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Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu 

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,  
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz 

obfitości wszelkich dóbr.  
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czesław Machalica 

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
SUKCESY MŁODZIEŻY 
Składam serdeczne gratu-
lacje wszystkim młodym 
sportowcom z terenu na-
szej gminy, którzy startu-
jąc w zawodach w wielu 
miejscach Polski promują 
nasz region. Gratulacje 
należą się zwłaszcza tym, 
którzy codziennym wy-
siłkiem treningowym zdo-

bywają coraz lepsze miejsca, często zyskując tytuł mi-
strzowski w uprawianych przez siebie dyscyplinach     
i stając się przykładem wytrwałości dla swoich rówie-
śników. 
Pragnę pogratulować Zuzannie Pająk, ósmoklasistce z 
Jasienicy, która świetnie wypadła na dwóch zawodach 
psich zaprzęgów, zorganizowanych na początku tego 
sezonu. Zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach 
Świata w Šamorin na Słowacji, a na Mistrzostwach 
Polski w Szamotułach wywalczyła złoto w kategorii 
juniorów i brązowy medal w klasyfikacji dorosłych. W 
tych samych zawodach jej tata, Tomasz Pająk, zdobył 
złoty medal w swojej kategorii. 
Bardzo dobrze wypadli uczniowie z Mazańcowic, wy-
stępujący w różnych klubach karate. W turnieju Kumi-
te Karate Kyokushin w Jastrzębiu Zdroju Wojtek Za-
niewski zdobył złoty, Michał Danel srebrny, zaś Ma-
ciej Zaniewski brązowy medal w swoich kategoriach. 
Bracia Zaniewscy przywieźli medale również z po-
przednich turniejów. W Gorzycach koło Sandomierza 
Maciej stanął na najwyższym stopniu podium, zaś na 
Międzynarodowym IV Grand Prix Beskidów Karate 
Kyokushin Maciej i Wojtek zdobyli po srebrnym me-
dalu. 
Gratuluję również innym zawodnikom z Mazańcowic, 
młodym reprezentantom Beskidzkiego Klubu Badmin-
tona Set: Julii Piwowar, Michałowi Szczypce i Jaco-
bowi Toczkowi, którzy podczas Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Młodzików w Badmintonie w Siano-
wie zdobyli trzy brązowe medale. 
Karolina Klajmon także bardzo dobrze zainaugurowała 
sezon pływacki, zdobywając dwa medale V Jesiennych 
Zawodów Pływackich w Woli koło Miedźnej. Wszyst-
kim serdecznie gratuluję. 
WYBITNE OSIĄGNIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
SPORTOWCA 
Słowa uznania należą się również Damianowi Iskrzyc-
kiemu z Rudzicy, który osiąga wybitne wyniki w spor-
tach osób niepełnosprawnych. Podczas Mistrzostw 
Polski w Zamościu ponownie zdobył tytuł Mistrza 

Polski w Bocci 2018. Obecnie to piąty medal Mi-
strzostw Polski w Bocci Damiana Iskrzyckiego, ma on 
na koncie 3 złote krążki oraz po jednym srebrze i brą-
zie. Gratuluję samozaparcia i codziennej wytrwałości 
na treningach, których efektem są tak wspaniałe osią-
gnięcia. 
ZAPLECZE SPORTOWE W RUDZICY 
Między innymi z myślą o ułatwieniu sportowcom tre-
ningów w Rudzicy obok boiska zbudowaliśmy budy-
nek zaplecza sportowego. Będzie korzystał z niego 
właśnie Damian Iskrzycki, bo na górnej kondygnacji 
budynku przygotowaliśmy salę bez barier architekto-
nicznych, dostosowaną do treningów bocci. Z kolei na 
dolnej kondygnacji powstało zaplecze z szatniami, na-
tryskami, pomieszczeniami, przeznaczone przede 
wszystkim dla młodzieży, która korzysta ze znajdują-
cego się obok boiska sportowego. 
Całość kosztowała ok. 1,7 mln zł, pozyskaliśmy jed-
nak ok. 780 tys. zł dofinansowania. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do budowy obiektu, także 
uczniom i nauczycielom szkoły w Rudzicy, którzy w 
poniedziałek 3 grudnia przygotowali piękną część ar-
tystyczną, uświetniając uroczystość otwarcia budynku. 
JUBILEUSZ 60-LECIA KGW LANDEK 

W sobotę 24 listopada jubileusz 60-lecia powstania 
świętowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lan-
deku. Gospodynie z Landeka czynnie uczestniczą w 
życiu kulturalnym sołectwa i gminy, organizując róż-
nego rodzaju spotkania i imprezy okolicznościowe. 
Dlatego składam im serdeczne gratulacje z okazji oka-
załego jubileuszu, dziękując za wielką rolę, jaką Koło 
odegrało w rozwoju naszej śląskocieszyńskiej wsi, 
prowadzonej przez te sześć dekad nauce żon i matek 
nowoczesnych metod prowadzenia domu oraz opieki 
nad dziećmi. 
Ogromnym uznaniem darzymy nieustanne wysiłki 
pań, aby jednocześnie zachować tradycje i zwyczaje, 
wyrażające się w przygotowaniu potraw, ludowej sztu-
ce, muzyce, tańcach, śpiewach czy wyrobach rękodzie-
ła. Życzę też paniom dużo zdrowia, powodzenia dla 
nich i ich rodzin, a także kolejnych lat zaangażowania 
w życie naszej gminnej i sołeckiej społeczności. 
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W RUDZICY 
W środę 21 listopada szkoła w Rudzicy uroczyście ob-
chodziła dzień patrona – św. Jana Pawła II. Uczniowie 
mieli okazję do zaprezentowania swoich przemyśleń 
nad postacią i życiem polskiego papieża, recytowali 
jego wiersze, poznali też kolejne fakty dotyczące tej 
postaci. 
Dobrze, że jedna ze szkół w naszej gminie  
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ma za patrona tak wybitną postać, bardzo nam bliską, i 
dobrze, że takie spotkania są cyklicznie organizowane. 
Zawsze przeżywamy to święto, można się tylko cie-
szyć, że postać św. Jana Pawła II ciągle jest żywa w 
naszych sercach, a jego przykład wciąż skłania nas do 
pracy nad sobą. Mamy ten przywilej, że możemy ko-
rzystać ze słów i myśli tego wielkiego człowieka, na-
szego rodaka. Dziedzictwo Jana Pawła II nie przemija, 
daje nam siłę do zmagań z przeciwnościami w co-
dziennym życiu i ze złem, na jakie czasem napotyka-
my. 
UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA 
Święto 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości obchodziliśmy w różnych miejscach naszej 
gminy i w różny sposób, nie tylko w niedzielę 11 li-
stopada. Już od października wszystkie placówki 
oświatowe na terenie naszej gminy brały udział w ak-
cji sadzenia drzew na 100-lecie. W każdej ze szkół zo-
stał zasadzony specjalny klon, podkreślone zostało, że 
te długowieczne drzewa symbolizują naszą stałą tro-
skę o dobro ojczyzny i przypominają o wysiłku prze-
szłych pokoleń, aby niepodległość odzyskać, a następ-
nie ją trwale utrzymać. Z kolei w niedzielę na tydzień 
przed Świętem Odzyskania Niepodległości w kościele 
ewangelickim w Międzyrzeczu Górnym zostały od-
słonięte dwie pamiątkowe tablice, upamiętniające 
ofiary wojny, zarówno Niemców, jak i Polaków. 
Najliczniejsze uroczystości odbyły się 11 listopada. 
Do południa przed pomnikiem poległych za ojczyznę 
mieszkańców gminy Jasienica obok Urzędu Gminy 
wraz z przewodniczącym Janem Bateltem złożyliśmy 
wieniec. Główne uroczystości odbyły się w Rudzicy. 
Najpierw pamięć osób, które walczyły o odzyskanie 
niepodległości, uczciliśmy podczas mszy świętej, po 
niej w pochodzie z orkiestrą i z udziałem pocztów 
sztandarowych przeszliśmy pod pomnik poświęcony 
mieszkańcom, którzy zginęli podczas wojen. 
Następnie w Domu Kultury odbyło się spotkanie, na 
którym zaprezentowano program artystyczny, poświę-
cony rocznicy. Ze zgromadzonymi podzieliłem się re-
fleksjami, dotyczącymi święta i wydarzeń historycz-
nych sprzed 100 lat. Podkreśliłem, że walczący wtedy 
o odzyskanie niepodległości Ojczyzny Polacy byli 
prawdziwymi patriotami, bo choć nie mogli wiedzieć, 
jak potoczą się dzieje i czy Polska wróci na mapę Eu-
ropy, to jednak byli pełni wiary w sercach. Pełni na-
dziei walczyli, aby polski język znów na stałe zagościł 
w szkołach, urzędach i życiu publicznym. Walczyli o 
swoje prawa. Przypomniałem też, że w tamtej chwili, 
gdy ważyły się losy kraju, w obliczu różnych przeciw-
ników nasi przodkowie potrafili się zjednoczyć, odło-
żyć na bok spory i różnice polityczne. 
Z okazji rocznicy w szkole w Jasienicy we wtorek 20 
listopada został zorganizowany wieczorek poetycko-
muzyczny, podczas którego recytowano i śpiewano 
wiersze polskich poetów. To była również okazja, aby 
zwłaszcza licznie zgromadzonej młodzieży przybliżyć 
postawy Ojców Niepodległości i konsekwencje ich 

działań, a także zastanowić się, czy właściwie wyko-
rzystujemy dar wolnej Polski. 
Chcę podkreślić, że święto odzyskania niepodległości 
w naszej gminie uczciliśmy w różny sposób i z wiel-
kim zaangażowaniem. Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się do orga-
nizowania tak oficjalnych uroczystości, jak i towarzy-
szących świętu wydarzeń upamiętniających rocznicę. 
Także osobom, które wzięły w nich udział, wszystkim 
delegacjom, które złożyły kwiaty pod pomnikami i ta-
blicami pamiątkowymi, pocztom sztandarowym, or-
kiestrom, księżom. 
Wyrażam również wdzięczność dla wszystkich, którzy 
udekorowali swoje domy biało-czerwonymi flagami i 
przeżyli ten dzień w podniosłej i świątecznej atmosfe-
rze. W ten sposób przypominaliśmy sobie wzajemnie 
o znaczeniu dla naszego życia roku 1918 i polskich 
bohaterów z tego okresu, edukując młode pokolenia. 
UROCZYSTOŚCI W PARAFII EWANGELICKIEJ  
W MIĘDZYRZECZU 
W niedzielę 4 listopada w kościele ewangelickim w 
Międzyrzeczu Górnym oprócz odsłonięcia pamiątko-
wych tablic ofiar I wojny światowej, odbyło się rów-
nież wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafii. Do-
konał tego zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego ks. Bp Adrian Korczago, 
który zwrócił uwagę na zadania i służbę, jakie czekają 
przed nową Radą. Serdecznie gratuluję nowym człon-
kom Rady, życzę jej, aby w kolejnych latach przyczy-
niali się do rozwoju społeczności parafialnej, sołeckiej 
i gminnej. 
UŁATWIENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W budynku Drzewiarza Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy oddaliśmy do użytku specjalną platformę. 
Pozwala ona w bezpieczny i wygodny sposób dotrzeć 
osobom starszym i niepełnosprawnym z poziomu par-
teru do największej na terenie naszej gminy sali wi-
dowiskowej. 
To o tyle ważne, że właśnie w tym miejscu organizo-
wane są dla całej naszej gminy spotkania, tu odbywają 
się koncerty, różnego rodzaju uroczystości. Gdy po-
wstawał nowy budynek Drzewiarza, nie było sposob-
ności utworzenia takiego udogodnienia. Cały czas jed-
nak myśleliśmy, jak temu zaradzić, aby każdy miesz-
kaniec miał możliwość wzięcia udziału w ważnych dla 
całej naszej społeczności wydarzeniach, odbywają-
cych się właśnie w tym miejscu. 
MODERNIZACJA DRÓG 
W ostatnim czasie udało się nam pozyskać blisko 1,6 
mln zł z funduszu na usuwanie skutków powodzi Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zo-
staną one przeznaczone jako dofinansowanie do na-
prawy sześciu dróg, zniszczonych podczas powodzi w 
2013 r. Po przetargach koszty okazały się niższe od 
zakładanych, łącznie prace wyniosą 1,51 mln zł, ze 
swej strony z budżetu Gminy Jasienica dołożymy 20 
procent. 
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Remonty już się rozpoczęły, objęły ul. Dworcową na 
granicy Grodźca i Świętoszówki, Pielgrzymkową w 
sołectwie Bielowicko, Czyrną w sołectwie Jasienica, 
Sportową w sołectwie Biery, Wygrabowicką w Mię-
dzyrzeczu Górnym i drogę gminną od pętli w kierunku 
Jasienicy w sołectwie Łazy. Wykorzystujemy korzyst-
ną, bezśnieżną aurę, aby jak najszybciej wykonać te 
prace. Cieszę się, że udało się pozyskać tak znaczną 
kwotę, która poprawi stan naszych gminnych dróg. 
ODBIÓR ODPADÓW 
W nowej kadencji jednym z poważniejszych tematów, 
z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć, będzie gospodar-
ka odpadami. Pod tym względem co roku diametralnie 
zmieniają się przepisy i unormowania, wzrasta ilość 
odpadów do segregowania, z roku na rok wzrastają też, 
narzucane nam z zewnątrz, opłaty za zagospodarowa-
nie odpadów. Rosną ceny przyjęcia odpadów na wy-
sypiskach, wzrasta też tzw. opłata marszałkowska, a 
więc dodatkowy koszt, jaki musimy jako społeczność 

płacić za każdą wywiezioną tonę odpadów. Mimo co-
raz większych opłat, co roku też jesteśmy zmuszani do 
poddawania kosztownej segregacji coraz większej ilo-
ści odpadów. 
Te wszystkie czynniki powodowały, że gdy kilka lat 
temu przystępowaliśmy do przetargu, szacowaliśmy 
odbiór śmieci z naszej gminy na 50 ton miesięcznie, 
gdy tymczasem dzisiaj na wysypisko oddajemy 700 
ton miesięcznie. Widać więc, że nastąpił bardzo duży 
wzrost. Obserwujemy, jak wygląda to w innych gmi-
nach, po sąsiedzku i na terenie Śląska, gdzie organi-
zowane są postępowania przetargowe. Tam ceny 
przedstawiają się od 17 do 25 złotych od mieszkańca, 
gdy u nas obowiązują od 11 zł za odpady posegrego-
wane i 22 zł za mieszane. Na pewno więc będziemy 
musieli ceny zweryfikować i urealnić. Trzeba sprawę 
rozważyć, przedyskutować 

Notował: Mirosław Łukaszuk 

SADZENIE KLONÓW W GMINIE JASIENICA 
W ramach akcji uczczenia setnej rocznicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległości na terenie każdej pla-
cówki oświatowej Gminy Jasienica zasadzono drzewa.  

Akcję symbolicznego nasadzenia drzew w gminach 
i powiatach województwa śląskiego dla uczczenia set-
nej rocznicy odzyskania niepodległości zainicjował 
Śląski Związek Gmin i Powiatów. Gmina Jasienica 
otrzymała 9 sadzonek klonu, które zostały przekazane 
szkołom. Akcja sadzenia na terenie szkół gminy Jasie-
nica odbywała się w okresie od 24 października do 9 
listopada z udziałem uczniów. Jej celem było kształ-
towanie świadomości historycznej, budując tożsamość 
obywatelską i wzmacniając poczucie wspólnoty. Przy 
każdym miejscu nasadzenia zostały umieszczone ta-
bliczki informujące o okolicznościach zasadzenia 
drzewa.  

Każda szkoła przeprowadziła akcję indywidualnie. 
Oprócz uczniów i ich wychowawców, nie brakowało 

zaproszonych gości. W sadzeniu drzewa przy szkole w 
Jasienicy przedstawicielom wszystkich klas samorządu 
uczniowskiego towarzyszyły w imieniu wójta Janusza 
Pierzyny sekretarz gminy Jasienica Łucja Jenkner, dy-
rektor szkoły Jolanta Duźniak oraz radny Andrzej 
Szimke. Z kolei w szkole w Rudzicy młodzież stwo-
rzyła kapsułę czasu. Każda klasa, od najmłodszych 
grup przedszkolnych po klasy gimnazjalne, przygoto-
wała przekaz dla kolejnych pokoleń. Zawierały infor-
macje o obecnych czasach, życzenia na przyszłość, 
prośby, zdjęcia, rysunki i różnorodne prace plastyczne, 
a także rzeczy osobiste i inne szczególnie ważne dla 
uczniów przedmioty. Następnie uczniowie posadzili 
drzewo i zakopali kapsułę.  

Sadzonki drzew zostały nieodpłatnie przekazane na 
rzecz tej akcji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Pań-
stwowych w Katowicach.    (UG)

 
OD REDAKCJI 
W poprzednim numerze podsumowując wyniki wyborów samorządowych w Gminie Jasienica dla skró-
cenia nazwy Komitetu Wyborczego „Nasze Sprawy” użyliśmy skrótu „KWW”, gdy tymczasem prawi-
dłowy powinien brzmieć „KW”. Podobnie powinno być także przy liście Komitetu Wyborczego „Nowa 
Inicjatywa”. 
 

Zdjęcia: mat. UG Jasienica 
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ŚWIĘTO 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
11 listopada to dla nas Polaków jedna z najważniej-

szych dat w kalendarzu. 
Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto 

Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r. po 
123 latach zaborów nasz kraj znów pojawił się na 
mapie Europy. Rok 2018 wyznacza rocznicę szcze-
gólną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Tego też dnia społeczność Rudzicy i przedstawi-
ciele wszystkich sołectw naszej gminy spotkali się na 
Mszy Świętej w kościele pw. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Rudzicy, by przed ołtarzem rozpocząć 
obchody Święta Niepodległości. Pod przewodnic-
twem duszpasterzy dziękowaliśmy za dar wolności i 
niepodległości.  Po Mszy Świętej uczestnicy, na cze-
le z orkiestrą strażacką z Mazańcowic, przemaszero-
wali pod Pomnik Poległych w Obronie Ojczyzny, 
gdzie delegacje samorządowców, rad sołeckich, 
szkół i organizacji społecznych złożyły wieńce i 
kwiaty. Po oficjalnych uroczystościach gospodarz 
gminy zaprosił uczestników do sali Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna 
dla tych wszystkich mieszkańców, którzy wspólnie 
chcieli świętować Dzień Niepodległości. 

Wójt Janusz Pierzyna podzielił się swoimi reflek-
sjami na temat tamtego okresu. – Byli prawdziwymi 
patriotami, bo choć nie mogli wiedzieć, jak potoczą 
się dzieje i czy Polska wróci na mapę Europy, to jed-
nak byli pełni wiary, z którą walczyli, aby polski ję-
zyk znów na stałe zagościł w szkołach i urzędach. 
Walczyli o swoje prawa – mówił wójt. Przypomniał, 
że w tamtej chwili, gdy ważyły się losy kraju, w ob-
liczu różnych przeciwników potrafili się zjednoczyć, 
odłożyć na bok spory i różnice polityczne.  

Uroczystościom towarzyszył występ artystyczny. 
Joanna Jatkowska, Agnieszka Bąk, Krzysztof Majka 
i Damian Wadas przy akompaniamencie Agaty 
Adamczyk zaśpiewali pieśni polskie. Części mu-
zycznej towarzyszył pokaz zdjęć z okresu odzyski-
wania niepodległości, przede wszystkim mieszkań-
ców regionu.  

     redakcja 

5 
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60-LECIE KGW LANDEK 
Jubileusz 60-lecia działalności obchodziło Koło Go-

spodyń Wiejskich w Landeku.  
Uroczystość z okazji jubileuszu odbyła się w sobot-

nie popołudnie 24 listopada w remizie strażackiej OSP 
Landek. Rozpoczął ją koncert zespołu dziecięcego 
„Szwarne dziecka”. – To już 60 lat członkinie koła 
czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym sołectwa i 
gminy, organizując różnego rodzaju spotkania i imprezy 
okolicznościowe, m.in. dożynki, turniej żniwowania czy 
josiynicką wiliję. Podejmowane przez panie inicjatywy 
znacząco wpływają na tożsamość kulturową mieszkań-
ców sołectwa Landek i całej naszej gminy. To bardzo 
cieszy, że pamięć o tradycji, strojach oraz kulturze lu-
dowej jest przekazywana z pokolenia na pokolenie – 
mówił wójt Janusz Pierzyna.  

Gabriela Kubica, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Landeku, dziękowała gościom za udział w 
jubileuszowej uroczystości, m.in. wójtowi, Danucie Ko-
żusznik, prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, 
delegacji z pozostałych trzynastu KGW działających na 
terenie gminy Jasienica, a także druhów z  OSP, miesz-
kańców i wielu innych. Podczas spotkania szczególnie 
dziękowano długoletnim przewodniczącym i honoro-
wym członkiniom koła.  

Wójt Janusz Pierzyna w towarzystwie przewodni-
czącego Rady Gminy Jasienica Czesława Machalicy, 
wręczył na ręce przewodniczącej Koła kwiaty i pamiąt-
kową tabliczkę z napisem:  
„ Składamy serdeczne gratulacje z okazji okazałego ju-
bileuszu 60-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w 
Landeku. Cała społeczność Gminy Jasienica i Sołectwa 
Landek dziękuje Wam za wielką rolę, jaką Wy i Wasze 
Poprzedniczki odegrały w rozwoju naszej śląskocieszyń-
skiej wsi, nauce żon i matek nowoczesnych metod pro-
wadzenia domu oraz opieki nad dziećmi.  
Ogromnym uznaniem darzymy nieustanne wysiłki Pań, 
aby jednocześnie zachować tradycje i zwyczaje naszych 
Przodków, wyrażające się w przygotowaniu potraw, lu-
dowej sztuce, muzyce, tańcach, śpiewach, czy wyrobach 
rękodzieła. Nie da się przecenić wpływu Pań na charakter wszystkich wydarzeń społecznych, jakich nie brakuje 
w naszym Regionie, Gminie i Sołectwie, których nieodzowną częścią zawsze jest Wasze Koło. Serdecznie dzięku-
jemy i życzymy kolejnych lat zaangażowania Koła w życie naszej gminnej i sołeckiej społeczności".    
Tradycyjnie odśpiewano „sto lat” i wzniesiono toast. Goście składali kwiaty, życzenia, gratulacje, wręczali po-
dziękowania i upominki.         www.jasienica.pl 

Zdjęcia: KGW Landek 
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WOLNA I NIEPODLEGŁA OJCZYZNA 
11 listopada to data niezmiernie ważna dla każdego 

Polaka. Bo to dzień odzyskania niepodległości. Po 123 
latach rozbiorów i niewoli, Polacy odzyskali swój 
dom. Odzyskali Orła Białego, odzyskali biało-
czerwoną, odzyskali Niepodległą Ojczyznę. Rok Nie-
podległości ma wszystkim Polakom uzmysłowić jak 
wielkim darem jest wolna i niepodległa ojczyzna. 2018 
to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 11 listopada był dniem szczególnym. 
Spotkaliśmy się na uroczystej mszy świętej, podczas 
której ksiądz Piotr Marek z Czech wspólnie z księżmi 
z parafii Janem Walusiem i  Marcinem Kuligiem mo-
dlił się wraz z wiernymi  w intencji ojczyzny i jej 
mieszkańców.  
W czasie Mszy św. w asyście pocztów sztandarowych 
OSP MG, OSP MD oraz sztandaru SPM, została od-
słonięta i poświęcona tablica ks. Jana Budnego, który 
żył w latach 1864-1941, budziciela Polskości w Mię-
dzyrzeczu, wikarego i proboszcza parafii pw. Św. 
Marcina w latach 1890-1935, dziekana bielskiego, or-
ganizatora i patrona stowarzyszeń w Międzyrzeczu 
oraz znakomitego sadownika. Przed odsłonięciem ta-
blicy dr Jerzy Polak przybliżył nam postać ks. Jana 
Budnego. Odsłonięcia dokonali Stanisław Szwed – wi-
ceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Poseł 
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,  pomysłodawca hi-
storyk dr Jerzy Polak oraz prezes SPM Krzysztof Wie-
czerzak. Fundatorem tablic jest Stowarzyszenie Przy-
jaciół Międzyrzecza, projekt wykonał Krzysztof Wy-
dra. Następnie delegacje SPM, OSP, KGW, rad sołec-
kich z Międzyrzecza Górnego i Dolnego złożyły wią-
zanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicą oraz pod 
tablicami ofiar I Wojny Światowej. W tym dniu nie 
zapomnieliśmy o naszych solenizantach, z okazji 
imienin ks. Marcinowi Kuligowi oraz organiście Mar-
cinowi Michalcowi życzenia złożyły delegacje z Mię-
dzyrzecza Górnego i Dolnego. Po Mszy św. został za-
sadzony i poświęcony dąb, upamiętniający 100 - lecie 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, oraz pięć 
dębów poświęconych Ojcom Niepodległości – Józe-
fowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Igna-
cemu Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Woj-
ciechowi Korfantemu i Ignacemu Daszyńskiemu. Aktu 
tego dokonał weteran działań o niepodległość ppor. 
Augustyn Bartoszek z Międzyrzecza Górnego, tablicz-
kę z napisem wykonał Krzysztof Czader, wcześniej 

ksiądz Jan Waluś przedsta-
wił krótki życiorys pana Au-
gustyna Bartoszka. Po tej 
uroczystości zgromadzeni 
uczestnicy odśpiewali Hymn 
Polski przy akompaniamen-
cie orkiestry Dętej z OSP 
Międzyrzecza Dolnego.  
Dalsza część obchodów 100 
- lecia Odzyskania Niepod-
ległości rozpoczęła się o go-
dzinie 17.00 w Chacie Mię-
dzyrzecze. 

Wieczór patriotyczny rozpoczęliśmy od odśpiewa-
nia hymnu państwowego oraz Pieśni Legionów pt. 
„Piechota” w wykonaniu uczniów IV klasy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Międzyrzecza – laureatów 
konkursu pieśni patriotycznych. Po występie dzieci 
głos zabrał prezes SPM Krzysztof Wieczerzak, który 
przedstawił, w jaki sposób Polacy świętowali wolność, 
zaraz po uzyskaniu niepodległości, podczas okupacji 
hitlerowskiej oraz w czasach komunizmu. Powiedział 
m.in. że „wzorem Ojców Niepodległości Polacy po-
rzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubi-
leusz w jedności i pojednaniu i jest to nasz wielki 
obowiązek, bo nasi przodkowie, walcząc o niepodle-
głość , nie myśleli o sobie i swoich interesach, ale my-
śleli także o nas, abyśmy żyli w suwerennym państwie, 
żebyśmy sami stanowili o sobie. Niech spełnią się po-
nownie słowa Marii Konopnickiej zawarte w wierszu 
„Na jedność tułaczy”: 
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WOLNA I NIEPODLEGŁA  
OJCZYZNA 

W ten dzień, co serca i dłonie zespala 
O Polsko-matko! Błogosław nam z dala 
W świętą rocznicę pamiętnej tej chwili, 
Gdy się Polacy w lud jeden złączyli!” 
W dalszej części dzieci przedstawiły okoliczno-

ściowy montaż słowno-muzyczny, zakończony od-
śpiewaniem pieśni „Wolność” Marka Grechuty. Licz-
nie zebrani goście podziękowali gromkimi brawami 
młodym artystom, którzy wspólnie z nauczycielami 
przygotowali ujmujące przedstawienie słowno-
artystyczne. Następnie dr Jerzy Polak wygłosił referat 
okolicznościowy pt. „Niepodległa”, przedstawiając 
drogę dojścia do wolności. Wieczór zakończyliśmy 
występem duetu wokalnego Marii Jędrysik i Henryki 
Pałus oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycz-
nych. Rozbrzmiewały miedzy innymi: Rota, Pierwsza 
brygada, O mój rozmarynie, Rozkwitają pąki białych 
róż.  
Te pieśni łączą pokolenia, tworzą poczucie więzi i 
przynależności do ojczyzny i dostarczają nam wielu 
wzruszeń. Sala była wypełniona po brzegi, byli z na-
mi:Jerzy Jachnik – Poseł na Sejm RP, dr Jerzy Polak , 
księża ks. kan. Witold Grzomba, ks. proboszcz Jan Wa-
luś, ks. wikariusz Marcin Kuliga, Piotr Marek, pro-
boszcz parafii ewangelickiej Andrzej Dyczek, radni 
Gminy Jasienica Genowefa Kopeć i Tomasz Osuch z 
małżonką oraz nowo wybrany radny Wiesław Czar-
niecki, sołtys MG Maria Głuc-Mrzyk, dyrektor Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego Katarzyna Jurczyk, wicepre-
zes OSP MG Bronisław Wydra oraz druhowie strażacy, 
przewodnicząca KGW MG Beata Zmełty, przewodni-
czący KERiI Franciszek Dzida, Krzysztof Czader, kie-
rownik GOK w Międzyrzeczu. Nauczyciele, dzieci 
oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Między-
rzecza zadbali o wystrój sali. SPM oraz KGW MG 
przygotowało poczęstunek, nie zabrakło również roga-
lików marcińskich i kołacza. 

Składamy serdeczne podziękowania tym, którzy 
wzięli udział w obchodach 100 – rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. To ważne, aby jednoczyć 
się i wspólnie przeżywać wspomnienia sprzed lat. Mi-
łym akcentem wieczoru było przekazanie przez ks. Wi-
tolda Grzombę flagi otrzymanej od Prezydenta Polski 
Andrzeja Dudy dla Stowarzyszenia Przyjaciół Między-
rzecza. 
Tekst: Krzysztof Wieczerzak 
Zdjęcia: Danuta Polak, Krzysztof Wydra 

Ppor. Augustyn Bartoszek ur. 01.12.1921.jako 
najstarszy syn spośród 10 dzieci Karoliny i Władysława. 
Mimo licznej rodziny utrzymującej się z uprawy ziemi, rodzi-
ce kładli duży nacisk na edukację wszystkich dzieci. Do 
chwili wybuchu II Wojny Światowej Augustyn ukończył 7 
klas szkoły podstawowej, szkołę zawodową zdobywając 
zawód krawca, brał udział w szkoleniu wojskowym I i II 
stopnia, przygotowującym kandydatów do Szkoły Wojsko-
wej. Mimo pozytywnie zdanego egzaminu końcowego w 
czerwcu 1939 roku, nie mógł kontynuować nauki z powodu 
wybuchu wojny.  

Do listopada 1942 r. mieszkał i pracował w domu ro-
dzinnym w Odmęcie (pow. Dąbrowa Tarnowska), skąd zo-
stał zabrany na przymusowe roboty do Niemiec. Uciekł z 
transportu i ukrył się u rodziny w Niecieczy. Tam, mieszka-
jąc u wujostwa na terenie szkoły, zarabiał na utrzymanie 
szyjąc odzież dla okolicznych mieszkańców. Dzięki zdoby-
temu zaufaniu nawiązał kontakt z partyzantami AK z od-
działu „Zofia” i wstąpił w ich szeregi. Przysięgę wojskową 
składał przed swoim dowódcą Maciejem Prażuchem. Jako 
szeregowy żołnierz brał udział w wielu akcjach dywersyj-
nych i sabotażowych. Przenosił prasę podziemną między 
oddziałami, zabezpieczał tajną szkołę podoficerską, prowa-
dził łączność radiową, uczestniczył w akcjach zbrojnych. 
25/26.06.1944 r. brał udział w operacji Most III -osłaniał lot-
nisko polowe, kiedy przywieziono do okupowanej Polski ku-
rierów rządu RP na uchodźctwie i wywożono do Londynu 
ludzi oraz elementy rakiety V2. Działania te miały miejsce 
na terenie Generalnej Guberni w okolicach Niecieczy, Żab-
na, Dąbrowy Tarnowskiej.  

Po upadku Powstania Warszawskiego został zdemobili-
zowany i w połowie października 1944 r wrócił do domu ro-
dzinnego, znajdującego się w tym czasie w strefie przyfron-
towej. Prawie natychmiast został przymuszony do pracy na 
rzecz Niemców w warsztatach wojskowych, gdzie jako kra-
wiec zajmował się szyciem i naprawą mundurów, a także 
kopaniem rowów przeciwlotniczych. 
Wyzwolenie okolicznych miejscowości miało miejsce w 
styczniu 1945 r. 
Po zakończeniu działań wojennych, by uniknąć aresztowa-
nia przez UB, wraz z kilkoma kolegami z oddziału wyjechał 
na Ziemie Odzyskane. Zamieszkał w Zopowie k/Głubczyc 
(woj. opolskie), gdzie założył rodzinę i uzupełnił wykształ-
cenie w Szkole Rolniczo-Weterynaryjnej. Po aresztowaniu 
kolegów w 1959 roku znowu szukał bezpiecznego miejsca 
dla siebie i rodziny. Znalazł je w Międzyrzeczu, gdzie rok 
później sprowadził rodzinę. 

W nowym środowisku szybko zaczął angażować się w 
życie lokalnej społeczności, służąc pracą, wiedzą i do-
świadczeniem. Przystąpił do Komitetu Budowy Szkoły 
1000-latki, został radnym Gminy Międzyrzecze, działał w 
OSP, Kółku Rolniczym, w wielu inicjatywach dla dobra 
wspólnego: budowie kościoła, remizy strażackiej, sieci wo-
dociągowej, jest ojcem chrzestnym jednego z dzwonów na-
szego kościoła. 
W roku 1985 przeszedł na rentę inwalidzką, następnie na 
emeryturę. Za namową żyjących kolegów z oddziału ujawnił 
się w roku 1991, kiedy był pewien bezpieczeństwa swojego 
i bliskich. W tym czasie też ograniczył swoją aktywność z 
powodu problemów z poruszaniem się. 
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 

W środę 21 listopada szkoła w 
Rudzicy uroczyście obchodziła dzień 
patrona – św. Jana Pawła II.  

Wśród gości Dnia Patrona Szkoły 
znaleźli się m.in. wójt Janusz Pie-
rzyna, przewodniczący Rady Gminy 
Czesław Machalica oraz radni Zofia 
Polok i Marek Szimke, a także ks. 
proboszcz Jacek Wójcik oraz ks. ka-
nonik Jan Gustyn. Jednym z najważ-
niejszych punktów uroczystości było 

spotkanie młodzieży z księdzem 
doktorem Andrzejem Wołpiukiem. 
Ten duszpasterz młodzieży jest ko-
ordynatorem Punktu Informacji o 
Destrukcyjnych Ruchach Religij-
nych w Bielsku-Białej, wybitnym 
znawcom problematyki sekt i koor-
dynatorem Światowych Dni Mło-
dzieży w Krakowie.  

Najmłodsi z przedszkola i klas 1-
3 zaprezentowali wiersze autorstwa 

Jana Pawła II, a następnie po-
rozmawiali z gościem. Z kolei 
klasy starsze przygotowały skła-
dankę słowno-muzyczną „Byłeś, 
jesteś i będziesz z nami”, które 
było przewodnim hasłem uroczy-
stości. Uczniowie przypomnieli 
historię życia Karola Wojtyły, a 
występ ubogacił występ chóru.  

Po występie młodzież miała 
możliwość posłuchania krótkiej 
prelekcji ks. Andrzeja Wołpiuka 
o Janie Pawle II, Światowych 
Dniach Młodzieży oraz współ-
czesnych zagrożeniach, pełnej 
osobistego świadectwa prelegen-
ta. Duszpasterz przybliżył rów-
nież zebranym kwestię zagrożeń 
płynących z Internetu, a w trakcie 
wykładu dotyczącego współcze-
snych sekt uzmysłowił, jak wiel-
kim są one problemem i jak 
zmieniły sposób działania, tj. z 
agresywnego na bardziej zakamu-
flowany, np. pod postacią z pozo-
ru niewinnych spotkań, trenin-
gów czy szkoleń.  

B. Małachowska

  

UROCZYSTOŚĆ W DNIU WSPOMNIENIA ŚW. HUBERTA 
W dniu 3 listopada przypada wspomnienie św. 

Huberta patrona myśliwych i leśników. Do wielo-
letniej tradycji należy szczególne świętowanie tego 
dnia przez myśliwych w naszej gminie. Organizato-
rem tych uroczystości jest Koło Łowieckie „Ślepo-
wron” w Rudzicy. Wszystko rozpoczyna się o po-
ranku w rudzickim lesie w Dolinie św. Wendelina. 
Tam przy leśnej kaplicy, gromadzą się myśliwi,  
okoliczni mieszkańcy, a także zaproszeni goście na 
porannej Mszy św. sprawowanej za myśliwych i le-
śników. We Mszy św. uczestniczą przedstawiciele 
kół łowieckich z naszej okolicy i reprezentujące ich 
poczty sztandarowe. Zwykle, i tak też było w tym 
roku, we Mszy św. uczestniczą oprócz członków, 
poczty sztandarowe z kół: Bażaniec z Czechowic-
Dziedzic, Hubertus z Międzyrzecza, Diana ze Sko-
czowa, Knieja z Zabrzega i Ślepowron z Rudzicy. 
Zanim rozpoczęła się Msza święta, myśliwych, ich 
rodziny i zgromadzonych gości powitały dźwięki 
rogów myśliwskich. Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich Koła Łowieckiego „Ślepowron” ubogacał li-
turgię, wykonując główne części Mszy Hubertow-
skiej, a także inne sygnały i kompozycje stosowne 
do tej uroczystości. Mszy koncelebrowanej prze-
wodniczył proboszcz rudzickiej parafii ks. Jacek 
Wójcik. Obok niego w koncelebrze Mszę św. spra-
wowali kapłani stażyści myśliwscy: ks. Szymon 
Czarnota wikary z Oświęcimia i ks. Marcin Kulig, 
wikary z Międzyrzecza. Ponadto, w liturgii brał 

udział i słowo boże wygłosił ks. pastor Piotr Janik z para-
fii ewangelicko-augsburskiej z Wieszcząt. Ks. pastor 
Piotr Janik w płomiennych słowach nawoływał brać my-
śliwską do ratowania fauny świata przed zagładą przez 
współczesną cywilizację, która jest daleka od zrozumie-
nia roli zwierząt w świecie w kontekście zysku i pienią-
dza. Ks. pastor wskazał to jako najważniejsze wyzwanie 
dla myśliwych, którzy najlepiej rozumieją ten problem i 
mogą mimo wielu przeciwności zatrzymać wyniszczanie 
gatunków na Ziemi. –Oby za kilkadziesiąt lat jedynym 
pozostałym na Ziemi gatunkiem nie został sam człowiek 
– wzywał ks. Pastor. Słowa te głęboko utkwiły w umy-
słach  
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zgromadzonych na Mszy św. i były przedmiotem 
rozważań już w części biesiadnej uroczystości. 

Po Mszy św. wszystkie koła powróciły do swo-
ich siedzib na dalsze obchody we własnych gro-
nach. Nasze Koło udało się do domku myśliwskie-
go w Iłownicy, gdzie myśliwi podjęli uroczystym 
śniadaniem licznie zgromadzonych gości, w tym 
ks. proboszcza, przedstawicieli Rady Gminy i 
władz samorządowych, grupę sponsorów i pozosta-
łych zaproszonych gości. Podczas śniadania był też 
czas na wystąpienia gości, w tym w szczególności 
głos zabrał wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, 
a także Łowczy Okręgowy Michał Jordan. Prezes 
Koła Łowieckiego „Ślepowron” Andrzej Szimke 
podziękował licznym sponsorom uroczystości, rol-
nikom, z którymi na co dzień myśliwi współpracu-
ją, władzom samorządowym i wszystkim ludziom 
dobrej woli, wspierającym działania myśliwych na 
rzecz utrzymania piękna rodzimej przyrody. Przy 
tej okazji wręczono też odznaczenie nadane przez 
Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie  Za-
służonego dla Polskiego Łowiectwa członkowi ze-

społu sygnalistów Sławomirowi Pietrzykowi, który nie 
będąc myśliwym wiele czyni dla rozwoju kultury ło-
wieckiej poprzez zaangażowanie w Zespole Sygna-listów 
Koła Łowieckiego „Ślepowron”. Nagrodzono też druży-
nę najlepszych strzelców naszego Koła w osobach An-
drzeja Stokłosy, Tomasza Górniaka i Huberta Jordana, 
którzy we wrześniu w Krajowym Konkursie Kół Ło-
wieckich we Włocławku zajęli drugie miejsce. 

Tradycyjnie po śniadaniu myśliwi wyruszają w las. 
Zrealizowano trzy pędzenia w kompleksie leśnym Iłow-
nica – Pierściec. W polowaniu wzięło udział 25 myśli-
wych, a polowanie poprowadził pełniący obowiązki 
łowczego Dominika, jego syn Łukasz Świńczyk. Polo-
wanie zakończył uroczysty pokot przy dźwiękach rogów 
myśliwskich, gdzie obwieszczono królów polowania. 
Laur ten należał do Urszuli Borcz i Tomasza Hanzlika za 
pozyskanie zająca. Zakończenie pokotu obwieszczają sy-
gnaliści, grając „Koniec polowania” i ulubiony sygnał 
myśliwych „Posiłek”. Na stołach niczego nie brakowało i 
biesiada myśliwska miała się dobrze. Sprzyjała nam tak-
że piękna jesienna pogoda. 

Stanisław Rajba 

WARSZTATY W KOSZĘCIENIE 
Zwieńczeniem realizacji grantu pod nazwą „My som stela” był 

wyjazd do siedziy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. 
Grupa 30 uczestników – uczniów i opiekunów ze szkół w Jasienicy, 
Rudzicy, Iłownicy, Świętoszówce i Grodźcu –  spotkała się 19 li-
stopada 2018 r. już o 7 rano, by ruszyć w drogę. Po przeszło dwu-
godzinnej podróży osiągnęliśmy nasz cel. 

Przywitał nas niezwykle sympatyczny Piotr Hankus, wieloletni 
solista zespołu, obecnie pracownik Śląskiego Centrum Edukacji 
Regionalnej, Mistrz Mowy Polskiej, a jednocześnie rodowity 
bielszczanin! 

W jego towarzystwie spędziliśmy niemal dwie godziny, ćwicząc 
dykcję i przygotowując, a potem prezentując krótkie formy teatral-
ne. Dodatkowym walorem była możliwość występowania na scenie, 
która służy na co dzień artystom zespołu. Piotr Hankus zachwycił 
nas swoim entuzjazmem i radością życia. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki były warsztaty etnogra-
ficzne prowadzone przez Ewę Kruszynę. Zobaczyliśmy takie tańce 
regionalne, jak trojak, kołomajki, i posłuchaliśmy, jaka była historia 
tworzenia się tych utworów. Potem obejrzeliśmy stroje regionalne charakterystyczne dla czarnego, białego i zie-
lonego Śląska. Wielką frajdę sprawiła wszystkim możliwość przymierzenia niektórych elementów stroju. Na-
stępnie w towarzystwie naszej miłej przewodniczki zwiedzaliśmy siedzibę zespołu. Duże wrażenie sprawiły na 
nas zabytkowe wnętrza, które obecnie służą jako sale prób, sale koncertowe, a nawet sale ślubów. 

Na zakończenie – ciepła herbata i czas ruszać w drogę  powrotną. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Ko-
szęcinie będzie miłym wspomnieniem i inspiracją do poznawania kultury i gwary śląskiej. 

                                   J.SZ.

Wielu radosnych chwil na Święta Bożego Narodzenia 
serdecznych spotkań rodzinnych i Szczęśliwego Nowego Roku   

Wszystkim Mieszkańcom Gminy  
życzą 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

i Zespół Redakcyjny miesięcznika  „Jasienica” 
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100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  
– WIECZOREK POETYCKO-MUZYCZNY 

 20 listopada 2018 r. w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy odbył się 
wieczorek poetycko-muzyczny z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

Przy blasku świec, na tle nastrojowej 
muzyki uczennice starszych klas Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy  (z 
klasy 6b oraz IIIb i c gimnazjum) pięknie 
recytowały poezję patriotyczną. Gościnnie 
wystąpiła również absolwentka gimnazjum 
Paulina Kuś.  

Zostały również zaśpiewane niektóre 
utwory Marka Grechuty, Jana Pietrzaka i 
innych artystów. 

Obecni na wieczorku m.in. Wójt Janusz 
Pierzyna oraz Dyrektor GZOSiP-u Urszula Bujok w ciepłych słowach podziękowali młodzieży i na-
uczycielom za przygotowanie uroczystości.  

 Joanna Komraus 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,  
Rada Rodziców 

oraz uczniowie ZSP w Jasienicy  
 

serdecznie zapraszają wszystkich 
 mieszkańców Gminy Jasienica na 

XXVII Finał 

WIELKIEJ ORKIESTRY 
 ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

który odbędzie się 13 stycznia 2019 roku  

w godzinach od 1500 do 1900 

w hali sportowej w Jasienicy. 

Celem kolejnego, już XXVII Finału jest po-
zyskanie środków na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specjalistycznych 

oddziałów dziecięcych. 
W programie: 

występy dzieci i młodzieży, koncert BIG-BANDU, 
zespołów działających przy GOK, sprzedaż cegiełek 

na WOŚP oraz inne liczne atrakcje. 
Gościem specjalnym naszego FINAŁU  będzie zespół  

Silesian Tyrol Band z Cieszyna. 

GORĄCO WSZYSTKICH ZAPRASZAMY! 
Pomaganie jest dziecinnie proste! 

Pastorałka 
 
Jezusie Malutki, 
po to nam się rodzisz, 
by zniknęły smutki, 
by zwaśnionych godzić, 
 
bośmy na tej ziemi 
tylko tu na chwilę, 
więc po cóż te waśnie?  
Nienawiści tyle? 
 
Podnieś małą rączkę, 
pragniemy Cię prosić, 
boś po to Dzieciątkiem, 
aby Miłość głosić, 
 
co przybliży niebo  
ziemi w Godni Święta, 
bo po to żyjemy, 
by o tym pamiętać… 
 
              Juliusz Wątroba 
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STOP PRZEMOCY W RODZINIE  
– ZAREAGUJ!!! 

Co to jest przemoc w rodzinie? 
W świetle przepisu art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: „jednorazowe albo powtarzające 

się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w 

szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich god-
ność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 

lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 
1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontro-

lowanie i podporządkowanie ofiary. 
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 

słabsza a sprawca silniejszy. 
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza pod-

stawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 

Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

PAMIĘTAJ!!! 
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś  

z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. 
Prawo stoi po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO. 
Możesz zadzwonić pod numery telefonów: 

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica,        
tel. 338152992 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica,  
tel. 338152992 

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 800 12 00 02  
• Komisariat Policji w Jasienicy Jasienica 1401, 43-385 Jasienica, tel. 338250510 
• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, tel. 722 004 005 
• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko –Biała, 

tel. 338146221 – całodobowo 3319288 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko- 

Biała, tel. 338136930          (GOPS) 

ZUZANNA PAJĄK BRĄZOWĄ MEDALISTKĄ MISTRZOSTW ŚWIATA 
Ośmioklasistka z Jasienicy Zuzanna Pająk zdobyła brązowy 

medal na Mistrzostwach Świata w sprincie WSA (World 
Sleddog Association), rozegranych w miejscowości Šamorin 
na Słowacji.  

Mistrzostwa WSA Dryland World Championschip Šamorin 
2018, tylko dla rasowych psów północy, jak syberian husky, 
samoyed, pies grenlandzki, alaskan malamut, przeprowadzo-
no od 16 do 18 listopada nad urokliwym brzegiem Dunaju. W 
wyścigach wystartowało około 120 zawodników z 19 krajów. 
Zawodnicy podzieleni na klasy małych zaprzęgów, tj. rower, 
hulajnoga z 1-2 psami, wózek trójkołowy do 4 psów oraz du-
że zaprzęgi powyżej 4 psów na wózkach czterokołowych.  

Zuzanna startowała jako jedyna w klasie z psami grenladz-
kimi, ścigając syberiany husky, które z natury są szybsze od 
psów grenlandzkich, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Świata. Zawody przeprowadzono jako konkurencję 
w warunkach bezśnieżnych (tzw. dryland). Łącznie polska reprezentacja zdobyła 7 medali, mistrzostwo świata, 
cztery srebrne medale i dwa brązowe, 

www.jasienica.pl

Foto: Jagoda Waśkowska 
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Z  G Ó R K I … 

Niepodległa? 

 Obchodziliśmy uroczyście przed miesiącem piękną 
rocznicę – stulecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Niepodległości, którą utraciliśmy przez głupo-
tę, egoizm, lekkomyślność, krótkowzroczność i to fa-
talne położenie geograficzne… Ileż myśli kłębi się w 
głowie w związku z tą rocznicą – krańcowo różnych – 
od zadumy, smutku, ale i radości, że jesteśmy u siebie 
sobą. A właściwie, że moglibyśmy być, gdybyśmy nie 
podlegali tym samym złym skłonnościom, które do-
prowadziły kraj do upadku… 

Ilu niewinnych ludzi musiało zginąć, ile matek wy-
płakać oczy, ile dzieci być sierotami? Nie ma słów, 
które byłyby w stanie oddać to wszystko, co wiąże się 
z naszą państwowością, z tym co piękne, wzniosłe, 
prawdziwe, bohaterskie, ale i z tym co podłe, małe, 
niegodne… Od narodu wybranego, do narodu pożało-
wania godnego, który stale popełnia te same błędy, i 
płaci tą samą cenę w postaci niekończących się kłótni, 
idiotycznych podziałów i to tak skutecznych, że dzia-
łających destrukcyjnie od samej góry, do samiuśkiego 
dołu, gdy polityka wciska się wszędzie: od ambon po 
rodzinne uroczystości, od najwyższych urzędów po 
alkowy… 

A przecież są dziedziny życia, które powinny być 
apolityczne, służące dobru wspólnemu, jak np. służba 
zdrowia czy edukacja, którymi winny się zając najtęż-
sze umysły, najmądrzejsi ludzie, by znaleźć i wypra-
cować najlepsze rozwiązanie. A nie liderzy tej czy 
owej partii, która rządzi kadencję czy dwie, i by za-
znaczyć swoją nieomylność i chwilową obecność, 

wywracają wszystko do góry 
nogami po to tylko, by następ-
cy mogli robić powtórkę z tej, 
jakże smutnej i drogo nas 
kosztującej, „rozrywki”. Bo 
nowe jest tylko wtedy dobre, 
gdy jest lepsze od starego… 
Nie znam się na polityce, ani 
na edukacji, ani na służbie zdrowia, ale serce boli, bo 
to nasz Kraj, bo to mój Kraj, którego nigdy nie zamie-
niłbym na inny – choćby kuszony milionami euro czy 
wygodną egzystencją w bogatszych krajach, bo tam 
zawsze będziemy obcy… Bo tu się urodził mój dzia-
dek, ojciec Matki, Teofil, który walczył w czasie I 
wojny światowej i cudem przeżył wywieziony na Sy-
berię, i do końca życia miał blizny po ranach. Bo tu 
urodziła się babcia Ojca, Zofia, która miała odwagę 
nie podpisać folkslisty, a którą kolbą zatłukł rosyjski 
wyzwoliciel… 

Myśli się kłębią, jak chmury na dzisiejszym 
mrocznym niebie, ale i słońce wzejdzie, by nas ozłocić 
i zbliżyć do nieba, w ten wyjątkowy czas, gdy Ojczy-
zna świętuje stulecie odzyskanie największej wartości 
– Niepodległości i gdzie ciągle jeszcze jest, niestety, 
aktualna myśl genialnego Juliana Tuwima, który w 
„Kwiatach polskich” zwraca się do samego Pana Bo-
ga”: 
„Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, 

Mocnych w mądrości i dobroci…” 

 Juliusz Wątroba 

 

MIJO NÓM TYN ROCZEK! 
Witóm piyknie! 

Czas gibko leci, dziyń za dniym, tydziyń za tyd-
niyn, miesiónc za miesióncym, a rok za rokym.  Ani 
sie człowiek nie nazdoł, a mómy grudziyń i Godni 
Świynta, kóniec roku. Ale to wszystko je jakisi dzi-
woki, nie taki, jak to downi było za naszych młodych 
roków. Jeszcze my bardzo z kierchowów nie wyleźli, 
kaj spóminali my naszych zmarłych, a już słyszymy w 
radiu, telewizorze, po sklepach kolyndy. Zaś reklamy 
chcóm nas łuczyć, co też to mómy se kupić na ty 
Świynta, jaki prezynt dać bliskim, co łuwarzyć i kaj 
pinióndze pojczać. Kie to człowiek słucho, to se myśli, 
abo tyn świat zgupnył, abo jo, bo „co mo kiery do 
krómu, jak chałpa nie jego.” Dyć kożdy z nas wiy, co 
mo kupić, co mu trzeja i na co go styko. Wiymy też 
nejlepi, jaki prezynt bliźnimu dać, żeby go to łucieszy-
ło, a jeśli chodzi ło to warzyni, to kożdy región mo 
swojóm tradycje i niech sie tego dzierży. Nazywo sie 
to dziedzictwo kulinarne, kiere przekozały nóm nasze 
starki. A jeśli chodzi ło ty kolyndy, kiere słyszymy 
śpiewać w listopadzie, to stary Jura, mój kamrat, skwi-

towoł krótko: „Jak świat świa-
tym stoji, tegoch nie słychowoł, 
żeby sie w adwyncie kolyndy 
śpiywało.” 

 I tu chcym spómnieć, jak to 
downi w adwyncie bywało. 
Wiesiela a żodnych hajdamaszy 
nie było, muzyki sie głośno w 
radiu nie puszczało, a dziecka  
też nie śmiały broić. Żodno z bab nie łoblykała sie ja-
skrawo, raczyj ćmawo, ludzie czyńścij chodzili ku 
spowiedzi, w chałpie zaś chłopi rzazali i rómbali 
drzewo na łopoł. Tu i tam zaczynały sie zbijaczki, dyć  
w mało kierej chałpie żeby ni mieli kormika tóż maso-
rze mieli swoji żniwa. Baby z dzieckami wieczorami 
łuskały fasole, nie słyszało sie w tym czasie błozno-
wanio, śmiychu i wesołych pieśniczek. Był to czas ło-
czekiwanio w ciszy na narodzyni Pana Jezusa, a żeby 
tam kiery śpiywoł w adwynice kolyndy, to sie nie sły-
szało.  

A kie przyszła Wilija nie słyszało się, żeby sie tam 
kiery wadził. Kożdy patrzył swoji roboty,  
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MIJO NÓM TYN ROCZEK! 
dziecka były posłuszne, bo starzy ludzie prawili „jako 
Wilija, taki cały rok”. Sklepikorze zaś tym co kupowa-
li łu nich przez cały rok, dowali wiljówke. Kożdy łu-
wijoł sie w tym dniu z robotóm, dyć wszystko musiało 
być do wieczora porobione. Krowy i konie piyknie 
wypucowane, zostały też dobrze łodbyte, dyć Wilija to 
szczodry dziyń. Kie już wszystko było porobióne sia-
dało sie do wieczerzy, najstarszy w rodzinie piyknie 
porzykoł, podziynkowoł Pónbóczkowi za cały rok, za 
zdrowi, za łopieke, za to, że zaś mógli społym, do ku-
py przy tym wigilijnym stole siednyć. Jodło na stole 
było skrómne, nic tam łudziwnióne, to co jodało sie 
przez cały rok to też było na stole we Wilije. Musiało 

to być postne. Przy stole spóminało sie tych co łode-
szli, śpiywało sie pobożne pieśniczki, dzielili sie też 
łopłatkym pomoczanym w miodzie i winszowali se, 
żeby ich żywot był w tym nowym roku taki słodki i 
zdrowy jak tyn miód.  

Tóż i jo, drodzy moi Czytocze, chcym sie też z 
Wami przełómać tym biołym łopłatkym i życzyć 
Wóm wszystkiego, co najlepsze. Niech zdrowi Was 
nie łomijo, niech Wóm radość zawsze sprzyjo, by my 
sie radzi wszyscy mieli ło starzykach spóminali, ło 
tym, jak tu downi było, jak to kiesi sie tu żyło. Tego 
Boże dej.  

J. N. Josiyniczanin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jasienicy 

serdecznie ZAPRASZA  na 

BAL SYLWESTROWY  
2018/2019.                                                                                               

Zabawa odbędzie się w sali GOK  
przy Urzędzie Gminy w Jasienicy.  

Początek godz.19.00. Zabawę uświetni 
zespół „DYNAKORD” z Rudzicy.                                                                                                        

Bogate menu, miła obsługa,  
wspaniała zabawa.                                                                       

Cena  -  300 zł  od pary.                                                                                                                 
Zapisy pod nr telefonu:  

– 693 066 685   lub  691 030 773. 
 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bierach 

serdeczne zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY 

który odbędzie się 31.12.2018 r. 
w sali GOK w Bierach. 

Początek zabawy o godz.19.00. 
 

Zabawę uświetni zespół 
 „ANDROMEDA”. Polecamy domową 
kuchnię i jak zawsze wspaniałą zabawę. 

 
Cena biletu 280 zł od pary. 

Zapisy pod nr. tel: 338152824, 33815287,; 
512032887. 

 

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 21 w Jasienicy 
zaprasza swoich członków na SPOTKANIE NOWOROCZNE, 

które odbędzie się 17 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 
w Kompleksie Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjnym w Jasienicy  

ul. Modrzewiowa 1360. 

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 
Rada Sołecka Międzyrzecza Górnego poszukuje osoby do pracy na stanowisko  
pracownika gospodarczego (dróżnik). Wymagane prawo jazdy na ciągnik. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
• z Panią Marią Głuc-Mrzyk pod nr tel. 609659352, 
• lub Panią Katarzyną Furnari, Urząd Gminy Jasienica, pod nr tel. 334726249. 
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AUTORSKA JESIEŃ W GBP 
Od lat największą popularnością i frekwencją w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy cieszą się spotkania podróżnicze, 

na które przychodzą zawsze niemałe tłumy zainteresowanych. Tym bardziej cieszymy się z wszystkich uczestników imprez, którzy 
korzystają z innych propozycji spotkań edukacyjnych, autorskich czy różnorakich warsztatów, zarówno dla dorosłych jak i dla dzie-
ci i młodzieży. 

W ostatni wrześniowy weekend na szczególną „Noc w Bibliotece” zaprosiliśmy laureatów II edycji konkursu plastycznego na 
plakat reklamowy pt. „Uskrzydlić książkę”. Jego finał odbył się w czerwcu tego roku. Temat wrześniowej imprezy - „Od niewoli do 
wolności. Polska to mój dom!” - wiązał się z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pośród wielu zabaw i nocnych 
harców nie zabrakło rozmów o trudnej historii naszej ojczyzny oraz wspólnego czytania ulubionych fragmentów książek, które były 
dla laureatów inspiracją w tworzeniu konkursowych plakatów.  

 Uzdolniona młodzież naszej Gminy podczas tej nocy miała również czas na pisanie 
własnej książki. Swoje talenty plastyczne i pisarskie przelewali na papier, wykonując ko-
miks o historii naszej bibliotecznej maskotki Jasi. Dzieło to można podziwiać w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jasienicy, a wszystkich naszych młodych czytelników zachęcamy 
do rozwijania swoich zdolności i talentów oraz czynnego udziału w kolejnych edycjach 
konkursu pt. „Uskrzydlić książkę”. 

W ostatnim czasie w naszych murach gościliśmy również dwie znane i nietuzinkowe 
pisarki - Annę Czerwińską-Rydel oraz Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, które spotkały się 
z najmłodszymi czytelnikami biblioteki. I tak 18 października z uczniami Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy spotkała się Anna Czerwińska-Rydel. Jest ona autorką wielu 
poczytnych książek dla dzieci i młodzieży, takich jak: „Fotel czasu”, „Listy w butelce”, 
„Piórem czy mieczem”. W tych książkach przybliża młodym czytelnikom sylwetki i biogra-
fie osób znanych i cenionych, takich jak: Aleksander Fredro, Irena Sendlerowa czy Hen-
ryk Sienkiewicz. Oprócz biografii wśród jej książek znajdziemy powieści poruszające te-
maty społeczne, historyczne, muzyczne i przygodowe. Pisarka zaraża w nich swoją pasją 
zgłębiania ludzkich historii, ciepłem i życzliwością, również w stosunku do zwierząt. Au-
torka podróżuje w towarzystwie jamniczki Nutki i z nią też przybyła do Jasienicy, czym 
skradła serca dzieciaków od pierwszej chwili spotkania. Zaś 15 listopada naszą bibliotekę 
odwiedziła Roksana Jędrzejewska-Wróbel, autorka książek oraz scenariu-
szy filmowych dla dzieci m.in. do słynnego cyklu opowiadań o przygodach 
sympatycznej ryjówki Florki. Na to spotkanie przybyli uczniowie klas 1-3  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu wraz ze swoimi nauczyciela-
mi. Dzieci wysłuchały fragmentu „o trzech obrotnych świnkach” z książki pt. 
„Siedmiu wspaniałych”. Po wysłuchaniu tego opowiadania autorka zaprosiła 
dzieci do „podróży w głąb siebie” - prowadząc ciekawą i dającą do myślenia 
rozmowę o tym, co to znaczy być bogatym. Dzieci, czynnie angażując się w 
zajęcia, dowiedziały się również, jak wygląda proces powstawania książki. 
Dziękujemy pisarce za to pouczające i inspirujące spotkanie a przede 
wszystkim za podzielenie się swoim pisarskim warsztatem. Wszystkie dzieci 
(również te duże) zapraszamy do sięgnięcia po książki pisarki, która była 
naszym gościem. Florka oraz bohaterowie książek pt. „Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii”, „Kró-
lewna”, „Praktyczny Pan” czy „Dobranocki na Gwiazdkę” czekają na bibliotecznych regałach.   

Dorośli użytkownicy GBP 19 października mieli okazję dać upust swoim artystycznym talentom. Dla 12 Pań z terenu naszej 
Gminy odbyły się warsztaty decoupage'u, podczas których ozdabiały słoiczki na świąteczne przysmaki oraz herbatnice.  

Tradycyjnie już, gospodarzem jednego z listopadowych wieczorów w GBP jest nasz ro-
dzimy poeta, kabareciarz, satyryk, pieśniarz i felietonista Juliusz Wątroba. 7 listopada spo-
tkał się z sympatykami swojej twórczości, zabierając nas w sentymentalną, poetycką po-
dróż. Tym razem przedstawiał wiersze bliskie swojemu sercu, i jak na niego przystało, pod-
czas spotkania nie zabrakło opowieści okraszonych nutą humoru i ironii, jak i wzruszających 
refleksji o życiu, polityce, kobietach i duchowości. Wiemy bowiem, że Poecie wolno, Poeta 
ma prawo wytykać przywary otaczającego nas świata, ale i święty obowiązek subtelnego 
wydobywania z nas tego, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze. Dziękujemy Panie Juliuszu! 

 ***  
Już dziś zapraszamy na styczniowe spotkanie z cyklu „Ni ma tego świata i już go nie 

bydzie”. 9 stycznia 2019 roku o dawnych zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych na 
Śląsku Cieszyńskim będzie opowiadał Leszek Richter z Zaolzia, szef Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie. Serdecznie zapraszamy!  

     A.Kurpik 
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100-LECIE ODZYSKANIA  
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

Dnia 9 listopada 2018 r. z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzicy odbył się 
Konkurs Poezji Patriotycznej. Autorem większości tekstów- poetyckich 
jak i prozatorskich- był wielki Polak, nasz patron- Jan Paweł II. W 
uroczystości pod hasłem: „Nasza Niepodległa” udział wzięli  uczniowie z 
klas V- VIII oraz III gimnazjum. 

  Na wstępie, po wniesieniu sztandaru, odśpiewany został hymn 
szkolny, a o godzinie 11:11-  hymn Polski. Repertuar zaprezentowany 
przez dzieci i młodzież był niezwykle wzruszający, uczniowie wykazali 
się umiejętnościami recytatorskimi, skupieniem i opanowaniem. Każdy 
uczestnik otrzymał dyplom, a laureaci także drobne upominki. 

W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia i bohaterów 
tamtych lat oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia w 
ZSP w Rudzicy zorganizowano  szereg działań upamiętniających setną 
rocznicę odzyskania niepodległości, między innymi Konkurs Pieśni 
Patriotycznej. Wszystkie uroczystości miały bardzo podniosły charakter, 
a jednocześnie zachęcały uczniów do radosnego świętowania. 

Paulina Majewska-Świgoń

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚWIĘTOSZÓWCE 
9 listopada w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce 

obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z 
tej okazji wszystkie grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten 
wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. Wszyscy tego dnia mieli 
przypięte kotyliony w barwach narodowych. Grupa starszaków 
zaprezentowała specjalnie przygotowaną na tę uroczystość 
inscenizację przedstawiającą historię powstania Państwa Polskiego, 
przywiązanie do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz 
utrwalającą symbole narodowe naszego kraju. Występ 
przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa 
patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi 
brawami. Na zakończenie o godzinie 11:11 wszyscy wspólnie 
odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu Polski ,,Mazurka Dąbrowskiego”, w tym samym włączając się w akcję ,,Rekord dla Niepodległej”. 

8 listopada nasze przedszkole odwiedził zespół ,,Metrum Forte”, który przygotował audycję muzyczną pt. ,,Kocham Cię, 
Polsko!”. Była to okazja do wysłuchania pieśni patriotycznych, utrwalenia symboli narodowych, poznania sławnych Polaków oraz 
rozmowy o pięknych miejscach w Polsce. W ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości dzieci 
odwiedziły również Izbę Regionalną zorganizowaną przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Świętoszówce. Przedszkolaki 
mogły obejrzeć tam eksponaty związane z regionem Śląska Cieszyńskiego oraz zobaczyć, jak wyglądało niegdyś życie 
okolicznych mieszkańców. Ponadto na korytarzach przedszkola powstały kąciki regionalne z dawnymi przedmiotami dnia 
codziennego. W każdej sali zorganizowano również gazetki niepodległościowe, które ozdobione zostały kotylionami wykonanymi 
przez dzieci. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

PRZEDSZKOLAKI W IZBIE REGIONALNEJ 
W ramach programu „Z Pyzą po polskich dróżkach” przedszkolaki z Przedszkola 

Publicznego w Świętoszówce odwiedziły 29 października Izbę Regionalną w OSP w 
Świętoszówce. 

Zgłębiając tradycje i zwyczaje naszego regionu, dzieci obejrzały przedmioty, które 
dziś należą do przeszłości oraz zapoznały się z tradycyjnym strojem regionalnym 
Śląska Cieszyńskiego. Przewodnikiem po tajnikach regionalnej kultury była pani 
Grażyna Gaszek – sołtys w Świętoszówce, nauczyciel z wieloletnim stażem, muzyk z 
zamiłowania i pasji, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Świętoszówce. 

Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć i dotknąć różnych przedmiotów oraz 
zapoznać się z ich działaniem np. dawnego odkurzacza, żelazka z duszą czy tarki do 
prania, którą zastąpiła pralka. Podczas spotkania w Izbie Regionalnej wysłuchaliśmy 
także kilku utworów muzycznych z naszego regionu: „Ojcowski dom”, ,,Szumi Jawor”, 
,,Lipowski Groń”, ,,Płyniesz Olzo” oraz sygnałów myśliwskich, które zagrała nam pani 
Grażynka na waltorni.  

Spotkanie było okazją do zgłębienia kultury naszej Małej Ojczyzny jaką jest Śląsk 
Cieszyński oraz uwrażliwienie na jej piękno i kultywowanie tradycji regionalnej, aby 
pamięć o niej zaszczepić już w najmłodszym pokoleniu. 

Napisała: Ewelina Drożdż-nauczyciel Przedszkola w Świętoszówce, 
 Członkini KGW w Świętoszówce 
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TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM 
„JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” 

 Kolejny raz w ZSP w Grodźcu, odbył się Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym 
pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. 
Uczestnikami były dzieci klas II-III z naszej gminy oraz spoza niej z : Pogórza, 
Kiczyc, Górek Wielkich i Jaworza. 
 Na turniej przybyli zaproszeni goście: Pełnomocnik do Spraw BRD 
Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu  Drogowego  w  Bielsku- Białej – Marcin 
Szarek,  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w 
Bielsku-Białej – podkomisarz Krzysztof Stankiewicz, radny gminy Jasienica - 
Stanisław Cebulak. Goście z zainteresowaniem obserwowali umiejętności i 
współzawodnictwo uczestników turnieju. 

 Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą, a pod czujnym okiem aspiranta 
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku – Białej – Ilony Michalczyk 
pokonywały także tor rowerowy. Ale przede wszystkim była to dla nich świetna 
zabawa. 
 Podczas obrad jury dzieci udały się na posiłek, po którym nastąpiło 
ogłoszenie wyników. Każde dziecko za udział w turnieju otrzymało dyplom i 
nagrodę. 
 
 

Ogólna klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 
I miejsce - ZSP Mazańcowice 
    ZSP Rudzica 
    SP Świętoszówka 
II miejsce - ZSP Jasienica 
III miejsce - SP Górki Wielkie 
    ZSP Wieszczęta 

Słowa podziękowania organizatorom i 
sponsorowi – WORD w Bielsku - Białej 
złożyła dyrektor szkoły Jolanta Tomik, 
zapraszając  jednocześnie wszystkich do 
uczestnictwa w następnym  roku.   

 Joanna Orzełek-Krawczyk 

PRZYGODA Z WĘDKĄ 
Patrząc za okno trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno 

młodzi adepci sztuki wędkarskiej w słońcu (czasem w deszczu) 
brali udział w spławikowych zawodach wędkarskich. Zawody te 
odbyły się w trzech turach „Dzień Dziecka”, zawody rodzinne 
„Wakacje 2018” oraz „Pożegnanie lata”.  
 Wzorem lat ubiegłych miejscem wędkarskich zmagań były 
stawy w Bierach. Podczas zawodów uczestnicy mogli liczyć na 
pomoc swoich opiekunów, którymi byli nie tylko rodzice, ale 
również dziadkowie. Najmłodszy uczestnik tegorocznych 
zawodów miał zaledwie 4 latka, a najstarszy 17 lat. Jednak nie 
wiek jest tu najważniejszy. Ważne jest to, że prawie każdy z 
uczestników mógł się cieszyć widokiem ryby na haczyku swojej 
wędki. W czasie zawodów obowiązywała zasada „złap i 
wypuść", oczywiście po wcześniejszym dokładnym zważeniu 
ryby. 
 Główną nagrodą zawodów był Puchar Prezesa oraz tytuł - 
Najlepszego wędkarza w sezonie wędkarskim 2018. W tym 
roku tytuł ten przypadł Szymonowi Ryrychowi - uczniowi 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy, który również 
złapał największą rybę podczas tegorocznych zawodów.  
 Zwycięzcy oraz uczestnicy wszystkich zawodów zostali 
nagrodzeni dyplomami, upominkami w postaci akcesoriów 
wędkarskich oraz słodyczami. Było to możliwe dzięki hojności 
wielu osób. Gorąco dziękujemy władzom samorządowym 
Wójtowi Gminy Jasienica Panu Januszowi Pierzynie oraz 
Wójtowi Gminy Jaworze Panu Radosławowi 

Ostałkiewiczowi. Pragniemy również podziękować 
właścicielom Hurtowni Wędkarskiej „Ewita” w Bielsku-Białej 
Państwu Ewie i Tadeuszowi Michalczykom oraz rodzicowi 
jednego z uczestników, który pragnął zostać anonimowy. 
 Wszystkim sponsorom bardzo gorąco dziękujemy za to 
bezcenne wsparcie, dzięki któremu realne stało się oderwanie 
dzieci i młodzieży od komputerów na rzecz obcowania z 
naturą. Niezależnie od wieku dziecka - wszystkich chętnych 
przeżycia niezapomnianej przygody z wędką, zapraszamy w 
przyszłym roku na kolejną edycję zawodów wędkarskich na 
stawach w Bierach. Do zobaczenia.         

A.P.Iskrzyccy 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
Piękne Panie, przystojni Panowie, świetna zabawa, wspaniała atmosfera, pyszna kuchnia oraz feria barw i 

ogień na parkiecie - czyli za nami Andrzejki zorganizowane przez Radę Rodziców działającą przy Szkole Pod-
stawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli nas w organizacji tego-
rocznych Andrzejek, a zwłaszcza KGW Łazy i OSP Łazy za przygotowanie ciepłego dania, KGW Biery także za 
gorący posiłek oraz użyczenie nam zaplecza kuchennego, serwisów naczyń i galanterii stołowej, GOK Jasienica 
za użyczenie sali na Bierach, Dyrekcji szkoły za wypożyczenie sprzętu i pomoc w rozpropagowaniu imprezy, 
firmie Dwór Świętoszówka za udzielone wsparcie finansowe, Państwu Prymula za roll-bar oraz rodzicom na-
szych uczniów, którzy przygotowali wspaniałe wypieki. Dodatkowo chcieliśmy szczególnie wyrazić uznanie dla 
Pań Racheli Gałan, Sabiny Gamrot i Emilii Jureckiej za sprawne poprowadzenie imprezy od strony organizacyj-
nej, technicznej i zaplecza kuchennego. Czapki z głów i niski ukłon także dla uczestników - pamiętamy o Was i 
miło wspominamy wspólnie spędzone chwile. Jeszcze raz wszystkim Wam z całego serca dziękujemy i pozdra-
wiamy Was serdecznie. 

  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Świętoszówce 
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy 

W ramach obchodów 100–lecia niepodległości dnia 9 
listopada w naszej placówce odbyło się kilka wydarzeń 
temu poświęconych. 

Tradycją stało się, że uroczystość Odzyskania 
Niepodległości świętujemy w naszej szkole w formie 
projektu edukacyjnego. Uczniowie wszystkich klasy na 
różnych zajęciach dydaktycznych oraz zajęciach 
świetlicowych omawiają zagadnienia związane z tym 
ważnym dla Polaków wydarzeniem. 

W tym roku uczniowie ósmej klasy wzięli udział w 
wycieczce do Oświęcimia, której celem było poznanie 
tragicznej historii ludzi, którzy trafiali do obozów 
koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau.  

Chętni uczniowie klas 4-8 wysłuchali Koncertu 
Patriotycznego organizowanego przez Państwową Szkołę 
Muzyczną w Bielsku Białej. 

Uczniowie klas 1–3 obejrzeli spektakl „Polskie miasta 
w baśni i legendzie” przygotowany przez Teatr 
Współczesny w Krakowie oraz oglądali edukacyjny film 
o polskich symbolach narodowych – „Mały Polak”. 

Zorganizowano również „Bieg Szkolny- 100 osób na 
100 lat Niepodległości”, w którym zmierzyć się mogli na 
różnych dystansach nie tylko uczniowie,  ale również 
przedszkolaki i chętni rodzice. 

W piątek 9 listopada odbyło się uroczyste 
podsumowanie. Klasy 4 – 6 brały udział w konkursie 
historycznym „Niepodległa”. W związku z tym 
konkursem od 23 października odbywa się na terenie 
szkoły wystawa prezentująca różne informacje o naszej 
ojczyźnie, jej historii i współczesności. Z materiałów 
zgromadzonych na wystawie uczniowie korzystali, by 
przygotować się do konkursu na poziomie klasy. 
Następnie odbył się etap szkolny gdzie wyłonieni najlepsi 
z klas uczniowie rywalizowali w zespołach. Miejsce 1 
zdobyła klasa 6 w składzie: Julia Sachmerda, Szymon 

Moskała, Zuzanna Sobuń, miejsce 2 klasa 5: Ala 
Kropka, Piotr Budny, Gabriela Budny, miejsce 3 
klasa 4 b: Julian Skoczylas, Tymoteusz Stefaniuk, 
Krzysztof Bernat. Gratulujemy osiągnięć! 

Odbył się także finał konkursu 
mówców "Wolność - cóż znaczy?" dla klas 7 i 8. 
Miejsce 1 zajął Krzysztof Janota z przemówieniem 
na temat „Moje Westerplatte –czego będę bronił? O 
co będę walczył?”, miejsce 2 Natalia Jurak - 
„Polska kultura, sztuka – z czego możemy być 
dumni?”, miejsce 3 Igor Tumiło - „Polska kraj w 
środku Europy – błogosławieństwo czy 
przekleństwo?”. Wyróżnienia otrzymali: Kamil 
Śleziński oraz Zuzanna Kobiela. Gratulujemy! 

Na zakończenie obchodów przed szkołą 
wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy i kilka 
pieśni patriotycznych oraz zasadziliśmy drzewo z 
tabliczką upamiętniającą 100 lecie odzyskania 
 przez Polskę niepodległości.  

I GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 
Maja Grzyb i Viktoria Glombitza, uczennice ze szkoły w 

Wieszczętach, wygrały konkurs pięknego czytania „W kręgu 
prozy Henryka Sienkiewicza”, zorganizowany w Rudzicy.  

W nagrodę zwyciężczynie zmagań otrzymały tytuł „Mi-
strza Pięknego Czytania”. Głównymi celami konkursu, jaki 
odbył się we wtorek 20 listopada w szkole w Rudzicy, było 
popularyzowanie wartości patriotycznych poprzez czytanie 
dzieł literatury pięknej oraz propagowanie kultury czytelni-
czej w oparciu o teksty Henryka Sienkiewicza.  

Na zaproszenie organizatorek konkursu, Barbary Szimke, 
Joanny Kasperek i Agnieszki Rycak-Żuber, odpowiedziało 
siedem szkół z gminy Jasienica, w zmaganiach wzięło udział 
łącznie 23 uczniów. W komisji konkursowej zasiadły aktorka 
Teatru Polskiego Jagoda Krzywicka, logopeda Dominika 
Ciurla, a także bibliotekarka z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Rudzicy Magdalena Wacławik. Po przesłuchaniach jury wy-
łoniło zwycięzców. W kategorii klas IV-VI „Mistrzem Pięk-
nego Czytania” została Maja Grzyb, zaś w kategorii klas star-
szych Viktoria Glombitza. Obie są uczennicami szkoły w Wieszczętach. Nagrodę publiczności otrzymała z kolei 
Nikola Lorańczyk ze szkoły w Rudzicy.  

Po zakończeniu części konkursowej członkowie koła teatralnego ze szkoły w Rudzicy mieli okazję wziąć 
udział w warsztatach teatralnych, które poprowadziła członek komisji konkursowej i aktorka Teatru Polskiego 
Jagoda Krzywicka. Głównym celem zajęć była praca nad umiejętnością wyrażania uczuć poprzez mimikę i eks-
presję ruchową.  

A. Rycak-Żuber  
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MISTRZ POLSKI W BOCCI 
Damian Iskrzycki, mieszkaniec Rudzicy, po-

nownie zdobył tytuł Mistrza Polski w Bocci 2018. 
Obecnie to piąty medal Mistrzostw Polski w Bocci 
Iskrzyckiego, ma na koncie 3 złote krążki oraz po 
jednym srebrze i brązie w kategorii BC3.  

Mistrzostwa Polski odbyły się w Zamościu, 
Iskrzycki w Mistrzostwach Polski wystartował z 
asystentami sportowymi Dariuszem Borowskim i 
Pawłem Nowakiem oraz trenerem Justyną Sromek. 
Wszystkie mecze wygrał ze znaczącą przewagą, a 
w samym finale pokonał broniącą tytułu Edytę 
Owczarz aż 10:0. Iskrzycki wystartował z kolegami 
klubowymi, którzy także odnotowali świetny wy-
stęp. Swój debiut na imprezie rangi mistrzowskiej 
odnotowali Dominik Walczyk, który zdobył złoty 
medal w kat. BC4, zaś Adam Kujawa z asystentką 
sportową Moniką Kujawą w kat. BC3 zdobył brą-
zowy medal.  

Sezon kończy Iskrzycki w tytułem mistrzow-
skim i z pierwszą pozycją w rankingu krajowym. 
Obecnie intensywnie przygotowuje się do startu w 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie od 14 
grudnia odbywać się będzie Bisfed 2018 World 
Open Dubaj, na których nasi zawodnicy będą wal-
czyć o kwalifikację do Mistrzostw Europy w 2019 
w Parach. Sam Iskrzycki indywidualnie ma już za-
pewnione miejsce startowe, co wynika z jego wy-
sokiego miejsca w rankingu światowym.  

Kolejnym sukcesem w 2018 roku była kwalifikacja 
Iskrzyckiego do programu Team100. Projekt powstał z 
inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki we współpracy z 
Polską Fundacją Narodową i Instytutem Sportu – Pań-
stwowym Instytutem Badawczym. Polega on na wspiera-
niu sportowców, przygotowujących się przede wszystkim 
do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio. Ak-
tualnie program zrzesza 250 zawodników sportów olim-
pijskich i paraolimpijskich.  

Klub Sportowy w Rudzicy należy do najsilniejszych 
w kraju, obecnie przyjmuje zapisy chętnych do spróbo-
wania swoich sił w tej nietypowej dyscyplinie.  

www.jasienica.pl 
 

ZANIEWSCY Z MEDALAMI 
 
W ciągu dwóch tygodni bracia Zaniewscy, ma-

zańcowiccy karatecy zdobyli złoty i dwa srebrne 
medale.  

W sobotę 3 listopada w turnieju Karate Kyokus-
hin w Gorzycach koło Sandomierza Maciej wygrał 
swoje walki, zdobywając złoty medal.  

W spotkaniu wzięło udział 115 zawodników z 
czołowych klubów Polski wschodniej i południo-
wej. Maciej rywalizował w konkurencji kumite 
rocznika 2009-2010 – 36 kg. Od początku było pod 
górkę, Maciej był najlżejszy w swojej kategorii, do-
datkowo w pierwszej walce wylosował aż o 6 kg 
cięższego zawodnika. Jednak doświadczenie i tech-
nika wzięły górę i Maciej poradził sobie wzorowo. 
Kolejne walki poszły gładko. W finale spotkał się z mocnym zawodnikiem z Leżajska. Dwa razy wychodził na 
prowadzenie i dwa razy przeciwnik wyrównywał. Ostatecznie, po dogrywce, sędziowie wskazali na Macieja i 
tym samym karateka z Mazańcowic zdobył kolejny w tym roku złoty medal.  

Tydzień wcześniej kolejne udane starty zaliczyli bracia Wojtek i Maciej Zaniewscy w Wilkowicach. Zawod-
nicy, startujący w barwach Bielskiego Klubu Karate Kyokushin, zdobyli srebrne medale na Międzynarodowych 
IV Grand Prix Beskidów Karate Kyokushin.  

W spotkaniu wzięło udział blisko 200 zawodników z 14 ośrodków karate z całej Polski, a także karatecy z 
Łotwy oraz Ukrainy. Maciej wywalczył srebrny medal. W finale początkowo objął prowadzenie, lecz niestety 
nie był w stanie go utrzymać. Wojtek, podobnie jak jego młodszy brat, zajął drugie miejsce. W finale spotkał się 
z reprezentantem Polski, brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Walka był wyrównana, żaden z zawodników 
nie wykonał punktowanej techniki, ostatecznie sędziowie niejednogłośną decyzją wskazali na przeciwnika 

www.jasienica.pl 
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TRZY MEDALE W PSICH ZAPRZĘGACH 
Tomasz Pająk zdobył 

tytuł Mistrza Polski w 
wyścigach psich zaprzę-
gów. Łącznie jasienicza-
nie zdobyli trzy medale 
podczas Mistrzostw Pol-
ski w Szamotułach.  

Mieszkańcy gminy 
Jasienica Tomasz Pająk i 
jego córka Zuzanna 
świetnie wypadli podczas 

zawodów zorganizowanych w weekend od 24 do 25 listopada. Zawod-
nicy mieli do pokonania trasę o długości 6 kilometrów. Zuzanna zdoby-
ła brązowy medal Mistrzostw Polski wśród dorosłych oraz złoty medal 
w kategorii juniorów na hulajnodze z dwoma psami. Z kolei Tomasz 
Pająk uzyskał najlepszy czas w kategorii z sześcioma psami, zdobywa-
jąc tym samym złoty medal oraz tytuł Mistrza Polski.  
 

DOBRE WYNIKI 
KARATEKÓW Z MAZAŃCOWIC 

Uczniowie szkoły w Mazańcowicach świetnie wypadli podczas turnieju Ku-
mite Karate Kyokushin, jaki został rozegrany w sobotę 24 listopada w Jastrzębiu 
Zdroju. Wojtek Zaniewski zdobył złoty, Michał Danel srebrny, zaś Maciej Za-
niewski brązowy medal.  

Jubileuszowy X Turniej Kumite przyciągnął do Jastrzębia rekordową liczbę 
444 zawodników z 41 klubów z Polski, Czech i Niemiec. Była to zatem jedna z 
największych imprez karate kyokushin, które odbyły się w roku 2018.  

Na tym turnieju wystąpili bracia Maciej i Wojtek Zaniewscy, startujący w 
barwach Bielskiego Klubu Karate Kyokushin.  

Wojtek Zaniewski po raz kolejny nie dał szans rywalom. Wygrał wszystkie 
walki, mimo bardzo ciężkiego półfinału z utytułowanym zawodnikiem z Wro-
cławia, a następnie finału, w którym zmierzył się z zawodnikiem o głowę wyż-
szym, gdzie o wygranej 
zadecydowała dogrywka. 
Był to 8 złoty medal 
Wojtka w tym roku, i jed-

noczenie trzynaste, szczęśliwe podium. Zaś Maciej Za-
niewski startował w najliczniej obsadzonej kategorii. Na 
turniej pojechał z kontuzją, a mimo to zdołał wygrać trzy 
walki, co pozwoliło na zajęcie 3 miejsca. W tym roku sta-
nął na podium po raz siódmy.  

Michał Danel z kolei w swojej kategorii zajął II miej-
sce. Trenuje od 4 lat w UKS Kasai w szkole podstawowej 
w Mazańcowicach, jego trenerem jest Sławomir Jurczak. 
Był to jego pierwszy start w tak dużym turnieju.  

www.jasienica.pl 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
Czytelnikom i Użytkownikom Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jasienicy życzymy radosnego i spokojnego 
świętowania w gronie Rodziny i Przyjaciół.  

A Nowy Rok 2019 niech obfituje w chwile pełne dobroci, ludzkiej 
życzliwości i wytchnienia z dobrą książką!     

 Dyrektor i Pracownicy GBP w Jasienicy 
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UDANA GRA  BADMINTONISTÓW 
Udany występ zanotowali zawodnicy BKB SET 

Mazańcowice na turnieju Grand Prix Polski Młodzi-
ków w Badmintonie, który odbył się w Suchednio-
wie.  

Mazańcowiccy badmintoniści w Suchedniowie 
pokazali się z bardzo dobrej strony, Julia Piwowar i 
Michał Szczypka zajęli trzecie miejsce w grze mie-
szanej i każde z nich trzecie miejsce w grze pojedyn-
czej.  

Jacob Toczek również uplasował się na trzeciej 
lokacie w grze pojedynczej i podwójnej w grupie B.  

*** 
W weekend od 23 do 25 listopada w Sianowie w wo-
jewództwie zachodniopomorskim odbyły się Indy-
widualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmin-
tonie. W rywalizacji brali udział także zawodnicy 
Beskidzkiego Klubu Badmintona Set – Julia Piwo-
war, Michał Szczypka i Jacob Toczek.  
Świetna gra, przemyślana taktyka i chęć wygrania 

doprowadziły zawodników do strefy medalowej. Ju-
lia i Michał w grze mieszanej wywalczyli brązowy 
medal, ponadto oboje „dołożyli” po brązowym krąż-
ku w grach pojedynczych. Jacob zakończył Mistrzo-
stwa na ćwierćfinale. – To ogromny sukces młodych 
zawodników. Już drugi rok z rzędu stają na podium 
Mistrzostw Polski, co napawa wielkim optymizmem 
na przyszłość – komentuje trener Bartosz Pietryja. (MP)  

www.jasienica.pl 
 

 
 
 

FIRMA EXPERT PIOTR SUCHY 

USŁUGI W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. 
• kompleksowa obsługa w zakresie  BHP i PPOŻ. 
• sprawowanie obowiązków inspektora BHP i ppoż. w zakładach pracy 
• doradztwo w zakresie BHP i ppoż 
• szkolenia wstępne i okresowe BHP 
• identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego  
• instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów 
• analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego obiektów 

 

tel. 698 497 028    e- mail: suchy.bhp.ppoz@gmail.com 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

Świętoszówka, ul. Szkolna 138 
Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej oferujemy 
najtańszy kompleksowy zakres usług: 

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok na terenie całego kraju  
sprzedaż  i  dostarczanie trumien  zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni  

 możliwość kremacji zwłok  
I S T N I E J E  M O Ż L I W O Ś Ć  B E Z P R O C E N T O W E G O  K R E D Y T O W A N I A  U S Ł U G  

 

„ M E T A L - M A X ”  
Rudzica  Centrum 

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

Poleca: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 
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