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Wszystkim Mieszkankom gminy Jasienica 
z okazji 8 MARCA 

najserdeczniejsze życzenia, spełnienia marzeń, zadowolenia 
z wykonywanej pracy zawodowej, dużo szczęścia 

 i pomyślności w życiu osobistym.  
Życzymy by każdy dzień  był dla Was pełen radości,  

szacunku, wdzięczności i miłości najbliższych 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 
500 LAT REFORMA-
CJI 
     8. lutego br. uczestni-
czyłem w wielkim wyda-
rzeniu upamiętniającym 
jubileusz 500-lecia Re-
formacji. W ramach ob-
chodów tej rocznicy, na 
cieszyńskim rynku, został 
ustawiony specjalny auto-
bus tzw. „Reformacjo-

bus", mieszczący w swoim wnętrzu wystawę poświę-
coną temu wydarzeniu. 
Natomiast w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cie-
szynie, odbyła się uroczysta sesja Rady Sejmiku Ślą-
skiego, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Rady Miasta 
Cieszyna. Kluczowym punktem sesji było przyjęcie 
rezolucji nawiązującej do wydarzeń sprzed 500. lat. 
Zaangażowanie władz Diecezji Cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, miasta Cieszyna i para-
fii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w te obcho-
dy, świadczy o doniosłości tego wydarzenia. Z serca 
dziękuję za zaproszenie na te uroczystości, gratuluję 
sprawnej i dobrej organizacji przeżywanego jubile-
uszu, życząc wszystkim wyznawcom tego Kościoła, 
dalszego dobrego kształtowania ducha wiary, na 
płaszczyźnie Śląska Cieszyńskiego i na naszym tere-
nie. 
      Należy przypomnieć, że Sejmik Województwa Ślą-
skiego ogłosił Rok 2017, Rokiem Reformacji w Woje-
wództwie Śląskim.  
SPOTKANIE Z WICEMINISTREM  
STANISŁAWEM SZWEDEM 
      13. lutego miałem możliwość spotkania z sekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Stanisławem Szwedem, mieszkańcem na-
szej gminy. 
- Zwróciłem się do Pana ministra z prośbą o pomoc w 
sprawie budowy pełnego węzła komunikacyjnego na 
wysokości Świętoszówki i Bielowicka, aby umożliwić 
zjazd z ekspresówki w kierunku Bielowicka, pojaz-
dom poruszającym się kierunku Cieszyna, jak również 
wjazd od strony Bielowicka w kierunku Cieszyna. To 
pozwoliłoby, stworzyć kolejny pełny węzeł komuni-
kacji z byłej drogi S1 w kierunku naszej gminy, co 
miałoby duży wpływ na dalszą atrakcyjność gminy 
Jasienica, lepszą komunikację i na pewno rozładowa-
nie ruchu na starej krzyżówce i skrzyżowaniu koło 
Urzędu Gminy Jasienica. 
- Również zwróciłem się z prośbą o pomoc w rozwią-

zaniu problemu komunikacji, który dzisiaj dotyka nas 
na granicy Bielska i Jasienicy, gdzie usytuowane są 
tereny przemysłowe przy drodze ekspresowej, (byłej 
drodze S)1 po stronie miasta Bielska-Białej. Tu ko-
munikacja, odbywa się po drogach lokalnych w Mię-
dzyrzeczu i Mazańcowicach, gdzie dojeżdżający do 
pracy omijając korki, korzystają z przejazdu naszymi 
drogami osiedlowymi, bardzo wąskimi, niekiedy sze-
rokości 2,80 metra, gdzie nie ma poboczy, nie ma mi-
janek, załamywane są przepusty, rozjeżdżane pobo-
cza. Stwarza to zagrożenie dla ruchu pieszego po na-
szych osiedlach. Zwróciłem się z prośbą, aby rozwa-
żyć możliwość wybudowania wiaduktu, bezpośrednio 
z terenów przemysłowych miasta Bielska-Białej, na 
węzeł koło Auchan. Była by to najlepsza forma ko-
munikacji z terenów przemysłowych miasta Bielska-
Białej i włączenia się na drogę ekspresową. 
- Również zwróciłem się z prośbą odnośnie rozwiąza-
nia emisji hałasu na wysokości Międzyrzecza, jadąc 
od węzła Wapienica w kierunku Jasienicy po prawej 
stronie, aby ten kawałek brakujących ekranów został 
wybudowany i aby zamieszkujący tam, nie mieli 
utrudnień związanych z hałasem, gdyż kawałek za-
gajnika, który ma nasadzenia w większości drzew li-
ściastych, w okresie jesieni i zimy nie zabezpiecza 
mieszkańców od hałasu. Natomiast ekrany spowodują 
lepszy komfort życia w tym rejonie. Jeżeli będzie taka 
możliwość, prosiłem by Pan poseł wyraził wolę po-
chylenia się nad tymi problemami i z tytułu piastowa-
nej funkcji i urzędu, pomógł w realizacji tych zadań, 
za co z całego serca dziękuję i myślę, że te sprawy 
omówione, będą miały możliwość realizacji. 
SPOTKANIE Z PREZYDENTEM  
BIELSKA-BIAŁEJ 
     13. lutego starosta bielski Andrzej Płonka, zaprosił 
wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego na spotka-
nie z prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem 
- przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powia-
tów. Celem spotkania było omówienie sytuacji samo-
rządów w obecnych realiach państwowych, jak rów-
nież wprowadzenia wstecz kadencyjności wójtów, 
burmistrzów oraz omówienie uczestnictwa gmin po-
wiatu bielskiego w Śląskim Związku Gmin i Powia-
tów. Spotkanie bardzo owocne, gdyż na tej płaszczyź-
nie omówiliśmy współpracę miasta Bielska-Białej      
z gminami powiatu bielskiego, w zależności od od-
działywania i lokalizacji danej gminy w stosunku do 
miasta. Czy to komunikacji kołowej, czy do dzisiaj 
nierozwiązanego problemu linii kolejowej Bielsko - 
Cieszyn. Komunikacja drogowa, natężenie  
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ruchu na poszczególnych odcinkach, była przedmio-
tem naszego spotkania. Podjęto decyzję, aby takie 
spotkania organizować w przyszłości, by dzielić się 
wzajemnie swoimi uwagami i spostrzeżeniami dla do-
bra naszego regionu.  
KONTAKTY TRANSGRANICZNE 
     14. lutego gościł w Jasienicy starosta Jasienicy 
Orawskiej ze Słowacji Karol Grenek, który zapropo-
nował nam współpracę w pozyskiwaniu grantów        
z programu Polsko - Słowackiego, abyśmy również 
uczestniczyli w tym zakresie. Następne spotkania bę-
dą miały charakter konsultacyjny związany z możli-
wością napisania wspólnego projektu w celu pozyska-
nia grantów z mikroprojektów skierowanych na roz-
wój pogranicza polsko - słowackiego. Nadmienić na-
leży, że z Jasienicą Orawską współpracujemy od kilku 
lat, ale dotychczas nie pisaliśmy wspólnych grantów.  
ZEBRANIE SPÓŁKI WODNEJ 
      15. lutego odbyło się Walne Zebranie Spółki 
Wodnej, na które zostałem zaproszony. Podsumowa-
no działalność minionego roku i nakreślono możliwo-
ści dalszego funkcjonowania i pracy w tym zakresie. 
Wybrano delegatów na zjazd powiatowy Spółki Wod-
nej Jasienica-Jaworze. Tu trzeba nadmienić, że spółka 
ta nie jest podporządkowana gminie lecz strukturalnie 
podporządkowana jest administracyjnie Rejonowemu 
Zarządowi Spółek Wodnych w Bielsku-Białej 
WIZYTA W MINISTERSTWIE SPORTU I TU-
RYSTYKI 
      20. lutego byłem w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki RP, by rozmawiać o możliwości dofinansowania 
do zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Rudzicy. Jesz-
cze w bieżącym roku chcemy rozpocząć budowę za-
plecza sportowo-rekreacyjnego, służącego również 
osobom niepełnosprawnym, w tym również dla Da-
miana Iskrzyckiego, który jest mistrzem Polski w 
bocci. Jest to dyscyplina paraolimpijska. Sportowiec 
ten reprezentuje nasz kraj na mistrzostwach Europy. 
      Zakres tych prac sięga 1,9 mln. zł. Staram się więc 
o 50% dofinansowanie z ministerstwa sportu. Jeżeli 
zostaniemy ocenieni pozytywnie, to nasz grant uzyska 
takie dofinansowanie, co wpłynie na szybsze ukoń-
czenie tej inwestycji. 
ZEBRANIE WIEJSKIE W MAZAŃCOWICACH 
      21. lutego, w Mazańcowicach, odbyło się zebranie 
wiejskie. Sołtys Wojciech Zawada złożył rezygnację  
z piastowanej funkcji, gdyż praca którą wykonuje, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie pozwala 
łączyć tych dwóch funkcji. Z płaszczyzny gminy         
i samorządu serdecznie dziękuję panu sołtysowi, za 
pełnienie funkcji sołtysa przez ostatnie dwa lata, za 
podejmowane inicjatywy i działania na płaszczyźnie 
sołectwa Mazańcowice. 
Nowemu sołtysowi Panu Janowi Zawadzie gratuluję 
wyboru i życzę dobrego sołtysowania, dobrej pracy, 

zaangażowania i przyjaznych ludzi do współpracy, na 
rzecz lokalnej społeczności. 
      Zebraniu sołeckiemu przewodniczył Pan Franci-
szek Handzel, za co bardzo serdecznie dziękuję. 
Dziękuję również mieszkańcom, za merytoryczny 
przebieg dyskusji, konstruktywną formę komunikacji  
i dialogu oraz bardzo dobrą atmosferę 
SPOTKANIE Z DYREKTOREM ENERGETYKI 
      27. lutego spotkałem się z kierownikiem  bielskie-
go oddziału energetyki Panem Grzegorzen Irauth 
i Łukaszem Zimnochem - rzecznikiem firmy TAU-
RON województwa śląskiego i dolnośląskiego. Tema-
tem było omówienie kwestii związanych z dostarcze-
niem następnej mocy energetycznej, która jest po-
trzebna dla dalszego zagospodarowania strefy. Tutaj 
zapewnił mnie, że będzie to realizowane, aby tereny, 
które zostały przekwalifikowane w studium zagospo-
darowania przestrzennego mogły być w przyszłości 
uzbrojone energią potrzebną do zagospodarowania te-
go terenu. Również dyrektorzy zwrócili uwagę, aby 
mieszkańcy, którzy mają na swoich posesjach linie 
średniego i wysokiego napięcia, nie sadzili drzew pod 
tymi liniami, a jeżeli już te drzewa rosną, zgłaszali       
i umożliwiali  przycięcie tych drzew,  by zapobiec po-
rażeniom prądem elektrycznym. 
POWOŁANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA PO-
LICJI W JASIENICY 
      Pierwszego marca na stanowisko Zastępcy Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Jasienicy został uro-
czyście wprowadzony nadkom. Mariusz Mrożek, peł-
niący poprzednio funkcję vice-komendanta w komisa-
riacie w Kobiernicach. Gratuluję i życzę owocnej 
służby na naszym terenie. 
SPRAWY GOSPODARCZE 
      Czynimy przygotowania do budowy parkingu - 
placu manewrowego, usytuowanego przy ulicy Ko-
ścielnej i Rodzinnej w Jasienicy. Koszt budowy wy-
niesie około 240 tys. zł. Czas wykonania do 31. maja 
br. W ten sposób rozwiąże się problem parkowania w 
okresie świąt i nabożeństw. Dotychczasowe tereny 
parkingowe okazały się zbyt małe i dochodziło często 
do kolizji. Parkowane pojazdy blokowały często do-
jazdy do posesji, co mogło utrudniać akcje ratownicze 
w przypadkach zagrożeń Wcześniej na ten cel zakupi-
liśmy grunt o pow. 10 arów, wykonaliśmy projekt, 
dokumentację, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, 
jesteśmy po postępowaniu przetargowym i ruszymy   
z budową w tym miesiącu.  
SŁONECZNA GMINA JASIENICA 
       Przygotowujemy się do uruchomienia dużego 
programu „Słoneczna Gmina Jasienica”.  
 Myślimy o dofinansowaniu  inwestycji związanych   
z instalacją paneli fotowoltaicznych na posesjach 
prywatnych. Chcemy pozyskać grant w tym zakresie 
na łączną wartość      
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2 miliony 800 tys. złotych, aby w granicach 110. bu-
dynków, których właściciele byliby zainteresowani, 
dać możliwość budowy paneli fotowoltaicznych do 
wartości 25 tys. złotych na każdą posesję. Szacujemy, 
że dofinansowanie w kosztach kwalifikowanych by-
łoby w granicach 60 %. W tym zakresie zorganizuje-
my konsultacje dla mieszkańców, poprosimy o skła-
danie deklaracji, by móc później przyjmować wnioski    
i aplikować o dofinansowanie w zależności od ilości 
chętnych. Panele fotowoltaiczne to urządzenia, które 
będą produkowały prąd. Chcielibyśmy, aby ten prąd 
w okresie lata był produkowany według ilości paneli, 
by mieszkańcy mogli korzystać z tego prądu nie tylko 
w okresie lata, ale  i zimy, aby były zainstalowane 
liczniki dwukierunkowe, zapewniające rozliczenia      
z energetyką, po zbilansowaniu wyprowadzenia          
i wprowadzenia prądu z sieci i do sieci. Więcej infor-
macji na stronie www.jasienica.pl .  
BUDOWA DRÓG 
       Jesteśmy w trakcie przygotowywania całej doku-
mentacji na budowę dróg, jak również nowych dywa-
ników asfaltowych. Zebraliśmy informacje z poszcze-
gólnych sołectw. Obecnie trwa przygotowanie doku-
mentacji i do ogłoszenia przetargu na te prace. 
 
BUDOWA I ROZBUDOWA    
       Jesteśmy również w trakcie pisania wniosku na 
budowę i rozbudowę OSP w Mazańcowicach jak 
również przygotowania dokumentacji na budowę 
ośrodka zdrowia w Mazańcowicach, w cyklu dwulet-

nim.  
       Chcemy także rozpocząć proces rozbudowy 
obiektu OSP Grodziec, aby dostosować go dla potrzeb 
sołectwa i możliwości dobudowania pierwszego pię-
tra, co umożliwi nam stworzenie sali do spotkań         
z mieszkańcami, gdyż obecnie takowej nie posiadamy 
w tym sołectwie. 
 KOREKTA BUDŻETU 

Również jesteśmy w trakcie korekty budżetu, by 
poszukać pieniędzy na rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej w Międzyrzeczu, gdyż po wprowadzeniu reformy 
oświaty proces, który odbył się na płaszczyźnie kraju 
wymaga dostosowania lokali na płaszczyźnie gminy, 
na co obecnie nie otrzymaliśmy dofinansowania. Na-
tomiast te koszty, w zależności od wykonanej doku-
mentacji będą po stronie gminy. Nie znamy jeszcze 
tych wartości, które rozstrzygnie przetarg na te po-
trzeby. Również na płaszczyźnie pozostałych sołectw, 
chcemy rozpocząć wdrażanie uchwały budżetowej 
odnośnie zapisów, które się znalazły w uchwale bu-
dżetowej, to będzie realizowane na bieżąco. 

PODZIĘKOWANIA          
        Dziękuję kolejnym jednostkom OSP działają-

cym na terenie gminy, za odbyte zebrania sprawoz-
dawcze, które mają miejsce w okresie wiosny. Dzię-
kuję za zaangażowanie druhów, za dobrą pracę na 
rzecz lokalnych społeczności, zarówno administracyj-
ną jak i operacyjną w jednostkach jak i wszystkich 
sekcjach na terenie gminy Jasienica. Z satysfakcją 
możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z ludzi, któ-
rzy dbają o nasze bezpieczeństwo i wykonują zadania 
z wielkim zaangażowaniem i nie biorą za to wynagro-
dzenia. 

Dziękuję za relacje 
R. Bożko 

 

„MISTERIUM ŚWIATŁA” 
   22 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Rudolfa 
Gila w Świętoszówce społeczność szkolna oraz ich ro-
dziny i znajomi  w niecodzienny sposób świętowali 
ostatki. Tego dnia odbyło się widowisko artystyczne pt. 
„Misterium światła” . Był to pokaz laserowy przygoto-
wany przez księdza Bogdana Leśniaka z parafii NMP 
Królowej Polski z Chełmka.  
Najmłodszym widzom najbardziej podobały się se-
kwencje ruchomych obrazów tworzących film animo-
wany przenikających się kształtów i kolorów, a tym 
starszym efekty przestrzenne.  
W trakcie 60-minutowego spektaklu uczestnicy zoba-
czyli 123 efekty świetlne, 6 mln przenikających się ko-
lorów, a temu wszystkiemu towarzyszyła nastrojowa 
muzyka.  
Pragniemy podziękować księdzu Bogdanowi Leśnia-
kowi za bezpłatny spektakl laserowy, który przeniósł 
widownię w magiczny, kolorowy świat i dostarczył tak 
wielu pięknych wrażeń. 

Teresa Żydek 
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UROCZYSTY KONCERT BIG BANDU 
Już po raz siedemnasty dla swych 

wiernych fanów i publiczności zagrał 
jasienicki Big Band pod dyrekcją Sta-
nisława Urbana.  

Koncert w niedzielę 19 lutego na 
sali widowiskowej kompleksu kultu-
ralno-sportowego „Drzewiarz” zgro-
madził rzeszę fanów zespołu.  
– Kolejny raz możemy się spotkać i po-
słuchać muzyki zespołu, który powstał 
dzięki pasji wielu ludzi. Młodzież i tro-
chę już starsza młodzież rozwijają 
swoje muzyczne talenty, zarażając pa-
sją kolejne roczniki, dzieląc się z nami 
swoimi zdolnościami – mówił wójt Ja-
nusz Pierzyna. Pogratulował też Stani-
sławowi Urbanowi, założycielowi i 
kierownikowi gimnazjalnego zespołu, 
który potrafił zgromadzić wokół siebie 
grupę utalentowanej młodzieży. Podziękował również za wszystkie koncerty, jakie Big Band zagrał w ostatnim 
czasie dla słuchaczy z gminy Jasienica.  
Podczas koncertu jak zwykle sympatycy zespołu otrzymali imponującą dawkę wspomnień i muzycznych do-
znań. Tego wieczoru nie zabrakło kompozycji, nawiązujących do kultury muzycznej Ameryki Północnej, Euro-
py oraz naszej rodzimej, takich jak „Marcy, Marcy”, „Gonna Fly Now”, „Jive At Five”, „Star Wars”, „Zimny 
drań”, „Biały śnieg”, „Niedziela będzie dla nas”, „Dziwny jest ten świat”, „Hungarian Dance”, „James 
Bond”, „Wspomnienie”, „Grająca szafa”, „My Way”.  
Brawom nie było końca, szczególnym aplauzem nagrodzono wokalistów i artystów grających solówki na in-
strumentach. Kilkukrotnie podczas koncertu zespół otrzymał owacje na stojąco.  
Grupa została założona przy jasienickim Gimnazjum, a jej członkowie to muzycy amatorzy, a także absolwenci 
gimnazjum, którzy przed laty współtworzyli zespół i dziś dalej w nim grają.  

www.jasienica.pl 

 
W naszym wielkim świecie  
Cierpi istot wiele 
Serce bardzo krwawi  
Gdy to przyjaciele” 

ZAPROSZENIE 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej  

„RAZEM DLA DZIECI” 
Akcja odbędzie się 23.04.2017 (niedziela) o godz.1400  przy  remizie OSP Iłownica. Jej nadrzędnym celem jest 
pomoc i wsparcie  niepełnosprawnych dzieci i dorosłych zamieszkujących trzy miejscowości naszej gminy: 
Iłownicę, Landek  i Rudzicę. 
W ramach akcji planujemy szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak  i dorosłych. Będzie to wydarzenie  o charakte-
rze edukacyjnym i rozrywkowym. Planuje się również przeprowadzenie zbiórki publicznej. 
Warto wspomóc tę akcję, gdyż pokazujemy wtedy naszą postawą, że nie jesteśmy obojętni na cudze problemy. 

CEL JEST SZCZYTNY,  
GDYŻ MOŻEMY CHOĆ TROCHĘ ZMIENIĆ CZYJEŚ ŻYCIE. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Jasienica. 
ZAPRASZAMY!!! 

ORGANIZATORZY: LUDZIE DOBREJ WOLI 

 
Szczegóły w następnym numerze i  na plakatach 
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I KONKURS NA PLAKAT REKLAMOWY  

POD HASŁEM „USKRZYDLIĆ KSIĄŻKĘ” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy ogłasza Konkurs na plakat reklamowy pod 

hasłem „Uskrzydlić książkę”. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dzieci 
i młodzież - uczniów klas 3-6 ze Szkoły Podstawowej. Mam nadzieję, że wiele młodych osób podejmie wyzwa-
nie i w ten sposób zachęci swoich rówieśników do przeczytania ciekawej książki. Zaś sam konkurs przysłuży się 
popularyzacji książki dziecięcej i młodzieżowej oraz promocji czytelnictwa i dostarczy dzieciom, młodzieży i 
nauczycielom nowych doświadczeń oraz  wrażeń artystycznych.  

Zapraszam do zapoznania się z szczegółami i regulaminem konkursu.  

Regulamin konkursu  

ORGANIZATOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy 
 CELE: 
 1. Popularyzacja książki dziecięcej i młodzieżowej oraz promocja czytelnic-
twa.  
2. Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni. 
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się słowem. 
4. Kształcenie umiejętności tworzenia plakatu jako sposobu komunikacji ma-
sowej.  
5. Kształcenie umiejętności wykorzystania technik plastycznych oraz kompute-
ra do zaprojektowania plakatu reklamowego.  
UCZESTNICY: 
 - uczniowie klas III – VI Szkół Podstawowych  
FORMA I TEMAT:  
– plakat* reklamowy dowolnie wybranej książki dziecięcej lub młodzieżowej 
 – FORMAT PLAKATU A4 
* Plakat to graficzne przedstawienie danego tematu. Przemawia do odbiorcy 
poprzez obraz, którego uzupełnieniem jest słowa (jasne w odbiorze, zwięzłe i 
zapadające w pamięć). Każdy uczestnik MOŻE (ale nie musi!) wykorzystać w 
swojej pracy konkursowej tylko jeden dowolny, niewielkich rozmiarów, gotowy 
obraz, związany z reklamowaną książką (np. okładkę książki). POZOSTAŁE 
ELEMENTY GRAFICZNE MUSZĄ BYĆ WYKONANE SAMODZIELNIE, WE-
DŁUG WŁASNEGO POMYSŁU.  
TECHNIKA WYKONANIA: 
– dowolna technika plastyczna zeskanowana do formatu JPG lub PDF 
- dowolny program komputerowy 
 ZASADY KONKURSU: 
 1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną prace konkursową. (Szkoła 
może nadesłać dowolną ilość plakatów)  
2. Plakat powinien być wykonany indywidualnie, a jeśli zostanie wykonany 
grupowo to należy to zaznaczyć. 
3. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić komputerowo wypełnioną kartę     
z następującymi danymi: a) imię i nazwisko, klasa i dokładny adres szkoły (nr 
tel., e-mail), 
 b) imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwa wydawnic-
twa, miejsce i rok wydania, 
 c) nazwy programów komputerowych, przy pomocy których plakat został wy-
konany,  
d) imię i nazwisko, e-mail nauczyciela (lub innej osoby), pod kierunkiem które-
go praca została wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie. 
 e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrze-
by związane z przeprowadzeniem Konkursu.  
4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane 
przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą 
chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 
5. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez Organizatora.  
6. Plakaty zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:  
• klasy III-IV  
• klasy V-VI 
7. Prace z błędami ortograficznymi nie będą podlegały ocenie (zostaną zdys-
kwalifikowane!).  
8. Komisja będzie brała pod uwagę:  
a) czy praca została wykonana zgodnie z regulaminem konkursu 
 b) poprawność formy plakatu 
c) hasło reklamowe  
d) poprawność językową treści słownych  

e) oryginalność i estetykę pracy  
9. Zgłoszenie plakatu do Konkursu jest równoznaczne 
z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezento-
wanie zgłoszonych prac w siedzibie Organizatora oraz 
na stronach internetowych, facebooku i gablocie nale-
żących do Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu. 
10. Najlepsze plakaty znajdą się na wystawie podsu-
mowującej konkurs oraz stronie internetowej i facebo-
oku Organizatora.  Autorzy tych prac otrzymają dy-
plomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie – podzię-
kowania. 
 11. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie po-
zostaną własnością Organizatora. 
  
TERMINY: 
• Wydrukowane i zabezpieczone przed zniszczeniem 

(zginaniem) prace należy dostarczyć do 21 kwietnia 
2017 r. do  Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieni-
cy, 43-385 Jasienica 300.  

• Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w maju 
2017 roku w Tygodniu Bibliotek. 

• O terminie uroczystości osoby nagrodzone oraz ich 
opiekunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. 
Wyniki Konkursu zostaną też opublikowane na stro-
nie internetowej biblioteki i fb. 

Magdalena Waliczek  
Dyrektor GBP w Jasienicy 
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Z   G Ó R K I … 
Dru ga  Japo n i a  

 
Pewien nasz   prezydent, przed wieloma laty, za-

powiedział oficjalnie, że Polska będzie drugą Japonią. 
Zapowiedział też zresztą, że złodziei puści w skarpet-
kach, że każdemu da po sto milionów i jeszcze parę 
innych zapowiedzi zapowiedział. Ale jak to zapowie-
dzi, szczególnie w ustach polityków, rzadko kiedy się 
materializują. Ale owa zapowiedź, o tej drugiej Japo-
nii, właśnie się realizuje, i to na naszych oczach, za 
naszego grzesznego żywota! 
 Świadczy  to o tym, że wizje proroków, a czasem 
nawet polityków, nie są znowu takie debilne, jakby się 
wydawało na pierwszy  i drugi, i trzeci  rzut oka. 
Choć na przykład „dobra zmiana” okazała się fatalną, 
choćby tylko dla drzew, bowiem idiotyczna uchwała, 
uchwalona naprędce, i to nie w tej Sali co trzeba (choć 
tym razem nie nocą, ale co z tego) sprawiła, że tysiące 
drzew i to rosnących tam, gdzie są najbardziej po-
trzebne, zniknęły z powierzchni miast, miasteczek      
i wsi, i jeszcze do teraz słychać mechaniczny chichot 
pił nad głupotą i krótkowzrocznością ludzi, którzy zo-
stali wybrani po to, by dbać o nasze wspólne dobro,   
a podcinają (najdosłowniej!) gałęzie na których - jesz-
cze – siedzą… 
 Ale znowu żegluję w niebezpieczne rejony, zno-
wu mnie język swędzi, pióro się wierci i wypisuje to, 
co nie trzeba, to co niepoprawne politycznie, ale za to 
poprawne moralnie, co może zdenerwować zacietrze-
wionych obywateli państwa dwóch wrogich sobie 
plemion, którzy wprawdzie mają wspólne korzenie,    
a nawet wspólną wiarę, ale już w nie-prawdzie i w 
fałszu, różnią się i to nie pięknie, ale całkiem brzydko 
i skoczyli by sobie do gardeł, i pozagryzali się na 
śmierć, ale wtedy (po raz drugi) nie przeżyli by tego, 
że już nie mogą się nienawidzić… 
 Tedy do meritum: staliśmy się drugą Japonią – 
najprawdziwiej i realnie! Stwierdzam to autorytatyw-
nie, przy zdrowych zmysłach, prosto z mózgu, który 
nie jest nawet przeżarty alkoholem. Bez nacisków 
władz, dobrowolnie i z pełną świadomością, że tym 

razem mam rację, i to świętą 
racje, w kraju nad Wisłą, 
gdzie nawet świętości są pro-
fanowane!  

Ogłaszam więc uroczy-
ście: jesteśmy drugą, a nawet 
trzecią i czwartą Japonią!  
Przynajmniej jeśli idzie o 
SMOG, który pięknie okrył i 
spowił smogowym płaszczem naszą piastowską zie-
mię, zawierającym wszelakie możliwe świństwa    z 
tablicy Mendelejewa, które po to by nam zatruwać,  i 
tak już zatrute, ciała i umysły… I owa radość z prze-
wodzenia, z doganiania świata, blednie, kurczy się      
i znika, a w jej miejscu pojawia się strach, czy uda 
nam się przeżyć w gustownych maseczkach na mord-
kach, z płucami wyglądającymi jak samochodowe fil-
try po wieloletniej eksploatacji, w towarzystwie aler-
gii, zmian skórnych i podskórnych, dobrotliwych        
i złośliwych, jak te felietony pisane żółcią i wrażliwo-
ścią, jak ów nieszczęsny smog, do którego i my do-
kładamy (w piecach) paląc różniste  najgorsze muły i 
floty (co są odznaką naszej głupoty) i tym podobne 
plugastwa. Piszę to z żalem, bom sam pełen winy, bo 
jeszcze do ubiegłego roku paliliśmy mułem, który 
zamula wszystko, bo zdało nam się, że to najtaniej, 
choć przecież chciało by się gazem, ale za drogo (na-
wet na trzeźwo). W tym roku po raz pierwszy zaszala-
łem, i kupiliśmy – jak Pan Bóg i świadomość ekolo-
giczne nakazała – porządny i drogi węgiel.         I oka-
zało się, że palenie węglem wcale nie jest droższe! 
Kto pali jeszcze mułem, to niech sam sprawdzi na 
własnym piecu, że węglem pali się czyściej, zdrowiej 
i przyjemniej, że aż  by się chciało, by sezon grzew-
czy trwał przez cały rok! 

 Kończę głupkowato i niepoważnie, choć pro-
blem arcypoważny, już nie na prozaiczne  życie i 
wiersz, ale na Życie i Śmierć – przez duże „Ż” i „Ś”… 

                                
    Juliusz Wątroba 

SUKCES SPORTOWY 
Zawodnik klubu UKS Olimp Mazańcowice Jakub Ga-

włowski, zdobył srebrny medal w skoku o tyczce na Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atlety-
ce w Toruniu.  
Jakub podczas zawodów, jakie odbywały się od 11 do 13 
lutego, pokonał poprzeczkę na wysokości 4m 20 cm, 
ustanawiając tym samym rekord życiowy. Naszą gminę 
reprezentowali zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Olimp Mazańcowice, specjalizujący się w skoku o 
tyczce: Dominika Świerkot, Jakub Gawłowski , Arkadiusz 
Ciesielski. Dominika Świerkot i Arkadiusz Ciesielski za-
jęli miejsca poza podium. Trenerem prowadzącym jest 
Piotr Krupiński.  

A. Krupińska  
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ISLANDIA – KRAINA OGNIA I 
LODU 

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują,  
czytają tylko jedną stronę” – św. Augustyn 

 
 Tę maksymę św. Augustyna stosuje w swoim 
życiu Jolanta Babiarczyk, która kolejną daleką podróż 
odbyła we wrześniu 2016 roku na Islandię. Swoimi 
wrażeniami z tej wyprawy, podzieliła się z czytelni-
kami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy,      
w czasie spotkania, które odbyło się dnia 25 stycznia 
2017 roku. Na tę wycieczkę, trwającą dziesięć dni pa-

ni Jola wybrała się z grupą przyjaciół         
i wypożyczonym samochodem, objechali 
wzdłuż wybrzeża wyspę drogą nr 1.  
 Islandia jest trzy razy mniejsza od 
Polski, zamieszkuje ją sto razy mniej ludzi, 
z których większość żyje w stolicy Rej-
kiawiku. Jak w wielu krajach europejskich, 
tak i tutaj, pracuje również wielu Polaków. 
Już w pierwszych dniach podróży pani Jo-
la zauważyła, że „cała Islandia się gotuje”, 
podziwiać tam można głównie piękną 
przyrodę: wulkany, gejzery, lodowce, 
wrzącą rzekę, pola siarkowe i parki naro-
dowe. Z architektury zaś, interesujące były 
skanseny. 
 Wycieczkowicze prawie codziennie 
korzystali z uroków kąpieli w gorących 
wodach, mieli też szczęście podziwiać nie-
zwykłe zjawisko jakim jest zorza polarna. 
Uczestnicy spotkania poznali kilka cieka-
wostek dotyczących wyspy, np. nie ma 
tam obowiązku rejestracji samochodów,     
a plaże mają kolor czarny. W czasie po-
dróży, najczęściej spotykanym zwierzę-
ciem były owce, których jest tam około 
600 tysięcy i pasą się same. Spotkać moż-
na tam także kuce islandzkie, a najbardziej 
charakterystyczne dla Islandii są maskonu-
ry, które przez trzy lata żyją na wodzie, 
potem wychodzą na ląd, gdzie znoszą jed-
no jajo. W krajobrazie Islandii uwagę 
zwraca brak drzew, a jeżeli występują, to 
osiągają maksymalną wysokość do 8 me-
trów. Piękna różnorodna przyroda islandz-
ka, mimo że oglądana tylko na ekranie, za-
chwyciła nas wszystkich.  
 Dziękujemy serdecznie pani Joli za 
podzielenie się z uczestnikami spotkania 
swoimi wrażeniami i zabranie nas na cie-
kawą „wycieczkę” po Islandii. 

 Życzymy też kolejnych wypraw           
i poznawania nowych zakątków świata. 
    

Maria Hareńczyk 

Sołtys wraz z mieszkańcami Wieszcząt  

składa serdeczne podziękowanie  

RSP Zwycięstwo w Jasienicy  na czele 
 z prezesem Panem Jerzym Czudkiem   

za ofiarowane ryby na spotkanie noworoczne 

mieszkańców. 
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TŁÓSTY CZWORTEK. 
Witóm piyknie. 
 

Stary Jura, kierego już downo miyndzy nami ni ma, a naharowoł sie w tym żywo-
byciu łogrómnie, łod poniedziałku do niedziele, tak prawił: 

- Chciołbych dożyć czasów, kie kożdy dziyń bydzie świynto, a miyndzy tym nie-
dziela. Łón nie doczakoł, ale jo ty jego słowa pamiyntóm i podziwejcie się, my takich 
czasów dożyli. Dyć  jak tak puszczymy radio, łoglóndómy telewizor, abo czytómy ga-
zete, to sie dowiadujymy, że dzisio je świynto golónki, dziyń rowera, papiyrosa, dziyń 
radija, pizzy. Jak bych tak chcioł wszystki ty dni a świynta wymiynić, to by tej gazety 
brakło. I tak mi sie zdo, że nie bydymy dłógo czakać, a bydzie jeszcze dziyń złodzieja, 
lómpa, niedbalca, lyniwca, łożralca i chachara. A jo wóm powiym, niech tych dni je 
wiela chce, ale my mómy swoji zwyczaje, ło kierych muszymy nie zapominać. Do ta-
kich należy tłósty czwortek.  Kie jyno tyn miynsopust sie kóńczy, mijo czas radości, błoznowanio i zaczyno sie 
post. Downi był to czas wyciszynio, spokoju i już żodyn nie błoznowoł, nie tańcowoł ani wesoło nie śpiywoł. 
Jadło sie skrómnie, żódnej masnoty na stole nie było, chyba że  przy ciynżkij robocie w polu, kiedy to gaździno 
cosi łomaszczónego dała. Nie widziało sie też, żeby ludzie w tym czasie chodzili w jaskrawym łoblyczu, chodzi-
li raczyj w ćmawych szatach.  

- Ja, ja jo sie tu rozgodoł ło poście, a móm przeca godać ło tym tłustym czwortku, kie ludzie jeszcze cosi ma-
snego zjedli. W tym dniu, ni mogło też braknąć kreplików (pączków). Wszyscy znali taki powiedzyni „jak ło-
statki to łostatki piyczcie kreple stare babki”. Ło tych kreplach już nasze babki pamiyntały na jesiyń kie warziły 
powidła i marmulade, kiere to do krepli sóm potrzebne. Musiały też mieć dobróm mónke, drożdże i spirytus, kie-
ry dowało sie do ciasta. Zaś jak zbijało sie świnie, trzeja było natopić sadła do smażynio krepli. Toteż nie dziwo-
ta, że w tłósty czwortek po chałpach wczas rano sie świyciło, dyć baby już zarobiały ciasto. Krepliki piykło się   
z dwóch, abo i trzoch kilo mónki, dyć trzeja też było poczynstować sómsiadów. W izbie musiało być ciepło, że-
by sie ciasto dobrze poruszało. Kie po chałpie zawóniało kreplami gaździno już myślała ło łobiedzie. Wlazowała 
na góre, ze szpyrczoka wycióngła kyns fajnej, wyndzónej szynki, kieróm piyknie łobmyła i wraziła do garca do 
warzynio. Potym naszkrobała   ziymnioków, uwarzyła dobrej kiszonej kapusty i jadło sie to wszystko razym. Zaś 
zupe ze szynki zakłócało sie śmietónkóm abo mlykym, jak tam kiery łuznoł i na stół dowało też ze ziymniokami. 
Jeszcze dzisio czujym tyn niepowtarzalny smak tłustego czwortku. Zaś po połedniu schodzili sie sómsiedzi, sia-
dali w kuchyni za stołym, na talerzu były kreple, a w gorku dobro herbata z Zielin. Naszeł sie też hneda dobry 
lyk na trowiyni - miodunka abo warzonka. Tóż na takim spotkaniu sómsiedzkim zaczynała sie godka: kie wiosna 
przydzie, co ka jeszcze trzeja naprawić kole chałpy, kaj komu trzeja pumóc  bo sóm został na stare roki a dziec-
ka we świycie, kieróm ławe na rzyce trzeja rychtować bo jóm woda podmyła. Było też ło polityce, ło wojnach    
i tak sie przy tej godce na dobre zećmiło. Taki czwortek dzisio by - dniym pónczka nazywali, ale my wiymy, że 
to je tłósty czwortek.  

J. N. Josiyniczanin   

Wszystkim, którzy w bardzo bolesnych dla nas chwilach po śmierci  
naszej ukochanej Żony, Mamy, Córki i Siostry 

ŚP. EWY SKRZYŃSKIEJ-TOMALA, 
długoletniego nauczyciela Gimnazjum w Jasienicy,  dzielili z nami smutek  i żal 

oraz okazali wiele serca i współczucia składamy najserdeczniejsze podziękowania 
oraz wyrazy wdzięczności za okazane wsparcie, modlitwy 

  i udział w liturgii pogrzebowej. 
Szczególne podziękowania kierujemy do Uczniów i Pracowników Gimna-

zjum za liczny udział w uroczystości i pomoc w zbieraniu datków, za które również 
serdecznie dziękujemy i zgodnie z wolą zmarłej, zostaną przekazane  

na cele charytatywne. 
                                     Pogrążona w żalu Rodzina 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 

Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom 

i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi szeroką działalność związaną z 
organizacją czasu wolnego mieszkańców.  

Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,  
w GOK i jego filiach można zapoznać się na stronie:  www.gokjasienica.pl  

CO ZA NAMI… 
W filii GOK w  Bierach odbył się pokaz taneczny koń-

czący sezon jesienno-zimowy w naszej placówce. Mogliśmy 
podziwiać młode tancerki        z grupy baletowej oraz występ 
zespołu tańca nowoczesnego Lemon pod przewodnictwem 
instruktor Natalii Waliczek, która samodzielnie opracowała 
całą choreografię, dobrała oprawę muzyczną i włożyła dużo 
serca w przygotowanie pokazu. Dzieci wspaniale sobie pora-
dziły, nie tylko na parkiecie, ale również wykonując sceno-
grafię do pokazu w czasie zajęć odbywających się w naszej 
filii. 

*** 
Dziecięcy Teatrzyk Muzyczny „Calineczka”, działający w 
Gminnym Ośrodku Kultury filii w Rudzicy wybrał, się z go-
ścinnym występem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogó-
rzu. Przedstawienie pt. „Zima w Krainie Smerfów”, bardzo 
się podobało zarówno Paniom mieszkającym w Domu Po-
mocy, jak i pracownikom. Mali aktorzy mocno się starali      
i wystąpili bardzo profesjonalnie. W nagrodę za piękne 
przedstawienie zostali poczęstowani wspaniałymi domowy-
mi pączkami. Taka wizyta sprawiła wiele radości występują-
cym i odbiorcom. Z nowym przedstawieniem już się zapo-
wiedzieliśmy i wrócimy. Pozdrawiamy serdecznie Dom 
Opieki Społecznej w Pogórzu 

*** 
W Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rudzicy, od paździer-
nika odbywają się zajęcia: Teatrzyku Muzycznego „Cali-
neczka”, Grupy Tanecznej „LEMON” oraz „ZUMBA 
KIDS”. W lutym przyszedł czas na podsumowanie tych za-
jęć. Dzieci wraz z instruktorkami przygotowywały pokazy 
artystyczne dla zaproszonych gości: rodziców, dziadków       
i znajomych. Grupa Teatralna, pod kierunkiem  Agnieszki 
Bronowskiej wystawiła przedstawienie pt.: „Zima w Krainie 
Smerfów”, a  Natalia Waliczek wraz z grupami tanecznymi 
przygotowała pokaz taneczny w stylu retro. Młodzi artyści 
przejęci występem wypadli znakomicie, a rodzice byli za-
chwyceni oglądając swoje pociechy na scenie. Wysiłek 
wkładany w systematyczne ćwiczenia przyniósł wspaniałe 
efekty.  

*** 
 10 lutego 2017 r.. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieni-
cy, odbyły się kolejne warsztaty DECOUPAGE SHABBY 
CHIC. Technika ta, polega na zdobieniu przedmiotów tak, 
by wyglądały na postarzałe, a zarazem wytworne. Nic więc 
dziwnego, iż potocznie nazywana jest „zaniedbanym luksu-
sem”. Tym razem panie 
ozdabiały drewniane wie-
szaki w kształcie domku. 
Efekty ich pracy wyszły 
bardzo imponująco. 

*** 
W Gminnym Ośrodku 
Kultury,  filia w Mazań-
cowicach, odbył się kon-
cert karnawałowy. W 
programie koncertu zna-
lazły się utwory operowe, 

operetkowe oraz musicalowe, w wykonaniu Joanny Korpieli-Jatkowskiej i jej 
podopiecznych. 
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XIII  GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA 

    
  22 lutego 2017 r.,  w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Grodźcu, odbył się  XIII Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej dla uczniów szkół pod-
stawowych naszej gminy. W turnieju uczestniczyły 
reprezentacje ze wszystkich ośmiu szkół podsta-
wowych. 
      Zawodników i ich opiekunów, powitała dyrek-
tor   ZSP w   Grodźcu  Jolanta Tomik, która ży-
czyła wszystkim,   nie tylko zwycięstwa, ale 
przede wszystkim  walki w imię zdrowej, sporto-
wej rywalizacji i wspaniałej zabawy. Uroczystego 
rozpoczęcia turnieju dokonał Patron Turnieju - 
Wójt  Gminy Janusz Pierzyna, który tradycyjnie 
już, wezwał na pojedynek bramkarzy poszczegól-
nych drużyn i próbował ich pokonać w serii rzutów 
karnych. 
Walka toczyła się w dwóch grupach:  
I grupa: Świętoszówka, Rudzica, Międzyrze-
cze, Iłownica  
II grupa: Jasienica, Grodziec, Wieszczęta, Ma-
zańcowice 
      Po rozegraniu 12 meczów w obu grupach      
(w systemie „każdy z każdym”), wyłoniono 4 naj-
lepsze drużyny (Rudzica, Jasienica, Międzyrzecze      
i Mazańcowice),  których zawodnicy  rozegrali  
walkę  o puchar i medale. Po kolejnych dwóch za-
ciętych  meczach, poznaliśmy zwycięzców  turnie-
ju.  Oto wyniki: 

• I miejsce:  ZSP Mazańcowice 
• II miejsce:  ZSP Międzyrzecze 
• III miejsce  ZSP Rudzica 

    Uroczystemu wręczeniu  pucharu , medali i dy-
plomów oraz nagród dla wszystkich uczestników 

zawodów, towarzyszyły gratulacje za wspaniałą sportową 
postawę. Dziękujemy wszystkim opiekunom za przygo-
towanie drużyn do turnieju i pomoc w sprawnym prze-
prowadzeniu zawodów.   
   Składamy gorące podziękowania Wójtowi  naszej gmi-
ny, za patronat nad turniejem i wsparcie finansowe, dzięki 
,któremu  udało się zorganizować zawody, ufundować 
puchar i nagrody, a także przygotować posiłek dla 
wszystkich uczestników turnieju.  

                          Organizator: Katarzyna Wałęzka 

PAPIROVE KRALOVSTVI W BRNIE 
W dniach 10 i  11.02.2017 odbył się konkurs modeli 

kartonowych Papirove Kralovstvi w Brnie. Modelarze     
z Czech, Słowacji i Polski, zaprezentowali ponad 400 
modeli. 
Modelarze z KM „Ikar”,  działającego przy mazańcowic-
kiej filii GOK Jasienica,  zdobyli wiele medali: 
• Tadeusz Duda,  zdobył złoty medal, za model kościoła 

Mariackiego w Krakowie oraz srebrny, medal za sa-
molot Ju-87. 

• Srebrny medal,  zdobył również Krzysztof Rajski, za 
samochód Star 20. 

• Brązowy medal,  zdobył Dariusz Furtak za czołg      
T-34/76. 
Tuż za podium uplasowali się: 

• Mirosław Krulik, modelem wyrzutni rakiet SCUD, 
• Michał Wojnar, modelem samolotu Hawker Typhoon. 

W tym samym konkursie, srebrny medal - za latarnię 
morską w Świnoujściu, zdobyła Emilia Bogacz, a brązowe medale, za szopkę świąteczną zdobyła Milena Majka 
i za model wozu strażackiego Faun 2500, zdobył Franciszek Ślusarczyk, modelarze z Domu Kultury w Wapieni-
cy. 

 www.jasienica.pl 



12  marzec  2017  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA -  Przedszkole w Świetoszówce 
Święto Babci i Dziadka, od lat wpisane jest       

w kalendarz uroczystości przedszkolnych, w naszej 
placówce. Jest to niezwykle wzruszający, pełen 
uśmiechów i radości dzień, zarówno dla dzieci jak   
i dla babć i dziadków. Uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka odbyła się 31 stycznia, w sali OSP 
w Świętoszówce. Licznie przybyli goście, zostali 
powitani przez wychowawców poszczególnych 
grup, a następnie zasiedli, przy specjalnie przygo-
towanych dla nich stołach. Nasze wspaniałe przed-
szkolaki zaprezentowały przygotowane specjalnie 
na tą okazję programy artystyczne, w których poka-
zały, swoją wielką miłość i szacunek dla babć   i 
dziadków. Wszyscy goście z dumą i łzami wzrusze-
nia patrzyli na swoje wnuczęta oraz  gorąco okla-
skiwali wszystkie występy. Następnie dzieci wrę-
czyły babciom i dziadkom, pięknie przy-gotowane 
upominki  i siedząc na ich kolanach, zajadały słodki poczęstunek. Na zakończenie uroczystości,          z inicjaty-
wy dziadków zebrano wolne datki, za które bardzo dziękujemy. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na po-
trzeby naszych przedszkolaków. Pragniemy również, złożyć gorące podziękowania rodzicom dzieci za pomoc w 
przygotowaniu uroczystości. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień na długo zostanie        w pamięci zarówno 
dzieci jak i naszych wspaniałych gości.  

   Nauczyciele z Przedszkola w Świętoszówce 

PROGRAMOWAĆ KAŻDY MOŻE! 
8 lutego kolejny rocznik szóstoklasistów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy wziął udział w 
warsztatach komputerowych, organizowanych przez 
wykładowców oraz studentów Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

Nasi podopieczni, uczestniczyli w zajęciach pro-
gramowania z Lego Mindstorms. Uczniowie najpierw 
budowali swoje roboty, a następnie programowali je na 
tabletach tak aby poruszały się w określonych kierun-
kach. Kolejne zajęcia poświęcone były nauce progra-
mowania w języku Scratch, w czasie których szóstokla-
siści tworzyli różne animacje oraz komponowali swoją 
własną muzykę. Uczniowie poznali również stworzoną 
do nauki programowania grę CodeCombat. Odwiedzili 
także serwerownię uczelni, dowiadując się sporo cieka-
wostek o tym miejscu, a w wolnych chwilach grali        
w kręgle na konsoli Xbox. Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów, otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Nauka programowania okazała się dla uczniów, świetną zabawą, która pozwoliła im odkrywać swoje talen-
ty i zainteresowania. 

Joanna Duława 

Z okazji 55 rocznicy ślubu 

Państwu Bernadecie i Józefowi  
Szczyrbowskim z Rudzicy 

W nagrodę zacnych czynów, Bóg dał Wam dożyć chwały, 

że nadszedł dzień wspaniały, w którym wśród córek, synów, 

święcicie Szmaragdowe Gody w miłości zawsze młodej. 

Niech szczęście Wam świeci, jak w pierwszy dzień wesela,  

Niech zdrowia Bóg udziela, modlą się wdzięczne dzieci! 

Niech w jak najdłuższe lata Bóg Wam pomyślność splata 

życzą 

dzieci, wnuki i prawnuki 
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KRWIODAWCY Z WIZYTĄ U BISKUPA 
W dniu 13 lutego 
delegacja Klubu 
Honorowych Daw-
ców Krwi im. Mak-
symiliana Kolbego z 
Jasienicy, udała się 
do kaplicy kurialnej 
diecezji bielsko - 
,żywieckiej na za-
proszenie ks. bisku-
pa. Na wspólną 
modlitwę przybyli 
także przedstawi-
ciele Klubów  HDK 
z Bielska, Kęt, Wi-
lamowic, Kobiernic, 
Jaworza i Łody-
gowic. Uroczystą 
mszę św. w intencji krwiodawców, odprawił ks. biskup Piotr 
Greger.  Podczas homilii podkreślił, że krew jest wyjąt- 
kowym, niepowtarzalnym darem, który można podarować 
drugiemu człowiekowi. Jest jedną z nielicznych substancji, 
której skład i bardzo ważne znaczenie dla człowieka jest 
doskonale znane, a jednak nie potrafimy jej wytworzyć w la-
boratorium. Zastąpić żadnym chemicznym zamiennikiem. 
Krew jest bezcenna, można ją tylko przekazać jako dar jed-
nego człowieka dla drugiego. Dar, który oddajemy bezintere-
sownie, dla  anonimowej osoby, aby jej pomóc, a nawet 
uratować życie, bez względu na jej pochodzenie, wiek, religię 
czy światopogląd.  
Nasz Klub HDK, działa w  gminie Jasienica już 13 lat. Co 
roku organizujemy zbiórki krwi i oddajemy dla 
potrzebujących. W 2016 roku, zorganizowaliśmy 24 akcje 
w 8 miejscowościach na terenie naszej gminy i poza nią. 
Zebraliśmy w nich prawie 255 litrów krwi, którą 
przekazaliśmy osobom potrzebującym, a szczególnie 
mieszkańcom naszej gminy. 
Zapraszamy wszystkich, którzy mogą, do udziału w naszych 
akcjach. 
Krew może oddać każda dorosła osoba w wieku 18-65 lat, 
która waży co najmniej 50 kg i jest zdrowa. Zapraszamy 
także do naszego Klubu HDK, na spotkania w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca na godz. 17.00,  do budynku obok Ośrodka 
Zdrowia w Jasienicy. 

„ Oddając krew - darujesz życie ”, śpieszysz z pomocą lu-
dziom chorym, ofiarom wypadków, dla których krew jest 
często jedynym i niezastąpionym lekiem. Bądź jednym z nas! 

M. Hawełek 
 

PRZYJDŹ*ZOBACZ*ZAPISZ SIĘ 

Serdecznie zapraszamy 
na 

Dzień Otwarty 
Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila  

w Świętoszówce, 
który odbędzie się 
11 marca 2017r. 

w godzinach  od 11.00 do 15.00. 

 

„Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd…” 

 
W programie: 
• występy artystyczne uczniów  

z okazji „Dnia Mamy i Taty”; 
KOSMICZNA PODRÓŻ  
„ODKRYJ WSZECHŚWIAT NA NOWO” 
• film „Podróż do Gwiazd”: 
� wirtualna podróż w Kosmos, 
� zdjęcia Kosmosu z największych te-

leskopów, 
� symulacje wybuchu gwiazd, 
� wizualizacje czarnych dziur, 
� Ziemia widziana ze stacji kosmicz-

nej, 
� Niezwykłe spotkanie z pasjonatami; 
• warsztaty astronomiczne: 
� obserwacja Słońca, 
� poznawanie powierzchni Księżyca, 
� prezentacja kolekcji meteorytów, 
� wyszukiwanie obiektów teleskopem, 
� nauka orientacji na niebie; 

• quiz o kosmosie. 
Uczniowie, Pracownicy oraz Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  im. Rudolfa Gila 
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WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO  –  WYBORCZE  
Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej TMR w Grodźcu 

 
 
 
 

W piątek, 24 lutego 2017 roku, w sali Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Grodźcu, 
odbyło się zebranie sprawozdawczo – wy-
borcze Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
TMR w Grodźcu. 
Koło nadal boryka się z brakiem własnej 
siedziby. Z konieczności więc większość 
spotkań członków, poza plenerowymi i tymi 
na zamku, które odbywają się dzięki gościn-
ności właściciela Michała Bożka, odbywa 
się w pomieszczeniach Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Grodźcu. 

Zebrani członkowie Koła wysłuchali 
sprawozdań Zarządu zarówno z  czterolet-
niej działalności jak również za ostatni 2016 
rok. Prezentacja multimedialna pozwoliła 
przypomnieć, gdzie byliśmy i co robiliśmy 
w minionej kadencji. Różnorodność 19 pre-
lekcji pozwoliła lepiej poznać postacie histo-
ryczne naszego regionu, w tym poetów, pi-
sarzy, żołnierzy, konstruktorów, sportow-
ców. Pięć zorganizowanych wycieczek 
przybliżyło ich uczestnikom piękno be-
skidzkich miasteczek i wsi, z ich zabytkami, 
miejscami pamięci, bogactwem przyrody. 
Dwa majowe koncerty poświęcone św. Ja-
nowi Pawłowi II oraz 1050- leciu chrztu 
polski zgromadziły w grodzieckim kościele 
p.w. św. Bartłomieja, wielu miłośników mu-
zyki organowej i chóralnej. Wśród imprez 
cyklicznych  zorganizowano Grodzieckie 
Biesiady, smażenie „jajecznicy” związane   
z Zielonymi Świątkami oraz bożonarodze-
niowe wigilijki.  
Koło ma na koncie trzy publikacje, wydane 
dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gmi-

ny w Jasienicy, w ramach otwartych konkursów: „Śpiewnik 
MZC w Grodźcu”, „Józef Bożek genialny wynalazca z Bierów  
w świetle wybranych materiałów”, „Historia szkolnictwa          
w Grodźcu”. 

W wyniku głosowań Zarząd uzyskał absolutorium i w prawie 
niezmienionym składzie rozpoczął kolejną, trzecią kadencję. 

W zebraniu uczestniczyli Prezes Zarządu Głównego MZC 
pani Marta Kawulok oraz Wiceprezes Bronisław Brudny, którzy 
wzięli udział w ukonstytuowaniu się Zarządu. 
Na ręce Pani Jolanty Tomik, Dyrektor ZSP w Grodźcu złożyli-
śmy serdeczne podziękowania za wzorową współpracę i udział 
młodzieży oraz grona pedagogicznego w przedsięwzięciach Ko-
ła. 

Serdeczne podziękowania, składamy Wójtowi Januszowi 
Pierzynie oraz Agnieszce Bronowskiej Dyrektor GOK za pomoc 
i wsparcie w realizacji zadań kola. 
Słodki poczęstunek zawdzięczamy tradycyjnie grodzieckiej pie-
karni BYRTEK M.K., której właściciele są także członkami na-
szego koła. 

Irena Skrzyżala 

 
 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEBADANIA GLEB 
Okręgowa Stacja Chemiczno-
Rolnicza w Gliwicach oferuje 
rolnikom w i działkowiczom 

usługi w zakresie:  
– badania gleb na odczyn i zasobność (makro- i mikro-
elementów) wraz z ustaleniem zalecanych dawek na-
wożenia i wapnowania 
– oznaczania skażenia gleb i roślin metalami ciężkimi  
– oznaczania zawartości azotanów w płodach rolnych  
– analizy ów mineralnych, organicznych, płodów rol-
nych i pasz gospodarskich.  
Opracowuje:  
– zalecenia nawozowe dla poszczególnych upraw, tak-
że ogrodniczych i warzywniczych 

– plany nawożenia  
– mapy odczynu i zasobności gleb w makro i mikro-
elementy.  
Prowadzi:  
– doradztwo nawozowe 
– szkolenia z zakresu nawożenia i wapnowania  
– badania na rzecz ochrony środowiska rolniczego.   
Dział Laboratoryjny posiada certyfikat akredytacyjny 
nr AB 798.  
Doradca: mgr inż. Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska, 
tel. 660 436 282 

www.jasienica.pl 
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WYPALANIE TRAW  JEST NIEBEZPIECZNE, NIEOPŁACALNE, 
SZKODLIWE I KARALNE! 

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bez-
pośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży 
pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych 
sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające 
z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, 
kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużyt-
ków rolnych.  
POŻARY NISZCZĄ PRZYRODĘ 
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu 
gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach 
ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z ja-
jeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez 
wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca 
bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuro-
patw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W po-
żarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgo-
wych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety 
ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, ba-
dylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejedno-
krotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się 
torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do uga-
szenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska 
na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często po-
żar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bez-
powrotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje 
się kilkadziesiąt lat. 
WYPALANIE TRAW WYJAŁAWIA ZIEMIĘ 
Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą 
zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień 
hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gni-
cia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną 
warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady 
te zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają roz-
kład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchni-
cy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może 
zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocz-
nie. W pożarach traw giną biedronki, zjadające mszy-
ce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny 
wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Płomienie 
i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje 

zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konse-
kwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka po-
trzebuje kilku lat na regenerację. 
ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI 
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy 
zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod 
kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w poża-
rach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. Inni 
tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydroż-
nych rowach oraz w pobliżu infrastruktury kolejowej 
to także zagrożenie dla kierowców i podróżnych. Co 
roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną 
groźnych kolizji drogowych. Może powodować także 
zatrucia. 
UTRATA DOPŁAT BEZPOŚREDNICH 
Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów do-
brej kultury rolnej". Rolnikowi, który nie przestrzega 
zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości 
wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli 
zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na któ-
rymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów, o ty-
le mogą być pomniejszone jednolita płatność obszaro-
wa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przej-
ściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności 
do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do po-
wierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowa-
tych drobnonasiennych, a także płatności rolnośrodo-
wiskowe (PROW 2007 - 2013), pomoc na zalesianie 
gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) oraz płatności  
z tytułu ONW. 
WYPALANIE TRAW TO PRZESTĘPSTWO 
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania 
wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na 
nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydroż-
nych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, 
a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego 
zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 
10 lat więzienia. 

Na podstawie www. mazowieckie.pl 

 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św.,  

złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka  

śp. Alojzego Brudny 

Podziękowania te składamy: Ks. proboszczowi Janowi Gustynowi, księżom wikarym, 
ks. Wojnarowi i wszystkim pozostałym księżom za odprawioną Mszę św., służbie ko-
ścielnej, organistom, wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, Wójtowi Gminy, Za-

rządowi OSP w Jasienicy, delegacjom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom  
żona i córki z rodzinami 
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PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

 Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wice-
wójt Krzysztof Wieczerzak w imieniu władz gminy Jasienica złożył 
wiązankę kwiatów na grobie plut. Edwarda Biesoka na cmentarzu 
w Mazańcowicach.  

Obchodzony od kilku lat Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych poświęcony jest żołnierzom antykomunistycznego i nie-

podległościowego podziemia. Przypomnijmy, że w jednym z takich 
oddziałów walczył po zakończeniu wojny plutonowy Edward Bie-
sok, pseudonim Edek. Urodził się w 1927 r. w Mazańcowicach,     
w czasie okupacji został usunięty ze szkoły za manifestacyjnie nie-
chętny stosunek do Niemców. Jego rodzice odmówili podpisania 
Volkslisty, w konsekwencji Edward w wieku 13 lat został wywiezio-
ny na roboty do Rzeszy. W Cottbus pracował przy żywicowaniu 
drzew, uciekł jednak i ukrywał się w rodzinnym domu. Po utworze-
niu PRL jesienią 1945 r. dołączył do oddziału legendarnego por. 
Henryka Flame „Bartka”. Na jego rozkaz w styczniu i lutym 1946 r. 
zorganizował własną ośmioosobową grupę bojową, która w marcu 
rozpoczęła działalność. W ciągu dwóch miesięcy partyzanci prze-
prowadzili kilkanaście akcji, przede wszystkim upominawczych      
w stosunku do aktywnych członków PPR oraz aprowizacyjnych. 
Plutonowy Edek zginął 13 maja 1946 r. podczas zwycięskiej dla 
partyzantów potyczki na Błatniej z grupą operacyjną MO z Kato-
wic. W 2013 r. szczątki Edwarda Biesoka zostały ekshumowane    
z mogiły żołnierskiej na Błatniej i złożone w grobie w Mazańcowi-
cach. Grób Edwarda Biesoka jest jednocześnie symboliczną mogi-
łą pięciu innych poległych żołnierzy jego oddziału. 

 www.jasienica.pl 

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

ul. Centralna 175 (OSP) 
Tel.: 604 601 370 

Zapraszamy:    900-1630    
         w soboty  900-1300 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe, bukiety ślubne, upomin-
ki, perfumy, wieńce i palmy pogrzebowe, znicze i wkłady,  

kwiaty sztuczne. 
STROJENIE KOŚCIOŁÓW 

 I SAL WESELNYCH     
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl Jesteśmy na facebooku. 
 

REKLAMA 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 

dywanów i wykładzin 

tapicerki meblowej  

i samochodowej 

tel. 694 168 920 

www.top-clean.net 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 

-RABAT 10% 
ZAPRASZAMY 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA" 
ZAPRASZA 

• Morze Bałtyckie / Niechorze. Pobyt 
rehabilitacyjno- wypoczynkowy.  

Termin: 24-30.06.2017 r. Koszt całkowity: 1150 

zł/os   

• Mazury/Giżycko - 3 dni i Morze Bałtyckie 
/Karwia - 6 dni. Termin: 21-29.08.2017 r. Koszt 

całkowity: 1350 zł/os  
Zapisy do końca marca 2017 r. przyjmuje: 

Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 692 405 825 
 

 

BIURO PODRÓŻY  „LIDIA”   ZAPRASZA 
• 22. 04.2017 r/ sobota/  Musical  „BULWAR ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA” . Koszt całkowity: 

87,00- 92,00 zł/osoby. Wyjazd o godz. 16.45 
• 6-7. 05.2017 r. / sobota/niedziela/ Zakopane i Bukowina Tatrzańska . Koszty ogólne : 220 zł/os  

Bilety wstępu we własnym zakresie.  
• 28.05.2017 r. Zabrze- Dzień Matki po Slonsku. Wyjazd o godz. 12.45. Koszt całkowity: 125 zł/os  
  
Zgłoszenia do końca marca  przyjmuje Lidia Sztwiorok   Tel. 33/8 152 916  lub 692 405 825  

 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 

Świadczymy usługi w zakresie księgowości 
dla firm i osób prywatnych. 

Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 
oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281 
www.ksiegowosc-eldoro.pl 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  

 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 
Usługi:  
wszystkie przeróbki � gręplowanie 
 wełny �czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne � z puchu � z pierza � do 
filcowania 
Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 

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

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 

 



REKLAMA 
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 900-1700 
sobota:                  800-1500 

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

 
JUŻ WKRÓTCE 

WIELKANOC  
W ofercie naszej kwiaciarni: 
� stroiki i kompozycje wiosenne 
� świece i serwetki wielkanocne 
oraz 
� wiosenne kwiaty cięte i doniczkowe 
� kwiaty cięte pojedyncze i bukiety 

Zapraszamy również do Salonu Cho-
inek Sztucznych  
E.A. WASZEK 

Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  
tel.:  603 604 333 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ M E T A L - M A X ”  

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

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  
ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 

świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 

(wywóz nieczystości ciekłych) 
na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł brutto za m3 
Tel. kontaktowy: 

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 

                  

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

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

 

 



Zacna jubilatka 

Nie sto, a dwieście lat Marcie Raszka, mieszkance    

 Roztropic, życzyli goście na jej 95 urodzinach. 

Szanownej jubilatce najserdeczniejsze życzenia,  

dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności  

składa 

Wójt Gminy Jasienica  Janusz Pierzyna 
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