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21 LAT Z „JASIENIC�” 
TYLE LAT, LICZY WSPÓŁPRACA  

NASZEJ ZACNEJ KOLE�ANKI ZOFII POLOK Z CZASOPISMEM 

 W czerwcu 1992 roku, w nakładzie 1000 egzemplarzy i cenie 

1000,- złotych, ukazał si� pierwszy numer „Jasienicy”, o podtytule 

„MIESI�CZNIK LOKALNY GMINY”. 

Autorzy czterostronicowego periodyku na pierwszej stronie zwrócili 

si� do Szanownych Czytelników, jako adresatów czasopisma, prosz�c 

o uwagi, propozycje i wnioski dotycz�ce kolejnych numerów. 

Miesi�cznik zawierał informacje o Gminie Jasienica: sołectwach, 

liczbie mieszka�ców gminy, jej powierzchni. Ilo�ci o�rodków 

zdrowia, szkół, przedszkoli, jednostek stra�y oraz ko�ciołów 

katolickich i ewangelickich. Przedstawiał pełne składy władz gminy: 

Rady z  Przewodnicz�c� Urszul� Bujok i Zarz�du Gminy Jasienica     

z Wójtem Stanisławem Rajb�. „OTWARCIE GALERII FLORIANA 

KOHUTA”, opisał znany publicysta Juliusz W�troba. Lecz to nie 

wszystko. Ze stopki redakcyjnej dowiadujemy si�, �e zespół 

redakcyjny stanowili: Zofia Polok, Stanisław Rajba, Władysława 

Fedyczkowska, Maria Głuc-M�yk, Władysława Krotacz, Franciszek Handzel i Andrzej Jenkner. Skład 

i druk: BB; ZUP Skoczów. Adres redakcji znajdował si� w Urz�dzie Gminy w Jasienicy, a poczta w 

Jaworzu. Rozmow� z Zofi� Polok o minionych latach, ciekawostkach i wydarzeniach zamie�cimy w 

lipcowym wydaniu miesi�cznika.  

                                                                                                             R. Bo�ko 

  

Trzecia edycja Testu z Historii �l�ska „Powstanie 
Styczniowe na terenie dzisiejszego województwa �l�skiego”                                      

– Katowice, 20 czerwca 2013 

20 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Sejmu �l�skiego w gmachu �l�skiego Urz�du Wojewódzkiego w 
Katowicach (ul. Ligonia 46) odb�dzie si� trzecia edycja Testu z Historii �l�ska „Powstanie Styczniowe na 

terenie dzisiejszego województwa �l�skiego”. Test zorganizowano w ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu 

Powstania Styczniowego. Przedsi�wzi�cie ma na celu  popularyzacj� i upowszechnienie wiedzy dotycz�cej tego 
okresu naszej historii. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie osoby, które uko�czyły 14 lat. Konkurs 

skierowany jest do mieszka�ców całej Polski, zainteresowanych t� tematyk�. 
Prosimy o dokonanie rejestracji do 19 czerwca 2013 r. Mo�na to zrobi� za po�rednictwem strony
www.slaskitest.pl (zakładka Rejestracja) lub mailowo na adres biuro@projektslask.pl, telefonicznie pod 
numerami telefonów 32 209 78 37 lub 32 353 80 43, a tak�e poczt� na adres Stowarzyszenie Projekt �l�sk 
40-006 Katowice, ul. Warszawska 10/37. Konkurs jest jednoetapowy – składa si� z cz��ci pisemnej.
W jury zasi�d� wybitni znawcy tematu: prof. Zygmunt Wo�niczka z Zakładu Teorii i Historii Kultury 
Uniwersytetu �l�skiego, dr Marian Małecki – adiunkt w katedrze Powszechnej Historii Pa�stwa i Prawa 

Uniwersytetu Jagiello�skiego; Antoni Wilgusiewicz – sekretarz Komitetu Okr�gowego Olimpiady Historycznej 

w Katowicach.Organizator konkursu: Stowarzyszenie Projekt �l�sk. Konkurs odbywa si� pod patronatem 
honorowym oddziału Instytutu Pami�ci Narodowej w Katowicach. 

Wi�cej informacji na stronie internetowej: www.slaskitest.pl  

Monika Kobyla�ska <monika.kobylanska@ipn.gov.pl>

Wydawca miesi�cznika samorz�dowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica
Realizacja wydawnicza: Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bo�ko, e-mail: braldo@interia.pl;  Sekretarz redakcji: Kuba Mazur       
e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl ; 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 bez uprzedniego powiadomienia 
autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za tre�	 reklam i ogłosze� redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci. 
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KONFERENCJA GOSPODARCZA  
KONGO – POLSKA  

WÓJT GMINY JASIENICA - JANUSZ PIERZYNA, 
UCZESTNIKIEM  MI	DZYNARODOWEJ 

KONFERENCJI GOSPODARCZEJ 

Relacja wójta, dla miesi�cznika Jasienica 

28. maja br. uczes-
tniczyłem w war-
szawskiej Konferencji 

Gospodarczej Konga i Polski. 
Celem spotkania było zaprezentowanie mo�liwo�ci 
gospodarczych Republiki Konga, jak równie�
mo�liwo�ci współpracy strony Polskiej, w zakresie 
eksportu i importu oraz rozwoju biznesu, z 
ukierunkowaniem na Afryk� �rodkow�. W 
spotkaniu władze Konga reprezentował profesor 
Gilbert Ondongo - druga po prezydencie osoba w 
pa�stwie - obecny minister: finansów, gospodarki, 
planowania i strategii, integracji oraz spraw 
publicznych. Towarzyszyła mu ponad 
dwudziestoosobowa delegacja przedstawicieli 
biznesu. 
 Dotychczasowa współpraca realizowana jest ju�
na płaszczy�nie Rzeczpospolitej Polskiej i Konga. 
Z informacji wicepremiera Janusza Piechoci�skiego 
wynika, �e Polska w 2015 roku zamierza podwoi	
wska�niki relacji handlowych i gospodarczych         
z Afryk�.  
A Kongo dysponuje bardzo du�ym potencjałem 
gospodarczym. Posiada bardzo du�e zasoby 
minerałów i zło�a bogactw naturalnych, drzew 
egzotycznych i lasów o powierzchni prawie 20. 
milionów hektarów. Potencjał ten daje mo�liwo�ci 
rozwoju ró�nych sektorów gospodarki. To 
spotkanie miało na celu, nie tylko rozszerzenie 
współpracy na płaszczy�nie krajowej, ale tak�e 
regionalnej.  

�wiadczy o tym wypowied� ministra Ondongo, 
�e Republika Konga jest jedn� z najszybciej 
rozwijaj�cych si� gospodarek w Afryce �rodkowej, 

której roczny wzrost PKB kształtuje si� na 
poziomie 5-7 % oraz niski 5 procentowy stopie�
inflacji. 
 Minister Ondongo informuj�c o stale 
zwi�kszaj�cym wydobyciu ropy naftowej, zach�cał 
polskie firmy do zainteresowania si� eksploracj�
zasobów naturalnych Konga, wskazuj�c na metale 
rzadkie oraz inwestowanie w pozanaftowe sektory 
gospodarki kongijskiej. Wspomniał te� o opraco-
wywanym narodowym programie inwestycyjnym       
i aktualnym etapie tworzenia stref ekonomicznych.  
 Wychodz�c naprzeciw tym propozycjom, 
przedstawiłem mo�liwo�	 nawi�zania współpracy, 
mi�dzy Stref� Ekonomiczn� Konga, a Jasienick�
Niskoemisyjn� Stref� Przemysłow�, co spotkało si�
z du�ym zainteresowaniem ze strony 
przedstawicieli biznesu Afryki �rodkowej. Taka 
współpraca Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Przemysłowej, mo�e w przyszło�ci przyczyni	 si�
do rozwoju naszej gminy, gdy� firmy z tamtego 
rejonu �wiata, tak� współprac� s� zainteresowane. 
Daje to nadziej�, �e nawi�zane kontakty przeło��
si�  
w przyszło�ci na inwestycje w naszej strefie, co 
umo�liwi dalszy dopływ kapitału i przyczyni si� do 
rozwoju naszej gminy. 

Ciesz� si�, �e jako jedyny samorz�dowiec 
naszego kraju, miałem mo�liwo�	 uczestniczy	 w 
tej konferencji i zaprezentowa	 szanse 
inwestowania w naszej strefie, przedstawicielom 
władz Konga i przed-stawicielom biznesu tego 
kraju. 
            Dzi�kuj� za relacj�

JESZCZE DWA PYTANIA 
Red.: Rozwija Pan kontakty mi�dzynarodowe, 
promuje Jasienick� Niskoemisyjn� Stref�
Gospodarcz�. Jaki jest post�p w realizacji tej 
inwestycji?  
Wójt Janusz Pierzyna (J.P.): Przyst�pili�my do 
realizacji nast�pnych etapów na terenie 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. 
Rozstrzygn�li�my przetarg na obsług� techniczn�. 
Wyłonili�my wykonawców in�ynierii nadzoru tego 
zadania. Jeste�my w trakcie rozstrzygni�cia 
przetargu na wykonawstwo i realizacj� infra-
struktury w strefie.  

        Kosztorys inwestorski opiewa na ponad 27 
milionów złotych, z czego 23 miliony udało mi si�
pozyska� ze �rodków zewn�trznych. W lipcu 
rozpoczniemy prace w terenie - przygotowanie 
pod budow� infrastruktury, budow� drogi 
dojazdowej, budow� kanalizacji sanitarnej i de-
szczowej. Krajobraz otoczenia b�dzie si�
zmieniał, b�dzie to z pewno�ci� wzbudza� emocje. 
Ale z pełn� odpowiedzialno�ci� trzeba 
powiedzie�, �e je�eli my�limy o rozwoju tej 
gminy, to wzrost gospodarczy, mo�e zapewni�
nam przypływ podatków. S� dwie mo�liwo�ci:  
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JESZCZE DWA PYTANIA (ci�g dalszy)

albo gmin� rozwija� podnosz�c podatki tym, 
którzy ju� prowadz� działalno�� gospodarcz�, 
albo rozwija� poprzez tworzenie nowych miejsc 
pracy, udost�pniaj�c nowe tereny przemysłowe, 
bez dodatkowych obci��e� kosztami dotychczas 
funkcjonuj�cych przedsi�biorców.  

Trzeba wzi�� pod uwag�, �e dzisiaj gminy 
otrzymuj� coraz mniejsze �rodki finansowe          
z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� zleconych, 
czy własnych. Natomiast zwi�ksza si� zakres 
rzeczowy zada� do wykonania, przy braku 
�rodków finansowych. W takiej sytuacji jedyn�
mo�liwo�ci� rozwoju jest dbało�� o zwi�kszenie 
dopływu finansów do bud�etu gminy. Je�eli na 
terenie gminy b�dziemy mieli wi�ksze 
zatrudnienie, to bud�et zwi�kszy si� o podatki      
z tego tytułu.
Red.:  Cz�sto podejmowanym tematem na 
zebraniach sołeckich, s� remonty dróg. Czy w 
tym zakresie czynione s� jakie� starania na 
pozyskanie nowych �rodków zewn�trznego 
wsparcia?
Wójt J.P.: Staram si� o pozyskanie dodatkowych 
�rodków pozabud�etowych, na usuwanie szkód 
skutków powodzi, powstałych jeszcze w 2010. 

roku. Przypomn�, �e w ci�gu ostatnich dwóch lat 
udało si� przywie�� do gminy ponad 9 milionów 
złotych. Ale kiedy pojawia si� okazja pozyskania z 
rezerwy bud�etu pa�stwa dodatkowych �rodków, 
zawsze staram si� skorzysta� z takiej mo�liwo�ci, 
by przeznaczy� te �rodki na dalszy remont dróg, 
które chocia� w mniejszym stopniu, to zostały 
tak�e uszkodzone. O tej sprawie rozmawiałem      
z przedstawicielami Ministerstwa Administracji   
i prze�lemy tam protokoły z akcji powodziowej. 
Podczas tej akcji co trzy godziny były sporz�-
dzane takie protokoły, co skutkuje dzisiaj 
mo�liwo�ci� ubiegania si� o dodatkowe �rodki 
finansowe.  
 Cz�sto stawiane s� pytania: Dlaczego ta 
droga jest remontowana, a nie inna? Tu nale�y 
zaznaczy�, �e wynika to z dokumentacji, tych 
wła�nie protokołów, gdy� te �rodki były 
przydzielone na drogi, które zostały uszkodzone, 
czy zniszczone na skutek powodzi i nie mo�emy 
dowolnie nimi dysponowa�. Nie da si�
wszystkiego naraz zrobi�. Sukcesywnie, w miar�
naszych mo�liwo�ci finansowych b�dziemy          
w przyszło�ci remontowa� nast�pne drogi. 

NOWA FUNKCJA 
WÓJTA JANUSZA PIERZYNY

Red.: Panie Wójcie, jak dowiadujemy si�,  
został Pan wybrany do Zarz�du Federacji 
Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prosz� o rozszerzenie tego zagadnienia.  
Wójt Janusz Pierzyna (J.P.): Podczas obrad      
I Walnego Zebrania Delegatów Federacji 
Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej zostałem 
wybrany do Zarz�du tego stowarzyszenia. 
Przewodnicz�cym pi�cioosobowego Zarz�du został 

Czesław Fiedorowicz z Euroregionu „Sprewa-Nysa-

Bóbr”, Wiceprzewodnicz�cym Henryk Makarewicz     

z Euroregionu Bug, pozostali członkowie to: Bogusław 
Waksmundzki – Euroregion „Tatry", Janusz Pierzyna- 

Euroregion „�l�sk Cieszy�ski T	šínskéhe Szelsko”          

i Krzysztof Soska - Euroregionu Pomerania w Szcze-
cinie. 

Red.: Jaki jest skład federacji?  
Wójt J.P.: Do federacji wchodzi pi�tna�cie 
euroregionów. Działa na obszarze 591 gmin, 90 
powiatów i trzech samorz�dów wojewódzkich,     
a wojewoda lubuski jest członkiem wspieraj�cym. 

Red.: Jakie cele stawia sobie federacja i Pan 
osobi�cie? 
Wójt J.P.: Jednym z celów federacji jest 
reprezentowanie interesów polskich stron 
euroregionów w dialogu z władzami RP.
     Dane mi b�dzie zabiera� głos w tematach 
rozwoju euroregionów na nast�pny okres akce-
syjny. Ma to bardzo du�e znaczenie, aby 
euroregiony funkcjonuj�ce na obrze�ach naszych 
granic rozwijały współprac� przygraniczn�, bo 
przekłada si� to na rozwój naszego pa�stwa          
i wzrost potencjału gospodarczego. 
Zarz�d zobowi�zał si� do zorganizowania 
spotkania z Minister Rozwoju Regionalnego 
Pani� El�biet� Bie�kowsk� w celu omówienia 
zasad wdra�ania programów współpracy 
transgranicznej, w nowej perspektywie finansowej 
lat 2014-2020. 

Dzi�kuj� za rozmow�     
   

Romuald Bo�ko 
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UROCZYSTE OBCHODY DNIA STRA�AKA 
3 MAJA 2013 

Zbiórk� przed ko�ciołem ewangelickim Zmartwych-
wstania Pa�skiego w Jasienicy rozpocz�ły si� obchody 
Dnia Stra�aka. Nabo�e�stwu dzi�kczynnemu w 
intencji stra�aków i Ojczyzny przewodniczył ksi�dz 
proboszcz Andrzej Krzykowski. Przywitał stra�aków 
wszystkich jednostek OSP Gminy Jasienica, orkiestr�
stra�ack� i poczty sztandarowe, prezesa Zarz�du 
Gminnego OSP - Janusza Pierzyn�, komendanta  
kapitana Romana Marekwic�, brygadiera Tadeusza 
Szkucika, wicekomendanta brygadiera Zdzisława 
Sypuł� oraz brygadiera Piotra Suchego, byłego 
komendanta z Cieszyna, prezesa Zarz�du 
Powiatowego druha Jana Cholew�, władze stra�ackie 
wszystkich szczebli, radnych Gminy Jasienica i 
wszystkich obecnych.  
 Słowo Bo�e oraz dzi�kczynne modlitwy i psalmy 
wprowadziły wzniosły nastrój, a homilia ks. 
proboszcza napełniła serca zebranych na tym 
ekumenicznym nabo�e�stwie, po którym nast�piło 
zło�enie kwiatów pod Pomnikiem Poległych w czasie 

II wojny �wiatowej. 
 Dalsza cz��	 uroczysto�ci odbywała si� w sali 
GOK przy ul. Modrzewiowej, gdzie prezes Zarz�du 
Gminnego, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna 
dokonał podsumowania działalno�ci OSP, nie 
szcz�dz�c słów uznania i podzi�kowa� dla Stra�ackiej 
Braci za ich trud i po�wi�cenie. W dowód uznania dla 
ich trudnej i niebezpiecznej pracy wielu z nich zostało 
odznaczonych przez odpowiednie władze medalami. 
Otrzymali je: 
Złoty medal „Za zasługi dla po�arnictwa” : 
Mirosław Sekta - OSP Landek, 
Marek 
ur - OSP Landek, 
Wiesław Tolarz - OSP Grodziec, 
Marek Glos - OSP Mi�dzyrzecze D., 
Wiesław Nocuj - OSP Mi�dzyrzecze D., 
Sebastian Kieczka  - OSP Maza�cowice, 
Roman Bartosz - OSP Roztropice; 
Srebrny medal „Za zasługi dla po�arnictwa” : 
Edward Sojka – OSP Iłownica, 
Rafał Laszczak – OSP Grodziec, 

Bartosz Majewski – OSP Mi�dzyrzecze D., 
Artur Berek – OSP Jasienica, 
Józef Lis – OSP Mi�dzyrzecze G.,  
Arkadiusz Król - OSP Wieszcz�ta ; 
Br�zowy medal „Za zasługi dla po�arnictwa” : 
Leszek Jekal – OSP Roztropice,  
Teresa Biel – OSP Roztropice, 
Marian Machalica – OSP Wieszcz�ta  
Andrzej Zemanek – OSP Mi�dzyrzecze G., 
Kamil Orlicki – OSP Maza�cowice, 
Robert 
ur – OSP Landek, 
Danuta Sojka – OSP Jasienica, 
Henryk Bawczyk OSP Jasienica  
Odznak� „ Stra�ak Wzorowy” 
Dawid Feruga – OSP Wieszcz�ta, 
Jerzy Blachura OSP Mi�dzyrzecze G.,  
Damian Iskrzycki – OSP Mi�dzyrzecze D., 
Łukarz Piszczałka – OSP Roztropice,  
Krzysztof Hamerlak – OSP Maza�cowice 
Rafł Kłaptocz – OSP Maza�cowice, 
Mariusz Wawrzeczko – OSP Łazy, 
Jakub Brzuska - OSP Landek 
Sławomir Du�niak – OSP Jasienica. 

„Zasłu�ony do ochotniczego po�arnictwa powiatu 
bielskiego”  
Andrzej Moskała – OSP Jasienia, 
Jan Polak – OSP Mi�dzyrzecze G.,  
Czesław Jurak – OSP Iłownica, 
Jan Dziendziel – OSP Iłownica, 
Marian Semla – OSP Łazy 
Marian Sendor _ OSP Roztropice, 
Franciszek Soszka – OSP Landek, 
Paweł Kojczyk – OSP �wi�toszówka , 
Aleksander Szymala – OSP �wi�toszówka, 
Krzysztof Wieczerzak – OSP Mi�dzyrzecze G.,  
Henryk Burian – OSP Wieszcz�ta, 
Marian Wilk – OSP Maza�cowice, 
Stanisław Cebulak – OSP Grodziec. 
Cz��	 przyznanych odznacze� zostanie wr�czona 
podczas jubileuszy jednostek. 

Redakcja
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Jubileusz 10-lecia Towarzystwa Miło�ników Rudzicy 

W maju bie��cego roku min�ła 10 
rocznica powołania Towarzystwa 
Miło�ników Rudzicy. Obchody jubileuszowe 
rozpocz�ła Msza �w. w miejscowym 
ko�ciele. „… W 1300 roku osadnicy 
przybywaj�c do Rudzicy przynie�li wielki 
skarb – wiar�. Karczuj�c lasy przede 
wszystkim my�leli o ko�ciele, który wznosili 
równolegle ze swoimi domami. T� wiar�           
i zamiłowanie do swojej miejscowo�ci 
zostawili w genach dla nast�pnych pokole�, 
które korzystaj� z tego depozytu… Gdy 10 lat 
temu powstawało Towarzystwo Miło�ników 
Rudzicy jedn� z pierwszych decyzji było 
ufundowanie do ko�cioła witra�u 
upami�tniaj�cego pobyt bł. Jana Pawła II na 
ziemi skoczowskiej…  Godne to i spra-
wiedliwe aby�cie dzi�kowali t� Msz� �w. za 
10 lat Łask i pracy na rzecz małej rudzickiej 
ojczyzny… - powiedział w trakcie homilii ks 
Jan Gustyn proboszcz parafii Narodzenia �w. 
Jana Chrzciciela w Rudzicy.  

Dalsze uroczysto�ci odbyły si� w sali 
rudzickiego GOK. Tam prezes towarzystwa 
Teresa Marekwica powitała zebranych           
i zaprosiła na program artystyczny w wy-
konaniu dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Ru-
dzicy, którego mottem przewodnim było 
przysłowie „Cudze chwalicie swego nie 
znacie …”   
Nast�pnie, prezes krótko przedstawiła 
dziesi�cioletni dorobek TMR, którego cało�	
prezentuje okoliczno�ciowa publikacja i któ-
r� ka�dy uczestnik został obdarowany. 
W trakcie dalszych uroczysto�ci Zarz�d 
TMR nagrodził osoby zasłu�one dla 
Towarzystwa i dla Rudzicy okoliczno-
�ciowymi dyplomami i upominkami.  

Po podzi�kowaniach przyszedł czas na 
gratulacje dla zarz�du i członków TMR, a 
składali je na r�ce prezes Teresy Marekwicy: 
w imieniu posła na Sejm Stanisława Szweda 
– jego mał�onka, w imieniu starosty 
bielskiego Andrzeja Płonki - radni Rady 
Powiatu Jan Borowski i Józef Herzyk, Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna z 
przewodnicz�cym Rady Gminy Jerzym 
Czudkiem, Jolanta Konior zast�pca 

kierownika Biura Promocji Powiatu, radni Rady Gminy z 
terenu Rudzicy, dyrektor GOK i kierownik filii w Rudzicy, 
przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzysze�, szkół, 
członkinie KGW, a tak�e przedstawiciele zaprzyja�nionych 
towarzystw z: Bystrej, Zarzecza, Bestwiny, Por�bki, Ł�ki          
i Mi�dzyrzecza. Go�cie gratulowali i dzi�kowali za wszystkie 
inicjatywy podejmowane na przestrzeni 10 lat, za „ocalanie od 
zapomnienia” przeszło�ci tej ziemi, za pi�kne promowanie 
Rudzicy i powiatu bielskiego.  
Niech nadal, przez nast�pne dziesi�ciolecia, przy�wieca Wam 
idea przekazywania nast�pnym pokoleniom dorobku 
kulturowego naszych Ojców.  

Z.P

WARSZTATY KULINARNO-PLASTYCZNE DLA 
NAJMŁODSZYCH 

Dzieci z zerówki uczestniczyły w warsztatach kulinarno-plastycznych. Uczyły si� przygotowywa	
pocz�stunki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na estetyk� i sposób podawania posiłku. Wraz z 
wychowawczyni� Urszul� Biegun, najmłodsi uczestnicz� w zaj�ciach plastycznych organizowanych przez 

fili� GOK, w Chacie Mi�dzyrzecze. Warsztaty prowadziła instruktorka Bernadeta Łuszczewska-Gruszka. 
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… Z   G Ó R K I …
Strzał w dziesi�tk�

Wydawało mi si�, �e pozjadałem wszystkie 
rozumy, razem ze zdrow� �ywno�ci�, bo produkowan�
przez chore i zacofane rolnictwo. Ile� to przez te 
dziesi�ciolecia po�arłem niewinnych kur, �wi�, krów, 
ryb?! Ile� przyswoiłem informacji, zdałem 
egzaminów! I wiem ju� to co wiem; �e woda gasi, 
ogie� parzy a baby s� nieobliczalne i niepoj�te tak jak 
i szcz��cie, do którego d��ysz, jak 	ma do ognia…, �e 
�ycie jest trudne a samochody wygodne… O nie, 
zagalopowałem si� nieco, bo po 25. latach je�d�enia 
PKS-em. 15. latach przemierzania si� własnymi 
gruchotami, powróciłem (jak syn marno(s)trawny) do 
jazdy �rodkami komunikacji publicznej. I to był 
mimowolny strzał w dziesi�tk�, czy jakby kto� �lepej 
kurze przepisał okulary, przez które widzi nie jedno 
złote ziarno… 
 Wszak jazda samochodem to niezliczone pasmo 
trosk i zgryzot, bo to i trzeba zatankowa	, przegl�da	, 
dogl�da	, pucowa	, od�nie�a	, odmra�a	, wymieni	
ubezpieczenia, płaci	 opony ró�niste, dr�e	 przed par-
kingami autentycznymi i urojonymi, szuka	 darem-nie 
policjantów, dygota	 przed zało�eniem awarii, 
niespodziewanymi blokadami zakładanymi na �rodku 
skrzy�owania przez stra�e podmiejskie, nieuprzej-
mo�ci� innych kierowców, którzy wykrzykuj�: ty …, 
ty głupi …, … i pokazuj� �rodkowym palcem kim 
jeste�…  
 Ale odk�d odzyskałem pełn� wolno�	 (dzi�ki 
zniewoleniu chorob�), to postanowiłem dla kaprysu     
i odmiany przejecha	 si�, jak za dawnych lat, autobus-
sem. Autobusy si� zmieniły, pasa�erowie te�. Dawniej 
skład w autobusach w godzinach szczytu był trudny 
do ustalenia, bo tyle ludziska pchało si�, by si� tylko 
zmie�ci	, �e nie było czasu zwracania uwagi na płe	, 
czy wiek szcz��liwców, którym to si� udało. Z 
grubsza jednak był to skład „pół na pół”, czyli połowa 
uczniów – zwanych kałamarzami (tu wyja�niam mło-
dym, �e kałamarz, to było szklane naczy�ko, w któ-
rym przechowywany był atrament, umieszczone        

w zmy�lnym otworze ławki 
szkolnej, w którym chłonne 
wiedzy dzieci maczały pióra, 
aby pisa	 odr�cznie  litery na 
szarawym papierze), a połowa 
starszych obojga płci, nazw�
ich umownie podgrzybkami      
i purchawkami, którzy nie mieli �adnej alternatywy   
w wyborze wehikułu. 
 Teraz w autobusach - jak w filmach, telewizji, 
głupkowatych kolorowych tygodnikach i w wyobra�ni 
�lini�cych si� staruszków – króluje młodo�	! I wolne 
miejsca! Czyli współczesna młodzie�. Ja, na szcz��cie, 
wygl�daj�cy jak kupka nieszcz��cia, sadowi� si�        
w k�ciku i nawet nie nadstawiaj�c ucha słysz� o czym 
i jak mówi przyszło�	 narodu. I uszy mi wi�dn� jak 
sałata pozostawiona przez tydzie� na sło�cu, tak, �e 
nie mog� przez wzgl�d na dobre obyczaje cytowa	
tych barwnych wi�zanek, zmy�lnych a niecenzural-
nych porówna�, pomysłowych i tak perfidnych 
okre�le�, �e obsceniczne przekle�stwa mojej młodo�ci 
to �łobek i nieporadne gaworzenie. Wygłaszanych 
przez niewinnie wygl�daj�ce dziewcz�tka i wyzywa-
j�ce wampirzyce, i przez młodzianów ze słuchawkami 
w uszach. A tematyka tych autobus-sowych zwierze�
równie barwna i bulwersuj�ca. Wi�c je�d�� ch�tnie, 
bo ka�dy taki wyjazd, to nowy temat na nowelk�, 
humoresk�, powie�	, a czasem nawet kryminał! 
 Kiedy� o atrakcyjnej dziewczynie mówiło si�, �e 
fajna laska, a teraz (słyszałem na własne uszy, jak 
umalowane autobusowe gwiazdki, omawiały szkoln�
kole�ank�) to „CNOTKA NIEWYDYMKA”! 
 Wczoraj za� siedz�ce ze mn� Panie (wyj�tkowo w 
�rednim wieku) prowadziły taki dialog: 
- A pani jest z PIS-u, czy z PO? 
- Ni, ni, jo je ze Skoczowa!!! 
A jo z Rudzicy… 

Juliusz W�troba 

               
�

Moja Mała Łojczyzna 
Witóm piyknie. 

Kiesi �ech spóminoł, jak to nasi starzycy, kie my 
byli dzieckami, brali nas w niedziele po połedniu na 
szpacyr, abo w łodwiedziny do przocieli. Przez 
tydziy� sie tam nika nie chodziło, ko�dy był zajynty 
jakómsikej robotóm, ale w niedziele, abo jakisi 
�wiynto �odyn w chałpie nie siedzioł. To my szli do 
ciotki do Wieszczónt, to zazdrzy	 na miyndzyrzycki 
stawy, a to do łójców pod las do Jaworzo. A po 
chodniku to my sie roztomajito�ci dowiedzieli łod 
naszych starzyków. W kierej chałpie kto mieszko, 
kiere drzewo jak sie nazywo, jak mianuje sie tyn 
ptoszek co nad naszóm głowóm �piywo, kiero zielina 
w krzipopie je na jakóm nimoc. Takóm lekcyje 

zapamiyntali my na cały �ywot. Nieroz, kie deszcz     
z wiatrym zaglóndo przez łokno, spóminómy ty 
downe czasy i ludzi, kierych ju� ni ma. Ale �yjóm łóni 
dali w naszych spóminkach. 
Ja, ja – �wiat sie miyni, gno to przodku cho	by� go 
chcioł zdzier�e	, nie dosz rady. Starka ze starzykym 
sie stracili, na jejich miejsce przyszli babcia i dziadek, 
ale łóni na szpacyry z wnukami czasu ni majóm. Jak 
sie kiery stróm nazywo, kiery ptoszek piyknie �piywo, 
kiery z nami dycki bywo, a kiery na zime łodlatuje, 
jako downi tukej było, jak sie ludzióm tukej �yło, jaki 
fojt był w danych rokach, kie powstała stra�  

str. 8  
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Moja Mała Łojczyzna 

łogniowo, wnuki sie nie dowiedzóm, bo dziadkowie, chocio� wiedzóm, 
wiadómo�ci nie przeko�óm – bo czasu na to ni majóm. Roboty majóm 
mocka, jak cap łod starego Sztefka.  
Babce trzeja i�	 do fryzjera, po tym jeszcze do ma�ciorza, do szewca z 
bótkami, do manikurzystki z pazurami. Dziadek z psym na szpacyr �ynie, 
potym izbe łodkurzuje, potym musi piwo wypi	 z kamratami, pobawi	 sie 
z kocurkami, bo sie koczka łokociła, trzy kociynta przysmyczyła. Byłoby 
to tak, deli dziecka by nic nie wiedziały, ło tym miejscu tu na ziymi, na 
kierym sie łurodziły. Ale jedna gryfno frelka z Miyndzyrzyczo 
nauczycielka nad tym wóm sie zastarała, a �e po rozum do głowy daleko 
ni miała, inszych rechtorów namówiła i kónkurs miydzyszkolny łogłosiła 
pod tytułym „Czy znosz swojóm Małóm Łojczyzne”. Dziecka zaczyły 
kopa	 w ksión�kach i gazetach, coby sie jak nejwiyncyj dowiedzie	 ło 
naszej gminie. Tó� kónkurs trwo ju� łod dziesiy�ciu roków. Ludeczkowie 
złoci, mogymy sie radowa	, �e dziecka, kiere bieróm łudział w tym 
kónkursie majóm łogrómnóm wiedze ło naszej gminie. Wiedzóm, ka je 
poło�óno, w jakim województwie, wiela mo kilometrów kwadratowych, 
wiela radnych, jaki zabytki, wiela szkół, sołectw, jaki wa�ne imprezy sie 
łodbyły w naszej gminie, kto z zocnych ludzi jóm łodwiedził, jaki wa�ne 
jubileusze łobchodziło sie w miniónym roku i moc inszych wiadomo�ci. 
Tó� podziwejcie si�, jak tyn �wiat sie miyni. My roztomajto�ci 
dowiadowali sie łod starzyków, a dzisio my starzykowie mogymy sie 
dowiedzie	 wiela móndrych rzeczy łod naszych wnuków, a to dziynki 
nauczycielóm, co to wiedzóm i znajóm ty słowa „cudze chwalicie, swego 
nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Tó� trzeja im piyknie 
podziynkowa	, powiym wóm krótko, je�li sóm ka �wiy�ci to w naszej 
gminie je ich wiela, a nazywajóm sie nauczyciele.  

J.N.Josiyniczanin 

Staro�	 mo�e by wiesioło 

Tó� jak stary prehistoryczny capart, chcym chocio� łopowiedzie	 pore  
starych bojek, coby si� ło nich nie zapómniało. Pokazujecie w tutejszym 
pisemku roztomajitych zocnych ludzi, tó� coby było sprawiedliwie,                       
mo�ecie te� takiego jak jo starego błozna pokoza	. Ni móm aparata, tó�
swój zocny cyferblat �ech naszkryfoł ku uciesze czytelników. Ale do 
rzeczy.  

Wielebny i Cygón 
Kiejsi o kluku prawiło sie, �e je gibki jak Cygón. I to je prowda. Jednego 
razu w proboszczowym łobilu, Cygón chycił ba�anta. Łuwidzioł to 

wielebny i chcioł  coby go łoddoł. Cygan mioł głód, tó� łoddowa	
proboszczowi nie chcioł. Kapke sie podosóndzowali, ale w ko�cu uznali, 
�e doczkajóm z tym do rana. Za� kierymu si� w nocy piykni bydzie �niło, 
tyn ptoka zjy. Farsko kucharka go fajnie przyrz�dziła, łupiykła i wcisła z 
brutfanóm do trómby. Cyganowi w siyni posłała na stru�oku i poszli spa	.  
Rano ledwie duszpasty� przezdrził na łoczy, łobudził Cygóna. Co ci si�
�niło Cygónie?  
Na dy	 ksiyn�oszku łóni s� starszy, móndrzejszy, godejcie piyrszy. Tóz 
wielebny zaczył. Wiesz Cyganie �niło mi si�, �e mnie anieli do nieba niy�li 
po taki dłógi drabinie, a muzyka grała szumnie, �e nasz łorganista przi nich 
mo�e si� z ga�by skry	. A Cygan na to. Wielebniczku, na dy	 mie sie to 
samo �niło, tó� mi sie zdało, �e sie wóm z tego nieba nie bydzie chciało 
wraca	, tó� nad ranym �ech tego ba�anta ze smakyn zjod.   

Prehistoryczny Fusocz z Grod�ca 

Misiek 

Zdechnyłe� mi piesku  
i niechołe� bude, 
nale za mnóm nie skucz, 
bo za tobóm pudym… 

Zdechnyłe� mi Mi�ku… 
Błech nie musisz iska	
noi je �e� blisko  
�wiyntego Franciszka. 

Klyszcz cie ju� nie �ere, 
�lepiec nie dosrowo… 
Bydziesz se w niedziele 
na słó�cu lygowoł. 

A kie si� podziwóm 
przez firangi chmurek, 
to łapkom pokiwosz 
ha� za krziwym mostkym, 
i łebek przekrzywisz, 
i pomyrdosz chwostkym…  
                  Juliusz W�troba 

Słowniczek gwarowy 
niecha	 – zostawi	
skucze	 – wy	
błechy – pchły 
iska	 – czy�ci	 z pcheł 
�lepiec – kłuj�cy owad 
dosrowa	 – dokucza	
lygowa	 – kła�	 si�
myrda	 – merda	
kie – gdy 
firangi – firanki 
kiwa	 – macha	
ha� – tam daleko 
hwostek - ogonek 
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77 - Rocznica Urodzin 
Ksi�dza Kanonika Alojzego Oleksika 

 Za otrzymane łaski z pro�b� o dalsz� opiek�  Bo��, przy wypełnionym ko�ciele �w. Jerzego w 
Jasienicy, 22 maja, parafianie i go�cie modlili si� w intencji ks. kan. Alojzego Oleksika. Modlitwie 
przewodniczył ks. kan. Adam Ciesiółka – obecny proboszcz parafii. 

Przy tak wa�nej rocznicy warto przypomnie	 notk� biograficzn� zacnego i bardzo szanowanego 
kapłana, zamieszczon� w ksi��ce Jego autorstwa, wydan� w 2011 r.:  

„Ks. Alojzy Oleksik, ur. 22 maja 1936 roku 
w Kamie�skich Młynach, pow. lubliniecki. 
Sakrament Chrztu, Pierwszej Komunii �w. i 
Bie�mowania przyj�ł w ko�ciele �w. Jakuba 
Starszego w Lubszy. Szkoł� podstawow�
uko�czył w 1950 r. w Kamienicy. W 1955 
uko�czył szkoł� �redni� - Ni�sze Seminarium 
Duchowne w Katowicach, po czym rozpocz�ł 
nauk� w Wy�szym �l�skim Seminarium 
Duchownym w Krakowie. �wi�cenia kapła�skie 
z r�k Biskupa Ordynariusza Herberta Bednorza 
przyj�ł 25 czerwca 1961 roku w Katedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach. Prac�
duszpastersk� kontynuował w parafiach 
diecezji katowickiej: Podlesiu �l�skim, 
Orzegowie, Ochojcu, Rudzie �l�skiej i 
Piotrowicach. Od 3 maja 1978 r. był  
proboszczem parafii �w. Jerzego w Jasienicy. W sierpniu 2011 przeszedł na emerytur�. Autor ksi��ek: 
„700-lecie Parafii �w. Jerzego w Jasienicy (1987), „Lubsza, ks. Brzoza i ...” (2002), „Reflektorem 
przez ...” (2005), „Silva rerum” (2011).” 
 W dniu 23 maja w intencji Jubilata została odprawiona Msza �w. z okazji urodzin i 35. rocznicy 
pobytu w Jasienicy. Posług� proboszczowsk� pełnił Jubilat w Jasienicy przez 33 lata. Ks. A. Oleksik 
publikuje równie� w miesi�czniku „Jasienica” i za to serdecznie Mu dzi�kujemy.  

                                       

  �yczymy Błogosławie�stwa Bo�ego i długich lat �ycia. 
                                                                               Redakcja miesi�cznika samorz�dowego 
                                                                                                                Jasienica 

ZEBRANIE WIEJSKIE W JASIENICY 
16. maja br. odbyło si� zebranie sołeckie. Sołtys 
Bronisław Szalbot  przywitał wszystkich uczestników 
zebrania, Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyn�, 
sekretarza gminy, dyrektora Zakładu Komunalnego 
oraz radnych. Kierowanie obrad powierzono 
przewodnicz�cemu Rady Sołeckiej Andrzejowi 
Szimke. Przedstawiono sprawozdanie z działalno�ci 
sołtysa i Rady Sołeckiej, zawieraj�ce szereg danych z 
zakresu inwestycji i kosztów tych przedsi�wzi�	. 
Podsumowuj�c akcj� zimow�, sołtys stwierdził, „...�e 
była to pod wzgl�dem finansowym jedna z 
najdro�szych zim ostatnich kilku lat’. Wójt Janusz 
Pierzyna, przedstawił problemy zwi�zane z 
pozyskiwaniem �rodków finansowych z zewn�trz, 
realizacj� inwestycji oraz współprac� z Rad� Gminy. 
A po swojej wypowiedzi i stwierdzeniu:
„...Pracujemy tak długo,  a� uzyskamy kompromis”., - 
został nagrodzony brawami. 
Podczas zebrania dokonano zmian statutowych 
sołectwa, zwi�kszaj�c liczebno�	 Rady Sołeckiej, z 8. 

do 10. osób. Podj�to równie� uchwał� o wpro-
wadzeniu czterech nowych nazw ulic: Cyprysowej, 
Jarz�binowej, Willowej i Widokowej. Obecni na 
zebraniu mieszka�cy poruszyli szereg interesuj�cych 
tematów. Dotyczyły one budowy kanalizacji                
i uci��liwo�ci zwi�zanych z t� inwestycj�, jak remont 
i naprawa uszkodze� w jezdniach; mo�liwo�ci 
dofinansowania przydomowych oczyszczalni 
�cieków, na terenach, do których ci�gi kanalizacyjne 
nie b�d� doprowadzone; braku o�wietlenia; odbierania 
odpadów komunalnych według nowych wymogów 
ustawowych. Do poszczególnych zagadnie� odnosili 
si� sołtys i wójt. Pracownicy Urz�du Gminy 
dysponowali deklaracjami, które zgodnie z ustaw�      
i uchwałami Rady Gminy Jasienica, nale�y zło�y	 w 
urz�dzie do ko�ca maja br. Dost�pne były te� ulotki 
na temat nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

RB                                                 
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PAPIE�A PODGL�DAŁEM PRZEZ SZYBK	” 

Nietypowa historia, która przydarzyła si� mieszka�com Rybnika, 
dzielnica Stodoły. Jeszcze dzi� �yj�cy mieszkaniec tej wsi Grzegorz 
Piecha, gdy relacjonuje t� histori�, oczy zachodz� mu łzami, a twarz 
promienieje jak u dziecka.  
Oto jego barwne wspomnienia: 
„ Jako dziecko podgl�dałem Karola Wojtył�. Przyszły papie� w czasie 

wakacji mieszkał w naszym domu. Był młodym ksi�dzem. A było to 

wielokrotnie. Dlaczego w naszej wsi? Bo w Stodołach mieszkała jego 
krewna, ciocia Stefania Wojtyła. 

 _ 
Była u nas nauczycielk�, a potem 

prowadziła bibliotek� przez 11 lat. To ta szczupła kobieta w chustce” 

(pan Grzegorz pokazuje zdj�cie, które posiada z tamtych lat). Ciocia ks. 
Karola mieszkała w szkole. Kiedy jednak odwiedzał j� bratanek, 
umieszczała go po s�siedzku u Anny Piecha, matki Grzegorza. 
-„ Pami�tam ks. Karol przychodził z dworca w Rybniku do Stodół pieszo. 

Przebywał u nas przez tydzie�, niekiedy był i dziesi�� dni. U nas miał 
tylko sypialni�. Rano wychodził, wracał wieczorami  – wspomina. Le�ał 

krzy�em na podłodze” 

 Jako pierwszy, o tym �l�skim �ladzie Jana Pawła II napisał historyk z 
Rybnika Marek Szołtysek. Wspomina on, �e zwiedzał okolice, bywał w 
Rudach. Rudy, to jedna z najpi�kniejszych miejscowo�ci. Jest tam 

klasztor pocysterski, zniszczony przez naszych „przyjaciół” ze Wschodu w roku 1945. Klasztor ten z woli 
pierwszego biskupa gliwickiego Jana Wieczorka został odbudowany. Jest tu pi�kny ko�ciół. Jest ogromny park 
angielski, a wokół przepi�kny starodrzew. 
„Le�ał krzy�em na podłodze. 

- Ks. Wojtyła wracał wieczorami i wchodził do swojego pokoju. Ale mi�dzy kuchni�, jego pokojem była 
szyba w drzwiach. I wła�nie przez t� szyb� podgl�dali�my Ojca �wi�tego” – wspomina Grzegorz Piecha. 

I co widzieli�cie, pytam Grzegorza?  „Le�ał krzy�em na podłodze. Moja matka, kiedy o tym usłyszała, 

powiedziała do nas”: „Bie�cie z tego ksi�dza przykład. Jest taki młody, a taki pobo�ny, a wam huncwotom, 
nawet na kl�czkach si� nie chce”.  Pan Grzegorz, jak wspomina, był wtedy kilkuletnim urwisem. Urodził si� w 
1941 roku. 
Marek Szołtysek okre�la, �e wizyty ks. Wojtyły w Stodołach, mogły mie	 miejsce w latach 1948 – 1952. 

„Pami�tam jak dzi�, mówi Grzegorz, przez nasz� wie� przeszła kiedy� pot��na nawałnica. Deszcz, deszcz,    
a potem rzeczka Ruda wylała i podtopiła nam całe uprawy. Mama była załamana. I akurat przyszedł z Rybnika 

ks. Wojtyła. Pobłogosławił nasze gospodarstwo, pole. Potem w ci�gu 24 godzin, woda si� cofn�ła do koryta. 

Okazało si�, �e chocia� zbiory były mocno zanieczyszczone, to zbo�e mimo to było urodne. Mama ju�
interpretowała, �e to cud. Zasługa naszego ksi�dza” – wspomina. 
„Mój Karliczek kardynałem” 
Gospodyni Anna Piecha do przyszłego papie�a zwracała si� po prostu: „Mój Karliczku!” Kiedy został 
arcybiskupem w Krakowie, a potem papie� mianował go kardynałem, Anna była bardzo szcz��liwa, powtarzała 
te dwa słowa: „Mój Karliczek! Mój Karliczek!” A kiedy 16 pa�dziernika 1978 roku przyszła z Rzymu 
wiadomo�	, �e arcybiskup krakowski – kardynał Karol Wojtyła został papie�em, płakała i ucieszona mówiła: 
„Jeju, co si� tu działo” – wspomina Małgorzata Piecha, synowa Anny. 
 Pani Anna zmarła w latach osiemdziesi�tych. Piechowie wybudowali sobie nowy, bardzo nowoczesny dom. 
Jednak w domku, w którym nocował ks. Karol, nadal toczy si� �ycie. Mamy gospodarstwo, wi�c ten dom jest 
bardzo potrzebny. M�� nie pozwala nam tu niczego zmienia	, �adnych przeróbek – �mieje si� pani Małgorzata. 
W pokoju, w którym mieszkał papie�, pan Piecha urz�dził IZB� PAMI�CI. Mówi:  - Tej klamki, której dotykał 
nie ruszam, zostawiłem j�, jest to dzisiaj specjalna pami�tka w naszym domu. No bo kto we wsi mo�e si� czym�
takim poszczyci	, jak my?!!!  Na strychu mieli�my w komodzie pi�knie zapakowane obrazy �wi�tych. Pochodz�
one z XIX wieku. Jeden z nich , to kopia wizerunku Pana Jezusa Cierpi�cego z klasztoru oo. Franciszkanów z 
Krakowa. Jest te� Cudowny Obraz  Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Te obrazy, które ks. Karolowi przypominały 
bardzo du�o. Były z miejsc tak bardzo ukochanych.  
 Mama wspominała, �e młody ks. Wojtyła zdziwił si�, kiedy zobaczył u nas te obrazy. Obrazy z polskimi 
napisami. Przecie� Stodoły, Rybnik, �l�sk był sze�	set lat pod panowaniem niemieckim. Polski tu nie było 
sze�	set lat. A �l�zak modlił si� i �piewał w j�zyku serca, czyli po polsku, mówił pan Grzegorz.  
                                     Na podstawie „Kalendarza �l�skiego” 
                                                                           opracował ks. Alojzy Oleksik                                                                          
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�WI	TO STRACHA POLNEGO 

Jak zwykle w ostatni� niedziel� maja w Rudzicy 
odbył si� Dzie� Stracha Polnego, zorganizowany 
przez Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy i Galeri�
Autorsk� Floriana Kohuta „Pod Strachem Polnym”.  
Tradycyjnie wszystko rozpocz�ło si� korowodem 
strachów polnych wykonanych przez uczestników 
konkursu na „Najciekawszego Stracha Polnego”, 
ogłoszonego kilka tygodni wcze�niej. Korowód 
strachów, przy d�wi�kach Orkiestry D�tej z Jasienicy, 
dotarł do amfiteatru w Rudzicy, gdzie widzowie          
i jurorzy, pod przewodnictwem Floriana Kohuta,  
oceniali wykonane strachy i przyznawali nagrody         
i wyró�nienia. W tym roku uczestnicy konkursu 
wykonali ponad 40 ró�nych postaci stracha polnego 
przeró�nymi technikami. Widzów, w rudzickim 

amfiteatrze, nie zabrakło, a bogaty program 
artystyczny przyci�gał uwag� sw� ró�norodno�ci�. 
Wyst�piły, przede wszystkim, zespoły z terenu Gminy 
Jasienica działaj�ce przy filiach Gminnego O�rodka 
Kultury. Zaprezentowały si� zespoły dzieci�ce             
i młodzie�owe, mo�na było zobaczy	 pokaz salsy,      
a pi�kne piosenki i melodie �l�ska Cieszy�skiego        
i Beskidów zaprezentował Zespół Folklorystyczny  
„Dudoski” Janusza Kobzy, który towarzyszył tak�e 
Florianowi Kohutowi podczas wyj�tkowego 
wydarzenia, jakim było malowanie „na �ywo” obrazu. 
Na zako�czenie imprezy wyst�pił Zespół MASALA 
SOUND SYSTEM, który zaprezentował muzyk�
inspirowan� d�wi�kami z ró�nych stron �wiata. 

Kuba Mazur 

Sponsorem imprezy była firma GAZ - SYSTEM S.A. www.gaz-system.pl  
Operator Gazoci�gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółk� strategiczn� dla polskiej gospodarki, odpowiedzialn� za przesył 
gazu ziemnego oraz zarz�dzanie najwa�niejszymi gazoci�gami w Polsce. Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km 
nowych gazoci�gów przesyłowych. Najwa�niejsze z nich powstan� w północno-zachodniej i �rodkowej Polsce. Rozbudowa sieci 
gazoci�gów mo�e stanowi� wa�ny element Korytarza Gazowego Północ-Południe ł�cz�cego terminal LNG w �winouj�ciu z planowanym 
terminalem LNG w Chorwacji poprzez infrastruktur� przesyłow� krajów Europy �rodkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM 
S.A. w 2011 roku oraz usługa wirtualnego rewersu na gazoci�gu jamalskim stworzyły techniczne mo�liwo�ci importu do Polski ponad 3,3 
mld m sze�c. gazu rocznie z nowych �ródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu). 

MISS BESKIDÓW 2013 

19. maja w Bielskim Centrum Kultury odbył si� finał 
wyborów Miss Beskidów 2013, Miss Południa Nastolatek 
oraz Mistera Beskidów. 
Wyj�tkowo uroczy�cie wybierano w tym roku beskidzkie miss. 
Có� – jubileusz 25-lecia. Na widowni zasiadły wybierane w 
latach poprzednich królowe pi�kno�ci. Lucyna Grabowska 
uhonorowała tak�e przyjaciół i sponsorów imprezy jubileu-
szowymi medalami. 
W tym roku o koron� najpi�kniejszej starało si� 7 pi�knych 
dziewczyn, 7 walczyło o tytuł miss nastolatek, a 7 panów 
ubiegało si� o tytuł mistera. Podczas gali mo�na było podziwia	
ich m.in. w strojach wieczorowych czy pla�owych. Tu� przed 

ogłoszeniem wyników, kandydatki i kandy-
daci zaprezentowali mod� �lubn�. 
Osiemnastoletnia Katarzyna Kwa�ny z Gmi-
ny Jasienica została wybrana Miss Beskidów 
2013. Szarfa z napisem Mister Beskidów 
2013 trafiła do 23-letniego Piotra 
Chmielniaka z Bielska-Białej, natomiast tytuł 
Miss Południa Nastolatek 2013 otrzymała 
bielszczanka Joanna Dudzi�ska.   
Katarzyna Kwa�ny zdobyła równie� tytuł 
Miss Publiczno�ci, Miss „Kroniki 
Beskidzkiej” i Miss Elegancji.  

*** 
Pragn� doda	, �e o sukcesach Kasi Kwa�ny 
pisali�my w naszym miesi�czniku kilka-
krotnie, ostatni raz w 2011r. w artykule 
„Pasja i talent”, autorstwa J. Szczugiel: „… Z 
muzyk� i teatrem Kasia wi��e swoje dalsze 
�yciowe plany. Pytana o swoj� pasj� mówi: 
„Muzyka jest dla mnie całym �yciem, �piew 
sprawia mi wielk� rado��, czyni codzienno��
czym� barwnym i niebanalnym. Poprzez 
muzyk� wyra�am siebie i swoje emocje.”
Mamy nadziej�, �e jeszcze nieraz usłyszymy 
o spektakularnych sukcesach i osi�gni�ciach 
Kasi Kwa�ny, utalentowanej mieszkanki 
Jasienicy”.  

I jest spektakularny sukces. 
Gratulujemy! 

Redakcja
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Obchody Dnia Stra�aka w Sołectwie Łazy 

Jak co roku, w dniu �w. Floriana, Patrona 
Stra�aków, w tutejszym Ko�ciele została 
odprawiona uroczysta Msza �w. w intencji 
stra�aków i ich rodzin. 
W swej homilii ks. Bogdan Biel podkre�lił 
znacz�c� rol� Stra�aków Ochotników w 
ratowaniu ludzi i mienia na terenie 
Sołectwa Łazy, jak i Gminy Jasienica. 
Podzi�kował im w imieniu swoim i 
wszystkich mieszka�ców, za trud i za-
anga�owanie. W nabo�e�stwie oprócz 
licznie zgromadzonych stra�aków i ich 
rodzin, uczestniczyły Poczty Sztandarowe: 
OSP Łazy, OSP Soblówka oraz sztandar 
Górników. 
Po Mszy �w. stra�acy udali si� na cmentarz 
w Łazach i Wieszcz�tach, gdzie uczczono 

pami�	 zmarłych stra�aków składaj�c pod pomnikami kwiaty i zapalono znicze.  
Nast�pnie druhowie wraz z rodzinami udali si� do obiektu OSP na wspólne spotkanie i pocz�stunek. 
W trakcie spotkania, głos zabrała prezes OSP Pani Łucja Hupert, która podzi�kowała delegacji zaprzyja�nionej 
OSP z Soblówki za udział w uroczysto�ci.     S.M. 

Ułatwienia w obowi�zku  meldunkowym 

W grudniu 2012 roku weszła w �ycie zmiana ustawy o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych. Na mocy 
ustawy wprowadzono szereg ułatwie� w realizacji obowi�zku meldunkowego: 

• Wprowadzono mo�liwo�	 jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu 
stałego lub czasowego ponad 3 miesi�ce; 

• Zniesiono obowi�zek zameldowania obywateli polski, obywateli UE, obywateli pa�stw EFTA* – stron 
EOG* oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczaj�cy 3 miesi�cy; 

• Zlikwidowano obowi�zek meldunkowy wczasowiczów i turystów; 
• Zlikwidowano obowi�zek wła�cicieli, dozorców, administratorów nieruchomo�ci oraz zakładów pracy       

do weryfikowania wypełnienia obowi�zku meldunkowego przez mieszka�ców lub pracowników; 
• Wprowadzono mo�liwo�	 dopełnienia obowi�zku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika; 
• Wydłu�ono termin na realizacj� obowi�zku meldunkowego z 4 do 30 dni; 
• Zniesiono sankcj� karn� dla obywateli polski, obywateli UE, obywateli EFTA* – stron EOG* oraz 

obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowi�zku meldunkowego (mo�liwa m.in. kara 
grzywny); 

• Odst�piono od konieczno�ci zgłaszania przy dopełnieniu obowi�zku meldunkowego informacji                     
o wykształceniu, obowi�zku wojskowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego; 

• Wydłu�enie okresów wyjazdów zagranicznych podlegaj�cych zgłaszaniu w organie ewidencji ludno�ci        
z 3 do 6 miesi�cy. 

* EFTA- Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu 
* EOG- Europejski Obszar Gospodarczy 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy informuje, 

�e dy�uruj�cymi przedszkolami w okresie wakacji s�:
w lipcu - ZSP w Mi�dzyrzeczu  tel. 33 8 155 529, 

w sierpniu - ZSP w Rudzicy  tel. 33 8 152 718. 
Zapisy dzieci mo�na dokonywa	 w sekretariatach szkół w terminie do 28 czerwca 2013r.
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Olimpijczyk, wielokrotny mistrz Polski w biegach narciarskich  
na spotkaniu w Grod
cu 

W dniu 25 kwietnia w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w 
Grod�cu miało miejsce kolejne comiesi�czne spotkanie członków 
miejscowego Koła Macierzy Ziemi Cieszy�skiej. Tym razem było 
to spotkanie z mieszkaj�cym na terenie Grod�ca olimpijczykiem, 
znanym biegaczem narciarskim p. Januszem Kr��elokiem. Po 
uko�czeniu studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w 
Katowicach i zawarciu zwi�zku mał�e�skiego w 2003 roku, 
pa�stwo Kr��elokowie kupili działk� na terenie Grod�ca, gdzie 
wybudowali dom, w którym od 2005 roku mieszkaj� wraz z dwójk� 
synów. 	ona równie� jest zwi�zana ze sportem, gdy� jest 
nauczycielk� wychowania fizycznego. 
Pan Janusz Kr��elok jest obecnie pracownikiem naukowym 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a zarazem 
trenerem narciarstwa biegowego. W trakcie swojej kariery 
sportowej był wielokrotnym mistrzem Polski w biegach 
narciarskich i czterokrotnym uczestnikiem igrzysk olimpijskich.  

Zaproszony Go�� w trakcie ponad 2 godzinnego spotkania, 
ze swobod� wła�ciw� dla wykładowcy akademickiego, opowiadał 
o przebiegu swojej kariery sportowej. Dzielił si� swoimi 
wspomnieniami, oraz licznymi informacjami, ciekawostkami 
zwi�zanymi z narciarstwem biegowym i sportem wyczynowym. 
 Janusz Kr��elok urodził si� w 1974r. w Istebnej, lecz od 
urodzenia mieszkał w Lalikach. Narciarstwo uprawiał od dziecka, 
ale na powa�nie zacz�ł trenowa� narciarstwo biegowe po 
rozpocz�ciu nauki w szkole �redniej w Bielsku Białej. W tym 
okresie mieszkał w internacie sportowym w Buczkowicach.  
Ju�, jako junior po 2 latach intensywnych treningów odnosił 
znacz�ce sukcesy sportowe. Po 5 latach wyt��onej pracy był ju� 
mistrzem Polski i wygrywał prawie wszystkie zawody w klasy-
cznych konkurencjach biegowych,  zdobywaj�c  liczne tytuły 
mistrzowskie. Opowiadaj�c o pocz�tkach swojej kariery, 
wspomniał o pierwszych sukcesach, jakie odnosił w zawodach 
mi�dzynarodowych. Pierwsze pucharowe punkty uzyskał podczas 
zawodów w Reit im Winkl w Bawarii w 1996 r. Najwy�sz� lokat� 
31. zaj�ł na mistrzostwach �wiata w Trondheim w 1997 r..             
w Norwegii. Po uzyskaniu kwalifikacji zacz�ł przygotowywa� si� 
do olimpiady w Nagano, w 1998 r. Ten nieudany w jego ocenie 
pierwszy olimpijski start (zaj�ł 76 pozycj�), był spowodowany 
niezwykłymi warunkami atmosferycznymi. Temperatura w dniu 
zawodów w krótkim czasie zmieniła si� z -12 st. na dodatni�          
i zacz�ł pada� deszcz. Musiał biec na nartach przygotowanych 
smarami do temp -8 stopni, po wy�lizganych torach i plusowej 
temperaturze. 
 W latach pó�niejszych uczestniczył w kolejnych igrzyskach 
olimpijskich w Salt Lake City, gdzie zaj�ł 9 miejsce (2002 rok), 
Turynie (2006 rok) i Vancouver (2010 rok). 
Pocz�tkowo startował w klasycznych konkurencjach biegowych. 
Po wprowadzeniu do zawodów narciarskich biegów sprinterskich, 

zacz�ł specjalizowa� si� w tej konkurencji. W 2004 roku,              
w Trondheim odniósł zwyci�stwo w zawodach Pucharu �wiata 
wygrywaj�c sprint technik� klasyczn�. W kolejnych zawodach 
Pucharu �wiata w Reit im Winkl w 2005 zaj�ł 3.lokat� w sprincie 
klasykiem.  
Ł�cznie reprezentował Polsk� na o�miu Mistrzostwach �wiata 
rozgrywanych w latach od 1995 do 2009 roku. Wyczynow� karier� 
narciarsk� zako�czył w 2010 roku. Obecnie wspólnie z Ivanem 
Hudec (były trener �wiatowej gwiazdy biegów Słowenki Petry 
Majdi�) jest trenerem polskiej kadry biegów narciarskich. 
 Janusz Kr��elok zaprezentował na spotkaniu cz��� swoich 
najcenniejszych trofeów i pami�tek ze swojej bogatej kolekcji. 
Były to puchary, medale i nominacje olimpijskie. 

W trakcie spotkania Go�� odpowiadał na liczne pytania 
słuchaczy. Mi�dzy innym w profesjonalny sposób, a równocze�nie 
zrozumiały dla osób nie zwi�zanych z narciarstwem, wyja�niał, na 
czym polega smarowanie nart biegowych, jak dobiera si� smary  
w zale�no�ci od istniej�cych warunków atmosferycznych. 
Tłumaczył jak wa�ny jest to element w biegach narciarskich. 
Opowiadał jak wygl�daj� przewo�ne laboratoria przygotowuj�ce 
narty do startów w zawodach. Takie urz�dzenia posiadaj� ekipy   
z krajów, które s� pot�gami w tej dyscyplinie sportowej. 
Przedstawił sytuacj� biegów narciarskich w Polsce i perspektywy 
rozwoju tej dyscypliny  w porównaniu z innym krajami. Jako 
przykład ró�nic podał, i� w Skandynawii oraz w Niemczech 
istniej� hale i tunele, gdzie mo�na biega� na �niegu przez cały 
rok, a w Polsce nie ma ani jednej profesjonalnej trasy do treningu 
na nartorolkach w okresie letnim. Wyja�niał rol� trenera               
w przygotowaniu zawodnika do startu oraz zadania trenera w dniu 
zawodów. 

Podsumowuj�c spotkanie nale�y stwierdzi�, �e Pan Janusz 
Kr��elok przedstawił swoje osi�gni�cia w bardzo skromny 
sposób. Jest jednym z najbardziej utytułowanych biegaczy 
narciarskich w Polsce. Janusz Kr��elok był zawodnikiem 
�wiatowej elity w konkurencji sprintów i jedynym w historii polskim 
biegaczem narciarskim, który wygrał zawody pucharu �wiata.  

Profesjonalne zajmowanie si� biegami narciarskimi, wymaga 
licznych wyjazdów zagranicznych, pobytów na zgrupowaniach              
i zawodach. Dlatego udział w spotkaniu z p. Januszem 
Kr��elokiem był dla wielu osób wyj�tkow� okazj� do poznania 
utalentowanego sportowca, „Olimpijczyka” mieszkaj�cego           
w Grod�cu. 

Spotkanie było niezwykle interesuj�ce i pouczaj�ce. Zostało 
nagrodzone przez uczestników gromkimi długimi brawami. 
Podzi�kowania w imieniu Zarz�du zło�yła prowadz�ca spotkanie 
p. Irena Skrzy�ala. 

                Relacj� przygotował Piotr Kawulok 

„KOCHAM CI	 MAMO” 
Pod takim tytułem, zaprezentowano spektakl w dniu 24 maja, w Chacie Mi�dzyrzecze, z okazji 

zbli�aj�cego si� Dnia Matki. Osiemnastoosobowa grupa młodych artystów w wieku od sze�ciu do 
osiemnastu lat, pod kierownictwem Anety Kuberskiej, zadebiutowała na „deskach” mi�dzyrzeckiej 
sceny, wzbudzaj�c wzruszenie i „łzy szcz��cia” Matek, przybyłych na te wyst�py. Dzieci wr�czyły 
swoim Mamom czerwone ró�e i zaprosiły na upieczone przez siebie ciasta oraz kaw�. 

Opraw� muzyczn� przygotowała młodzie�, bior�ca wcze�niej udział w zorganizowanym przez 
GOK festiwalu piosenki „�piewa	 ka�dy mo�e”. Grupa teatralna pragnie rozwija	 swoje pasje 
przygotowuj�c przedstawienia, recytacje wierszy i �piew. 
                                                                                                                 B.ŁG. 
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XIII – Bieg Floria�ski 
Zarz�d OSP �wi�toszówka wykorzystuj�c wielkie mo�liwo�ci 

organizacyjne swych druhów, przychylno�� mieszka�ców i pi�kne 
walory krajoznawcze swej miejscowo�ci podj�ł si� organizacji w 
dniu 11 – 05 – 2013 roku kolejnego ju�, XIII Biegu Floria�skiego. 
Swoje mo�liwo�ci mogli sprawdzi� wszyscy, wystarczyły tylko 
dobre ch�ci oraz przygotowanie kondycyjne. Do sportowej 
rywalizacji przyst�pili uczestnicy z wielu miejscowo�ci powiatu 
bielskiego, �ywieckiego i cieszy�skiego. Go��mi XIII Biegu 
Floria�skiego byli: Janusz Pierzyna – prezes Zarz�du Gminnego 
ZOSP RP w Jasienicy,  eszek Obracaj – radny powiatu bielskiego 
Zwyci�zcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali pi�kne 
puchary, statuetki, dyplomy oraz dzi�ki �yczliwo�ci i hojno�ci 
sponsorów atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zadanie jest współ-
finansowane ze �rodków Urz�du Gminy Jasienica. 
Wyniki ko�cowe biegu w kategorii 8-10 lat dziewcz�ta-900 
m. 
1.miejsce  Wrzeszcz Patrycja     czas 3,20  Pogórze  
2.miejsce  Panek Dagmara       czas 3,27 Pu�ców 
3.miejsce  Pyka Wiktoria         czas 3,32 �wi�toszówka 
Chłopcy: 
1.miejsce  Urbanek Łukasz       czas 3,14  Ko�czyce Małe 
2.miejsce  Ga�czarczyk Szymon  czas 3,15  Biery 
3.miejsce   Duława Ireneusz      czas 3,20  Biery 
Wyniki ko�cowe biegu w kategorii 11 - 13 lat dziewcz�ta - 
1300m 
1.miejsce  Wawak Daria          czas 4,48  Por�bka  
2.miejsce  Tavan Vanessa        czas 5,02 Jasienica 
3.miejsce  Gaik Małgorzata       czas 5,04 Biery 
Chłopcy: 
1.miejsce  Gre� Radosław     czas  4,23  Brenna 
2.miejsce  Ole� Dawid         czas  4,27  Brenna 
3.miejsce  Mola Wojciech     czas   4,28  Jasienica 
Wyniki ko�cowe biegu w kategorii 14- 17 lat dziewcz�ta - 
2500m 
1.miejsce  Gre� Agnieszka      czas  10,10  Brenna ( LKS Pogórze ) 
2.miejsce  Kenig Ewelina       czas   11,12  Kowale  
3.miejsce  Mroczko Magdalena  czas  11,19  Mi�dzyrzecze - Górne  
chłopcy 
1.miejsce  Ku� Grzegorz        czas   8,50  Jasienica 
2.miejsce  Pawlus Paweł        czas   9,17  Rybarzowice  
3.miejsce  Kocurek Bartłomiej  czas   9,19  Górki Wielkie 
Wyniki ko�cowe biegu w kategorii od 18 lat panie - 4500 m 
1.miejsce  Raczek Natalia       czas  16,40  Rychwałdek  
2.miejsce  Szafarczyk Kinga    czas  17,00  Ochaby ( LKS Pogórze )  
3.miejsce  Kochutek Joanna     czas   17,35  Bielsko - Biała  
Panowie 
1.miejsce  Wróbel Tomasz       czas  12,46  Cisownica  
2.miejsce  Bierczak Maciej      czas  13,09  Por�bka 
3.miejsce  Czarniecki Piotr       czas  13,26  Mi�dzyrzecze - Górne  
Najmłodszym uczestnikiem biegu był Jakub Klejnocki z Mi�-
dzyrzecza Dolnego a najstarszym Józef Zemczak z Bielska - Białej 

Organizatorzy składaj� serdeczne podzi�kowania wszystkim, 
którzy słu�yli pomoc� w przeprowadzeniu biegu. 
 - za opiek� lekarsk� lek. Józefowi Szaremu 
 - piel�gniarce Małgorzacie Szary 
 - druhom z OSP Rybarzowice i OSP Jasienica 
 - Leszkowi Obracaj oraz Zofii Rojczyk za prac� w komisji 
s�dziowskiej 
 - członkiniom KGW �wi�toszówka paniom: Gra�ynie Gaszek, 
Gertrudzie Obracaj, Danucie Ba�cik oraz Marii Ryrych za 
przygotowanie posiłku dla uczestników biegu. 
 - Janowi Kli� z Łaz za wypo�yczenie akcesoriów s�dziowskich. 
 
Zarz�d OSP �wi�toszówka składa serdeczne podzi�kowania 
wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, których sponsoring 
umo�liwił przeprowadzenie XIII Biegu Floria�skiego. 
Naszymi sponsorami byli: 
�Urz�d Gminy Jasienia, 
�Bank Spółdzielczy w Jasienicy, 
�Kółko Rolnicze Biery – �wi�toszówka, 
�Małgorzata i Józef Stroka – F.H.U. �wi�toszówka, 
�Arkadiusz Niemiec – kompleksowe usługi malarskie Biery, 
�Ewa i Arkadiusz Waszek - kwiaciarnia �wi�toszówka, 
�Andrzej Recmanik – Przedsi�biorstwo Techniczno- Usługowe 

,,Stalex” Biery, 
�Piotr Moskała – warsztat stolarski Biery, 
� Jolanta i Adam Szczugiel – instalatorstwo elektryczne 

�wi�toszówka,  
�Marek Przemyk –  ,,Autokompleks’’ Jasienica, 
� Ireneusz Furczyk – P.H.U. Auto-Importer Jasienia, 
�Wiesław Kowol – blacharstwo samochodowe i mechanika ,,Cargo 

– Serwis’’ Jasienica,            
�Beata i Zbigniew Biel – Z.P.U.H. Sempra- Mot - Junior Biery, 
� Joanna i Andrzej Ga�czarczyk - F.H.U.P. ,,NTN” Biery,   
�Tomasz Gaszek – ,,ST. Market’’ �wi�toszówka, 
�Ewa i Bogdan Pomykacz – usługi geodezyjne �wi�toszówka, 
�Stanisław Dunat, Paweł Piecuch - ,, Pestanpol’’ Biery, 
�Zofia i Konrad Szczypka – Grodziec, 
�Alicja i Tadeusz Sobol – P.P.H.U. Elbram �wi�toszówka,  
�Mirosław Łaciok –,, Auto Centrum’’  Jasienica, 
�Tomasz i Mariusz Prymula -  Prymstol S.C. Biery, 
�Genowefa Gali�ska – Szycie i sprzeda� kołder – �wi�toszówka, 
�Leszek Obracaj – Centrum ubezpieczeniowo-finansowe Jasienica 
�Skoczowski O�rodek Sportu i Rekreacji - Pływalnia ,, Delfin’’, 
�Karolina i Marek Pasecki  – ,,Top Fitness’’ Jasienica, 
�Wiesław Pindel - ,,Wizax’’ Spółka z o.o. stacja paliw Shell 

Jasienica.  
Zarz�d OSP �wi�toszówka ju� dzi� serdecznie zaprasza 
wszystkich sympatyków Biegu Floria�skiego do czynnego 
uczestnictwa w kolejnej jego edycji. 
                             Ze stra�ackim pozdrowieniem 

Andrzej Rojczyk

DZIE� DZIECKA NA SPORTOWO 

W pi�tek, 31 maja, w Landeku z okazji Dnia Dziecka odbył si� turniej piłki no�nej młodzików. Imprez�
zorganizował Klub Sportowy „Spójnia Landek” przy współpracy Urz�du Gminy Jasienica i Stowarzyszenia 
Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasienica. W turnieju wzi�ły udział dru�yny z terenu Gminy. Po zaci�tych, 
ale przebiegaj�cych w duchu fair-play spotkaniach, poznali�my zwyci�zców. Pierwsze miejsce zaj�li młodzi 
piłkarze Drzewiarza Jasienica, drugie – dru�yna Zamku Grodziec �l�ski, trzecie KS Mi�dzyrzecze. Na 
kolejnych miejscach uplasowali si� trampkarze z LKS Maza�cowice, BTS Rekord z Bielska-Białej i Spójni 
Landek. 

Kuba Mazur
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Tydzie� Bibliotek 2013 

Ju� po raz dziesi�ty z inicjatywy 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 
od 8 do 15 maja obchodzony był Tydzie�
Bibliotek - po�wi�cony promocji czytelnictwa        
i bibliotek, przebiegaj�cy pod hasłem „Biblioteka 
przestrzeni� dla kreatywnych”. Celem Tygodnia 
Bibliotek jest podkre�lenie roli biblioteki w za-
kresie czytelnictwa, komunikacji mi�dzy-
ludzkiej, edukacji, a tak�e zainteresowanie 
ksi��k�. Program Tygodnia Bibliotek w naszej 
placówce, skierowany był do najmłodszych 
dzieci, uczniów oraz osób dorosłych.  

Spotkanie z zaj�czkiem Tuptusiem, to tytuł 
zaj�	 dla przedszkolaków. Dzieci zwiedziły 
bibliotek�, obejrzały interesuj�ce ich ksi��eczki 
oraz wysłuchały historyjek o zwierz�tach. 

„Fabryka Kwiatów”- tak uczniowie klasy 
drugiej nazwali zaj�cia, w czasie których 
wykonywali kwiaty z bibuły. Pod kierunkiem 
Pani Gertrudy Laszczak z Jasienicy, ka�de 
dziecko zrobiło bukiet stokrotek oraz inny 
wiosenny kwiat. Uczestnicy spotkania byli 
bardzo zainteresowani tym co robili i cieszyli si�
z efektów  swojej pracy. Mogli równie� obejrze	
ksi��ki po�wi�cone ró�nym robótkom r�cznym. 

„Pisarstwo mnie sam� zaskakuje powiedziała 
o swojej twórczo�ci Pani Barbara Rybałtowska, 
autorka biografii znanych osób oraz powie�ci dla 
dorosłych. Pani Rybałtowska przyjechała do nas 
z Warszawy, jest postaci� niezwykle barwn�, nie 
tylko pisze, ale tak�e �piewa, wyst�puje na 
scenach teatralnych, maluje, tłumaczy ksi��ki. 
Z wykształcenia jest filologiem. Przez siedem lat 
zwi�zana była z zespołem „Mazowsze”, z 
którym wyst�powała w wielu krajach. Nast�pnie 
wyst�powała w znanych kabaretach paryskich. 
Obracała si� w�ród elit Europy i �wiata, 
spotykała wielu artystów m. in.: Charlesa 
Aznavour’a, Alain Delona’a, Romy Schneider. 
Mimo tak niezwykłego �ycia dewiz� Pani 
Barbary Rybałtowskiej jest „oczekiwa	 od �ycia 
mało, umie	 cieszy	 si� wszystkim”. Najbardziej 
znane ksi��ki Barbary Rybałtowskiej to 
biografie: „Barbara Brylska w najtrudniejszej 
roli” oraz „Przed s�dem” – biografia Barbary 
Wrzesie�skiej. Powie�ci z cyklu „Bez 
po�egnania” zawieraj� w�tki autobiograficzne. 

Jako małe dziecko, autorka wraz z matk� na pocz�tku 
wojny została wywieziona na Syberi�, sk�d z Armia 
Andersa przedostały si� do Afryki. Po pi�ciu latach pobytu          
w Ugandzie wróciły do Polski. Dotychczas ukazało si�       
5 tomów sagi. Ksi��ki te s� dost�pne w naszych 
bibliotekach.  

Tradycyjnie ju�, w Tygodniu Bibliotek jeden dzie�
po�wi�cony jest naszej gminie. Uczniowie klasy pi�tej 
wzi�li udział w konkursie na znajomo�	 obiektów 
architektonicznych, herbów, stroju cieszy�skiego i znanych 
osób. Jak to bywa w konkursach, najlepsi otrzymali nagrody 
ksi��kowe. 

W kolejnym dniu Tygodnia Bibliotek, zaprosili�my 
młodych artystów, którzy wzi�li udział w warsztatach 
decoupage. Uczestnicy zdobili drewniane kasetki ró�nymi 
technikami decoupage’u, a wykonane prace były 
pozytywnym zaskoczeniem dla nich samych.  

Bajki japo�skie wypo�yczone z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ustroniu uatrakcyjniły pobyt w bibliotece 
grupy przedszkolaków, które obejrzały i wysłuchały bajek            
o Groszku i piesku Marudku. Bajki japo�skie, to nie tylko 
słuchanie, ale tak�e jednoczesne ogl�danie ilustracji na 
kartkach, które czytaj�cy przedkłada i pokazuje dzieciom. 

W ró�nych formach zaj�	 zaproponowanych w Tygodniu 
Bibliotek, wzi�ło udział około dwustu uczestników. Cieszy 
nas, �e niektóre spo�ród tych osób odwiedziły bibliotek� po 
raz pierwszy.  

Maria Hare�czyk 
Dyrektor GBP 

„Kocham Ci� Mamo” 

„Kocham Ci� Mamo” to tytuł spektaklu zaprezentowanego na imprezie zorganizowanej z okazji "Dnia Matki" 
w Chacie Mi�dzyrzecze w dniu 24 maja. W Filii Gminnego O�rodka Kultury w Mi�dzyrzeczu Górnym 
wyst�piło po raz pierwszy z programem artystycznym kółko teatralne prowadzone przez Pani� Anet�
Kubersk�. Oprawy muzycznej dokonała młodzie�, która brała wcze�niej udział w zorganizowanym przez 
GOK festiwalu piosenki  pt. „�piewa	 ka�dy mo�e”. Na imprezie tej wyst�pili: Magda Kowalczyk, Julia 
Iskrzycka, Dominik Kowalewski i Dagmara Tlałka. Grupa 18 osobowa w wieku od 6 do 18 lat chce rozwija	
swoje pasje w tym recytacj� wierszy i �piew. Ciekawy dobór repertuaru tematycznie zwi�zany       z imprez�
stworzył wyj�tkowo od�wi�tny nastrój, który wywołał wzruszenie u wszystkich Matek, czasami pojawiły si�
"łzy szcz��cia". Dzieci wr�czyły swoim Mamom czerwone ró�e i zaprosiły na kaw� i ciasta własnor�cznie 
upieczone. Dla nich była to prawdziwa uczta. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka
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Piknik Rodzinny w Iłownicy 

25 maja 2013r. Rada Rodziców działaj�ca 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy 
wspólnie z nauczycielami zorganizowała Piknik 
Rodzinny, który zgromadził nie tylko naszych 
przedszkolaków, uczniów i ich rodziców, ale 
równie� sympatyków i absolwentów iłownickiej 
szkoły.
Celem pikniku była integracja dzieci, rodziców      
i lokalnej społeczno�ci oraz propagowanie 
sp�dzania wolnego czasu z rodzin�, na �wie�ym 
powietrzu. 
W tym roku po raz pierwszy impreza odbyła si� na 
sali gimnastycznej i terenach zielonych wokół 
naszej szkoły. Piknik rozpocz�ł si� o godzinie 
15.00 wyst�pami dzieci, które zadedykowały swój 
program artystyczny wszystkim rodzicom z okazji 
ich �wi�ta. W dalszej cz��ci pikniku czekały na 
zebranych liczne atrakcje: wystawa prac uczniów 
oraz niektórych rodziców, konkurs na 
najciekawsz� fotografi� rodzinn� (wystawa zdj�	), 
mini zoo, malowanie twarzy, konkursy sportowe  
z udziałem rodziców i ich dzieci, zabawy taneczne 
oraz dmuchane zamki. Nie zabrakło oczywi�cie 
bufetu, gdzie serwowano kiełbas� z grilla, frytki, 
ciasto, napoje i inne słodko�ci.  

Pod koniec imprezy, odbyła si� licytacja 
aparatu fotograficznego, rozstrzygni�cie konkursu 
na najciekawsze zdj�cie oraz losowanie nagród za 
zakupione cegiełki. Cho	 w tym dniu zabrakło 
sło�ca, było rado�nie i wesoło, pochmurna pogoda 
nie odstraszyła nikogo, za co jeste�my wdzi�czni.
Serdecznie dzi�kujemy naszym Rodzicom za wielkie zaanga�owanie si� w przygotowanie imprezy, za odwa�ne 
pomysły i otwarto�	!  
Pragniemy równie� zło�y	 szczere podzi�kowania wszystkim sponsorom: AKSAM sp z o.o. Osiek – 
producent paluszków Beskidzkich; IT BUZERA  - serwis sprz�tu komputerowego; TOURATECH POLSKA – 
akcesoria motocyklowe; Sklep spo�ywczy Krzysztof Pisarek Iłownica; COMPENSA Bielsko-Biała; Firma 
POLSZLIF Rudolf, Rafał, Renata Budny Rudzica; Sklep MAGDALENKA Agata Feruga Rudzica; Ogrodnictwo 
Ewa i Roman Szkorupa Iłownica; Ogrodnictwo Adam i Iwona Tymon Iłownica; Sklep dzieci�cy BABY BUM 
Szymon Wn�trzak Jasienica; APIS ART Iłownica. 

Jolanta Zienkiewicz 
nauczyciel ZSP w Iłownicy

Rada Rodziców, Pracownicy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w �wi�toszówce serdecznie zapraszaj� na 
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który odb�dzie si� 15 czerwca 2013 r. od godz. 1600 do 200   
na boisku OSP w �wi�toszówce.    

        

Bilet wst�pu w cenie 5 zł  do nabycia przy wej�ciu�
W programie mi�dzy innymi:  

�pokaz bractwa rycerskiego ,,By� rycerzem w  �redniowieczu” w godz. od 1700 do 1830 � przejazd 

Ciuchci� Beskidzk�  w godz. od 1930 do 2030  � malowanie twarzy � liczne niespodzianki � bogate menu  
W razie niesprzyjaj�cych warunków atmosferycznych ,,Festyn” odb�dzie si� w sali OSP w��wi�toszówce�
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�wi�towanie  Dnia Matki w Gminnej Radzie Kobiet 

Do tradycji nale�� ju�
spotkania Gminnej Rady Kobiet 
Jasienicy z okazji Dnia Matki. 
Tegoroczne spotkanie odbyło si�
28 maja 2013 roku w Gminnym 
O�rodku Kultury w Jasienicy. Po 
cz��ci artystycznej w wykonaniu 
kwartetu muzycznego dzia-
łaj�cego przy GOK w Jasienicy 
pod kierownictwem Pani Marii 
Szubert nast�piło uhonorowanie 
11 matek „Order serca – matkom 
wsi” za wychowanie minimum 4 
dzieci i aktywno�	 społeczno-
zawodow� we własnych �rodo-
wiskach.  

Do wyró�nionych matek 
nale��: 
Emila Dziemi�ska, Halina 

Kropka, Jadwiga Szczyrbowska, Maria Waleczek, Irena Sojka, Alicja Kozik, Janina Krzempek, Emilia Szarek, 
Zofia Huculak, Maria Sygut, Monika Paczy�ska. 
W uroczysto�ci uczestniczyły v-ce prezes Rejonowego Zwi�zku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w 
Bielsku-Białej Jadwiga G�bala i dyrektor GOK w Jasienicy Agnieszka Bronowska . 
Za przygotowanie pocz�stunku i obsług� imprezy serdecznie dzi�kuj� Paniom z KGW Jasienica, a za pyszne 
ciasta dzi�kuj� Paniom z KGW Mi�dzyrzecze Górne, Mi�dzyrzecze Dolne, Iłownica, Landek i Bielowicko. 

      Przewodnicz�ca Gminnej Rady KGW 

PODZI	KOWANIE 
Dyrekcja Gimnazjum w Jasienicy  gor�co dzi�kuje wszystkim Rodzicom, którzy ch�tnie wł�czyli si�
w przygotowanie Festynu Szkolnego, czuwali nad jego przebiegiem oraz upiekli wspaniałe ciasta. 
Specjalne podzi�kowanie składamy  Małgorzacie Schabikowskiej – przewodnicz�cej Rady 
Rodziców, za wielkie zaanga�owanie i czas wło�ony w organizacj� całego przedsi�wzi�cia. 

Z wyrazami szacunku i wdzi�czno�ci : 
Dyrektor Dorota P�kala 
Wicedyrektor Dagmara Ewertowska 

Ponadto dzi�kujemy:  
- Wójtowi Gminy Jasienica  
- Prezesowi LKS „Drzewiarz”  
- Dyrektor GOK w Jasienicy 
- Stra�akom z OSP �wi�toszówka    i  OSP Jasienica 
- Barbarze Bazyl i jej ekipie 
- Antoniemu Staniek  
- Leszkowi i Małgorzacie Guznar z firmy Sanbus 
-  Mirosławowi 
ebrowskiemu  
- Firmie Reklamowej SCHENK MEDIA z Brennej 
- Kołu Gospody� Wiejskich w Jasienicy 

oraz sponsorom:  
- Studiu Urody „Lorena”z Bielska-Białej 
- Kwiaciarni w �wi�toszówce  
- Dwórowi „�wi�toszówka” 
- Parkowi �redniowiecznemu „Warownia” Inwałd 
- Studiu Urody eStillo w Jasienicy  
- Zakładowi Kosmetycznemu „Marzenie” Jaworze 
- Studiu fryzur Damsko-M�skich Jasienica 
- Pizzerii na Drzewiarzu 
- „TOP FITNES”Jasienica 
- „AGAT” Jasienica 
- Drogerii w pawilonie Roll Jasienica 
- Ksi�garni w Wapienicy

Standaryzacja w Gimnazjum w Jasienicy 
24 maja 2013 r. uczniowie klas 3 Gimnazjum w Jasienicy brali udział w standaryzacji  zada�
egzaminacyjnych, z wiedzy o społecze�stwie  na rok szkolny 2013/2014. 
Realizuj�c  projekt współfinansowany ze �rodków Unii Europejskiej, Centralna Komisja Egzaminacyjna 
w Warszawie, prowadzi standaryzacj� zada� tworzonych w systemie, w wylosowanych szkołach, w całej 
Polsce. Standaryzacja obejmuje testowanie zestawów zada� w trzecich klasach gimnazjum (50 uczniów w 
szkole). Cieszymy si�, �e nasza szkoła wzi�ła udział w realizacji działa� wa�nych dla polskiej o�wiaty 
i systemu egzaminów zewn�trznych. 

Dagmara Ewertowska
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„Mamy złoto !” 

Sukcesem gimnazjalistów z Jasienicy zako�czyły si�
Mistrzostwa Powiatu Bielskiego w siatkówce 
pla�owej chłopców. W turnieju, który odbył si� 20 
maja na obiekcie MOSiR, w Czechowicach 
Dziedzicach, nasza para, w składzie: Jakub Gruszka 
i Mateusz Moje�cik, nie miała sobie równych, 
wygrywaj�c wszystkie pojedynki. W meczu 
finałowym, najbardziej zaci�tym w całych 
zawodach, pokonała po nieprawdopodobnym finiszu 
(przegrywali�my ju� 14 : 18) faworyzowan� dwójk�
gospodarzy 22 : 20 i tym samym na szyjach naszych 
chłopaków,  podczas dekoracji  zawisły złote 
madale. Mistrzostwo powiatu dla Jasienicy!            
W niedługim czasie czekaj� nas finały rejonu.  
Gratulacje ! 

Roman Gil – trener siatkówki Gimnazjum w Jasienicy 

„MAŁY OLIMPIJCZYK” TURNIEJ SPORTOWY  
       

Ju� od  lat,  organizowany jest w naszej szkole w Maza�-
cowicach, Sportowy turniej dla dzieci klas I-II szkół        
z Gminy Jasienica. 
Imprezie przy�wiecaj� nast�puj�ce cele:  
• rozwijanie aktywno�ci ruchowej,  
• dostarczanie pozytywnych prze�y	  
• kształtowanie umiej�tno�ci współdziałania                   

i �yczliwo�ci w stosunkach mi�dzyludzkich, 
• propagowanie zasady „fair play”  
W tym roku, 21 maja odbył si� ju�  XI  Mi�dzyszkolny 
Turniej Sportowy dla klas I–ych i II- ich Szkół 
Podstawowych o Puchar Gminy Jasienia. 
 Na turnieju pojawiły si� reprezentacje z 5 szkół naszej 
gminy: ZSP z Maza�cowic,  ZSP z Wieszcz�t, ZSP z Ru-
dzicy, ZSP z Iłownicy, SP z �wi�toszówki.  
Ł�cznie 60 dzieci wraz z opiekunami.  
Zawody zaszczycił swoj� obecno�ci� Wójt Gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, który co roku wspiera nasz�
inicjatyw�.  
Organizatorzy Ewa Zeman i Katarzyna Hutyra 
przygotowały szereg ciekawych i wymagaj�cych ogólnej 
sprawno�ci konkurencji. Turniej u�wietniły wyst�py 
uczniów naszej szkoły, przygotowane przez Marzen�
Muzyk�. 

WYNIKI  turnieju z dnia 21.05.2013r:
Klasy I
I miejsce    - dru�yna ZSP z Wieszcz�t, 
II miejsce –  dru�yna ZSP z Maza�cowic 
III miejsce – dru�yna ZSP z Iłownicy 
Klasy II
I miejsce -    dru�yna  ZSP z Maza�cowic 
II miejsce –  dru�yna ZSP z Wieszcz�t 
III miejsce – dru�yna ZSP z Iłownicy 
Uczestnicy otrzymali pami�tkowe dyplomy, 
puchary, medale i nagrody, które wr�czyła  
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego     
w Maza�cowicach Agata Czauderna.  
Bardzo serdecznie dzi�kujemy wszystkim, 
którzy wzi�li udział i gratulujemy osi�gni�tych 
wyników. Gor�ce podzi�kowania składamy 
Panu Wójtowi i Radnym Gminy Jasienia, za 
wsparcie finansowe pozwalaj�ce na pokrycie 
wydatków zwi�zanych z organizacj�
„MAŁEGO OLIMPIJCZYKA”. 

Dzi�kujemy równie� Firmie „Piekarnia - 
Krysta” z Maza�cowic.  
                             Opracowała: Katarzyna Hutyra  

SUKCES PI�TOKLASISTKI KLAUDII GUZDEK w Ogólnopolskim Konkursie 
Informatycznym "Zrób internetowy prezent dla kogo� Bliskiego"

Klaudia Guzdek uczennica V klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszcz�tach zrobiła 
internetowy prezent "Internet Starter" dla swojej Mamy. Pi�toklasistka pokonała 197 uczniów szkół 
podstawowych z całej Polski i uplasowała si� na II miejscu. Konkurs był organizowany pod 
patronatem m.in. Wydawnictwa Szkolnego PWN, portalu szkolnastrona.pl i UPC Polska. 
Serdeczne gratulacje swojej uczennicy składa opiekun konkursu - Katarzyna Karatnik.�
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FESTYN RODZINNY W GRODCU 
18. maja 2013 roku na terenie OSP w Grod�cu, 

odbył si� tradycyjnie, ju� po raz kolejny Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez Dyrektora  i Rad�
Rodziców ZSP.  Impreza ta była okazj� do wspólnego, 
radosnego sp�dzenia czasu z okazji zbli�aj�cych si�
�wi�t – Dnia Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała dyrektor 
ZSP – Krystyna Pniewska wraz z przewodnicz�c�
RR Mari� Pieczor� i Monik� Wolf. Powitały 
przybyłych rodziców, dzieci, grono pedagogiczne oraz 
zaproszonych  go�ci: sołtysa wsi – Jadwig� Gre�, 
prezesa OSP w Grod�cu – Stanisława Cebulaka, 
proboszcza – ks. kanonika  Andrzeja Szczepaniaka, 
radnego powiatowego – Józefa Herzyka, �ycz�c 
jednocze�nie udanej zabawy. 

Zgromadzonym bardzo podobały si� wyst�py 
swoich pociech, od tych najmłodszych - �piewaj�cych 
i ta�cz�cych przedszkolaków, przez dzieci kl. I-III, 
które zaprezentowały przedstawienie „W krainie 
bajek”; do tych starszych – prezentuj�cych swoje 
talenty wokalne, taneczne i teatralne. 

W trakcie festynu ogłoszone zostały tak�e wyniki 
konkursu plastycznego pt. „ 90 lat OSP w Grod�cu” 
pod patronatem Gminnego Prezesa OSP w Jasienicy 
oraz rozdano nagrody. Po nich stra�acy z OSP 

Grodziec i Jasienica zaprezentowali swój sprz�t 
ga�niczy, a wszyscy  mogli obejrze	 pokaz akcji 
ratowniczej     w wypadkach drogowych. 

Powodzeniem  cieszyły si� tak�e wspólne zabawy 
rodzinne prowadzone przez profesjonalnego animatora 
kultury oraz wykonywane przez  absolwentki naszej 
szkoły makija�e twarzy. 

W czasie imprezy mo�na było posili	 si�
potrawami z grilla, zapiekankami, hot dogami lub 
słodyczami. Festyn zako�czyła zabawa taneczna przy 
d�wi�kach zespołu „Accord”. 

Dyrektor dzi�kuj�c za przybycie, podkre�liła du�e 
zaanga�owanie i dobr� organizacj� ze strony 
rodziców, a szczególnie Zarz�du RR. Podzi�kowania 
skierowała do nauczycieli, pracowników obsługi, 
dzieci, a tak�e do sponsorów oraz wszystkich, który 
przyczynili si� do organizacji tej imprezy m.in.: Wójta 
Gminy Jasienica, Dyrektora GOK w Jasienicy, 
Dyrektora SP w �wi�toszówce,  Prezesa „Ustronianki” 
–   M. Bo�ka,    Piekarni w Grod�cu – M. K. Byrtek. 
Dzi�kujemy za wspaniał�, mił� zabaw� i zapraszamy 
za rok ! 

Organizatorzy 

„Dzie� Mamy i Taty”- w oddziale przedszkolnym - Filia Łazy 

�wi�to Mamy i Taty to szczególny dzie� w �yciu 
ka�dego dziecka. Aby podzi�kowa	 Rodzicom za ich 
bezgraniczn� miło�	, opiek�, pomoc i po�wi�cenie. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego, zaprosiły swoje 
mamy i tatusiów na zaj�cia otwarte oraz program 
artystyczny, który przygotowały z okazji ich �wi�ta. 
Licznie zgromadzeni go�cie zobaczyli jak bawi� si� i 
pracuj� ich pociechy podczas zaj�	 w grupie, z 
rówie�nikami. Ze wzruszeniem wysłuchali 
wierszyków, piosenek oraz pi�knych �ycze�. Rodzice 
otrzymali w prezencie kolorowe kwiaty w 
własnor�cznie wykonanych, przez dzieci, 
wazonikach oraz swoje portrety, na których 
wcze�niej rozpoznali si� po�ród innych prac 
zgromadzonych w centralnej cz��ci sali. Uroczysto�	
ta zgromadziła wiele osób, ale tak naprawd�

czuli�my si� jak jedna wielka rodzina biesiaduj�ca przy wspólnym stole. 
                                                                                   nauczycielka Beata �wist      



 

�	�� � ����������	
��

PODWÓJNE  ZWYCI	STWO 

W sobot�, 26 kwietnia 2013r. odbyły si�
eliminacje okr�gowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpiecze�stwa w Ruchu Drogowym.  Kolejny raz  
współgospodarzami tej wa�nej imprezy były 
Gimnazjum im. K.K. Baczy�skiego w 
Maza�cowicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
A. Mickiewicza w Maza�cowicach  
 Organizacj� turnieju tradycyjne zaj�li si�
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej w Bielsku-Białej. na czele z młodszym 
aspirantem Krzysztofem Stankiewiczem  oraz 
Fundacja na Rzecz Bezpiecze�stwa Ruchu 
Drogowego, której prezesem jest  Alina Por�bska –
Puszy�ska. 

Podobnie jak w poprzednim etapie (powiatowym) 
o zwyci�stwo rywalizowało 10 dru�yn (5 na poziomie 
szkół podstawowych i tyle samo na poziomie 
gimnazjów). 
 Najpierw zawodnicy pisali testy (25 pyt. z 
przepisów ruchu drogowego), nast�pnie odbyły si�
konkurencje praktyczne tj. RTP (rowerowy tor 
przeszkód - było ich tym razem 7), MRD (miasteczko 
ruchu drogowego) i pierwsza pomoc - cała dru�yna 
przez 5 min udzielała pomocy poszkodowanemu w 
symulowanym wypadku). 
 Jak si� okazało i tym razem gospodarze nie mieli 
sobie równych i tak: w kategorii szkół podstawowych 
zwyci��yła dru�yna SP Maza�cowice w składzie: 
Krzysztof Kami�ski, Kamil Łukowicz, Amadeusz 
Iskrzycki - opiekun mgr Ewa Zeman. Kolejne 
miejsca zaj�ły: SP nr 13 Bielsko-Biała, SP nr 4 Wisła 
Gł�bce., SP Kocierz Moszczanicki., SP Studzienice. 
Podobnie było w�ród dru�yn gimnazjalnych, gdzie 
tak�e triumfowali gospodarze tj. dru�yna z 
Gimnazjum w Maza�cowicach w składzie: Dawid 

Rozmus, Paweł Kami�ski, Stanisław �wiatłoch - 
opiekun mgr Eugeniusz Moskała. 
Kolejne miejsca to: Gimnazjum Ko�czyce Wielkie, 
Gimnazjum Krzy�owa, Gimnazjum Kryry i 
Gimnazjum Rybarzowice. 

�wietnego przygotowania i awansu zwyci�zcom 
gratulowali m.in. zaproszeni go�cie: Wójt Gminy 
Jasienica – Janusz Pierzyna, Komendant Miejski 
Policji w Bielsku-Białej - insp. Bogdan Zar�ba, 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpiecze�stwa Ruchu 
Drogowego w WORD Bielsko-Biała –Alfred 
Brudny, Dyrektor Miejskiego Zarz�du O�wiaty w 
Bielsku-Białej - Janusz Kaps,  Agata Czauderna – 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Maza�cowicach oraz Iwona �liwa – Dyrektor 
Gimnazjum w Maza�cowicach 

Zwyci�skie dru�yny reprezentowały nasz region 
w etapie wojewódzkim, który  odbył si� 11 maja 2013       
w Czeladzi. W Finale Wojewódzkiego  Turnieju BRD, 
równie� zwyci��yli�my zarówno w kategorii szkół 
podstawowych, jak i gimnazjalnych!!!   Województwo 
�l�skie na XXXVI Ogólnopolskim Finale Turnieju 
BRD  w Ja�le (4-6 czerwca 2013) b�d� wi�c 
reprezentowa� uczniowie Gimnazjum  im. K.K. 
Baczy�skiego          w Maza�cowicach oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. A. Mickiewicza w 
Maza�cowicach. To niew�tpliwie wielki zaszczyt i 
satysfakcja zarówno dla dzieci, opiekunów, dyrekcji 
wspomnianych szkół oraz władz samorz�dowych. 
Dzi�kujemy wszystkim sympatykom i sponsorom za 
zaanga�owanie si� w promocj� idei  bezpiecze�stwa 
na naszych drogach. 

Opiekun Koła BRD Eugeniusz Moskała 

  

Finał COCA – COLA Cup w Gimnazjum w Jasienicy 

Uczniowie klas sportowych o profilu piłki no�nej 
uczestniczyli w najstarszym i w jednym z najwi�kszych 
młodzie�owych turniejów piłkarskich w Polsce COCA-COLA 
CUP 2013. W naszym kraju była to ju� 15 edycja, głównym 
patronem tego turnieju jest reprezentant Polski Robert 
Lewandowski. 
Runda I tego turnieju odbyła si� w Kozach. Uczestniczyły w 
niej 4 dru�yny z gimnazjów: Kó�, Por�bki, Jasienicy i 
Gimnazjum Nr 4 z Bielska-B. 
:Wyniki: 
Por�bka - 4:5 - Jasienica (bramki: K.Machalica, K.Ciapka, 
Sz.Rze�niczak x2, K.Kowol) 
B-B - 3:9 - Kozy 
Por�bka - 4:2 - B-B 
Jasienica - 2:6 - Kozy (bramki: K.Ciapka, Sz. Rze�niczak) 
Jasienica - 12:4 - B-B  (bramki: J.Krzanowski x3, 
R.Obracaj, K.Waleczek x3, Sz.Rze�niczak x2, K.Kowol x2, 
K. Ciapka)     
Nasza dru�yna zaj�ła II miejsce, co dało awans do 
nast�pnej rundy, która odbyła si� w Istebnej. Uczestniczyły 
w niej 4 dru�yny gimnazjalne: Chybia, Zebrzydowic, Istebnej 
i Jasienicy). 
Wyniki: 
Chybie - 0:3- Jasienica (Sz.Rze�niczak, K.Kowol x2) 

Zebrzydowice - 0:1 - Istebna 
Chybie - 2:5 - Zebrzydowice 
Jasienica - 3:2 - Istebna (Sz.Rze�niczak x2, K.Kowol) 
Jasienica - 5:1 - Zebrzydowice (K.Machalica, K.Waleczek, 
G.Chałupski, Sz.Rze�niczak, K.Kowol) 
Chybie - 0:3 - Istebna 
Nasza dru�yna zaj�ła I miejsce, co dało awans do III rundy. 
Finał tej rundy odbył si� 17 maja 2013 r. w  Gimnazjum w 
Jasienicy.  W tej rundzie uczestniczyły tylko dwie dru�yny z 
Nowej Wsi k/ B�dzina i Jasienicy.  
Wynik: 
Jasienica - 3:4 - Nowa Wie� (bramki: K.Waleczek, 
samobójcza, K.Kowol) 
Niestety na tym etapie nasze rozgrywki si� zako�czyły i z 
ut�sknieniem czekamy na nast�pny turniej Coca-Cola Cup.  
Warto zaznaczy� �e wi�kszo�� uczniów, którzy 
reprezentowali nasz� szkoł� ucz�szcza na treningi w klu-
bach sportowych Drzewiarz Jasienica i LKS Grodziec. 
Skład naszej dru�yny: 
J.Krzanowski, K.Ciapka, K.Machalica, Sz.Rze�niczak, 
R.Obracaj, G.Chałupski, K.Kowol, K.Waleczek., oraz 
bramkarze: K. Szymala, J Mikler, B.Grycz, i J 

Trenerzy: Leszek Obracaj, Damian Zdolski. 
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„Co w  �wi�toszówce w trawie piszczy”. 

W Polsce i na �wiecie odbywa si� debata              
o zdrowym stylu �ycia – od�ywianie i ruch w�ród 
dzieci i młodzie�y. W naszej małej Ojczy�nie czyli    
w Przedszkolu w  �wi�toszówce te� podj�li�my si�
tego tematu. Nauczyciele postanowili wyedukowa	   
w tym zakresie nasze najmłodsze pokolenie. 
W zwi�zku z tym, w Przedszkolu w �wi�toszówce,   
w roku szkolnym 2012/2013 realizuje si� nast�puj�ce 
zadanie: Wpływ ruchu i �ywienia na zdrowy rozwój 
dziecka
 Ka�da z grup zrealizowała projekt edukacyjny w za-
kresie tego tematu. 
 Grupa 3-latków realizowała projekt edukacyjny 
pod nazw� „Mali badacze - wszystko o wodzie. 
Polegał on na zebraniu i usystematyzowaniu 
informacji o wła�ciwo�ciach i stanach skupienia wody 
poprzez proste do�wiadczenia, obserwacje i wy-
ci�ganie wniosków. Dzieci zapoznały si� ze 
znaczeniem wody dla ludzi, ro�lin, i zwierz�t oraz 
zrozumiały potrzeb� jej oszcz�dzania.  W kolejnych 
dniach dzieci rozwi�zywały zagadki słuchowe i obraz-
kowe, okre�lały smak, zapach i wygl�d wody  
Dowiedziały si�, �e woda jest bardzo zdrowa i nale�y 
j� pi	. Dzieci trzyletnie brały udział w zaj�ciach o 
zdrowym od�ywianiu: kroiły owoce na sałatk�, robiły 
zdrowe kanapki, które potem zjadały. Dzi�ki tym 
działaniom dzieci wzbogaciły swoj� wiedz� o 
zdrowiu. 
 Grupa 4-latków uczestniczyła w projekcie zdro-
wotnym pt. ”Wyprawa po zdrowie” .Celem projektu 
było przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu �ycia, 
ocenianie zachowa� słu��cych i zagra�aj�cych 
zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci odpowiednich 
nawyków �ywieniowych, dotycz�cych spo�ywania 
warzyw, owoców i nabiału. Zadaniem projektu była 
równie� współpraca dzieci, nauczycieli i rodziców nad 
wspólnym tematem „Jak dba	 o zdrowie”. 
Zagadnienia omawiane na zaj�ciach edukacyjnych 
były poparte pracami plastycznymi prowadzonymi 
pod kierunkiem nauczycieli. Dzieci uczestniczyły      
w konkursie recytatorskim pt. „
yjmy zdrowo”, 
przygotowały hasła o tematyce zdrowotnej, 
przygotowały i prezentowały plakaty promuj�ce 
zdrowe od�ywianie. Samodzielnie przygotowywały 
zdrowe potrawy, uczestniczyły w turnieju wiedzy o 
zdrowiu. W realizowany projekt zaanga�owani byli 
równie� rodzice, którzy wykonali dzieciom przepi�kne 
i bardzo pomysłowe przebrania za owoce i warzywa. 
Na zaj�ciu otwartym dla rodziców dzieci 
reprezentowały swoje stroje jak równie� popisały si�
wiedz� na temat zdrowego stylu �ycia. Wykonuj�c 
wspólnie z rodzicami „Piramid� zdrowego �ywienia”, 
udowodniły jak ogromn� posiadaj� wiedz� na temat 
zdrowego stylu �ycia. 
 Grupa dzieci 5-4 latków realizowała projekt 
edukacyjny: „Mały i du�y wie co zdrowiu słu�y.” 
Głównym celem projektu  była  troska o zdrowie 
dzieci i ich sprawno�	 fizyczn�, zach�cenie do 
uczestnictwa w zabawach i grach sportowych oraz 
rozwijanie umiej�tno�ci społecznych dzieci, które s�
niezb�dne w poprawnych relacjach dzieci z dorosłymi. 
Podczas trwania projektu dzieci �piewały piosenki o 
zdrowiu, prezentowały wiadomo�ci na temat 

zdrowego trybu �ycia, zachowa� prozdrowotnych. 
Przedszkolaki same przyrz�dzały kanapki, robiły 
sałatki owocowe. Kanapki były kolorowe, sałatki 
wspaniale smakowały, a co najwa�niejsze wszystko 
było zdrowe i po�ywne. W projekt zaanga�owani byli 
równie� rodzice, którzy stworzyli wspólnie z dzie	mi 
przedszkoln� „ksi��k� kucharsk�” ze zdrowymi 
przepisami do stosowania w  domu. 
Grupa 5-6 - latków przyst�piła do realizacji projektu 
edukacji antytytoniowej  Czyste powietrze wokół nas, 
który organizowany jest przez Powiatow� Stacj�
Sanitarno-Epidemiologiczn� w Bielsku-Białej. 
Zało�eniem projektu było wykształcenie u dzieci 
�wiadomej umiej�tno�ci radzenia sobie w sytuacjach, 
w których inne osoby pal� przy nich papierosy, oraz 
wzrost �wiadomo�ci rodziców w zakresie ochrony 
dzieci przed ekspansj� palenia. Projekt realizowany 
był w oparciu o pi�	 scenariuszy zaj�	. Poszczególne 
zaj�cia skoncentrowane były na pobudzaniu oraz 
stymulowaniu ró�nych form aktywno�ci dziecka. 
Dzi�ki tym zaj�ciom dzieci zwi�kszyły wiedz�
dotycz�c� szkodliwo�ci dymu, skutków palenia 
papierosów, obserwowały podczas wycieczki ró�ne 
�ródła dymu. W ramach realizacji zagadnie�
programowtch został zorganizowany konkurs 
plastyczny Nie pal przy mnie, prosz�, który polegał na 
zaprojektowaniu i wykonaniu znaczka przedsta-
wiaj�cego apel dziecka o niepalenie w jego obecno�ci. 
Wszystkie dzieci, które wzi�ły udział w konkursie 
otrzymały pami�tkowe dyplomy, a prace mo�na było 
podziwia	 na gazetce w przedszkolu. Temat „Czyste 
powietrze wokół nas” jest bardzo aktualny w 
dzisiejszych czasach, dlatego planowana jest jego 
dalsza kontynuacja. 

Grupa 6-latków realizowała projekt pt. „Mamo, 
tato wol� wod�”, był to projekt w ramach 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod patronatem 
„ministra Zdrowia oraz Instytutu Matki i Dziecka. 
Głównym celem projektu było zach�cenie dzieci do 
picia wody i kształtowanie prawidłowych nawyków 
�ywieniowych. Do tego projektu zostały dodane cele 
dotycz�ce ochrony �rodowiska. I tak dzieci  uczyły si�
pi	 wod�, ale te� j� szanowa	 i poznawa	 jej 
znaczenie. W ramach ochrony �rodowiska 
segregowały �mieci, uczyły si� jak zadba	 o nasz�
planet�. Dzieci w ramach projektu nauczyły si� hymnu 
pt. Zdrowe dzieciaki”, podniosły swoj� kultur�            
i wiedz� ekologiczn�. Zako�czeniem projektu było 
wykonanie wraz z rodzicami plakatu. Pomysłowo�	    
i bardzo dobra znajomo�	 tematu przez dorosłych dała 
wyraz w wykonanych pracach. 

Zdj�cia z realizowanych projektów eduka-
cyjnych zamieszczone s� na stronie internetowej 
przedszkola. Ewaluacj� wszystkich projektów 
edukacyjnych jest kontynuacja tych tematów w 
rodzinach a tak�e w �rodowisku. Jest to mo�liwe 
poniewa� w realizacji tych zada� była pełna 
współpraca nauczycieli i rodziców. Projekty 
dostarczyły dzieciom wiele rado�ci i nowych wiado-
mo�ci. Zmobilizowały rodziców do dbania o aktywny 
i zdrowy tryb �ycia, który b�dzie miał wpływ na  
rozwój i przyszło�	 ich dzieci.   

Opracowała:  Justyna Waszczy�ska i Agata Gram 
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Ligowy piknik w�dkarski 

W sobot�, 18.05.2013 r. 50-ciu członków 
szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej Okr�gu 
Bielskiego, obsiadło brzeg zbiornika wodnego 
„Rybarzówka” w Bierach. Powitani przez 
kierownika obiektu, Czesława Biesoka z Pol-
skiego Zwi�zku W�dkarskiego oraz Wójta 
Gminy Jasienica, Janusza Pierzyn�, przyst�pili 
do rywalizacji w ramach IX Mi�dzynarodowych 
Zawodów W�dkarskich. Najpierw jednak Prezes 
Okr�gu Edward Szpoczek przypomniał fragment 
wiersza Jana Brzechwy: 

„Ryby, �aby i raki 
Raz wpadły na pomysł taki, 

eby opu�ci	 staw, si��	 pod drzewem 
I zacz�	 zarabia	 �piewem. 
No, ale có�, kiedy ryby 
�piewały tylko na niby, 

aby 
Na aby-aby, 
A rak 
Byle jak.” 

Zach�cił przeto zawodników, by nie brali 
przykładu z mieszka�ców tego stawu, ale 
m�drze i cierpliwie zan�cali, zarzucali, oraz 
łowili dzi� i w codziennym �yciu:  

Bo morał z wiersza jest taki,  
Miłe ryby, �aby i raki: 
Nie szukajcie łatwego chleba,  
bo za darmo, nikt go wam nie da. 

Po kilku godzinach okazało si�, �e najwi�cej 
ilo�ciowo i wagowo złowili: 
Kadeci: Kacper Jasi�ski, Przemysław Gola          
i Klaudiusz M�drek – Szkoła Podstawowa 
w Jasienicy. 
Juniorzy – Marcin Kokoci�ski, Krzysztof 
Brzezi�ski – z Gimnazjum nr 2 w Jaworzu oraz 
Tobiasz Nguyen Dinh z Gimnazjum nr 1 w 
Jaworzu. 
Juniorki – Katarzyna Zontek, Klaudia Krehut       
i Maja Minor ze Szkoły Podstawowej 
w Jasienicy. 

Zwyci�zcy otrzymali puchary, dyplomy i sprz�t 
w�dkarski ufundowane przez Bielski Okr�g PZW. 
Dzi�kuj�c fundatorom oraz Alicji i Piotrowi 
Iskrzyckim, za doskonał� organizacj� zawodów, a tak�e 
opiekunom SK LMiR w Jasienicy, Jaworzu, Bielsku – 
Białej, Drogomy�lu i Hnojniku (Czechy) za pomoc      
w ich przeprowadzeniu, prezes okr�gu zło�ył im 
gratulacje i za to, �e kolejny rok ich Szkolne Koła 
zdobyły w swoich grupach wiekowych pierwsze 
i drugie miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
„Młodzie� na Morzu”, w kategorii – Najlepiej Pracuj�ce 
Koło, Wiedza o Pomorzu i Morzu, Plastyka. Dzi�ki 
temu b�d� mogły bra	 udział w spotkaniach, imprezach 
i rejsach organizowanych przez Zarz�d Główny i Okr�g 
z okazji 95 – lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, np. Flis 
Odrza�ski, poł�czony z parad� �aglowców 
w Szczecinie, Flis P�tl� 
uławsk�, Zlot Jungów w Ko-
łobrzegu, Obóz Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Puc-
ku, �wi�to Morza na Podbeskidziu itd. 

Zabawy sportowo – wodniackie, oraz obfity posiłek 
z Pubu Pizzeria – Drzewiarz Jasienica, a nie ze 
złowionych ryb, bo one wróciły do wody, zako�czyły to 
radosne integruj�ce spotkanie. 

Edward Szpoczek
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O�rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsi�biorczo�ci w Bielsku-Białej w partnerstwie z Powiatem 
Bielskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt „O�rodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – subregionu południowego”. 

Projekt obejmuje teren powiatu bielskiego, cieszy�skiego, �ywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała i ma na celu 
wielopoziomow� i wieloetapow� pomoc dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, a tak�e dla osób zagro�onych 

wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych. W ramach projektu działa O�rodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, który oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wzmocnienia kompetencji podmiotów ekonomii społecznej 
(stowarzysze�, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych), w tym: 

str 24.   
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O�rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

• doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu pozyskiwania 
�ródeł finansowania, prowadzenia działalno�ci odpłatnej i 
gospodarczej, zarz�dzania organizacj� i personelem, aspektów 
prawnych, marketingowych i ksi�gowych prowadzenia 
podmiotu;  

• szkolenia dotycz�ce zało�enia i/lub prowadzenia działalno�ci w 
sektorze ekonomii społecznej, zarz�dzania finansami i 
personelem, poszukiwania �ródeł finansowania,  

• pakiety prawne, ksi�gowe, marketingowe,  
• usługi animacyjne na rzecz ekonomii społecznej poprzez 

budow� sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii 
społecznej w klastrze oraz wsparcie partnerstw,  

• promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze 
ekonomii społecznej – konferencje, seminaria, strona 
www.owes.bcp.org.pl, artykuły itp.  

Dzi�ki działaniom projektowym O�rodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej wspierał b�dzie stworzenie i rozwój 6 spółdzielni 
socjalnych, które s� szans� na zatrudnienie dla osób zagro�onych 
wykluczeniem społecznym – w szczególno�ci osób bezrobotnych i 
niepełnosprawnych, maj�cych trudno�ci w znalezieniu pracy. 
Wsparcie na zało�enie spółdzielni obejmuje:  
• szkolenia i doradztwo dostosowane do indywidualnych 

potrzeb uczestników projektu z zakresu zało�enia i 
prowadzenia działalno�ci w formie spółdzielni socjalnych;  

• dotacje na zało�enie spółdzielni socjalnej - do wysoko�ci 

20000 zł na członka spółdzielni,  
• podstawowe i przedłu�one wsparcie pomostowe wypłacane 

przez okres 6 do 12 miesi�cy przeznaczone na pokrycie 
obligatoryjnych kosztów zwi�zanych z działalno�ci� spółdzielni 
socjalnej (do 1500 zł/miesi�c);  

• pomoc profesjonalnego opiekuna spółdzielni socjalnej w 
zakresie marketingu, rozliczania dofinansowania i monitoringu 
zało�onej spółdzielni. 

Rekrutacja do projektu b�dzie trwa� od czerwca do lipca 2013 
roku. Szczegóły na temat projektu oraz informacje dot. aktualnych 
działa� w ramach projektu znajduj� si� na stronie: 
www.owes.bcp.org.pl. Biuro projektu znajduje si� przy 
Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsi�biorczo�ci w Bielsku-
Białej, ul. Cieszy�ska 367, tel. (33) 496 02 44, e-mail: 
owes@bcp.org.pl. Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu 
bielskiego zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt 
z pracownikiem PCPR – Łukaszem Byrskim – pod nr tel. 33 
8136937, 508173653 lub poczt� elektroniczn�: 
lukasz.byrski@powiat.bielsko.pl. 

Projekt współfinansowany jest ze �rodków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki

Husse. 

 
Od ponad 25 lat dostarczamy 
najwy�szej jako�ci, szwedzkie karmy 
dla psów i kotów bezpo�rednio do domów setek tysi�cy 
naszych  Klientów w całej Europie 

www.husse.pl
 

Zadzwo� po bezpłatny katalog produktów 
i  próbk�  karmy     tel. 605 450 379

� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � � ���� � � � � � � � � � � � �  ����
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ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84
Poleca: 

� gwo�dzie, �ruby, nakr�tki, podkładki 
� narz�dzia ogrodowe 
� elektronarz�dzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do pi�tku    800 - 1630

sobota     800 - 1330
�

�
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Kołdry antyalergiczne � z puchu  
� z pierza � do filcowania 
Promocja! Do ka�dej kołdry „jasieczek” 

43-386 �wi�toszówka, ul Ogrodowa 59 
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl
e-mail: biuro@galinska.com.pl
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USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 

♦ Usługi koparko-ładowark� J.CB. 

♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 

♦ Szamba z podł�czeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 

♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  

♦ Usługi d�wigowe do 18 t 

�&��
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Jasienia 933 (Jasienia skrzy�owanie) 
Od maja czynna:  
od poniedziałku do pi�tku    w godz. 730 -2000 

sobota      w godz. 800-1500 

tel.: 33 818 00 15,   792 266 945 
aptekajasienica@op.pl
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����        STALOWEGO  

����         KOLOROWEGO 
    ����          AKUMULATORÓW 

43-394 Mi�dzyrzecze Górne 165 
Na terenie RSP „Rolnik” 

Czynny: od poniedziałku do pi�tku   800 - 1600 
                 w soboty                                800  - 1300 

�Posiadamy własny transport �  Waga samochodowa� 

USŁUGI TRANSPORTOWE 3,5t 
Wywrotka na 3 strony 

Tel.: 660 783 663    

����   

KWIACIARNIA 
„STOKROTKA” 

Mi�dzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 

POLECAMY:  
kwiaty ci�te i doniczkowe, bukiety �lubne, upominki, 
perfumy, palmy i wie�ce, znicze i wkłady, stroiki 

KWIATY RABATOWE I ZIOŁA. 
Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ����

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM 
JASTRZ�BIA GÓRA - 7 DNI 
Termin:  25.08-31.08.2013r. 

Koszt całkowity: 890zł./os.dorosła. Dzieciom do lat 10 
przysługuje zni�ka. Cena obejmuje: przejazd autokarem,  
6 noclegów, wy�ywienie / 3 posiłki dziennie/, 1 ognisko,        
1 wycieczk�, wieczorek zapoznawczy, opłata klimatyczna, 
ubezpieczenie NNW. 
Zgłoszenia przyjmuje Lidia Sztwiorok , �wietoszówka 54/3 
tel.33/8152916 lub 692 405 825 
Odpłatno�� w ratach. Wpisowe 200 zł./os. 

Zapraszam 
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W �WI	TOSZÓWCE
E.A. WASZEK 

tel.:  603 604 333 
czynne: 

pon-pt :                 800-1800

sobota:                  800-1500 

niedziela                  1200-1400 

23 CZERWCA Dzie� Ojca (niedziela)

warto wcze�niej pomy�le	 o kwiatach 
 czy upominku. 

28 CZERWCA-zako�czenie roku 
szkolnego 

 

Drugi punkt: Jasienia 1072, ul. Cieszy�ska 
o ��������	�
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

                  

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

SZYMALA ALEKSANDER 
�wi�toszówka, ul. Szkolna 138 

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

Pozostaj�c z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach �alu po stracie osoby bliskiej oferujemy 
najta�szy kompleksowy zakres usług: 

� autokarawan � wie�ce i wi�zanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju �  
 sprzeda�  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na �yczenie klienta do chłodni �

� mo�liwo�� kremacji zwłok �

� � � � � � � � � � 	 
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EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

PROWADZIMY CZ��CI DO ZETORÓW, 
CI�GNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14

USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLANE 

I WYKO�CZENIOWE 

USŁUGI MINIKOPARK�  

43-385 Jasienica, ul. Ja�minowa 946 
Tel.:  033 8153919;     602 228 325 

508 603 974 
email: tduzniak@wp.pl 
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DZIE� DZIECKA NA SPORTOWO 

XIII – Bieg Floria�ski 

NIEDZIELA POD ZNAKIEM STRACHA POLNEGO 
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