie Pracy i Ko-
deksie Postępowania Administracyjnego jak również 
członkiem Rady Ochrony Pracy  - jak widać pracy mi 
nie brakuje.  Byłem członkiem Nadzwyczajnej Komi-
sji ds. Zmian w Systemach Emerytalnych i pracowa-
łem nad zaproponowaną przez rząd zmianą ustawy     
o systemie emerytur powszechnych i systemie emery-
tur mundurowych. Powiem szczerze, że  nie było cze-
goś takiego, żeby w ciągu dwóch posiedzeń sejmu 
przyjąć ustawę o takim znaczeniu, dotyczącym 
wszystkich Polaków. Wydłużenie wieku emerytalnego 
do 67. lat dla mężczyzn i kobiet, szczególnie dla ko-
biet o 7 lat jest dla wszystkich szokujące i nie do zaak-
ceptowania.  
Sposób procedowania tej ustawy był skandalicz-
ny!!! Bez jakiejkolwiek dłuższej debaty, każde nasze 
poprawki były odrzucane bez wyjaśnienia. Jest to tak 
naprawdę  mechaniczne podniesienie wieku emerytal-
nego do 67 lat, mimo, że rozłożone w czasie, ale doty-
ka nas wszystkich. Dla mężczyzn urodzonych już w 
1948 roku,  a dla kobiet urodzonych w 1953 roku i nic 
więcej w tej ustawie nie ma. Żadnych rozwiązań zwią-
zanych z demografią, czy polityką rodzinną. Nie ma 
żadnych propozycji dotyczących rynku pracy, czyli 
jak wydłużając wiek emerytalny znaleźć pracę dla 
osób –  już teraz nie 50 plus, ale 60 plus. Mówienie, że 
te osoby trzeba przekwalifikowywać czy szkolić jest 
obłudą, bo wiemy doskonale, znaleźć pracę dzisiaj dla 
ludzi w tym wieku jest bardzo trudno, a w niektórych 
regionach kraju to jest w ogóle niemożliwe, przy tak 
wysokim bezrobociu. I kolejna sprawa, którą premier 
się posługiwał to argument, że jeżeli będziemy dłużej 
pracować, to emerytury nam wzrosną. Nie ma takiego 
cudu, że jeżeli kobieta pracuje 35 czy 40 lat to wypra-
cuje sobie 30 % emerytury, a jak będzie pracowała 
jeszcze  7 lat to wypracuje 70 %. Takiej możliwości 
nie ma, oczywiście dzisiaj premier może mówić 
wszystko, bo i tak nikt nie jest w stanie przewidzieć co 
będzie za kilka lat czy kilkanaście lat. Jest prawdą, że 
jeżeli będzie się dłużej pracować, to emeryturę będzie 
się krócej pobierać i zaoszczędzi się na wypłatach 

emerytur i tak naprawdę prawdziwym celem tej pseu-
do-reformy jest praca aż do śmierci.  
Prawo i Sprawiedliwość od samego początku było 
przeciwnie takim zmianom. Proponowaliśmy zacho-
wać dotychczasowy wiek emerytalny, jednocześnie 
wprowadzić   dobrowolność odejść na emeryturę. Je-
żeli ktoś ma pracę, ma siły, to oczywiście może pra-
cować. Podobnie w przypadku Otwartych Funduszy 
Emerytalny tzw. II filar, tu  też  proponujemy dobro-
wolność przynależności do OFE, a nie przymus dla 
tych wszystkich urodzonych po 1968 roku. Dzisiaj tak 
naprawdę w drugim filarze zarobiły towarzystwa eme-
rytalne, a nie przyszli emeryci. Te emerytury będą na 
żałosnym poziomie i trzeba dać ludziom możliwość 
wyboru. Jeżeli towarzystwa emerytalne przekonają 
emerytów, że warto inwestować tam pieniądze to tak, 
a jeżeli nie - to każdy wybierze ZUS jako najbez-
pieczniejszą formę oszczędzania czy gromadzenia 
środków na przyszłe emerytury. Proponowaliśmy też , 
aby osoby o najwyższych dochodach nie płaciły 
składki na fundusz ubezpieczeń tylko do 30 krotności 
średniej płacy, ale od całości zarobków. Dzisiaj jest 
tak, że jeżeli ktoś przekroczył w ubiegłym roku kwo-
tę100 tys. złotych to już dalej składki nie odprowadza 
od pozostałych dochodów. Uważamy, że te limity po-
winno się znieść i przywrócić system solidarnościowy. 
W systemie solidarnościowym, ci którzy mają więcej 
składają się na tych , którzy mają mniej.  
    Wracając do początku naszej rozmowy uważam, że 
propozycja emerytur częściowych jest trudna do zaak-
ceptowania ze względu na to, że powoduje  iż kobieta, 
która ma 62 lata, a mężczyzna 65 lat będzie mógł 
odejść na emeryturę częściową. Ale otrzyma tylko 50 
% przyszłej emerytury, a nawet mniej, bo nie będzie 
się liczył kapitał z drugiego filara i może to być tylko 
30% i jeszcze na dodatek będzie ukarany w ten spo-
sób, że środki które będą mu wypłacane w czasie eme-
rytury częściowej zostaną mu odliczone od kapitału 
przyszłej emerytury. Czyli będzie jakby podwójnie 
ukarany. I można sobie wyobrazić  taką sytuację,  że 
ktoś pobiera minimalną emeryturę - dzisiaj to 800 zło-
tych, połowa z tego to 400 zł brutto, i jak można prze-
żyć za taką kwotę. Dzisiaj jest tak, że jeżeli ktoś nie 
wypracuje najniższej emerytury, to budżet państwa mu 
dopłaca, przy emeryturach częściowych tej dopłaty nie 
będzie. Czyli skazujemy ludzi na kolejne lata wegeta-
cji. A jest to oczywiste, że jeżeli pracodawca nie bę-
dzie miał pracy, czy znajdzie kogoś młodszego, to 
osobę starszą będzie wypychał na częściową emerytu-
rę. Różne są sposoby, żeby starszych ludzi zmusić do 
odejścia na częściową emeryturę czyli na „własną 
prośbę”.  Ta ustawa jest zła, nie rozwiązuje żadnego 
problemu w systemie emerytalnym. Będziemy tę 
ustawę skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, czy 
przyniesie to skutek i jaki?, tego nie wiemy.  
 str. 23 
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Jedna ważna rzecz, o tym warto pamiętać, że dzisiaj za 
wprowadzenie wieku emerytalnego 67 lat, odpowiada-
ją konkretne ugrupowania i konkretni posłowie, czyli 
posłowie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i Ruchu Palikota, i o tym trzeba 
mówić, o tym trzeba przypominać. I jest też jedno-
znaczna deklaracja prezesa Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosława Kaczyńskiego, że w przypadku przejęcia 
władzy, ta ustawa trafi do kosza. Warto jeszcze raz 
przypomnieć, że sam tryb przyjmowania tej ustawy 
był skandaliczny, nie było żadnych przyczyn, żeby 
tempo prac było tak napięte, jako że ustawa wchodzi 
w życie 1. stycznia 2013 roku. Głównym celem było, 
żeby zdążyć przed EURO 2012 i żeby ludzie szybko  
o tym zapomnieli. Ja mam nadzieję, że społeczeństwo 
nie zapomni kto te zmiany wprowadza i wystawi rzą-
dzącym czerwoną kartkę przy najbliższych wyborach 
parlamentarnych. 
      Może teraz przejdziemy do tego, co ważne jest 
dla naszej lokalnej społeczności. Jakie podejmuje 
Pan działania? 
      Dla wszystkich mieszkańców Podbeskidzia,          
a szczególnie Jasienicy bulwersująca była przebudowa 
nowych ekranów dźwiękochłonnych przy trasie Biel-
sko – Cieszyn. Wielokrotnie w tej sprawie składałem 
interpelacje i zapytania do ministrów, dlaczego remont 
ten jest wykonywany, ile on kosztuje? Sumy są szoku-
jące, wymiana ekranów na trasie Bielsko – Cieszyn do 
tej pory kosztowała 52 miliony złotych, nie są to z 
pewnością jeszcze wszystkie koszty. Wybudowano 
tunele zasłaniające walory turystyczne i dotychczaso-
wą atrakcyjność tej trasy, a podwyższenie ekranów nie 
ułatwiło mieszkańcom warunków ich bytowania. Bu-
dowanie ekranów na wzgórzach jest kompletnym ab-
surdem. A monity o wybudowanie ekranów przezro-
czystych, zarówno od mieszkańców jak i władz Gmi-
ny Jasienica nie zyskały akceptacji decydentów. 
Wszędzie mówi się o braku środków finansowych,     
a tu wyrzuca się miliony złotych na inwestycję, która 
w pewnych miejscach była potrzebna, ale nie w taki 
sposób i w takim zakresie. 

     W ramach programów lokalnych należy pogratu-
lować gminie otwarcia Ośrodka  Sportowo-Kulturalno 
-Rekreacyjnego w Jasienicy zrealizowanego ze środ-
ków unijnych z Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007 – 2013. Trzeba przyznać, że władze 
Gminy Jasienica potrafią dobrze wykorzystywać moż-
liwości pozyskiwania funduszy unijnych i zagospoda-
rowywać je we właściwy sposób.  
     Wielką wartością tej gminy są również ludzie. 
Wspomnę tu artystę Floriana Kohuta, który świętował 
45-lecie działalności artystycznej. Jego dzieła znane są 
nie tylko w kraju, ale i na świecie. 
       Wielkim dorobkiem może się poszczycić poeta, 
satyryk, felietonista  - Juliusz Wątroba, którego 30 
tomik poezji ukazał się niedawno na rynku wydawni-
czym.  
Wspomniani przeze mnie twórcy są mieszkańcami 
Rudzicy, ale znani są daleko poza jej granicami. Gra-
tuluję i życzę im dalszych sukcesów. Ta Ziemia boga-
ta jest w Ludzi wielu talentów, o których najwięcej 
możemy dowiedzieć się z lokalnych mediów, serdecz-
nie Im Wszystkim gratuluję. 
        Skoro wspomniał Pan o mediach, to proszę 
wyrazić swoje zdanie na temat wolności mediów w 
naszym kraju, za rządów obecnej koalicji? 
Dzisiaj mamy do czynienia z zawłaszczeniem mediów 
publicznych przez rządzących i zupełną nierównowa-
gę w dostępie do mediów i prezentowania innych po-
glądów szczególnie środowisk prawicowych w me-
diach publicznych jak i komercyjnych. Bulwersujące 
jest nieprzyznanie miejsca na multipleksie cyfrowym 
dla telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii    
i Telewizji i to mimo zebranych prawie 2,5 miliona 
podpisów protestujących przeciwko takiej decyzji. Jest 
to jawna dyskryminacja mediów katolickich i nie ma 
to nic wspólnego z wolnością słowa na co często po-
wołują się  rządzący. 
                                               Dziękuję za rozmowę 
                                                   Romuald Bożko

 

Park Zamkowy dawniej i dziś. 
 

Dzięki gościnności właściciela grodzieckiego zamku p. Michała Bożka, 
członkowie i sympatycy Koła MZC mogli spotkać się na kolejnej, ciekawej pre-
lekcji. Tym razem na temat drzew i innych roślin porastających niegdyś i dziś 
przyzamkowy park i tereny do niego przylegające.  

Spotkanie poprowadził prezes Koła p. Edward Cichy. Przywitał prelegent-
kę panią Ewę Jama, inspektora w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w 
Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej. Pani inspektor zajmuje się ochroną 
roślin mających charakter historyczny, a także roślin unikatowych i egzotycz-
nych, rosnących na terenach objętych ochroną konserwatorską. Przywitał też 
przybyłych członków  i sympatyków Koła, oraz p. Mariusza Makowskiego, ku-
stosza muzeum na zamku. Podziękował gospodarzowi obiektu p. Michałowi 
Bożkowi za możliwość zorganizowania tego spotkania w murach zamku. 

Na początku spotkania właściciel zamku poinformował zebranych o trwa-
jących na terenie parku pracach. Park został uporządkowany, dokonano w nim 
nowych nasadzeń. Zapewnił, że głównym jego celem jest, zarówno ocalenie 
cennych egzemplarzy roślin, przede wszystkim wiekowych drzew, jak i przy-
wrócenie parkowi, chociaż w części dawnej świetności.  
Rozpoczynając prelekcję, p. Ewa Jama przedstawiła za pomocą zdjęć i doku-
mentów historię przyzamkowego parku oraz przylegającego ogrodu. Pierwsze 
wzmianki o założeniu parku wskazują na wiek XVII. Dokumentem dającym ob-
raz rozmieszczenia parku, terenów zielonych oraz położonego wśród nich 

zamku w Grodźcu jest plan katastralny z 1836 r. Na 
planie zamek przedstawiony jest jako murowany, na 
rzucie prostokąta z węższym skrzydłem zachodnim. 
Posiada dwa ryzality północny i południowy oraz za-
pewne wieże. Na osi zamku od północy, regularny 
ogród kwaterowy z oranżerią, od południa w miejscu. 
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Park Zamkowy dawniej i dziś. 
 

obecnego parku, ogród z nieistniejącą zabudową drewnianą
 W latach 1884-1887 Franciszek Strzygowski przebudowuje 
zamek i przekształca park w części południowej na założenie kra-
jobrazowe w stylu angielskim, pozostawiając od północy syme-
tryczny, geometryczno-osiowy ogród barokowy. Autorem projektu 
parku był prawdopodobnie ogrodnik z Pragi - Drasik zatrudniony w 
tym czasie w Grodźcu.   

Według informacji opracowanej przez właściciela Grodźca ok. 
roku 1938 dobra liczyły 991ha w tym 18 ha ogrodów i stawów. 
Rozwinięta była głównie hodowla i ogrodnictwo. Sad owocowy li-
czył 500 drzew, a podczas sezonu produkowano ok. 400 kg tru-
skawek dziennie. W szklarni rosły dwa krzewy róż Marechal Niel, z 
których obcinano w lutym i marcu do 300 kwiatów dziennie i wysy-
łano do Warszawy. Nasiona kwiatów i warzyw sprowadzano od 
Vilmorna z Paryża i od Hozakowskiego z Torunia.   

Oranżeria i szklarnie zostały rozebrane w latach dziewięć-
dziesiątych. Zaprzestano też uprawy jarzyn. Z terenu parku zniknął 
również staw zlokalizowany w południowej części parku, w miejscu 
obecnego boiska. W parku rosły głównie dęby, lipy, wiązy, katalpy, 
dereń jadalny. Niektóre z nich zachowały się do dziś i są kilkuset-

letnimi pomnikami przyrody; dęby przed tarasem i szpaler dębów 
wzdłuż drogi.  

Dziś w parku rośnie około 500 sztuk drzew i wiele unikato-
wych roślin (runo), będących pod ochroną. Wymaga to niebywa-
łych prac oraz nakładów pieniężnych, wydanych na walkę ze 
szkodnikami (jemioła, barszcz Sosnowskiego), wycinkę spróchnia-
łych drzew, sadzenie nowych. Obecny właściciel zamku i parku p. 
M. Bożek, wspólnie z kustoszem p. M. Makowskim, nieustanie 
dbają o jego wygląd, pragnąc ocalić go dla przyszłych pokoleń. 

Po skończonej prelekcji p. Ewa Jama zaprosiła wszystkich na 
spacer po parku wokół zamku. Uczestnicy mieli okazję podziwiać 
krzewy derenia, katalpę, okazałe pomnikowe dęby, czerwone 
kasztany i wiele innych drzew i wiosenną roślinność. 

Na zaproszenie p. Michała  Bożka wszyscy uczestnicy tej mini 
wycieczki powrócili do zamku na przygotowany przez gospodarza 
poczęstunek. Uczestnicy spotkania wyrażają serdeczne podzięko-
wania gospodarzowi zwiedzanych obiektów za udostępnienie 
zamku na spotkanie i parku do zwiedzania. Dziękują również p. 
Ewie Jama za ciekawą przyrodniczą prelekcję. 

         Oprac. Renata Moczała i Edward Cichy 

 
TYM RAZEM WISŁA! Wycieczka Koła MZC w Grodźcu 

 

Na czerwcowe spotkanie członków Koła MZC w Grodźcu zapla-
nowano wycieczkę do Wisły. W programie przewidziano parę atrakcji, 
jednak głównym celem wycieczki było zwiedzenie zameczku Prezy-
denta Polski. Mimo deszczowej pogody, wszyscy uczestnicy stawili 
się punktualnie i autokarem wyruszyli w drogę.  

Zamek  Prezydenta RP w Wiśle został zbudowany w latach 1929-
1930 jako dar ludu Śląskiego po powrocie do Macierzy dla Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i jego następców. Pomy-
słodawcą budowy był wojewoda Śląski Michał Grażyński. Zamek był 
awangardowym jak na ówczesne czasy dziełem  architekta  Adolfa 
Szyszko-Bohusza oraz jego współpracowników -  Andrzeja Pronaszki 
i Włodzimierza Padlewskiego. Niezwykła była nie tylko architektura 
(nawiązująca do średniowiecznych zamków), ale również nowoczesny 
wystrój i wyposażenie. Zamkowe wnętrza zdobiły barwne polichromie 
oraz unikalne w swojej formie meble wykonane ze stali chromowej, 
drewna, skóry i pluszu, jak również - zaprojektowane indywidualnie 
dla poszczególnych pomieszczeń - żyrandole, lampy i kinkiety. Więk-
szość pierwotnego wyposażenia przetrwała do dnia dzisiejszego. 
Prezydent Mościcki gościł w nim często. Zamek odwiedzało wielu 
znamienitych gości. Był też otwarty dla zwiedzających. W latach oku-
pacji  Zamek zamieniony został w ośrodek dla oficerów i urzędników 
III Rzeszy. Po wojnie na powrót stał się rezydencją głowy państwa 
polskiego. Po zniesieniu urzędu Prezydenta, przejęty został przez 
Urząd Rady Ministrów. Bywali w nim m.in. Józef Cyrankiewicz, 
Edward Ochab i Edward Gierek. W 1981 roku Zamek przekazany zo-
stał górnikom z   KWK "Pniówek" z Pawłowic Śląskich. Podjęte w la-
tach 90-tych starania o powrót Zamku pod opiekę Prezydenta RP za-
owocowały sukcesem w 2002 roku. Z inicjatywy Prezydenta RP Alek-
sandra Kwaśniewskiego rozpoczęty został kompleksowy remont i 
konserwacja. Odtworzono wszystkie wnętrza reprezentacyjne Zamku. 
Odrestaurowano polichromie autorstwa Andrzeja Pronaszki, odno-
wiono wszystkie zachowane meble i elementy oświetlenia. Jednocze-
śnie Zamek zmodernizowano i przystosowano do obecnych wymo-
gów rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej. Bywali w nim Prezyden-
ci: Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński z małżonkami. Obecnie 
często przyjeżdża Prezydent Komorowski z małżonką. 

Ze względu na ilość uczestników, zwiedzanie odbyło się w dwóch 
turach. Przewodniczka oprowadzająca po rezydencji przedstawiła hi-
storię zamku, opowiedziała ciekawostki i anegdoty związane z tym 
miejscem. Zwiedzono także należącą do rezydencji  drewnianą zabyt-
kową kaplicę z 1909 roku, pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. W 
odrestaurowanym wnętrzu znajdują się:  barokowy ołtarz, figura św. 

Jadwigi Śląskiej z sakiewką w ręku (dar Jolanty Kwaśniewskiej), 
chrzcielnica (dar Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego), krucyfiks 
(dar Marii Kaczyńskiej). Jest także mosiężne tabernakulum ofiarowa-
ne przez Marię Kaczyńską. 

W czasie gdy jedna grupa zwiedzała zameczek, druga grupa spę-
dzała czas na nowej skoczni narciarskiej w Wiśle.  

Kolejnym punktem wycieczki były odwiedziny w prywatnym mu-
zeum rodziny Konarzewskich. Historię czterech pokoleń artystów ro-
dziny przedstawiła pani Iwona Konarzewska. Wzruszającej opowieści 
o losach dziadków, rodziców i jej własnych, wysłuchano w starej ka-
plicy p.w. N.M.P., zaprojektowanej i wykonanej przez jej dziadka – 
Ludwika Konarzewskiego – w podzięce za ocalenie życia i powrót z 
zesłania. Obejrzano pracownię artystki i zgromadzone w niej dzieła 
malarskie, rzeźbiarskie,  ceramiczne oraz tkactwa artystycznego. Są 
to zarówno rodzinne pamiątki jak i współczesne prace artystki i jej 
krewnych.   

Dalej droga wiodła do Koniakowa słynnego z koronek. Odwiedzo-
no Regionalną izbę im. Marii Gwarek, sławnej koronczarki. Izbę pro-
wadzi jej synowa Zuzanna Gwarkowa. Ciekawie i dowcipnie opowia-
dała o historii koronkarstwa i o żmudnej pracy nad koronkowymi dzie-
łami. Prezentowała stare instrumenty ludowe oraz stare ubiory góral-
skie. Oglądano, eksponowane na ścianach, stare wzory szydełkowe 
oraz gotowe  prace – elementy ubioru, serwety, krajki, zdobienia ołta-
rzy. Przede wszystkim jednak podziwiano niedokończoną serwetę 
wykonywaną dla królowej angielskiej Elżbiety. Serweta wykonana z 
cieniutkiej jedwabnej nici chirurgicznej miała być chlubą Marii Gwarek. 
Niestety nieoczekiwanie koronkarka zmarła podczas pracy nad nią i 
serweta nigdy nie dotarła do królowej. 

W Koniakowie odwiedzono również Galerię Sztuki Regionalnej, 
założoną z funduszy własnych, przez Tadeusza Ruckiego. W Galerii 
eksponowane są prace twórców Trójwsi Beskidzkiej. Są to rzeźby, ob-
razy, grafiki, malarstwo na szkle, stolarstwo artystyczne oraz koronki 
koniakowskie. Tutaj wysłuchano gawędy oraz krótkiego popisu gry na 
trombitach w wykonaniu artysty a zarazem właściciela galerii - Tade-
usza Ruckiego. 

W obu tych miejscach kupowano koronkowe serwetki lub inne wy-
twory ludowych twórców na pamiątkę pobytu w Koniakowie. 

Na koniec przyszedł czas na pieczoną kiełbasę         i kwaśnicę, 
przygotowane w zajeździe „Pilchowe Jadło” w Wiśle. Potem już tylko 
„śpiewny” powrót do domu. 

   Notatkę z wycieczki sporządziła:  Elżbieta Wiencek 
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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   

 

 

Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa     
naziemna i satelitanaziemna i satelitanaziemna i satelitanaziemna i satelitarrrrnananana    

„ROB„ROB„ROB„ROB----SAT”SAT”SAT”SAT”    

świadczy usługi instalacyjne 
♦ antenowe: satelitarne i naziemne  

♦ elektryczne 

♦ domofonowe 

♦ zbiorcze i indywidualne 

dodatkowo oferuję: 

- materiały instalacyjne wysokiej klasy 

- fachową obsługę z wieloletnim doświadczeniem 

- profesjonalną ekspertyzę 

- konkurencyjne ceny 

Tel.:  602 669 804 
43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 

email: robsat@op.pl 

   

 

III LIGA ŚLĄSKA SENIORÓW 
W PIŁCE RĘCZNEJ 

 

20 maja niedzielę zakończyły się rozgrywki 

III ligi śląskiej seniorów w piłce ręcznej. 

W rywalizacji trzech drużyn najlepszy okazał 

się zespół ULKS Grom Jasienica, który w 

ośmiu spotkaniach odniósł siedem zwycięstw 

przy zaledwie jednej porażce. 

Wyniki spotkań Gromu Jasienica: 

ULKS Grom Jasienica - SPPR Gliwice - 28:27  

ULKS Grom Jasienica - MOSiR Mysłowice - 23:17  

SPPR Gliwice - ULKS Grom Jasienica - 19:26  

MOSiR Mysłowice - ULKS Grom Jasienica - 20:22  

ULKS Grom Jasienica - SPPR Gliwice - 30:28  

MOSiR Mysłowice - ULKS Grom Jasienica - 26:30  

SPPR Gliwice - ULKS Grom Jasienica - 39:34  

ULKS Grom Jasienica - MOSiR Mysłowice - 31:28  

Tabela końcowa 

1 ULKS Grom Jasienica 8 14 pkt. 204:204 

2 SPPR Gliwice 8 6 pkt. 229:225 

3 MOSiR Mysłowice 8 6 pkt. 198:222 

 Informacja SRiWR "OLZA" 
 

 

OFERUJE: 
nagrobki, grobowce, 

schody, parapety, 

blaty kuchenne, 

elementy kominkowe. 
 

granit, marmurgranit, marmurgranit, marmurgranit, marmur    
konglomeratkonglomeratkonglomeratkonglomerat    

różnorodność kolorówróżnorodność kolorówróżnorodność kolorówróżnorodność kolorów    
szeroki asortymentszeroki asortymentszeroki asortymentszeroki asortyment    

 

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

Tel.: 33 815 09 42 

502 050 670 
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Rudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  Centrum    
 

ul. Jana Chrzciciela 547 
tel.: ( 033)  815 45 84 

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

Super cena : 
- Drut spawalniczy 0,8   5 kg - 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 
działaniu 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 
możliwości i korzyści wynikające z zastosowania tego 
programu.  
Tel: 604 181 872, 33 815 28 08, www.flavonmax.pl   
moskala.epf.pl  
Wiadomo, że najlepszym lekarzem jest Twój własny silny 
organizm, to on radzi sobie z większością chorób  

Pozdrawiam wszystkich Antoni Moskała 

 

Reklama w miesięczniku   
„Jasienica”  

tylko  0,60 zł  za 1 cm2.  
Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
 

 

 
 

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

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
 

Zapraszamy:   9
00

-17
00

    
       w soboty  9

00
-14

00
 

 
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 
stronie:  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                                     900 -  1200 

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 

www.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:    8
00

-18
00

 
sobota:                  8

00
-15

00 

niedziela     w wakacje nieczynne  
 
Oferujemy:  

 wiązanki okolicznościowe 

 palmy i wieńce pogrzebowe 

 bukiety ślubne 

 dekorowanie samochodów weselnych  

 

Oprócz kwiatów ciętych, doniczkowych    
i sztucznych  proponujemy: 
o ziemię, torf, korę, 
o nawozy i odżywki, 
o doniczki, 
o artykuły zoologiczne 
o biżuterię sztuczną  
o SREBRO pr. 925 

 
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 �   AL-

LIANZ SA. � UNIKA � 
 

Biuro mieści się w Świętoszówce 45 – naprzeciw 
Poczty i Przedszkola, za Hotelem „Pod Koroną”. 
Biuro czynne:         
od poniedziałku do piątku   9

00
 - 17

00 
w soboty                            10

00  
- 13

00
 

 
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 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY! 

 

legenda: miejsce/ N - natura, R - rybactwo 

4 9 

11 11 

6 

Foto: Tomasz Urbaniec 

I m. N 

I m. R II m. R 

II m. N III m. N 


