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ROZMOWA Z WÓJTEM JANUSZEM PIERZYNĄ 
 

Red.: Duże zainteresowa-
nie wzbudziła informacja o 
jednomandatowych okrę-
gach wyborczych w wybo-
rach do rad gmin. Na ja-
kim etapie są prace orga-
nizacyjne do konsultacji 
społecznych? 

Wójt Janusz Pierzyna (J.P.): We wrześniowym 
wydaniu „Jasienicy” dotyczącym wyborów w 
nowym systemie jednomandatowych okręgów wy-
borczych w 2014 roku, podałem informację, że 
konsultacje przeprowadzimy na zebraniach wiej-
skich. Jednak po głębszym rozeznaniu całego 
aspektu tych konsultacji, jak również po zapozna-
niu się z informacjami poszczególnych gmin po-
wiatu bielskiego oraz Krajowego Biura Wy-
borczego Oddział w Bielsku-Białej, podjąłem de-
cyzję, że  przeprowadzimy te konsultacje w bar-
dziej rozszerzonej formie. Z tego względu mate-
riały do konsultacji zamieszczamy w miesięczniku 
„Jasienica”, podamy na ogłoszeniach i przed-
stawimy w wersji elektronicznej na stronach Biu-
letynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy 
Jasienica. W ten sposób konsultacje będą miały 
szerszy zasięg i będą ogólnodostępne. W określo-
nym czasie mieszkańcy będą mieli możliwość wy-
razić swoje opinie na temat podziału gminy na 
poszczególne okręgi wyborcze, by Rada Gminy 
mogła przyjąć stosowną uchwałę.  
Zachęcam więc szanownych mieszkańców Gminy 
Jasienica do zapoznania się z ordynacją wybor-
czą, przypominając jednocześnie, że przy liczeniu 
głosów nie będzie obowiązywała już metoda Don-
ta, moim zdaniem niesprawiedliwa, przy której do 
rad gmin wchodziły osoby z danej listy wyborczej, 
chociaż miały mniejszą ilość głosów od kandyda-
tów nie wchodzących do rad gmin z innych list 
wyborczych. Teraz do rad gmin wejdą ludzie, któ-
rzy uzyskają największą ilość głosów w poszcze-
gólnych okręgach jednomandatowych. Kiedy w 
1994 roku byłem wybierany do Rady Gminy Ja-
sienica uzyskałem mandat w okręgu jednomanda-
towym, gdyż tak stanowiła wówczas ordynacja 
wyborcza. 
 

Red.: Październik to miesiąc, w którym wypa-
da zapytać o przygotowania do zimy? 

Wójt J.P.: Odbył się przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg. W większości sołectw oferty były zło-
żone i przetarg został rozstrzygnięty pozytywnie. 
Natomiast w pięciu sołectwach przetarg nie przy-
niósł rozwiązania pozytywnego, więc zostanie 
powtórzony, aby zabezpieczyć zimowe utrzymanie 
dróg na odpowiednim poziomie, zgodnie z pra-
wem i procedurami. 

Staramy się, aby sprzęt do odśnieżania 
miał odpowiednie parametry, żeby były to ciągni-
ki dwunapędowe z odpowiednią mocą, które zda-
dzą egzamin w najtrudniejszych warunkach. Ilość 
i jakość tego sprzętu będzie weryfikowana. Wia-
domo, że mieszkańcy muszą dostać się do pracy, 
a  młodzież i dzieci do szkół. Dlatego drogi muszą 
być przygotowane, by nie doprowadzić do parali-
żu, a gmina nie była odcięta od świata i sieci 
dróg. 
Red.: Obniżka cen biletów PKS, to nie spoty-
kana dotychczas praktyka. Jaki udział mają w 
tym gminy obsługiwane przez tę firmę? 
Wójt J.P.: Podobnie jak pasażerowie, ja również 
jestem z tego zadowolony, ponieważ na konwen-
tach wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego ten 
temat jest od trzech lat poruszany. Jak ma ta ko-
munikacja wyglądać i jak ma funkcjonować PKS? 
Jak ma wyglądać komunikacja w przyszłości? 
Czy będzie to komunikacja związku gmin skupia-
jących się wokół transportu publicznego, czy da-
lej wokół starostwa przy wsparciu finansowym 
gmin? 
 Te dyskusje nadal trwają. Dobrze, że materiał na 
ten temat ukazał się w „Moim Powiecie” i mie-
sięczniku „Jasienica”. Takie były też ustalenia. 
Obniżka cen biletów wiąże się z finansowym ob-
ciążeniem gmin. I tak np. Gmina Jasienica prze-
znaczyła na ten cel ponad 200 tys. złotych. Jako 
udział w funkcjonowaniu PKS-u. 
Zachęcam więc mieszkańców do korzystania z tej 
formy komunikacji. By firma ta przetrwała, aby 
miała pełne obłożenie, a wpływy z biletów na po-
ziomie  zapewniającym dalsze jej funkcjonowa-
nie. 

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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Red.: Informacja o Specjalnej Strefie Ekono-
micznej rodzi szereg pytań. Jedno z nich to spa-
larnia śmieci na terenie SSE? 

Wójt J.P.: Chcę tę wieść zdementować. 
Nigdy takiego pomysłu nie było i nie będzie zarów-
no w Radzie Gminy, jak i Urzędzie Gminy Jasieni-
ca. Realizację takiego pomysłu musiałby zawierać 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a takiego 
zapisu, na dzień dzisiejszy, nie ma i nie będzie. Na 

dzień dzisiejszy wniosek został złożony, oczekujemy 
na weryfikację tego wniosku i jeżeli otrzymamy pie-
niądze, to rozpoczniemy prace nad budową infra-
struktury. Czynimy starania , żeby to była strefa ni-
skoemisyjna, a obciążenie jej było korzystne dla 
środowiska. 

              Dziękuję za rozmowę  
                   R. Bożko  

 

 

Dożynki  - największe w roku święto gospodarskie rolników będące, ukoronowaniem ich całorocznego trudu, 
obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu 

zbóż. Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI lub na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy na 

naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno - dworska. Urządzali je dla żniwiarzy (służby fol-

warcznej i pracowników najemnych) właściciele majątków ziemskich.  Była to zabawa, poczęstunek i tańce  - 
w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Żniwa były bowiem uwieńczeniem wiel-

kiego gospodarskiego trudu, od efektów którego, zależała ludzka egzystencja.  

DOŻYNKI GMINNE 2012 

Podtrzymując piękną tradycję świętowania dożynek  w wielu so-
łectwach i parafiach organizuje się święto plonów. Ich zwieńcze-
niem są Dożynki Gminne, których organizacja, w tym roku przy-
padła w udziale sołectwu Jasienica w dniu 9. września. 
Gminną uroczystość zapoczątkowała Msza św.  dziękczynna od-
prawiona w Kościele Parafialnym pw. św. Jerzego w Jasienicy. 
Miała ona – jak co roku – charakter ekumeniczny. Nabożeństwo 
było sprawowane przez duszpasterzy Kościoła Katolickiego         
i Ewangelicko-Augsburskiego, w obecności wiernych obu wy-
znań, co od wielu lat jest wspaniałym kontynuowaniem zgodnej 
współpracy.  

Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Andrzej Krzy-
kowski, który powiedział m.in.: Siostry i bracia w Chrystusie, go-
spodarze, rolnicy, włodarze naszej gminy, wszyscy tak licznie tu 
zebrani. Chcemy dzisiaj w ten uroczysty, świąteczny sposób po-
wiedzieć Bogu: dziękuję. Bo to święto, to wyraz naszego ludzkie-
go podziękowania, to wyraz naszego rozumienia, że my wiemy     
o tym, że na nic zdają się nasze wysiłki, trud, jeśli nie będzie on 
złączony z błogosławieństwem dla trudu i pracy włożonej w pie-
lęgnowanie i uprawianie ziemi. Dla wierzącego jest to zrozumia-
le, że cała praca, przygotowanie pola pod zasiew, zasiane ziarno, 
nic by nie dało, gdyby nie dar życia i wzrostu, którymi Bóg napeł- nia nasiona. Siejąc ziarno jesteśmy prze-

świadczeni o naszej zależności od Boga.    
Z pierwszej księgi Biblii dowiadujemy się  
o tym, że człowiek został postawiony na 
ziemi, aby ją uprawiał i strzegł. Dlatego od 
zarania dziejów, to my przygotowujemy 
ziemię, a Bóg obdarza ją życiem, tajemni-
cą, która należy do Boga. Jako wierzący 
tak właśnie rozumiemy to dzisiejsze święto. 
Dlatego taki wystrój kościoła, chleb na oł-
tarzu, symbol tego co zostało zebrane         
i zgromadzone w stodołach i spichlerzach. 
Odczuwamy, że w ten sposób Bóg daje od
powiedź na nasze wołanie: chleba na
szego powszedniego daj nam dzi-
siaj. str. 4 
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Dlatego spoglądając na wszystko co urosło          
w ogrodach, sadach i na polach, chcemy w tym dzięk-
czynnym westchnieniu uczynić to słowami psalmisty: 
sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na uży-
tek człowieka, by dobywał chleb z ziemi i wino, które 
rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się ob-
licze, i chleb co wzmacnia serce człowieka. (Psalm 
104,14-15) 

Jedna z prawd naszego podziękowania za plony, 
została zapisana u proroka Izajasza. W tym samym 
rozdziale, z którego zacytowałem na wstępie słowa, 
czytam: Podzielisz twój chleb z głodnymi i biednych, 
bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz na-
giego, przyodziejesz go, a od współbrata swojego się 
nie odwrócisz. 

Te słowa dziwnie brzmią w dniu kiedy dziękujemy 
Bogu za to co sami otrzymaliśmy. Słyszymy, że mamy 
dzielić się tym, co zostało zebrane, co posiadamy jako 
owoc naszej nieraz ciężkiej pracy. Słowo Boże chce 
postawić nas we właściwym miejscu. Patrząc na chleb, 
ten symbol Bożego daru życia, chcemy spojrzeć nie na 
to co mam i co niezbędne jest dla zaspokojenia potrzeb 
mojej rodziny, ale chcemy spojrzeć na to czym mogę 
podzielić się z bliźnim. 

W ewangelii czytamy o pewnym bogaczu, który 
miał tyle bogactwa, że przysłoniły mu obraz ubóstwa   
i nędzy drugiego człowieka, który nie mógł się nasycić 
resztkami ze stołu bogacza. Pan Jezus mówi: cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci 
moich, mnie uczyniliście. 

Łaknącego nakarmić, pragnącego napoić, nagiego 
odziać, chorego odwiedzić – to jest ewangelia, którą w 
tym święcie dziękczynienia kładzie do naszych serc.     
I zadanie Kościoła, całego, jest to aby widzieć i do-
strzec głodnego, spragnionego i potrzebującego. Po 
drugie musimy prosić o mądrość Bożego ducha, aby ta 
pomoc zawsze była właściwa i skuteczna. Ponieważ 
wezwanie proroka Izajasza by podzielić chleb nie 
zmierza do tego aby śladem Janosika czy Robin 
Hooda jednym zabrać, aby drugim dać. Bo nie zawsze 
właściwa pomoc polega na tym, aby słabego dźwignąć 
i podnieść, ale wyzwolić w nim takie siły, dzięki któ-
rym sam wstanie i podniesie się ze swojej nieraz moc-
no skomplikowanej sytuacji życiowej. Boże słowo mó-
wi: ochotnego dawcę Bóg miłuje. I wskazuje na umie-
jętność dzielenia się z potrzebującymi. Mądrze i sku-
tecznie. 

Siostry i bracia w Chrystusie! 
Na zakończenie jeszcze jedna drobna refleksja. 

Dziś dziękujemy za zebrane plony. I słuszną jest rze-
czą, że przynajmniej jedna niedziela w roku jest po-
święcona temu aby Bogu podziękować za Jego dary. 
Bo prawda Boża jest taka, że potrafimy dziękować za 
wielkie dary, ale jak często nie potrafimy dziękować 
na co dzień, za małe dary, często może nie dostrzega-
jąc tych licznych drobnych dowodów łaski Boga. 

Jak rzadko dziękujemy za zwykłą kromkę chleba. 
Czy pamiętamy aby pomodlić się przy stole? 

Stare powiedzenie mówi: ten kto daje, dwa razy 
otrzymuje. Dawać możemy tylko z tego, co sami 
otrzymujemy, gdyż całe nasze życie jest darem Bożym. 
I tę prawdę pragnę połączyć ze słowem obietnicy: 
władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, 
abyście mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli hoj-
nie łożyć na wszelką sprawę Bożą. 

I tej obfitości łaski Bożej wam życzę, abyście  we 
właściwy i mądry sposób umieli dostrzec potrzebują-
cego i umieli podzielić z nim swój chleb. 

Również władzom samorządowym; życzę wam, 
aby nie zabrakło środków (mimo kryzysu). 

Stare powiedzenie mówi: ten kto dwa razy daje; 
dwa razy otrzymuje, gdyż całe nasze życie jest darem 
Bożym. 

I tej obfitości łaski Bożej życzę wam wszystkim, 
abyście umieli dostrzec potrzebującego w szkole, kla-
sie; i umieli podzielić swój chleb. 

Również władzom samorządowym życzę, aby nie 
zabrakło środków na te wszystkie działania, które ma-
ją na celu wspierać, które mają na celu wspierać         
i pomagać tym, którzy tej pomocy od nas potrzebują. 
By nie zabrakło nikomu tej przysłowiowej kromki 
chleba, na co dzień. 

Daj nam to Boże. Amen 
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Po Mszy Św. uformowano tradycyjny, barwny koro-
wód dożynkowy, który przejechał przez Jasienicę, do 
amfiteatru na obiekcie „Drzewiarza”. O godz. 15

00
 na-

stąpiła oficjalna część otwarcia i powitania przybyłych 
mieszkańców gminy jak i gości. W uroczystości 
uczestniczyli parlamentarzyści, władze gminne, po-
wiatowe,  księża Kościoła Rzymskokatolickiego          
i Ewangelicko-Augsburskiego z terenu gminy, radni, 
sołtysi, członkinie KGW, druhowie OSP.  

Gospodarze Dożynek Grażyna i Wiesław Kareto-
wie, zgodnie z wielowiekową tradycją, wręczyli Wój-
towi Gminy Jasienica i Przewodniczącemu Rady 
Gminy bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziar-
na.  

Wójt Janusz Pierzyna przyjmując dorodny bochen 
chleba upieczony z tegorocznych plonów, podzięko-
wał Gazdom i rolnikom, za całoroczny rolniczy trud 
i przyrzekł, plon pracy rolników i innych zawodów 
dzielić sprawiedliwie. Chleb został podzielony. Radni 
Rady Gminy Jasienica, starym zwyczajem częstowali 
nim wszystkich uczestników i dożynkowych gości. Tę 

część uroczystości ubogaciły przyśpiewki związane     
z obrzędem dożynkowym, w wykonaniu zespołu re-
gionalnego „Jasieniczanka”. 

Delegacje wszystkich sołectw Gminy Jasienica 
przekazały Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy 
tradycyjne wieńce. Korowód z wieńcami zamykali 
myśliwi z koła Łowieckiego „Ślepowron”. 
Część artystyczna wypełniły występy: Orkiestry Dętej 
z Mazańcowic i Kapeli Góralskiej „Wałasi” z Istebnej. 
Z Czech przyjechał Zespół Folklorystyczny „Bystrzy-
ca”, a koncert orkiestry z Jabłonkowa sprawił, że na 
deskach amfiteatru pojawiło się mnóstwo tańczących 
par. Później do tańca przygrywał zespół „Secret Duo”.  
Piękna pogoda i atrakcyjny program sprawiły, że na 
Dożynkach w Jasienicy bawiło się kilka tysięcy osób.  

Dla uczestników imprezy, organizatorzy przygo-
towali stoiska gastronomii z tradycyjnymi potrawami i 
napojami serwowanymi przez panie z KGW, Radę So-
łecką i pracowników Urzędu Gminy. Zabawę zakoń-
czono o północy. 

Redakcja 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Wrześniowe Dożynki Gminne obchodzone w sołectwie Jasienica rozpoczęły się od podziękowania Panu 
Bogu i ludziom za dar chleba, uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez pasterzy Kościoła Katolickiego i Ko-

ścioła Ewangelickiego, w parafii św. Jerzego w Jasienicy. Homilię wygłosił ks. Andrzej Krzykowski.  Serdecz-

nie dziękuję: proboszczom i księżom za odprawienie Mszy Świętej. Gazdom tegorocznych dożynek Grażynie     
i Wiesławowi Karetom i Wszystkim Rolnikom. Organizacjom, które włączyły się w przygotowania - Radzie so-

łeckiej , Kołu Gospodyń Wiejskich, Strażakom , działaczom Klubu Sportowego, Radnym z Jasienicy, Kołu Ło-

wieckiemu Ślepowron, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i pracownikom Urzędu Gminy Jasienica, którzy przez 
sobotę i niedzielę pracowali nieodpłatnie przy organizacji oraz obsłudze mieszkańców i gości. Bardzo serdecznie 

dziękuję gościom przybyłym na te uroczystości, delegacjom wszystkich sołectw Gminy Jasienica z wieńcami     

i darami dożynkowymi. Dziękuję Rolnikom, za wystawiony sprzęt rolniczy i powozy. Za wszystko co miało wy-

raz artystyczny i kulturowy z serca  wszystkim dziękuję. 
                                                                                                Wójt 

                                                                                         Janusz Pierzyna 

UWAGA!!! 
 

Jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa należy zgłaszać 

do Urzędu Gminy odpowiednio wcześniej, gdyż procedura 

nadawania medali przez Prezydenta RP trwa kilka miesięcy. 

Najlepiej uczynić to do miesiąca września każdego roku. 

Prosimy  Rodziny, by zadbały o zgłoszenie Zacnych Jubilatów.  



 

6  październik 2012 

… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …    

Wywiad do Playboya 

 
Mój znajomy, z Górnego Śląska, to niemal ideał 

człowieka. Taki dobry i tak wrażliwy, że gdy ma zabić 
komara, czy muchę, robi to z ciężkim sercem. A  gdy 
przychodzi mu zamordować karpia na święta, to musi 
wypić butelkę koniaku, by zagłuszyć dręczący go głos 
sumienia. Oczywiście – nie pali, żyje higienicznie, 
przepisowo i lekkostrawnie. Jest zawsze chętny do 
pomocy. Słowem – zacny i poczciwy człowiek. 
 Nie powiedziałem jeszcze najważniejszego: to bo-
gobojny, głębokiej wiary, praktykujący katolik. Wła-
ściwie to trudno w nim znaleźć wady, czy słabości. 
Sam zresztą też ma świadomość swojej nieomylności  
i bezgrzeszności.  Jak mi kiedyś, w najgłębszej tajem-
nicy powiedział, to nawet jak przystępował do spo-
wiedzi przedślubnej, nie miał czego wyznać, i powie-
dział zza krat spowiednikowi: 
- Grzechów ciężkich, ani lekkich nie posiadam… 
Ksiądz, o mało nie wypadł z konfesjonału, bo z taką 
sytuacją spotkał się po raz pierwszy, i gdy przyszedł 
do siebie, zdołał tylko wypowiedzieć: 
- Toś ty prawie święty… 
 Mój znajomy czyta książki. Szczególnie katolic-
kie, a nawet filozoficzne! Rozmawiając z nim o auto-
rach tychże dzieł, dowiedziałem się, że bardzo nie lubi 
Tischnera. A dla mnie ks. prof. Józef Tischner jest 
jednym z nielicznych autorytetów.  Zaciekawiło mnie 
więc, dlaczego mój rozmówca, tak bardzo nie cierpi 
tej wyjątkowej postaci. Zapytałem więc, czym mu się 
„naraził”. 
- Bo on udzielił wywiadu do …Playboya! – powie-
dział zgorszony. 
- A czytałeś ten wywiad? – pytam dalej. 
- No nie, ale tam są takie świństwa, że jak on mógł?                               
 Przyznam, że zbaraniałem, ale chaotycznie przy-

pomniałem mu sens kilku 
prawd, leżących u podstaw na-
uki Chrystusa. O tym, że ”Nie 
potrzebują lekarza zdrowi, ale 
ci, co się źle mają…”, o tym, 
że, „w niebie większa będzie 
radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż     
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, któ-
rzy nie potrzebują nawrócenia”. Przypomniałem mu 
przypowieść o synu marnotrawnym i największe 
przykazanie – o miłości, by miłować nieprzyjaciół 
swoich… I ciągnąłem dalej:  

- Gdybyś ty żył w czasach Chrystusa, którego teraz 
(jak ci się zdaje) tak gorliwie wyznajesz, to byłbyś 
pewnie jednym z pierwszych, którzy by się na Niego 
oburzali, krytykowali, wytykali palcami – gorzej niż 
faryzeusze, a może nawet krzyczałbyś z tłumem: 
„Ukrzyżuj GO!”. Bo przecież spotykał się z grzeszni-
kami, nawet bywał na gościnach i nocował u niego-
dziwców, a co gorsza nie unikał nierządnic i pozwalał 
jawnogrzesznicy, Marii Magdalenie, by się za Nim 
włóczyła! Popatrzył na mnie, jak wół na malowane 
wrota, więc kontynuuję:              
 - A wiesz, że w Wenecji, w kościele św. Zachariasza, 
były odprawiane specjalne nabożeństwa dla pań 
niezbyt ciężkich obyczajów? A czy słyszałeś, że i u 
nas jest siostra zakonna, która zajmuje się „tirów-
kami?...    Mój znajomy, z lekka ogłupiały,  wydukał, że on to 
musi przemyśleć. Nim odjechał, wręczyłem mu kilka 
książek Tischnera, które przyjął z pewnym wahaniem, 
ale obiecał, że je przeczyta… 

 Juliusz Wątroba 

 

Mowa wygłoszona u Gazdów Grażyny i Wiesława Karetów 
Dożynki, 9 września 2012 

 
Gazdoszku, Gaździnko skóńczóne już żniwa pot, z czoła że-
ście łobetrzyli i plecy wyprościli, a pieśniczke, te piyknóm, kie-
róm śpiewali nasi przodkowie żeście zanucili. „Kto się w opiekę 
odda Panu swemu a całym sercem szczerze ufa Jemu śmiele 
rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna 
straszna trwoga”.  
Wyście chynyli ziorka do ziymi, a Pónbóczek doł wzrost, łopa-
trowoł, polywoł życiodajnym deszczym, cobyście mógli zebrać 
szczyńśliwie latosi plon.  
Chcymy wszyscy razym z Wami pojechać do kościoła, coby 
Pónbóczkowi podziynkować za żniwa. Weźniecie też ze so-
bóm tyn chlyb, kiery na Wasze rynce my złożyli położycie go 
na łołtorzu w kościele, coby go nie brakło żodnemu mieszkań-
cowi naszej gminy przez cały rok.  

A popołedniu sóm my pytani na wielki dożynki, ale dyć już łod 
rana rozlygo sie muzyka po naszej dziedzinie tako skoczno, że 
hej. Nie dziwota dyć sóm przeca dożynki, słóneczko piyknie 
łod rana nóm świyci, isto sie też raduje pospołu z nami. Łobili 
skludzone do stodoły, podarzyły sie latoś ty łurody, bydzie doś 
chlebiczka. Niejedni starzy gazdowie bydóm spóminać jak to 
downij dożynki wyglóndały, spómnóm też na starego gazde, 
kiery stoł przy szynkfasie z kryglym piwa i śpiywół tóm staróm 
pieśniczke „za nic bym nie łoddoł mej maleńkiej chatki, tu sie 
mój łojciec łurodził jak i moji dziatki” Tóż świyntujmy dzisio, 
bowmy sie, śpiywejmy jedyn przez drugigo dyć sóm dożynki, 
tóż nie rozmyślejmy, że jutro zaś trzeja wczas stować, łodby-
wać gowiódź, dojić, paś krowy, że fórt telkowno robota czako 
kole chałpy. 

J. N. Josiyniczanin 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wybor-
czy, rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału 
gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, 
w terminie do dnia 1 listopada 2012 r., a następnie w 
ciągu 3 miesięcy Rada Gminy ma dokonać podziału 
gminy na stałe obwody głosowania.  Ponadto w arty-
kule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału 
gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę 
mieszkańców, którzy ujęci są w stałym rejestrze wy-
borców danej gminy na koniec kwartału poprzedzają-
cego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału 
gminy na okręgi wyborcze. 
 Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba 
mieszkańców Gminy Jasienica wynosiła 22.343. 
 Do podziału na okręgi wyborcze niezbędna jest 
także liczba radnych wchodzących w skład danej rady. 
Sposób ustalenia liczby radnych wchodzących w skład 
danej rady określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 tej ustawy w 
gminach, w których liczba mieszkańców waha się od 
20.001 do 50.000, rada składa się z 21 radnych. 

Projekt podziału Gminy Jasienica na okręgi 
wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami two-
rzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 – 
419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okrę-
gu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybiera-

ny będzie 1 radny. Proponowany podział na okręgi 
wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości 
mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca 
na 1 mandat (norma przedstawicielstwa) stanowiąca 
naczelną zasadę równości wyborów zapisaną w art. 
369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa 
oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców 
gminy przez liczbę radnych. Jednolita norma przed-
stawicielstwa dla Gminy Jasienica wynosi: 1063,9524 
(22343:21=1063,9524) 
 W proponowanym podziale Gminy Jasienica na 
okręgi wyborcze uwzględniono zasadę wynikającą z 

art. 417 § 2 – Kodeksu wyborczego tj., że okręgiem 
wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołec-
two). Jednostki pomocnicze gminy łączy się bądź 
dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli 
wynikało to z konieczności zachowania jednolitej 
normy przedstawicielstwa. 
 We wstępnym etapie dokonywania podziału gmi-
ny na okręgi wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy 
poszczególne jednostki pomocnicze gminy (sołectwa) 
spełniają kryteria umożliwiające utworzenie w nich 
okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 § 2 pkt. 1 Ko-
deksu wyborczego obliczano ułamki liczby mandatów 

przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc 
liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę 
przedstawicielstwa. Następnie ułamki mandatów rów-

ne lub większe od 0,5 zaokrąglano w górę do liczby 
całkowitej 

 

Jak wynika z wyliczeń w sołectwie Wieszczęta 

ułamek liczby mandatu jest poniżej 0,5 i zgodnie z art. 

419 § 2 – Kodeksu wyborczego, zachodzi konieczność 
połączenia sołectwa Wieszczęta i Sołectwa Bielowic-

ko tworząc jeden okręg wyborczy. 

Liczba radnych wybieranych w poszczegól-

nych okręgach wyborczych (sołectwach) wyniosłaby 

przy wyżej wymienionym wyliczeniu 22 radnych co 

jest sprzeczne z liczbą radnych wybieranych do Rady 

Gminy Jasienica (zgodnie z art.17 pkt 2 ustawy o sa-

morządzie gminnym). Konieczne jest przeliczenie 

liczby wybieranych radnych według okręgowej normy 

przedstawicielstwa. 

Artykuł 419 § 2 Kodeksu wyborczego stano-

wi, że jeżeli w wyniku zaokrąglania liczby mandatów 

liczba radnych wybieranych w okręgach wyborczych 

przewyższa ustaloną dla rady liczbę wybieranych rad-

nych określoną na podstawie liczby mieszkańców 

ogółem, to mandat nadwyżkowy odejmuje się w tym 

okręgu wyborczym, w którym norma przedstawiciel-

stwa okręgowa jest najmniejsza.  
 

Jednolita norma przedstawicielstwa   22343 :21 = 
1063,9524 

Nazwa sołectwa 
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Bielowicko 609 0,5724 1 

Biery 1244 1,1692 1 

Grodziec 1209 1,1363 1 

Iłownica 1034 0,9718 1 

Jasienica 5096 4,7897 5 

Landek 571 0,5367 1 

Łazy 837 0,7867 1 

Mazańcowice 3489 3,2793 3 

Międzyrzecze Dolne 1097 1,0311 1 

Międzyrzecze Górne 2474 2,3253 2 

Roztropice 740 0,6955 1 

Rudzica 2830 2,6599 3 

Świętoszówka 623 0,5856 1 

Wieszczęta 490 0,4605 0 

razem 22343   22 
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Po dokonaniu wyliczeń okręgowych norm 

przedstawicielstwa tj. dzieląc liczbę mieszkańców w 
każdym okręgu wyborczym przez liczbę mandatów 
otrzymano następujący wynik.  

Normy okręgowe przedstawicielstwa 

Nazwa  sołectwa 
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Bielowicko,Wieszczęta 1099 1 1099 

Biery 1244 1 1244 

Grodziec 1209 1 1209 

Iłownica 1034 1 1034 

Jasienica 5096 5 1019,20 

Landek 571 1 571 

Łazy 837 1 837 

Mazańcowice 3489 3 1163 

Międzyrzecze Dolne 1097 1 1097 

Międzyrzecze Górne 2474 2 1237 

Roztropice 740 1 740 

Rudzica 2830 3 943,3333 

Świętoszówka 623 1 623 
Najmniejsza okręgowa norma przedstawiciel-

stwa została ustalona dla sołectwa Landek. W myśl 
obowiązujących przepisów w tym okręgu (sołectwie) 
odejmujemy mandat nadwyżkowy, a okręg (sołectwo) 
trzeba połączyć z innym okręgiem (sołectwem).  

Sołectwo Landek graniczy z sołectwem Iłow-
nica i z sołectwem Rudzica, przy połączeniu sołectwa 
Landek z sołectwem Iłownica otrzymujemy poniższe 
wyliczenie: 

Jednolita norma przedstawicielstwa   22343 :21 = 
1063,9524 

Nazwa sołectwa 
 L

ic
zb

a 
m

ie
sz

k
ań

-

có
w

 

 L
ic

zb
a 

m
ie

sz
k
ań

-

có
w

/ 
je

d
n

o
li

tą
  

n
o

rm
ę 

p
rz

ed
st

aw
i-

ci
el

st
w

a 

L
ic

zb
a 

ra
d

n
y
ch

 

 

Bielowicko,Wieszczęta 1099 1,0033 1 

Biery 1244 1,1692 1 

Grodziec 1209 1,1363 1 

Iłownica,Landek 1605 1,5085 2 

Jasienica 5096 4,7897 5 

Łazy 837 0,7867 1 

Mazańcowice 3489 3,2793 3 

Międzyrzecze Dolne 1097 1,0311 1 

Międzyrzecze Górne 2474 2,3253 2 

Roztropice 740 0,6955 1 

Rudzica 2830 2,6599 3 

Świętoszówka 623 0,5856 1 

razem 22343   22 
Z powyższego zestawienia wynika koniecz-

ność odstąpienia od łączenia sołectwa Landek  
z sołectwem Iłownica, albowiem połączenie tych so-
łectw ponownie wprowadza, w Gminie Jasienica, wy-
bór 22 radnych. Wybór 22 radnych jest niezgodny z 
liczbą wybieranych radnych określoną na podstawie 
liczby mieszkańców ogółem (art. 17 pkt 2 ustawy o 
samorządzie gminnym). 

Pozostaje rozważenie połączenia sołectwa 
Landek z sołectwem Rudzica, co przedstawia poniższa 
tabela. 

Jednolita norma przedstawicielstwa   22343 :21 = 
1063,9524 
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Bielowicko,Wieszczęta 1099 1,0033 1 

Biery 1244 1,1692 1 

Grodziec 1209 1,1363 1 

Iłownica 1034 0,9718 1 

Jasienica 5096 4,7897 5 

Landek, Rudzica 3401 3,1966 3 

Łazy 837 0,7867 1 

Mazańcowice 3489 3,2793 3 

Międzyrzecze Dolne 1097 1,0311 1 

Międzyrzecze Górne 2474 2,3253 2 

Roztropice 740 0,6955 1 

Świętoszówka 623 0,5856 1 

razem 22343   21 
Połączenie sołectwa Landek z sołectwem Ru-

dzica prowadzi do wyboru 21 radnych, co jest zgodne 
z liczbą wybieranych radnych określoną na podstawie 
liczby mieszkańców ogółem (art. 17 pkt 2 ustawy o 
samorządzie gminnym). 

Układ przestrzenny Gminy Jasienica, w po-
wiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jed-
nostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej nor-
my przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach 
wyborczych spowodował konieczność: 
- połączenia sołectw Bielowicko i Wieszczęta w jeden 
okręg wyborczy, 
- podziału sołectwa Jasienica na 5 okręgów 
wyborczych, str. 9 
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-połączenia sołectw Landek i Rudzica i podziału ich 
na 3 okręgi wyborcze, 
- podziału sołectwa Mazańcowice na 3 okręgi wybor-
cze, 
- podziału sołectwa Międzyrzecze Górne na 2 okręgi 
wyborcze, 
- pozostałe sołectwa stanowią jednomandatowe okręgi 
wyborcze. 

Poniżej przedkłada się projekt uchwały w 
sprawie podziału Gminy Jasienica na okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. Uwagi do projektu 
uchwały można składać w formie pisemnej w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy Jasienica u Kierownika Re-
feratu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Pani Łu-
cji Jenkner w pokoju Nr 208 na drugim piętrze, w ter-
minie do dnia 19 października 2012 roku. 

 

 

 
 
 

Uchwała  Nr  XIX         2012 
Rady Gminy Jasienica 
z dnia                  2012 r. 

 
w sprawie podziału Gminy Jasienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. 

 
Na podstawie  art. 419 § 2, i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze 
zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr 21, poz. 113 ze zm.)- działając na wniosek Wójta,  
 

Rada Gminy Jasienica 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Dokonuje się podziału Gminy Jasienica na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

§ 2 
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa za-

łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica. 

§ 4 
 

Traci moc uchwała Rady Gminy Jasienica Nr XL/415/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie utwo-

rzenia stałych okręgów wyborczych, ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgach 

wyborczych dla wyborów do rad gmin 

§ 5 
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej. 

§ 6 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Śląskiego oraz na terenie Gminy poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych sołectwach. 

Przewodniczący Rady Gminy 

                   Jasienica 

                       Jerzy  Czudek 
 

Załącznik – mapę – wizualizację  poszczególnych okręgów wyborczych prezentujemy na ostatniej stro-
nie. 

Wójt Gminy Jasienica 

mgr inż. Janusz Pierzyna 
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Załącznik  do Uchwały Nr XIX / ……/2012  Rady Gminy Jasienica  z dnia  …..  2012 r. 

Podział Gminy Jasienica na okręgi wyborcze 
Ilość mieszkańców w całej Gminie wynosi: 22343 
Liczba mandatów: 21 radnych 
Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi: 1063,9524 (22343:21=1063,9524) 
 

Numer 

okręgu wy-

borczego 

 

Granice  okręgu 

Liczba rad-

nych wybie-

ranych 
w okręgu 

1 Sołectwo Bielowicko, Sołectwo Wieszczęta,  1 

2 Sołectwo Biery 1 

3 Sołectwo Grodziec 1 

4 Sołectwo Iłownica 1 

5 Północna część Sołectwa Jasienica (granica pomiędzy Sołectwem Łazy, Rudzi-
ca, Międzyrzecze Górne a drogą ekspresową S-1) 

1 

6 Południowo -zachodnia część Sołectwa Jasienica (granica z Sołectwem Biery, 
Świętoszówka, Łazy, częściowo wzdłuż drogi ekspresowej S-1 do dróg publicz-
nych gminnych nr: 490015S, 490026S, 490010S) 

1 

7 Południowa część Sołectwa Jasienica  (od drogi publicznej gminnej nr: 490010S 
oraz drogi powiatowej nr: 4417S  do granicy  z Gminą Jaworze i Sołectwem 
Biery) 

1 

8 Środkowa część Sołectwa Jasienica (pomiędzy drogą S-1 a  drogą publiczną 
gminną   nr: 490020S do drogi powiatowej nr: 4417S  i drogi publicznej gmin-
nej nr: 490026S) 

1 

9 Wschodnia część Sołectwa Jasienica (pomiędzy drogą  ekspresową S-1 a grani-
cą z gminą Bielsko-Biała i gminą Jaworze do drogi publicznej gminnej nr: 
490020S) 

1 

10 Sołectwo Landek oraz zachodnio-północna część Sołectwa Rudzica  (pomiędzy 
granicą   z Sołectwem Iłownica , drogą powiatową  nr: 2633S a drogą powiato-
wą nr: 4420S). 

1 

11 Wschodnia część Sołectwa Rudzica   (pomiędzy granicami z sołectwem Lan-
dek, gminą Czechowice-Dziedzice, Sołectwami  Międzyrzecze Dolne, Między-
rzecze Górne  i Jasienica do drogi powiatowej nr: 2633S)                     

1 

12 Południowo- zachodnia część Sołectwa Rudzica (pomiędzy drogami powiato-
wymi  nr: 4420S, 2633S oraz granicami Sołectw  Jasienica, Łazy, Wieszczęta, 
Roztropice  i Iłownica)  

1 

13 Sołectwo Łazy 1 

14 Północna część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy granicą z gminą Czechowi-
ce-Dziedzice, Bielsko-Biała i drogą powiatową   nr: 4427S do Sołectwa Mię-
dzyrzecze Dolne) 

1 

15 Południowo - zachodnia część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy drogą powia-
tową   nr: 4427S oraz drogami publicznymi gminnymi nr: 490507S, 490469S, 
490461S, 490481S do granicy z gminą Bielsko-Biała  i Sołectwem Międzyrze-
cze Dolne) 

1 

16 Południowo-wschodnia część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy drogą powia-
tową  nr: 4427S gminą Bielsko-Biała  i drogami publicznymi gminnymi nr: 
490469S, 490461S, 490481S) 

1 

17 Sołectwo Międzyrzecze Dolne 1 

18 Północno-wschodnia część Sołectwa Międzyrzecze Górne (pomiędzy sołec-
twem Międzyrzecze Dolne, gminą Bielsko-Biała  a drogą powiatową nr: 4425S 
i 4423S) 

1 

19 Zachodnia i południowo-wschodnia część Sołectwa Międzyrzecze Górne (po-
między drogą powiatową nr: 4424S, 4425S a granicą z gminą Bielsko-Biała 
oraz Sołectwami   Jasienica , Rudzica) 

1 

20 Sołectwo Roztropice 1 

21 Sołectwo Świętoszówka 1 

10 
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Wójt Gminy Jasienica 
zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  
(t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) 

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości.  

1. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieru-
chomość gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Jasienica. Nieruchomość poło-
żona jest w obrębie ewidencyjnym Grodziec, objęta księgą wieczystą KW BB1B/00105093/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Biel-
sku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako: 

Numer  
działki 

Pow. 
[ha] 

Opis nieruchomości 
Cena wywoławcza net-

to (PLN) 

Wadium  
w wysokości 
5% ceny wy-
woławczej 

netto (PLN) 

Data i go-
dzina 

przetargu 
–  

część jaw-
na  

95/13 1,5310 

Działka ma kształt nieregularny, ale umożliwiający racjonalne zago-
spodarowanie. Jest lekko pochylona w kierunku zachodnim, poro-
śnięta roślinnością trawiastą. Zlokalizowana przy ul. Bielskiej – byłej 
drodze krajowej Bielsko-Biała – Cieszyn. Sąsiedztwo stanowią tere-
ny niezabudowane, ul. Bielska, ul. Kasztanowa, pojedyncze zabu-
dowania, przystanki komunikacji autobusowej, a także placówki 
handlowe w dalszej odległości. Działka jest uzbrojona w sieć ener-
getyczną, istnieje możliwość uzbrojenia działki w media znajdujące 
się w drodze oraz w granicy działki. Działka przylega do drogi pu-
blicznej. Dojazd do drogi publicznej jest zapewniony poprzez dział-
kę 95/14 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową, Działka sprze-
dawana jest wraz z udziałem w wysokości ¼ w dz. 95/14. 

755.085,00  
(słownie: siedemset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy 
osiemdziesiąt pięć zło-

tych 00/100). 
 

Podana przez oferenta 
cena nieruchomości  

zostanie powiększona  
o należny podatek VAT 

23%. 

37.754,25 
27 listopa-
da 2012r.  

godz. 12.00 

95/14 0,1752 

Działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową i sprzedawana jest 
jako udział w wysokości ¼ do dz. 95/13, 95/15, 95/17 i 95/18. Ma 
kształt nieregularny, jest mocno wydłużona, porośnięta roślinnością 
trawiastą, nie jest utwardzona. Zlokalizowana przy ul. Bielskiej – by-
łej drodze krajowej Bielsko-Biała – Cieszyn. Sąsiedztwo stanowią 
tereny niezabudowane, ul. Bielska, ul. Kasztanowa, pojedyncze za-
budowania, przystanki komunikacji autobusowej, a także placówki 
handlowe w dalszej odległości. Posiada bezpośredni dostęp do 
drogi. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, istnieje możli-
wość uzbrojenia działki w media znajdujące się w drodze oraz w 
granicy działki. 

   

95/15 1,2823 

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest porośnięta 
roślinnością trawiastą. Zlokalizowana przy ul. Bielskiej – byłej dro-
dze krajowej Bielsko-Biała – Cieszyn. Sąsiedztwo stanowią tereny 
niezabudowane, ul. Bielska, ul. Kasztanowa, pojedyncze zabudo-
wania, przystanki komunikacji autobusowej, a także placówki han-
dlowe w dalszej odległości. Działka jest uzbrojona w sieć energe-
tyczną, istnieje możliwość uzbrojenia działki w media znajdujące się 
w drodze oraz w granicy działki. Działka przylega do drogi publicz-
nej. Dojazd do drogi publicznej jest zapewniony poprzez działkę 
95/14 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową, Działka sprzeda-
wana jest wraz z udziałem w wysokości ¼ w dz. 95/14. 

635.709,00  
(słownie: sześćset trzy-
dzieści pięć tysięcy sie-

demset dziewięć  
złotych 00/100). 

Podana przez oferenta 
cena nieruchomości  

zostanie powiększona  
o należny podatek VAT 

23%. 

 
31.785,45  

27 listo-
pada 
2012r.  
godz. 
12.30 

95/16 0,1196 

Działka ma kształt regularnego prostokąta, jest porośnięta roślinno-
ścią trawiastą. Zlokalizowana przy ul. Bielskiej – byłej drodze krajo-
wej Bielsko-Biała – Cieszyn. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabu-
dowane, ul. Bielska, ul. Kasztanowa, pojedyncze zabudowania, 
przystanki komunikacji autobusowej, a także placówki handlowe w 
dalszej odległości. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
od strony ul. Bielskiej i Kasztanowej. Działka jest uzbrojona w sieć 
energetyczną, istnieje możliwość uzbrojenia działki w media znajdu-
jące się w drodze oraz w granicy działki. 

63.770,72  
(słownie: sześćdziesiąt 
trzy tysiące siedemset 
siedemdziesiąt złotych 

00/100). 
Podana przez oferenta 

cena nieruchomości  
zostanie powiększona  
o należny podatek VAT 

23%. 

3.188,54  

27 listo-
pada 
2012r.  
godz. 
13.00 

95/17 1,0944 

Działka ma kształt regularny, jest lekko pochylona w kierunku za-
chodnim, porośnięta roślinnością trawiastą. Sąsiedztwo stanowią te-
reny niezabudowane, ul. Bielska, ul. Kasztanowa, pojedyncze za-
budowania, przystanki komunikacji autobusowej, a także placówki 
handlowe w dalszej odległości. Działka jest uzbrojona w sieć ener-
getyczną, istnieje możliwość uzbrojenia działki w media znajdujące 
się w drodze oraz w granicy działki. Dojazd do drogi publicznej jest 
zapewniony poprzez działkę 95/14 stanowiącą wewnętrzną drogę 
dojazdową, Działka sprzedawana jest wraz z udziałem w wysokości 
¼ w dz. 95/14. 

545.517,00  
(słownie: pięćset czter-

dzieści pięć tysięcy pięć-
set siedemnaście złotych 

00/100). 
Podana przez oferenta 

cena nieruchomości  
zostanie powiększona  
o należny podatek VAT 

23%. 

 
27.275,85  

27 listo-
pada 
2012r.  
godz. 
13.30 
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95/18 1,2443 

Działka ma kształt nieregularny, ale umożliwiający racjonalne zago-
spodarowanie. Jest lekko pochylona w kierunku zachodnim, poro-
śnięta roślinnością trawiastą. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabu-
dowane, ul. Bielska, ul. Kasztanowa, pojedyncze zabudowania, 
przystanki komunikacji autobusowej, a także placówki handlowe w 
dalszej odległości. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, ist-
nieje możliwość uzbrojenia działki w media znajdujące się w drodze 
oraz  w granicy działki. Dojazd do drogi publicznej jest zapewniony 
poprzez działkę 95/14 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową, 
Działka sprzedawana jest wraz z udziałem w wysokości ¼ w dz. 
95/14. 

617.469,00  
(słownie: sześćset sie-

demnaście tysięcy czte-
rysta sześćdziesiąt 

dziewięć złotych 00/100). 
 

Podana przez oferenta 
cena nieruchomości  

zostanie powiększona  
o należny podatek VAT 

23%. 

 
30.873,45  

27 listo-
pada 
2012r.  
godz. 
14.00 

 
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Grodziec, zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XLIV/461/2006 Rady Gminy Jasienica, z dnia 26 października 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 145 
poz. 4192 z dnia 08 grudnia 2006r., nieruchomość oznaczona jako dz. 95/13, dz. 95/14, dz. 95/15,dz. 95/16, dz. 95/17 i dz. 95/18, 
znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „12 PG/UC” o podstawowym przeznaczeniu jako tereny działalności produkcyj-
no-gospodarczej. 

3. Obciążenia i zobowiązania:  
z tytułu użytkowania wieczystego dz. 95/13, dz. 95/14, dz. 95/15, dz. 95/16, dz. 95/17 i dz. 95/18, należy wnosić opłaty roczne, przez 
cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata roczna z tytułu użytkowania 
wieczystego stanowi 3% od wartości nieruchomości gruntowej, określonej według art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami, ustalonej przez właściciela gruntu – Skarb Państwa. 

4. Istnieje możliwość nabycia prawa użytkowania wieczystego każdej działki oddzielnie, za wyjątkiem działki 95/14.  
5. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 21 listopada 2012r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy  

w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zbycia prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, 
jednak nie później niż trzy dni od dnia, odpowiednio: 
1) odwołania przetargu, 
2) zamknięcia przetargu, 
3) unieważnienia przetargu, 
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

7. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia prawa użytkowania wieczystego został podany do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 20 lipca 2012r., opublikowany na stronie internetowej 
www.bip.jasienica.pl. oraz w prasie lokalnej (Dzienniku Zachodnim) w dniu 20 lipca 2012r. 

8. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferuje 

ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 
10. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej-

scu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwro-
towi. 

12. Cena zbycia prawa użytkowania działek, w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej prawo użytkowania wieczystego. 

13. Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jasienica do dnia 23 listopada 2012r. w zaklejonych kopertach z napisem: 
a) „I Przetarg – prawo użytkowania wieczystego dz. 95/13 wraz z udziałem w dz. 95/14, położonej w Grodźcu”; 
b) „I Przetarg – prawo użytkowania wieczystego dz. 95/15 wraz z udziałem w dz. 95/14, położonej w Grodźcu”; 
c) „I Przetarg – prawo użytkowania wieczystego dz. 95/16, położonej w Grodźcu”; 
d) „I Przetarg – prawo użytkowania wieczystego dz. 95/17 wraz z udziałem w dz. 95/14, położonej w Grodźcu”; 
e) „I Przetarg – prawo użytkowania wieczystego dz. 95/18 wraz z udziałem w dz. 95/14, położonej w Grodźcu”. 

14. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Pani Gabriela Handzel-Gruda i Pani Marta Zmełty (Urząd Gminy Jasienica, pokój 
nr 105, tel. (033) 8 152 231 wew. 126) w godzinach pracy Urzędu Gminy:  
od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek,  
od 700 do 1600 – wtorek, 
od 700 do 1400 – piątek. 

15. Oferta powinna zawierać:  
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 
2) datę sporządzenia oferty, 
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. 

16. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. 
 

 

 

 

 

 

Koło Emerytów i Rencistów Nr 5 w Świętoszówce zwołuje zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze Koła w dniu 7 listopada 2012 r. o godz. 1600

  

w Sali OSP Świętoszówka. 

Obecność wszystkich członków obowiązkowa. 

Za Zarząd  Antoni Suchy 
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Wójt Gminy Jasienica 
 

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

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

stanowiącej własność Gminy Jasienica. Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Roztropice, objęta księgą wieczystą 
KW BB1B/00055779/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział Ksiąg VII Wieczystych, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako pgr. 468/2 o pow. 0,0900 ha, pgr. 472 o pow. 0,1700 ha i dz. 805 o pow. 0,0500 ha. 
Nieruchomość ma zwarty i regularny kształt. Składa się z przylegających do siebie działek o numerach 468/2, 472 oraz 805 o łącznej 
powierzchni 0,3100 ha. Na części dz. 472, od frontu znajduje się plac postojowo-manewrowy (parking). Nieruchomość jest lekko po-
chylona w kierunku zachodnim. Niezabudowana część nieruchomości to trawiaste nieużytki, obsadzone od frontu tujami. Całość jest 
ogrodzona płotem z siatki stalowej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem użytkowym zajmującym wschodnią część działki 805 
i część działki 468/2 od strony północnej oraz część działki 472 od strony południowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudo-
wane, zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest położona na obszarze wpisanym do re-
jestru zabytków, również budynek nr 122 nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, lecz ze względu na swoje walory za-
bytkowe i architektoniczne został ujęty w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w 
Katowicach do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budynek (starej Szkoły) został wybudowany w latach 1875-1876. Ma kon-
strukcję tradycyjną – murowaną, kształt prostokątny, w rzucie z dobudowanym w 1982r. garażem od strony północnej. Budynek jest 
jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, 
krytym blachą trapezową. Budynek podłączony jest do gminnej sieci wodociągowej, energii elektrycznej i sieci gazowej. Ścieki od-
prowadzane są do zbiornika bezodpływowego, opróżnianego okresowo. Budynek był użytkowany jako Strażnica, obecnie nie jest 
użytkowany. W 1982r. przeprowadzono remont budynku z wymianą części konstrukcji dachu i pokrycia oraz dobudowaniem garażu. 
Garaż obecnie jest dzierżawiony – umowa dzierżawy może być rozwiązana z dzierżawcą na koniec miesiąca kalendarzowego, z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powierzchnia zabudowy to: 356 m2. Powierzchnia użytkowa to: 232 m2 + ga-
raż 53 m2. Kubatura: 1.550 m3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Roz-
tropice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/258/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1234 z dnia 19 kwietnia 2005r. nieruchomość zabudowania oznaczona jako pgr. 468/2, pgr. 472 i dz. 
805 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1 UI” o podstawowym przeznaczeniu jako tereny usług innych. 
Obciążenia i zobowiązania: brak.  

2. Cena wywoławcza, netto 250.096,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Podana przez 
oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT 23%. 

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 października 2012r. o godzinie 1200 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy (I piętro). 
4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto tj. 12.504,80 zł należy wpłacić w pieniądzu do dnia 17 października 2012r. na 

konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100. Dowód wniesienia wadium przez 
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 20 lipca 2012r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl. oraz w prasie 
lokalnej (Dzienniku Zachodnim) w dniu 20 lipca 2012r. 

6. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferuje 

ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 
8. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 
9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zbycia prawa własności nieruchomo-

ści. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później 
niż trzy dni od dnia, odpowiednio: 

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

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszą-
cej własność. 

12. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „I Przetarg – nieruchomość zabudowana oznaczona jako 
pgr. 468/2, pgr. 472 i dz. 805 w Roztropicach” – w Urzędzie Gminy Jasienica do dnia 19 października 2012r. 

13. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Pani Gabriela Handzel-Gruda i Pani Marta Zmełty (Urząd Gminy Jasienica, pokój 
nr 105, tel. (033) 8 152 231 wew. 126) w godzinach pracy Urzędu Gminy:   od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek,  

od 700 do 1600 – wtorek, 
od 700 do 1400 – piątek. 

14. Oferta powinna zawierać:  
f) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 
g) datę sporządzenia oferty, 
h) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
i) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. 

15. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. 
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Koło Turystyczne PTTK „Pionier” w Mazańcowicach  
Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy w województwie śląskim 

 
Ubiegły rok szkolny 2011/2012 był dla Koła Tury-

stycznego „Pionier”, działającego przy Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym im. Adama Mickiewicza w Ma-
zańcowicach, już jedenastym rokiem wspólnych wę-
drówek po lasach, przełęczach i szczytach Beskidów. 
Opiekunowie koła: Danuta Tyszecka, Małgorzata 
Jakubiec oraz Bartłomiej Krótki od najmłodszych 
klas szkoły podstawowej starają się włączać dzieci w 
aktywne formy wypoczynku, rozwijać ich wiedzę kra-
joznawczą, promować zdobywanie górskich odznak 
turystycznych, wspólnie śpiewać turystyczną piosenkę 
oraz popularyzować walory turystyczne regionu. 
Ważnym i szczególnym osiągnięciem dla naszego ko-
ła było zdobycie I miejsca w eliminacjach wojewódz-
kich IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy 
Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny” w katego-
rii szkół podstawowych. Konkurs ten organizowany 
jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, przy współ-
udziale Kuratoriów Oświaty. Wspaniały puchar, dy-
plomy dla opiekunów oraz nagrody dla członków koła, 
zostały nam uroczyście przekazane na sali Sejmu 
Śląskiego w Katowicach 20 kwietnia 2012r. Podczas 

tego wyjazdu reprezentujący koło członkowie wraz z 
opiekunem mieli możliwość zwiedzania budynku Sej-
mu Śląskiego, zaznajomienia się z historyczną posta-
cią Wojciecha Korfantego oraz uczestnictwa w krótkiej 
wyciecze po stolicy śląska. W ubiegłym roku szkolnym 
członkowie oraz sympatycy Koła „Pionier” uczestni-

czyli w 15 różnego rodzaju wycieczkach i rajdach. 
Jedną z takich wypraw był coroczny, tym razem jubi-
leuszowy, 50-ty Złaz Turystyczny Oddziału PTTK      
w Bielsku-Białej „Wiosna 2012”, z metą na Abraha-
mowie w Beskidzie Żywieckim, zorganizowany przez 
Komisję Turystyki Górskiej 12 maja 2012r. Podczas 
tego złazu „Pionier” został wyróżniony Pucharem Od-
działu za działalność turystyczno – krajoznawczą oraz 
zdobył pierwsze miejsce w ogólnym podsumowaniu 
rajdu (uzyskaliśmy 245 punktów, m.in. za wiedzę tury-
styczno-krajoznawczą naszych członków). Natomiast 
pod koniec roku szkolnego nasze koło zostało uhono-
rowane Pucharem Starosty Bielskiego, za wkład        
w popularyzację turystyki i krajoznawstwa oraz naj-
liczniejszą reprezentację szkoły podczas XII-go Po-
wiatowego Rajdu Górskiego organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z metą w 
schronisku pod Klimczokiem 2 czerwca 2012r. Na tym 
rajdzie, jak również na kilku innych, uczniowie Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego w Mazańcowicach wy-
kazali się dużą wiedzą turystyczną podczas konkursu 
o powiecie bielskim. Po wakacyjnym odpoczynku 
opiekunowie, członkowie i sympatycy „Pioniera” już 
rozpoczynają jesienny sezon turystyczny i dalsze 
wspólne wędrowanie po beskidzkich (i nie tylko) szla-
kach.  

Opiekun KT „Pionier” 
Bartłomiej Krótki 

Z okazji 80-tej rocznicy urodzin 

Pani Jadwigi Michnik 
z Bielowicka 

wiele łask Bożych, dobrego 

zdrowia na dalsze lata, 

uśmiechu i dużo dobroci od 

najbliższych życzą 

członkinie KGW 

Pani Małgosi Zabłockiej 
z okazji urodzin wszelkiej 

pomyślności, szczęścia i 

radości na każdy dzień 

życzą 

członkinie Zespołu 

 „Echo Bielowicka”  

oraz KGW w Bielowicku 
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Informujemy, że uruchomiliśmy naszą stronę internetową, na której będziemy umieszczać niezbędne 

informacje dotyczące pracy Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.  

Nasza strona internetowa:  www.sgzozjasienica.pl 

 

Higiena szkolna na terenie Gminy Jasienica 
 

Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad uczniami na terenie szkoły 
Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują: 
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, 
2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki 
nad uczniami z dodatnimi wynikami testów; 
3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 
4) sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami 
z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wy-
łącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców 
znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wy-
konania u ucznia w trakcie pobytu w szkole; 
5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, 
urazów i zatruć; 
6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa 
uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 
7) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących 
się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza 
wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego 
szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi; 
8) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 
Pielęgniarka udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 27 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz z uwzględnieniem wytycz-
nych w zakresie standardów i metodyki pracy pielęgniarki i higienistki 
szkolnej, opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. 

Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia do-
stępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy 
proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, 
oraz planu godzin lekcyjnych,. 
 

W roku szkolnym 2012/2013 pielęgniarki 
szkolne objęły opieką następujące szkoły: 
Pani Renata Wątroba 

• ZSP w Rudzica, 

• Gminazjum w Rudzicy 

• ZSP w Międzyrzeczu 

• ZSP Iłownica 

• ZSP w Wieszczętach. 

Pani Krystyna Plinta  

• SP w Świętoszówce 

• ZSP w Grodźcu 

• ZSP w Jasienicy 

• Gimnazjum w Jasienicy 

Pani Krystyna Zawada 

• ZSP w Mazańcowicach 

• Gimnazjum w Mazańcowicach 

 

OŚRODEK ZDROWIA W MIĘDZYRZECZU 
 

Rejestracja: 33 8155715 
Lekarze: 
lek. med. Tomasz Osuch -Kierownik Filii SGZOZ 
w Międzyrzeczu - specjalista II stopnia w zakresie 
medycyny ogólnej, specjalista w dziedzinie medycyny 
rodzinnej, specjalista I stopnia w zakresie pediatrii 
Przyjmuje: 

• poniedziałek 08.00-13.00  
• wtorek 08.00-13.00  
• środa 08.00-13.00  
• czwartek 10.30-18.00  
• piątek 08.00-13.00 

lek. med Iwona Ornowska-Osuch - specjalista II 
stopnia w dziedzinie w zakresie chorób wewnętrznych 
Przyjmuje: 

• poniedziałek 10.00-15.00  
• wtorek 11.00-15.00  

• środa 08.00-12.00  
• czwartek 16.00-18.00  
• piątek 08.00-12.00 

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI: 
• Krystyna Ryszka – pielęgniarka koordynująca  

Pielęgniarka środowiskowa: 
• Irena Jędrysik 

Rejestratorka: 
• Teresa Wojtuś 

Położna:  
• Danuta Roczyna 

Godziny wizyt domowych, patronaży – po uzgodnie-
niu telefonicznym
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„Ekologiczny i zdrowy zawrót głowy” 
- edukacja ekologiczna i środowiskowa 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica opracowało 

projekt: „Ekologiczny i zdrowy zawrót głowy”- dofinansowany ze środków 
Gminy Jasienica. 
Celem głównym projektu jest ekologia i ochrona środowiska, a przede 

wszystkim propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia, a także dalsze propagowanie wśród 
mieszkańców naszej gminy zadań związanych z systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, elek-
trośmieci, czyli zużytego  sprzętu elektryczno-elektronicznego, a także integracja środowisk proekologicznych 
gminy, doskonalenie działań edukacyjnych i wzrost świadomości ekologicznej. 

Jednym z głównych zadań projektu jest organizacja VIII Gminnego Konkursu Ekologicznego połączone-
go tematycznie ze zdrowiem, sportem i ekologią  

Konkurs odbędzie się dnia 27 października 2012 (sobota) o godz. 9.00. w hali sportowej w Jasienicy.          
W konkursie wezmą udział dzieci, młodzież i dorośli z całej gminy.  

Będą  liczne konkursy wiedzy, kulinarne i sportowe, czyli jednym słowem świetna zabawa.  
Gorąco zapraszamy do udziału w VIII Gminnym Konkursie Ekologicznym.  

Zapewniamy wspaniałą zabawę połączoną z edukacją i wiele atrakcji. 
                                                      Zarząd Stowarzyszenia 

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
 

W dniu 15 września na obiekcie sportowym w Rudzi-
cy odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Gmin Jasienica i Jaworze. Należy dodać, że z Gminy 
Jasienica wystartowały: drużyna kobieca z Międzyrze-
cza Dolnego, dwanaście drużyn męskich, oraz sześć 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dorośli straża-
cy rywalizowali w konkurencjach sztafety pożarniczej 
i ćwiczenia bojowego, które stanowiły kwalifikacje do 
Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Do-
datkowo rywalizacja odbywała się w Konkursie Musz-
try Strażackiej o Puchar Wójta Gminy Jasienica. Mło-
dzież rywalizowała w konkurencjach ćwiczenia bojo-
wego, oraz musztry strażackiej. Po bardzo zaciętej 
sportowej walce udało się wyłonić zwycięzców.  
Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 
 1 miejsce – MDP OSP Jasienica 
 2 miejsce – MDP OSP Roztropice 
 3 miejsce – MDP OSP Międzyrzecze Dolne 
Zawody Kobiet wygrały panie z OSP Międzyrzecze 
Dolne 

Wśród mężczyzn  
 1 miejsce – OSP Międzyrzecze Górne 
 2 miejsce – OSP Rudzica 
 3 miejsce – OSP Łazy 
Wyniki Konkursu Musztry Strażackiej przedstawiają 
się następująco: 
 1 miejsce – OSP Rudzica 
 2 miejsce – panie z OSP Międzyrzecze Dolne 
 3 miejsce – OSP Roztropice 
 Po zakończeniu rywalizacji w zawodach 
gminnych swoje umiejętności zaprezentowały drużyny 
startujące w pokazach międzynarodowych. Na zapro-
szenie Gminy Jasienica wystąpiły drużyny z Jasienicy 
Dolnej i słowackiego Petrvaldu. Naszą gminę repre-
zentowało OSP Jasienica. Drużyny startowały w kon-
kurencji ćwiczenia bojowego według regulaminu obo-
wiązującego między innymi na Słowacji. 

Roman Marekwica 
Komendant Gminny OSP 

 

 

Dyrekcja oraz Rada Rodziców Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy 

zapraszają na 

ANDRZEJKI 2012ANDRZEJKI 2012ANDRZEJKI 2012ANDRZEJKI 2012    
które odbędą się 24 listopada 2012 roku w sali GOK w Rudzicy od godziny 18.00 

W programie imprezy organizatorzy przewidują: 
� oryginalną oprawę artystyczną  � wróżby andrzejkowe �  wyśmienitą zabawę 

� smaczne i obfite menu �  konkursy z nagrodami oraz inne atrakcje. 
Bilety wstępu w cenie 120 zł od pary do nabycia w sekretariacie szkoły.              

Liczba biletów ograniczona. 



październik 2012   17 

W GOŚCINNYCH PROGACH, DZIĘKI UPRZEJMOŚCI KSIĘDZA KANONIKA 
ALOJZEGO OLEKSIKA, DOSZŁO DO PRZYJEMNEGO SPOTKANIA 

Z KSIĘDZEM IGNACYM PAWLUSEM SDS. 

JASIENICA JAWI MI SIĘ PRZED OCZAMI WE ŚNIE 
 
Red.: Witamy Księdza w naszej parafii i będę wy-
razicielem wielu Jasieniczan, których ta wizyta 
bardzo cieszy. Poprzedni materiał dotyczył remon-
tu pomieszczenia na kaplicę w Jantarnym, a teraz, 
jak wiemy, posługuje ksiądz w Nesterowie. Proszę 
przypomnieć naszym czytelnikom lata spędzone na 
Syberii oraz obecne miejsce duszpasterzowania. 

Ks. Ignacy Pawlus: Ogromnie się cieszę, że 
Pan Bóg daje mi łaskę – od czasu do czasu – odwie-
dzić moją kochaną Jasienicę i dzięki gazecie, którą 
pan reprezentuje mogę się kontaktować z Jasienicza-
nami. Ogromnie się cieszę tą możliwością. Pan zadał 
pytanie bardzo trudne. Powiem tylko, że Aleksander 
Sołżenicyn opisał jeden dzień życia na kilkuset stro-
nach- oczywiście w warunkach wojennych. A opisać 
przeżyte lata, na Syberii, a potem w obwodzie kalinin-
gradzkim jest bardzo ciężko. Muszę powiedzieć, że Sy-
beria to były olbrzymie przestrzenie i ludzie tam roz-
siani. Ludzie wielu języków, kultur i religii. Moim za-
daniem było odbudować to, co w duszach zniszczył 
komunizm. A zwłaszcza ta bezwolna pięciolatka, którą 
zainicjował Jarosławski, a którą „pobłogosławił” Sta-
lin. Ta pięciolatka ateizacyjna. To nie była pięciolatka 
gospodarcza budowy socjalizmu, ale to była pięciolat-
ka burzenia w duszy ludzkiej tradycyjnych chrześci-
jańskich wartości. I zdewastować łatwo, wybudować 
trudno. Moim zadaniem było coś w tym względzie zro-
bić. Oczywiście nie da się odbudować duszy ludzkiej 
tak jak zamków, kolei czy domów. To jest o wiele trud-
niejszy proces, ale coś się udało. I cieszę się, że wróci-
łem z Syberii do obwodu kaliningradzkiego z poczu-
ciem, że coś mi się tam udało zrobić dla odbudowy 
Królestwa Bożego. Oczywiście można by i więcej zro-
bić, ale myślę, że ta niewielka cząstka  ma jakieś zna-
czenie. I dla tych ludzi, którzy zaczęli głęboko wierzyć, 
weszli do wspólnoty Kościoła i dla przyszłości Kościo-
ła na Syberii.  

Zaś obwód kaliningradzki jest niewielki. Może taki 
jakby połączyć dwa lub trzy województwa polskie. Do 
tej pory w obwodzie, który był kiedyś większą częścią 
Prus Wschodnich, jest dużo śladów świadczących o 
życiu religijnym na tych terenach. Są ruiny lub ocalałe 
kościoły protestanckie i ocalałe lub też zniszczone ko-
ścioły katolickie. Nie ma synagog, są tylko miejsca po 
nich. Są też miejsca męczeństwa jak w Jantarnym, 
gdzie  tuż przed zakończeniem wojny Niemcy rozstrze-
lali kilka tysięcy Żydów, których ściągnięto ze Stuttho-
fu. Tam jest obelisk upamiętniający to zdarzenie. Są 
też inne miejsca, a przede wszystkim kaliningradzki 
obwód jest dumny, że tam nad brzegiem Morza Bał-
tyckiego, w miejscowości, która się nazywa Tenkitten, 
zginął święty Wojciech. Oczywiście to jest miejsce 
domniemane, ale jedno z trzech, albo z czterech, o któ-
rych się mówi. Ale mieszkańcy obwodu kaliningradz-
kiego uważają, że tym miejscem jest Tenkitten, gdzie 
wzniesiony jest wspaniały stalowy krzyż, który góruje 
nad miastem. I marynarze statków, którzy tam płyną, 
widzą ten krzyż. I on w ciągu dnia jest dla nich jakby 
latarnią morską, wskazującą, że są blisko portu w Ka-
liningradzie. W Kaliningradzie jest wielkie skupisko 

katolików. W parafii św. Wojciecha jest sześć niedziel-
nych Mszy św., jedna jest dla Niemców. W niedziel-
nych Mszach św. uczestniczy od 400 do 500 katolików. 
Parafia św. Wojciecha ma charakter rosyjsko-polski. 
Druga parafia św. Rodziny ma charakter rosyjsko-
litewski, gdzie są tylko dwie Msze św. niedzielne. 
Uczestniczy w nich około 150 wiernych. Można po-
wiedzieć, że parafia św. Rodziny jest liczebnie  o po-
łowę mniejsza niż  św. Wojciecha. Potencjalnie katoli-
ków w obu parafiach jest tyle samo, lecz nie wszyscy 
jeszcze trafili do Kościoła. 
 Jeśli chodzi o Nesterow, jest to miniaturka parafii. 
Tworzą ją głównie Litwini. Miasto Nesterow liczy 
3500 mieszkańców, połowa tej ludności to Rosjanie,   

a drugą połowę tworzą Niemcy, Litwini i bardzo mała 
ilość Polaków. Jest dużo ludzi z republik kaukaskich, 
sporo jest muzułmanów. Według naszego skromnego 
szacunku katolików litewskiego pochodzenia i Niem-
ców jest około tysiąca. Z czego do kościoła w niedzielę 
przychodzi 20 do 30 osób, w zależności od pogody, se-
zonu na działkach i okresu urlopowego. Przeważa 
starsze pokolenie. 
Bardzo mała jest ilość dzieci i młodzieży. Młodych 
małżeństw jest też nie dużo, bo tylko dwa małżeństwa. 
Mam nadzieję, że coś się nam uda zrobić. 
Mamy dwie grupy apostolskie.  str. 18 
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JASIENICA JAWI MI SIĘ PRZED OCZAMI WE ŚNIE 

Pierwsza grupa modlitewna, związana z Ikoną Matki 
Boskiej Krzysztackiej. Druga grupa to Krąg Biblijny. 
Parafianie, to głównie Litwini. Dlatego ja na starość 
musiałem się nauczyć litewskiego, by tym ludziom słu-
żyć w ich języku rodzimym. 

Muszę zdradzić pewien sekret, niech się Jasieni-
czanie też tym uradują, że za rok kończę 70 lat i pora 
skończyć swoją misję i zająć się swoim zdrowiem.        
I planuję osiąść w Nałęczowie. Stamtąd może częściej 
będę przyjeżdżał do swojej ukochanej, rodzinnej Ja-
sienicy. Ja mieszkałem w Jasienicy 10 lat. Dziesięć lat 
mieszkałem w Bielsku, ale ja czuję się Jasieniczani-
nem. Jasienica jawi mi się przed oczami we śnie. Ten 
język, te krowy które pasłem, śpiewanie, prace polowe, 
żniwa, młocka w stodole, te dzieci, które bawiłem        
i przedszkole i szkoła, pierwsza spowiedź, Pierwsza 
Komunia Święta. Pamiętam jak człowiek się bał, bo 
przed komunią był post i żeby go nie złamać, żebym 
mógł godnie przyjąć Pana Jezusa. Jasienica mi się 

ciągle jawi we śnie, kocham tę wioseczkę moją. Bar-
dzo ją kocham, nad życie. I też sobie myślę, że może 
jak bym umarł, to dobrze by było, żeby mnie przy ma-
mie , babci i cioci Marysi pochowali, żebyśmy byli     
w jednym grobie, bo wiem, że Jasieniczanie o mnie nie 
zapomną. 

Serdecznie dziękuję za podzielenie się swoimi 
krótkimi refleksjami i wspomnieniami. A sprawy 
ostateczne proszę zostawić w rękach Pana Boga. 
Mamy nadzieję, że doczekamy się jeszcze wspomnień, 
po które sięgną liczne pokolenia nie tylko Jasieniczan. 
Życzę dużo zdrowia i Błogosławieństwa Bożego. 

 
Opracowanie i fotto: R. Bożko 

 

Nowe władze Kola Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy 
 

Po 22 latach Pani Maria 
Dziadek, założycielka Koła nr 
21 Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Jasienicy zrezygno-
wała z piastowania funkcji 
przewodniczącej. Z tego też 
powodu w dniu 27 września 
2012 roku odbyło się walne ze-
branie sprawozdawczo-wybor-
cze Koła. 

W miłej atmosferze, przy 
kawie i drożdżówce zebrało się 
81 członków Koła. Zaszczycili 
też obecnością zaproszeni go-
ście. 54% frekwencja członków 
Koła umożliwiła podjęcie pra-
womocnych uchwał. Działal-
ność Pani Marii Dziadek można 
określić kryptonimem „Spokoj-
na jesień życia”. Oprócz organi-
zowania licznych wycieczek  
Zarząd odwiedzał chorych i ju-
bilatów. Na pomoc zapomogo-
wą mogli liczyć też najbiedniej-
si członkowie. Działania te zo-
stały docenione. Przy akceptacji 
zebranych członków Pani Maria  
została wybrana „Honorową 
przewodniczącą Koła”. Z pew-
nością jej doświadczenie, cenne 
rady posłużą nowo wybranemu 

Zarządowi. Pani Maria Dziadek za szczególny wkład pracy na rzecz Koła 
wyróżniła Panie Emilię Penkala, Wandę Król i Pana Jerzego Jodłowca. Spo-
tkanie zakończyło się po spożyciu pysznego bograczu. 

W skład nowego Zarządu Koła weszli: Józef Niesyt - przewodniczący, 
Helena Janota – skarbnik, Anna Jończy – sekretarz, Celina Pilorz i Helena 
Łabudek- członkinie Zarządu. 

Delegatami na Rejonowy zjazd delegatów zostali wybrani: Maria Dzia-
dek, Józef Niesyt i Jerzy Jodłowiec. Nowy Zarząd życzy Pani Marii Dziadek 
dużo zdrowia i sił w dalszym uczestniczeniu w działalności i rozwoju Koła. 

Anna Jończy 

Nowo wybrany Zarząd z Panią Marią 

Reklama w miesięczniku  „Jasienica”  

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

miesięcznik  samorządowy gminy 
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W  HOŁDZIE  ŻWIRCE I  WIGURZE W 80 ROCZNICE TRAGEDII  
 
Członkowie i sympatycy Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w 
Grodźcu udali się 18 sierpnia br. do Cierlicka na Zaolziu, by 
złożyć hołd polskim lotnikom Franciszkowi Żwirce i Stanisła-
wowi Wigurze, którzy przed 80 – laty, 11 września 1932 r. tu w 
miejscu zwanym dziś „Żwirkowiskiem” zginęli w katastrofie lot-
niczej.  
Żwirko i Wigura to legendarne postacie i chluba przedwojenne-
go polskiego lotnictwa sportowego. O ich życiu i ostatnim locie 
z wielką swadą i znajomością tematyki opowiadał nam prze-
wodnik beskidzki, właściciel prywatnego muzeum spadochro-
niarstwa w Wiśle, pan Piotr Wybraniec.  
Oto niektóre wątki z jego relacji. 
 Porucznik Franciszek Żwirko, jako świetny i dobrze wy-
szkolony pilot I Pułku Lotniczego po wielu osiągnięciach w spo-
rcie lotniczym otrzymał przydział na oficera łącznikowego przy 
Aeroklubie Akademickim w Warszawie. Klub został utworzony 
przez młodych konstruktorów zapaleńców lotnictwa. Jednym z 
nich był Stanisław Wigura członek zespołu pracującego nad 
nowymi konstrukcjami samolotu sportowego RWD (Rogalski, 
Wigura, Drzewiecki – inicjały od nazwisk konstruktorów). Fran-
ciszek Żwirko, jako pilot oblatywacz nowych konstrukcji najczę-
ściej latał w załodze ze S. Wigurą, który pełnił rolę mechanika. 
Między innymi razem dokonali we wrześniu 1929 roku lotu 
okrężnego wokół Europy o długości 5000 km na pierwszym eg-
zemplarzu samolotu RWD-2. W październiku 1929 roku          
F. Żwirko ustanowił  na samolocie RWD-2 międzynarodowy re-
kord wysokości lotu w klasie samolotów sportowych do 280 kg.  
W kwietniu 1932 roku Franciszek  Żwirko został zakwalifikowa-
ny przez komisję Aeroklubu RP do reprezentowania Polski na 
międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych III 
Challenge w 1932 roku. 
Jako drugiego członka załogi pilot Franciszek Żwirko wybrał 
sprawdzonego już w lotach przyjaciela inżyniera Stanisława 
Wigurę.  Zawody odbyły się w dniach 20 do 28 sierpnia 1932 
roku w Berlinie i przewidywały wiele punktowanych konkurencji. 
F. Żwirko i S. Wigura startowali na samolocie RWD-6, Aeroklub 
Polski reprezentowały jeszcze 2 polskie załogi. W dniu 28 
sierpnia Międzynarodowa komisja największą ilością punktów 
oceniła samolot RWD-6 pilotowany przez F. Żwirko. Kolejne 
dwa miejsca zajęły też polskie załogi, a dopiero za nimi samo-
loty włoskie i niemieckie uważane za faworytów.  
Dzień 28 sierpnia 1932 r. dla Żwirki i Wigury był wielkim tryum-
fem, ale też wielkim sukcesem polskiego lotnictwa i wspólnym 
osiągnięciem pilota i konstruktora. Ta data dzisiaj wyznacza 
Święto Lotnictwa Polskiego. 
Po tym sukcesie do Aeroklubu nadeszły zaproszenia do udzia-
łu w różnych spotkaniach oraz imprezach lotniczych. 
W dniu 11 września zwycięska załoga na RWD-6 leciała na 
meating lotniczy do Pragi. Będąc nad Cierlickiem zastała ich 
burza i gwałtowna wichura. Pod naporem silnego wiatru od ka-

dłuba oderwało się skrzydło i samolot lotem koszącym spadł na 
las. F. Żwirko i S. Wigura zginęli śmiercią tragiczną, obaj zostali 
pochowani w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.  
Prezydent RP odznaczył pośmiertnie  Franciszka Żwirko Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz awansował 
go do stopnia kapitana. 
Po złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem poświęconym 
pamięci Żwirki i Wigury, pobyt w Cierlicku zakończyliśmy zwie-
dzaniem Domu Polskiego im. Żwirki i Wigury położonym na ko-
ścieleckim wzgórzu 400 m od miejsca tragedii. Ten pomnikowy 
obiekt powstał w latach 1989 – 1994, dzięki współpracy i zaan-
gażowaniu ludzi zamieszkałych po obu stronach Olzy. Niestety, 
główna sala wystawowa zawierająca informacje o naszych bo-
haterach i ekspozycje przedstawiające osiągnięcia techniki lot-
niczej była poddana remontowi i przygotowywana do otwarcia 
w dniu 8 września 2012. 
W tym dniu z udziałem władz z Polski i Czech odbędą się ob-
chody 80 rocznicy tragedii. Zaproszenie na tę uroczystość za-
mieszczamy w „Aktualnościach” naszej Wityny. 
 Kolejnym punktem programu naszej wycieczki była Ko-
přivnica, miasto położone w odległości 28 km na południe od 
Ostravy jest siedzibą Fabryki Samochodów „TATRA”, my zwie-
dziliśmy nowoczesne Muzeum Techniki. Zdumiało nas bogac-
two eksponatów, obrazujących bogatą historię sięgającą 1897 
roku, kiedy to w ówczesnych Austro - Węgrzech, w małej pra-
cowni Ignacego Šustala, powstał pierwszy „pojazd bez koni”, 
nazwany „Präsidentem”. Luksusowe limuzyny z charaktery-
stycznym  aerodynamicznym  kształtem, w swoim czasie wy-
przedziły i wywarły wpływ na ogólnoświatowe trendy, najstar-
sze samochody wyścigowe, ścigające się od 1900 roku, bolidy 
z lat 50 i 60 i wiele modeli samochodów ciężarowych, a wśród 
eksponatów wóz strażacki firmy TATRA z Cieszyna – Marklo-
wic, z oryginalnymi polskimi numerami rejestracyjnymi (BLC 
8842). Do zwiedzenia muzeum zachęca stojący na zewnątrz, 
unikatowy swymi aerodynamicznymi kształtami, pociąg cze-
chosłowacki, wybudowany w roku 1936, zwany „Słowacką 
Strzałą”, który trasę Bratysława – Praga pokonywał w 4 
godz. 28 min, osiągając maksymalną prędkość 148 km/godz. 
Od 2006 roku taką nazwę nosi połączenie kolejowe EuroCity 
relacji Praga – Bratysława – Praga, które standardowo obsłu-
giwane jest zespołami trakcyjnymi Pendolino. 
  W urokliwym, średniowiecznym , położonym  nieopodal 
Kopřivnicy, wtulonym w grzbiety Beskidu Štramberku,  zwanym 
z powodu unikatowego położenia „Morawskim Betlejem”, mo-
gliśmy podziwiać perełki architektoniczne drewnianych woło-
skich domów (objęte opieką UNESCO), ruiny zamku i murów 
obronnych z górującą nad miastem wieżą zw. „Truba”, z której 
roztacza się  wspaniały, niezapomniany widok na okoliczne pa-
smo Beskidu Morawsko - Śląskiego z  Białą Górą, Libotyńskimi  
Wierchami, Kotoučem i owianym legendami Radhoszczem vel 
Radegastem (Radegast był czczony jako pogański bóg obfito-
ści i żniw oraz gościnności).  
Było też coś atrakcyjnego dla łasuchów. Słynne „štramberské 
uši” wypiekane na poczekaniu w licznych tu piekarniach z cia-
sta piernikowego (receptura zastrzeżona), z różnymi dodatkami 
(migdały, orzechy, czekolada itp.). A tradycja jak na średnio-
wieczne miasteczko przystało wywodzi się z XIII wieku z czasu 
najazdu Tatarów i przebiegłości jego mieszkańców. 
Pobyt u naszych południowych sąsiadów był ze wszech miar 
udany: podniosły, refleksyjny i poznawczy, a na okrasę wspa-
niała letnia pogoda.  
Dziękujemy p. Agnieszce Bronowskiej dyrektorce GOK w 
Jasienicy za pomoc w urzeczywistnieniu naszego spotka-
nia w Cierlicku. 

Irena Skrzyżala 
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Wakacyjnych wspomnień czar 
 
  

Za oknami jesień; szaro, buro i pochmurnie. Na 
szczęście pozostały nam letnie,  wakacyjne wspo-
mnienia. Wspomnienia związane z plażą, morską 
bryzą i upalnym słońcem. To przecież tak niedaw-
no członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy podczas XXI 
Ogólnopolskiego Zlotu Jungów w Kołobrzegu od-
byli rejs statkiem „Wiking” po morzu i porcie.  
Uczestniczyli  w uroczystym rozpoczęciu Dni Ko-
łobrzegu i 10. Spotkań Polskich Miast Hanzeatyc-
kich. W drugim dniu zlotu jungowie wzięli udział 
w imprezach sportowych: wieloboju morskim oraz 
w  wyścigach smoczych łodzi, zdobywając III 
miejsce w kategorii szkół podstawowych.  Poznali 
bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Morskich, zwie-
dzili przepiękny uzdrowiskowy Kołobrzeg, a także 
uczestniczyli w rozpoczęciu sezonu żeglarskiego w 
nowym porcie jachtowym. Ten bogaty we wrażenia 
dzień dopełnił niepowtarzalny zachód słońca i wy-
stęp Natalii Kukulskiej. Oficjalne zakończenie zlo-
tu odbyło się w Muzeum Oręża Polskiego.  
Po kolejne morskie przygody członkowie szkolne-
go koła LMiR pojechali nad Zatokę Gdańską, do 
Pucka. Razem z młodzieżą z Jaworza, Drogomyśla 
i  Hnojnika z Republiki Czeskiej poznawali najcie-
kawsze miejsca tej części naszego wybrzeża.        
W Pucku został zorganizowany przez Panią  Iwonę 
Kominek i Pana Andrzeja Stąsieka obóz szkole-
niowy, a jego uczestników zakwaterowano  w Har-
cerskim Ośrodku Morskim usytuowanym prawie 
nad samym brzegiem Zatoki Puckiej. Na jej wo-
dach, na łodziach typu DZ i łodziach klasy Puck 
uczestnicy obozu zgłębiali arkana sztuki żeglar-
skiej. Tuż obok tego ośrodka znajduje się tzw. słu-
pek zaślubinowy, miejsce upamiętniające histo-
ryczne wydarzenie. W 1920r gen. J. Haller dokonał 
tutaj zaślubin Polski z morzem. 
 Każdy dzień obozu obfitował w szereg różno-
rodnych atrakcji.  Po przyjedzie do Pucka obozowi-
cze najpierw poznali to stare kaszubskie miasto 
m.in. Muzeum Ziemi Puckiej, odrestaurowany Ry-
nek. Prawie codziennie, zbierając muszelki, space-
rowali wzdłuż brzegu zatoki oraz po puckim molo. 
W Gdyni mieli okazję zwiedzić dwa najsłynniejsze 
polskie żaglowce: zabytkowy „Dar Pomorza”  i je-
go następcę „Dar Młodzieży”. Uczestnicy wyjazdu 
zobaczyli również ciekawą wystawę w „Oceana-
rium morskim” po którym oprowadzał dr M. Guzik 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Cie-
kawym doświadczeniem było zwiedzanie portu w  
Gdyni z pokładu małego statku należącego do 
Urzędu Morskiego w Gdyni. O statkach z odle-
głych części świata, o suchych dokach, o pracy w 
stoczni opowiadał nam kpt. Ryszard Siekanowicz. 
Korzystając z zaproszenia Prezesa LMiR  kpt. An-
drzeja Królikowskiego uczestnicy szkoleniowego 
wyjazdu zwiedzili również Urząd Morski w Gdyni.  
 Na Helu każdy z nas zdobył, mającą prawie 42m 
wysokości latarnię morską. Z wieży widokowej 
Muzuem Rybołówstwa, pomimo silnego wiatru  
podziwialiśmy przepiękną panoramę Helu oraz za-

chwycaliśmy się widokami plaży i morza. W fokarium 
był czas na obserwowanie szarych fok oraz obejrzenie 
wystawy i filmu o zwierzętach  Bałtyku. W drodze po-
wrotnej do Pucka zatrzymaliśmy się we Władysławowie. 
Tutaj była okazja pospacerować po jednym z deptaków, 
czyli po alei  Gwiazd Sportu, zobaczyć Ośrodek Przygo-
towań Olimpijskich „Cetniewo”  oraz, a może przede 
wszystkim, pospacerować w Ocean Parku po dnie oceanu 
i stanąć oko w oko z jego największymi mieszkańcami. 

 Kolejnym nadmorskim miastem, które poznawaliśmy 
podczas naszego pobytu na obozie był Gdańsk. Tu 
oczywiście nie mogło zabraknąć spaceru ulicą Długą, 
pamiątkowych zdjęć pod pomnikiem Neptuna. Zwiedzili-
śmy również nowo otwarty oddział Centralnego Muzeum 
Morskiego , czyli Ośrodek Kultury Morskiej. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyła się interaktywna wystawa 
„Ludzie, statki, porty” , na której  najwięcej czasu spędzi-
liśmy wcielając się np. w rolę kapitana mającego za za-
danie zanurzyć  okręt podwodny.  
 Podczas naszego pobytu w Pucku odwiedzili nas Dy-
rektor Urzędu Morskiego w Gdyni i jednocześnie Prezes 
LMiR kpt. Andrzej Królikowski, członek Zarządu Głów-
nego LMiR Ryszard Siekanowicz – pracownik Biura 
Spraw Obronnych Żeglugi  oraz burmistrz Pucka Marek 
Rintz. 
 Na wyjazdach czas szybko mija. Każdy z nas wraca 
zadowolony, pełen wrażeń i wspomnień. W tym miejscu 
pragniemy podziękować  Panu Wójtowi Januszowi Pie-
rzynie za wsparcie dla naszych poczynań. 

Alicja Iskrzycka                                                                                                 
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To już trzydziesty tomik. 
 

A czyjego autorstwa? Oczywiście Pana Juliusza 
Wątroby. znanego większości mieszkańców naszej 
Gminy poety z Rudzicy. Tomik pt. „Błękity” ukazał 
się w połowie roku, wydany został przez Wydział Kul-
tury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Prezentacja 
tego zbioru wierszy odbyła się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jasienicy dnia 11 września 2012 r. Roz-
poczynając spotkanie, poeta stwierdził, że ten tomik 
powstał „z przypadku”, z inicjatywy pracowników 
Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. Następnie wy-
jaśnił, dlaczego „Błękity:, otóż wokół nas jest niebo, 
woda, kwiaty itp. Błękit kojarzy się ze spokojem,        
a wiersze zawarte w zbiorze sa wyciszone, melancho-
lijne, refleksyjne. 

Przedstawienie swoich wierszy poeta zaczął od 
utworów poważnych, smutnych, mówiących o prze- 
mijaniu i okrucieństwie. Następnie mogliśmy wysłu-
chać poezji bardziej pogodnej, o miłości, pięknie przy-
rody. Z uwagą wysłuchaliśmy też wybranych utworów 
z cyklu „Spacer sentymentalny”, które noszą tytuły 12 
miesięcy i ukazują ludzi i miej-sca związane z Biel-
skiem. Pan Juliusz prawie każdy wiersz poprzedził re-
fleksjami związanymi z jego powstaniem.  

Na zakończenie Pan Wątroba zaprezentował tek-
sty spoza tomiku „Błękity”, był to fragment prozy oraz 
kilkanaście fraszek. Po spotkaniu można było nabyć 
książkę i uzyskać dedykację z autografem autora. 

GBP i filie posiadają prezentowany tomik „Błęki-
ty” oraz inne tytuły Juliusza Wątroby. 

Dodam, że w GBP można nabyć „Błękity” oraz 
inne książki naszego twórcy. 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP 

Juliusz Wątroba 
„Październik” 
 

Październik 
Mgieł tkaniny blade 
tkane na krosnach nocnych chłodów 
Za chwilę uschnie liści diadem 
i nagle posiwieje młodość 
 
I tynki spadną z kamieniczek 
Skrzydeł zabraknie dniom skrzydlatym 
i nawet do stu nie policzę 
bo odpływamy z naszym światem 
 
Owieczki wspomnień toną w smutkach 
Po bielskiej wełnie ani śladu 
tedy – prócz intryg – nic nie utkasz 
Więc jak z jesienią pobiec w radość 

 
Siatkarskie gwiazdy w Gimnazjum w Jasienicy  

 
Dzień 19, września dla fanów siatkówki był niezwykły, bowiem naszą szkołę odwiedziły zawodniczki  klubu 

BKS Aluprof Bielsko-Biała: Mllada Bergrova, 
Helena Horka, Mariola Wojtowicz i Joanna Frąc-
kowiak.  

 Po krótkim przywitaniu uczniowie mieli okazję 
obejrzeć prezentację multimedialną drużyny, tre-
nera  oraz ekipy wspomagającej siatkarki w osią-
ganiu sukcesów. Zawodniczki odpowiadały na py-
tania gimnazjalistów o: codzienną dietę, ilość        
i czas treningów, zamiłowanie do sportu oraz mi-
nimalny wzrost zawodniczek. Uczniowie zaintere-
sowani byli strukturą organizacyjną klubu, roz-
grywkami Orlen Ligi i szczegółami związanymi   
z siatkówką.  

Spotkanie uświetnił mały quiz, którego zwy-
cięzcy „zgarnęli” pamiątkowe smycze, plany lek-
cji, kalendarze i karnety na mecze klubu. Zawod-
niczki przekazały szkole cenny upominek: piłkę z podpisami całej drużyny BKS-u. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej, zawodniczki rozdawały autografy, a ich pobyt w szkole został upamiętniony zdjęciem  z obiema klasami 
sportowymi.   

      Anita Froń 
      Koło dziennikarskie przy Gimnazjum w Jasienicy
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Wędkująca młodzież 
  

Przy Kole Polskiego Związku Wędkarskiego  Jasienica z siedzibą na stawach wędkarskich w Bierach, działa 
Sekcja Młodzieżowa. W ramach jej działalności,  co roku organizowane są  spławikowe  zawody wędkarskie, 
dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w kole. Zawody, jak co roku,  przebiegały pod  hasłami: „Dzień Dziecka”, za-
wody rodzinne „Wakacje 2012”  i  „Pożegnanie lata”. Uczestnicy walczyli jednocześnie o główną nagrodę –  
czyli tytuł -  „Najlepszego wędkarza” w sezonie wędkarskim  2012. W tym roku zwyciężył Krzysztof Brzeziń-
ski.  Z rąk Prezesa Koła PZW Jasienica Pana Czesława Biesoka – Krzysztof otrzymał główną nagrodę – puchar. 
Gratulujemy! 
 Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do podniesienia atrakcyjności tego-
rocznych zawodów, ponieważ dzięki nim, każdy uczestnik „wędkarskich zmagań” otrzymał nagrodę. Gorąco 
dziękujemy Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie oraz Adamowi Miklerowi, właścicielowi sklepu 
zoologiczno-wędkarskiego „Wszystko dla Gołębi” w Jasienicy. Sponsorom jeszcze raz dziękujemy, a młodych 
adeptów sztuki wędkarskiej, zapraszamy na kolejne spotkania z wędką w 2013 roku. 
                 Do zobaczenia za rok! 

A.P. Iskrzyccy 
 

WYSTAWA POPLENEROWA „WIEDEŃ I OKOLICE” 

W dniu 17 września 2012r., w Fili G O K w Mię-
dzyrzeczu Górny odbyło się otwarcie wystawy pople-
nerowej „Wiedeń i okolice”. Na wystawie w „Chacie 
Międzyrzecze” wyeksponowano obrazy powstałe pod-
czas pleneru i później już w własnych pracowniach 
twórców. Zaprezentowano obrazy uczestników plene-
ru malarskiego zorganizowanego w maju przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Na wystawie można 
oglądać obrazy Ilony Mazur, Bronisławy Szczypki, 
Marii Piech, Ireny Zolich, Ireny Hulboj, Wiesława 
Hermacha, Brygidy Simki, Małgorzaty Sikory, Berna-
dety Łuszczewskiej-Gruszki. Prace zostały namalowa-
ne w takich technikach jak: oleje, akryle i pastele. Ob-
razy przedstawiają zabytki architektoniczne, kościoły, 
ich wnętrza, ogrody, rzeźby, nowoczesne budowle, 
kamieniczki, osadę winiarzy austriackich. Na wernisa-
żu odbyła się prelekcja dotycząca uprawy winorośli na 
Śląsku Cieszyńskim. Państwo Sylwia i Roman Gabryś 
opowiadali jak powstała koło Chybia „Winnica 
Mnich” i jaką wielką ich pasją jest uprawa winorośli 
oraz produkcja wina. Przygotowali razem z synem 
prezentację multimedialną . Właścicielka winnicy       
z wykształcenia jest architektem wnętrz i także maluje 

obrazy. Właściciel winnicy jest prawnikiem i restaura-
torem. Cała rodzina zamierza rozwijać swoją pasję 
zdobywając doświadczenia w uprawie winorośli w 
Prowansji oraz różnych innych rejonach Europy. Na 
wernisażu oprócz miejscowych twórców i miłośników 
malarstwa, byli również goście z Moskwy. Wystawę 
będzie można oglądać jeszcze w miesiącu październi-
ku br., a właściciele plantacji winorośli zapraszają za-
interesowanych do „Winnicy Mnich” 

Bernadeta Łuszczewska -Gruszka

 

Wystawa ceramiki artystycznej i użytkowej 
 
Do pierwszych dni września w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mię-
dzyrzeczu Górnym można było oglądać ceramikę artystyczną i użytkową 
autorstwa Barbary Sienickiej Kalmus. Od 1997 roku jest mieszkanką 
Iłownicy gdzie prowadzi gospodarstwo "Piąta pora roku" w którym hoduje 
konie dzianety. Barbara Sienicka urodziła się w 1953r.w Gdańsku. Stu-
diowała na  AWF w Katowicach następnie na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego na ASP w Krakowie. Uprawia różne dyscypliny sportowe. 
Projektowała ubiory i sprzęt sportowy. Przez ponad 20 lat także projekto-
wała ogrody, tereny zieleni i mała architekturę. Wspinała się po górach, 
uprawiała narciarstwo, latała szybowcem, jeździła konno. Działała jako 
jedna z pierwszych kobiet w ratownictwie górskim. Od kilku lat zajmuje 
sie ceramiką, gdzie szuka wszelkich możliwości  jej wykorzystania. Szuka 
inspiracji w otaczającej  przyrodzie, starając się odtworzyć otaczające ją na 
co dzień, skarby wzornictwa natury. Oprawy muzycznej wernisażu wy-
stawy dokonał Pan Marcin Michalec z Międzyrzecza Górnego. Na otwar-
cie wystawy przybyło liczne grono znajomych i przyjaciół. 

Bernadeta Łuszczewska -Gruszka
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„UROCZYSTOŚCI WSPOMNIENIOWE Z OKAZJI ROCZNICY TRAGEDII 
ŻWIRKI I WIGURY” 

 
W dniu 8 września 2012r. kółko lotnicze 
działające w Fili G O K w Międzyrzeczu 
Górnym wraz z Bielskim Klubem Seniorów 
Lotnictwa brało udział w obchodach "Uro-
czystości Wspomnieniowej z okazji roczni-
cy tragedii Żwirki i Wigury". Ta międzyna-
rodowa impreza organizowana była przez 
PZKO -Cierlicko-Kościelne przy współpra-
cy z Konsulem Generalnym Rzeczpospolitej 
Polskiej w Ostrawie, Oddział Wychowaw-
czy Sił Powietrznych w Warszawie oraz 
Gminę Cierlicko. Uroczystość rozpoczęła 
się nabożeństwem ekumenicznym w intencji 
lotników. Następnie odbył się uroczysty 
apel, złożenie wieńców i kwiatów pod po-
mnikiem Lotnika. Chłopcy z kółka lotnicze-
go złożyli pod pomnikiem zrobione na zaję-
ciach modele samolotów. Seniorzy Piloci     
z Polski przekazali do Domu Polskiego       
w Cierlicku replikę dzwonu Żwirki i Wigu-
ry. Następnie odbyło się otwarcie wystawy 
odnowionej ekspozycji "Bohaterowie Prze-
stworzy". Można było tam również zoba-
czyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
Wojska Polskiego oraz akrobacji lotniczej 
Iskier, co było ogromną atrakcją dla wielkiej 
ilości uczestników imprezy. Wysłuchaliśmy 
tam również koncertu orkiestry wojskowej 

oraz oglądaliśmy wystawę plastyczną autorstwa dzieci i mło-
dzieży polskich szkół z Zaolzia. Chłopcy z kółka lotniczego za-
chwycali się dużymi modelami samolotów zdalnie sterowanymi. 
Nawiązywali kontakty z modelarzami. Imprezę filmowała tele-
wizja czeska i polska i już w tym samym dniu pokazywano 
transmisje w wiadomościach telewizyjnych. Członkowie kółka 
lotniczego z Międzyrzecza Górnego byli najmłodszymi uczest-
nikami imprezy i było to dla nich niewątpliwie wielkie przeży-
cie, a także lekcja patriotyzmu. 

Bernadeta Łuszczewska -Gruszka

 

Serdeczne podziękowania za okazane współczucie, kondolencje, złożone wieńce i kwia-

ty, zamówione Msze św. oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Romana  Orczyka 
księżom sprawującym Mszę św., lekarzom, siostrom oraz siostrze przełożonej 

 z Kliniki Hematologii w Katowicach za opiekę w czasie choroby, rodzinie, sąsiadom, 

przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim przybyłym,  

aby pożegnać naszego kochanego zmarłego 

składa  

Rodzina  

 

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym 

i  Ks. Profesor  Marek Uglorz 

zapraszają na cykliczne 

„Spotkanie w kręgu światła” pt. „Miłosierdzie i sprawiedliwość" 

Spotkania są adresowane do wszystkich, którzy w kręgu środkowoeuropejskiej  i śląskiej 

kultury szukają kontrapunktów i odpowiedzi na najważniejsze pytania. 

Impreza odbędzie się 5 października 2012 r. o godzinie 18.00 w Chacie  Międzyrzecze.  

Następne spotkania odbywać się będą w dniach 16 listopada 2012 o godz. 18
00  

oraz 28 grudnia 2012 o godz.18
00
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Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
zaprasza na zajęcia 

Zajęcia cotygodniowe 
- Zespół Wokalny (od 12 lat - młodzież gimnazjalna / ponadgim-

nazjalna) 
- Zespół Regionalny „Jasieniczanka” (młodzież / dorośli) 
- Nauka gry na pianinie (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Nauka gry na gitarze (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Zajęcia plastyczne z elementami rękodzieła (dzieci / młodzież) 
- Zajęcia z ceramiki artystycznej (dzieci / młodzież /dorośli) 
- Zajęcia  modelarskie (dzieci od 10 lat / młodzież / dorośli) 
- Kursy tańca – Salsa (młodzież / dorośli) 
- Kursy tańca towarzyskiego (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Taniec nowoczesny hip-hop / street dance / modern jazz (od 

10 do 16 lat) 
- Zajęcia taneczne dla dzieci z elementami tańca nowoczesnego 

(dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) 

- Fitness – przyjemna gimnastyka dla każdego (dzieci / młodzież 
/ dorośli) 

- Tenis stołowy i piłkarzyki –  (dzieci / młodzież / dorośli) 
Warsztaty artystyczne  (akcje kilkuspotkaniowe uruchamiane po 
zebraniu się odpowiedniej ilości osób) 
- Warsztaty biżuterii 
- Warsztaty scrapbooking 
- Warsztaty fusingu – stapiania szkła 
- Warsztaty bibułkarstwa 
- Warsztaty malowania porcelany 
- Warsztaty decupage 
Zapisy i bliższe informacjew GOK Jasienica tel. 33 8 152 451 

wew.145,  e-mail: gok@jasienica.pl 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia w Bierach 
Zajęcia cotygodniowe 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci – kółko plastyczne  
- Balet z elementami rytmiki dla dzieci  (wiek 5 – 9 lat) 
- Zespół tańca nowoczesnego (dzieci / młodzież)  
- Fitness – gimnastyka dla pań i dziewcząt (młodzież / dorośli) 
- Tai Chi – system ćwiczeń relaksacyjnych dla zdrowia (młodzież / do-

rośli) 
- Zespół Regionalny „Bierowianie” (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Zajęcia świetlicowe (dzieci / młodzież / dorośli) 

� Tenis Stołowy 
� Piłkarzyki 
� Szachy   

Warsztaty artystyczne   
(akcje kilkuspotkaniowe uruchamiane po zebraniu się od-
powiedniej ilości osób) 
- Warsztaty szydełkowania 
- Warsztaty biżuterii 
- Warsztaty batiku 
- Warsztaty filcowania 
-  Warsztaty malarstwa na szkle 

Zapisy i bliższe informacje w Filii GOK Biery 
 tel. 33 8 173 086,  501 010 172

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia w Rudzicy 
Zajęcia cotygodniowe 

- Gimnastyka dla pań i dziewcząt w każdym wieku 
- Taniec nowoczesny (wiek od 7 do 16 lat) 
- Teatrzyk Muzyczny „Calineczka” (wiek od 4 do 7 lat) 
- Warsztaty plastyczne (wiek od 4 do 16 lat) 
- Zajęcia z ceramiki (dzieci / młodzież / dorośli) 
-  Rękodzieło dla pań (babskie spotkania: scrapbooking, biżute-

ria, ozdoby do domu) 
- Tenis stołowy i piłkarzyki –  dostępne w godzinach pracy GOK 

Rudzica  (dzieci / młodzież / dorośli) 
 

Warsztaty artystyczne   
(akcje kilkuspotkaniowe uruchamiane po zebraniu się odpo-
wiedniej ilości osób) 
- Warsztaty batiku 
- Warsztaty fotograficzne 
- Warsztaty filcowania 
- Warsztaty bibułkarstwa 
- Warsztaty graffiti 
Zapisy i bliższe informacje w Filii GOK Rudzica  
tel. 33 8 152 767, 506 357 503

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia w Międzyrzeczu Górnym 
Zajęcia cotygodniowe 

- Kółko plastyczne (dzieci / młodzież) 
- Warsztat twórczy – rysunek, malarstwo (dzieci / dorośli) 
- Warsztat twórczy – rzeźba (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Warsztaty fotograficzne (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Nauka gry na gitarze (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Kółko lotnicze – modele samolotów (dzieci / młodzież / dorośli) 
- Zespół Regionalny „Międzyrzeczanie” (młodzież / dorośli) 
- Dziecięcy Zespół Regionalny  

- Aerobik – ćwiczenia dla zdrowi i urody (młodzież / dorośli) 
- Zajęcia taneczne dla dzieci  
- Tenis stołowy i piłkarzyki –  dostępne w godzinach urzędowania 

placówki (dzieci / młodzież / dorośli) 
Warsztaty artystyczne   
(akcje kilkuspotkaniowe uruchamiane po zebraniu się odpowied-
niej ilości osób) 
- Warsztaty filcowania 
- Warsztaty bibułkarstwa i origami 

Zapisy i bliższe informacje w Filii GOK Międzyrzecze Górne   tel. 33 8 126 640 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy  Filia w Mazańcowicach 
Zajęcia cotygodniowe 

- Zajęcia plastyczne:     
o „Kraina Wyobraźni”(3-6 lat, 7-10 
lat, 11-14 lat) 
o Rysunek, malarstwo (od 15 lat) 

o Dekoratornia (od 12 lat) 
- Modelarstwo 

- (od 10 lat)  
- Chór mieszany „HEJNAŁ MAZAŃ-

COWICE”  
- Zespół wokalny (7-15 lat)  
- Nauka gry: gitara, keyboard, pianino 
- Warsztat wokalny - śpiew solowy 
- Kursy tańca - salsa  
- Taniec nowoczesny  
- Taniec towarzyski  
- Cheerleaderki  

- Zumba  
- Zajęcia ruchowe dla zdrowia i urody: 

Fitness, Fitness dla dzieci, Fitness 
50+ ; Step; Nordic Walking  

- Samoobrona  
- Klub Młodych Odkrywców  
- Kółko Szachowe  

- Kółko Teatralne  
- Język angielski  

Akcje cykliczne 

- Noc Czytania Bajek (8-10 lat)  
- Wieczór z Agentem (11-13 lat)  
- Rodzinne pieczenie ciast i ciasteczek  
- Zajęcia dla rodziców z dziećmi (2-5 

lat), metoda Weroniki Sherborne 
Zapisy i bliższe informacjew Filii GOK 
Mazańcowice  
tel. 33 817 13 62, tel. kom. 883 535 512 
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FIRANY, ZASŁONY 
SPRZEDAŻ I SZYCIE NA WYMIAR 

Jasienica, Cieszyńska 493 

Budynek Spółdzielni – parter 

Tel. 500 386 128 

www.kora-sklep.ig.pl 
 

Z TYM KUPONEM – RABAT 10% na firany i zasłony w metrażu 

 

KORA S 
MATERIAŁY BUDOWLANE I OPAŁOWE 

(węgiel orzech, groszek, ekogroszek, flot, muł, drzewo bukowe, zrębki drzewne) 

JASIENICA, UL. CIESZYŃSKA 493 

KOŁO DWORCA PKP 

Tel. 33 - 815 28 64, 33 – 815 21 34, 500 386 123 

www.kora-s.ig.pl 

  

 

Ogłasza zapisy na 
zajęcia w Jasienicy: 

 

� taniec towa-
rzyski 

� latino solo 
� zumba 
� street dance 
� kurs weselny 

 
 

kontakt: 796 295 912 

e-mail: taniec.furora@gmail.com   

 

   



 

26  październik 2012 

OFERUJE: 
nagrobki, grobowce, 

schody, parapety, 
blaty kuchenne, 

elementy kominkowe. 
 

granit, marmurgranit, marmurgranit, marmurgranit, marmur    

konglomeratkonglomeratkonglomeratkonglomerat    
różnorodność kolorówróżnorodność kolorówróżnorodność kolorówróżnorodność kolorów    

szeroki asortszeroki asortszeroki asortszeroki asortymentymentymentyment    
 

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

Tel.: 33 815 09 42 
502 050 670 

 
„„„„ M E T A LM E T A LM E T A LM E T A L ---- M A XM A XM A XM A X ””””     

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  
- Drut spawalniczy 0,8  15 kg  
- Pianka montażowa 750 ml. 

Zapraszamy 
 

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

Pozdrawiam wszystkich Antoni Moskała 

 

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 

Wszelkie informacje dostępne są także na naszej 

stronie:  www.komunalny.jasienica.pl 

 
 

 
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
 

Przed 1 listopada wydłużone godziny pracy 
POLECAMY:  
���� kwiaty cięte i doniczkowe  ���� bukiety ślubne ����  

upominki  ���� perfumy ���� palmy i wieńce  ���� wrzosy i 
chryzantemy ���� znicze i wkłady ���� stroiki 

Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta....    
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

SZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROBÓWBÓWBÓWBÓW    

Z WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZAZAZAZA    

Usługi Usługi Usługi Usługi :::: wszystkie przeróbki � gręplowanie weł-

ny �czyszczenie pierza 

Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych     
Kołdry antyalergiczne � z puchu  

� z pierza � do filcowania 

 
43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 

Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl 

e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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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               12
00

-14
00

 
 
Oferujemy:  

 wiązanki okolicznościowe 

 palmy i wieńce pogrzebowe 

 bukiety ślubne 

 dekorowanie samochodów weselnych  
 

Już JESIEŃ, dlatego polecamy:  BRATKI, ZIEMIĘ. 

Zbliża się „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”, 
 w związku   z tym otwieramy sklep przy  ul. Cieszyńskiej – 
Jasienica 1072, a tam bardzo duży wybór: 
o Zniczy, lampek i wkładów, 
o Kwiatów sztucznych 
o Chryzantem doniczkowych w wielu odmianach 
o Kompozycje i stroiki nagrobne 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   

OBRACAJ  SOBRACAJ  SOBRACAJ  SOBRACAJ  STANISŁAWTANISŁAWTANISŁAWTANISŁAW        
 

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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Siatkarskie gwiazdy: 

Mllada Bergrova, Helena 

Horka, Mariola Wojtowicz  

i Joanna Frąckowiak 

w Gimnazjum 

w Jasienicy 
Ich pobyt w szkole został 
upamiętniony zdjęciem        

z obiema klasami  
sportowymi. 
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 MAPA POSZCZEGÓLNYCH 
OKRĘGÓW WYBORCZYCH 

więcej str. 7-10 


