
Gmina Jasienica w partnerstwie z Miastem Petřvald zrealizowała kolejny transgraniczny projekt finansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

W centralnym punkcie Gminy Jasienica, tuż przy Urzędzie Gminy Jasienica (w bezpośrednim sąsiedztwie 
węzła komunikacyjnego łączącego drogi powiatowe z transgraniczną drogą ekspresową S52) znajduje się do 
niedawna niezagospodarowany teren, na którym to Gmina Jasienica postanowiła założyć skwer poświęcony 
współpracy transgranicznej, partnerstwu (Jasienicy, Petřvaldu, Orlovej i Jasienicy Oravskiej) i Euroregionowi 
Śląsk Cieszyński. Na terenie tym do niedawna znajdowały się dzikie zadrzewienia, obecnie teren został upo-
rządkowany - dziko rosnąca roślinność została usunięta. W ramach działania rozebrano stare zniszczone 
chodniki, nasadzono kwiaty, krzewy i drzewa ozdobne, zbudowano nowe chodniki, umiejscowiono na skwe-
rze fontannę, oczyszczono i odnowiono ławki, posadowiono latarnie. Dzięki realizacji projektu w centrum 
Gminy powstało atrakcyjne, przyciągające przechodniów i  przejezdnych miejsce krótkiego odpoczynku. 
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WÓJT JANUSZ PIERZYNA PODSUMOWUJE 
PRACĘ W KOŃCZĄCEJ SIĘ KADENCJI 

Kończy się kaden-
cja 2014-2018. To czas 
podsumowań, czas we-
ryfikacji i wystawienia 
opinii przez mieszkań-
ców w sprawach za-
rządzania Gminą Ja-
sienica oraz jej prawi-
dłowego rozwoju. 

Każda kadencja 
niesie ze sobą oczeki-
wania oraz nowe wy-

zwania. Trzeba pamiętać, że dzieje się to w określonej 
sytuacji w całym kraju, w której nasza gmina jest jed-
nym z wielu podmiotów działań na rzecz mieszkań-
ców i ze swoich obowiązków musi się dobrze wywią-
zywać. Myślę, że po kolejnych czterech latach pracy, 
to, co udało się zrealizować w gminie Jasienica, jest 
wyraźnie dostrzegalne, i to na płaszczyźnie całego 
kraju. 

Czy jest to znaczące osiągnięcie, czy tylko normal-
ne, rutynowe działanie związane z rozwojem gminy 
Jasienica – należy pozostawić do oceny samych 
mieszkańców, którzy 21 października zadecydują przy 
urnie wyborczej, czy dobrze spełniliśmy swoje zada-
nie. 

PODZIĘKOWANIA DLA SPOŁECZNOŚCI GMINNEJ 
Ze swej strony chciałbym bardzo serdecznie po-

dziękować za ten czas, który mi było dane dotychczas 
spędzić w gminie Jasienica na stanowisku wójta. Był 
to kolejny okres wspaniałych chwil i doświadczeń, 
często również niepowtarzalnych emocji, które towa-
rzyszyły kolejnym działaniom, odmieniającym nasze 
najbliższe otoczenie. Światło dzienne ujrzały kolejne 
dzieła i projekty, jakie stawiają naszą gminę na całko-
wicie nowej pozycji w skali całej Polski w stosunku 
do tego, co było jeszcze 20 lat temu. 

Cały czas jesteśmy gminą, która zachowała charak-
ter wiejski, ale bardzo mocno stawiamy na rozwój. 
Powstają kolejne pomysły, realizujemy kolejne inicja-
tywy, co przyciąga do nas ludzi, którzy się wśród nas 
odnajdują. To osoby z potencjałem, z otwartymi umy-
słami. I to bardzo nas cieszy, bo każda społeczność 
jest bogata przede wszystkim nie swoją infrastrukturą, 
ale ludźmi, którzy ją tworzą. 

Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom za waszą inicjatywę. Dzięku-
ję za przedsiębiorczość i działalność w różnych sfe-
rach życia, tak w sektorze gospodarczym, ale również  
społecznym, w organizacjach funkcjonujących na na-
szym terenie. Za podejmowanie wszystkich licznych 
inicjatyw, jakie w tych mijających czterech latach było 
naprawdę bardzo wiele. 

Dziękuję wszystkim gościom, którzy w tym okre-
sie odwiedzili gminę Jasienica. Wizyty podnosiły nas 
na duchu i potwierdzały, że to, co robimy w tym miej-
scu, w tej części Polski, jest dobrze postrzegane w ca-
łym kraju. Dawało nam to satysfakcję, że wykonujemy 
dobrze swoją pracę, a nasza gmina rozwija się we wła-
ściwym kierunku. 

To, co dane nam było wspólnie stworzyć przez 
ostatnie cztery lata, na początku kadencji wcale nie 
wydawało się tak oczywiste do osiągnięcia. Dlatego 
bardzo serdecznie dziękuję całej Radzie Gminy za dia-
log, za podejmowane decyzje, za wzorcowy sposób, w 
jaki rozwiązywaliśmy wspólnie problemy. Dziękuję 
sołtysom i radom sołeckim za podejmowaną pracę we 
wszystkich 14 miejscowościach. Dziękuję również 
wszystkim licznym organizacjom, działającym w róż-
nych sferach naszego gminnego życia. Dziękuję jed-
nostkom organizacyjnym Gminy za dbałość o dobrą 
obsługę mieszkańców i dziękuję pracownikom Urzędu 
Gminy za wytrwałą pracę, za komunikację ze społe-
czeństwem, za dialog. Dziękuję zwłaszcza tym oso-
bom, które do tej wspólnej pracy na rzecz gminy Ja-
sienica dokładały jeszcze swoje serce. 

ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ GMINY 
Możemy określić naszą gminę jako bardzo mocno 

obywatelską, gdzie na różnych szczeblach we wszyst-
kich sołectwach w proces unowocześniania naszego 
otoczenia angażują się całe rzesze mieszkańców. 
Dzięki temu zaangażowaniu zdziałaliśmy wiele w 
dziedzinie budowy dróg, mostów, chodników, oświe-
tlenia ulicznego, placów parkingowych w centralnych 
miejscach naszych sołectw. Warto podkreślić, że jako 
gminna społeczność wspieraliśmy finansowo budowę 
ważnych dróg powiatowych w naszej gminie, także 
pomagaliśmy parafiom w ich zabiegach o zachowanie 
naszego dziedzictwa kulturowego i w odnawianiu za-
bytków. To zaangażowanie organizacji i stowarzyszeń 
było również widać podczas licznych imprez, organi-
zowanych w naszej gminie przez GOK, gdzie całe 
grupy włączały się w przygotowania i ich przeprowa-
dzenie. 

Chciałbym wskazać na działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych w naszej gminie. Druhowie ciągle 
podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu możemy 
czuć się bezpiecznie. 

Dla podniesienia ich możliwości udzielania szyb-
kiej pomocy inwestujemy w poprawę warunków ich 
służby, zakupujemy i pozyskujemy dodatkowy sprzęt i 
wozy bojowe. Wspieramy także Państwową Straż Po-
żarną oraz naszą Policję, udzielając dofinansowania do 
potrzebnego sprzętu. 
Gdy mówimy o bezpieczeństwie, trzeba wspomnieć o 
naszej gminnej służbie zdrowia. 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl, Redaktor naczelny Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, skład: 
Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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WÓJT JANUSZ PIERZYNA PODSUMOWUJE 
 PRACĘ W KOŃCZĄCEJ SIĘ KADENCJI 

Pomimo wielu trudności, jakie po drodze napoty-
kaliśmy, utrzymaliśmy Samodzielny Gminny ZOZ z 
jego ośrodkami zdrowia i  przychodniami. Co więcej, 
udało się go rozwinąć, przybyło sprzętu, specjali-
stycznych poradni, w porozumieniu z Pogotowiem Ra-
tunkowym doprowadziliśmy do uruchomienia nocnej i 
świątecznej opieki medycznej. Dzięki temu w nagłych 
wypadkach nasi mieszkańcy nie muszą oczekiwać na 
wizytę u lekarza w kilkugodzinnych kolejkach w 
SOR-ze w Bielsku. 

Mijające cztery lata były okresem bardzo inten-
sywnego inwestowania. Powstawały i rozwijały się 
obiekty użyteczności publicznej, m.in. ośrodek zdro-
wia i strażnica z częścią przeznaczoną dla całej spo-
łeczności w Mazańcowicach, strażnica z zapleczem w 
Grodźcu, czy też duży obiekt zaplecza sportowego w 
Rudzicy. Z mniejszych, ale ważnych dla sołeckich 
społeczności, inwestycji należy wymienić budowę i 
modernizację 24 placów zabaw, zazwyczaj wraz z si-
łowniami zewnętrznymi. 

Przeprowadziliśmy termomodernizację, m.in. szko-
ły w Świętoszówce, rozpoczynamy w kolejnych 6 
obiektach, tj. strażnicach w Rudzicy, Wieszczętach i 
Świętoszówce, filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ru-
dzicy i Bierach, szkole w Wieszczętach. To wszystko 
inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla dalsze-
go rozwoju społeczności obywatelskiej w naszych 
miejscowościach, a tym samym całej naszej gminy. 

POMYSŁY NA PRZYSZŁOŚĆ 
Cały czas pojawiają się kolejne pomysły, dotyczą-

ce budowy czy modernizacji kolejnych obiektów waż-
nych dla życia sołectw. Mam na myśli np. rozbudowę 
strażnicy w Jasienicy z jednoczesną przebudową wej-
ścia do Urzędu Gminy i pokonania barier komunika-
cyjnych z myślą o osobach niepełnosprawnych i star-
szych. Ostatnie lata były też okresem kreślenia wizji 
na dalszą przyszłość i z tą myślą zakupywaliśmy grunt 
w strategicznych miejscach sołectw, gdzie ma powstać 
przestrzeń, służąca całej naszej gminnej wspólnocie. 
Mają powstać place zabaw, drogi i parkingi, czy też 
tak ważne nowe rozwiązania komunikacyjne, np. w 
obrębie Urzędu Gminy. Łącznie zakupiliśmy blisko 
4,5 hektara gruntów za wartość 2,4 mln zł. 

Przeszliśmy jako gmina bardzo dużą reformę na-
szych finansów, związaną z pozyskiwaniem dodatko-
wych dochodów. Z dużej gminy, która miała ambicje, 
aby się wszechstronnie rozwijać, na co jednak miała 
ograniczone zasoby finansowe, stopniowo przeszliśmy 
na poziom gminy o bardzo dużym potencjale gospo-
darczym. Zawdzięczamy to zarówno pozyskanym 
środkom ze źródeł zewnętrznych, jak przede wszyst-
kim uruchomieniu Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Ekonomicznej, która znacząco wzmocniła nasz bu-
dżet. Widać to wyraźnie porównując wysokość budże-
tu z 2014 r. na poziomie 68 mln zł, z budżetem z paź-

dziernika 2018 r. o wysokości 126 mln zł. To pokazuje 
nasz potencjał gospodarczy. Nasze gminne obligacje 
mają wartość 31,5 mln zł, ale mamy też lokaty o war-
tości 23 mln zł. 

Mamy też świadomość, że cały czas w naszej gmi-
nie należy inwestować w rozwój oświaty. W ostatnich 
dwóch dziesięcioleciach zrobiliśmy wiele pod tym 
względem, doprowadziliśmy nasze placówki do wy-
sokiego poziomu, tak pod względem lokalowym, wy-
posażenia, czy organizacji. Niestety, wprowadzona 
szybko reforma oświaty kazała nam w krótkim czasie 
przemodelować sieć edukacyjną na terenie naszej 
gminy. A to wiąże się z dodatkowymi wielkimi kosz-
tami, związanymi z rozbudową kilku placówek. Nale-
ży to jednak przeprowadzić dla przyszłości naszej 
gminy, dla stworzenia dzieciom jak najlepszych wa-
runków do nauki. Z tego względu oprócz dużych in-
westycji każdego roku przeprowadzaliśmy remonty, 
unowocześnialiśmy i wyposażaliśmy sale lekcyjne we 
wszystkich placówkach. 

JASIENICKI KURORT ZAMKOWY 
Chcę podkreślić, że te podejmowane działania były 

możliwe dzięki stabilności, uzyskanej jako gmina po-
przez szeroki dialog społeczny. Wyraźne społeczne 
przyzwolenie, jakie przez cały ten okres nam udziela-
no, pozwoliło na podejmowanie ważnych decyzji, do-
tyczących dalszego rozwoju, również w dłuższej per-
spektywie. Należy tu wspomnieć, że podjęliśmy kroki 
w celu stworzenia pełnego węzła komunikacyjnego na 
wysokości Grodźca na drodze ekspresowej S 52, ale 
też zagospodarowania pod względem rekreacyjnym 
tego rejonu w zachodniej części naszej gminy. 

Będzie to uzupełnienie potrzeb, które coraz czę-
ściej są wypowiadane przez naszych mieszkańców. 
Rozwijamy się gospodarczo, wkrótce nasza strefa za-
pełni się nowymi przedsiębiorstwami, coraz lepiej ra-
dzą sobie podmioty gospodarcze na terenie naszej 
gminy, powstają też kolejne miejsca różnorodnych 
usług. Brakuje jednak miejsca do odpoczynku i rekre-
acji. Coraz więcej osób w zagonionym dniu codzien-
nym chciałoby mieć możliwość na skorzystanie z róż-
nych form rekreacji, pojeździć na ścieżkach rowero-
wych, pobiegać czy pospacerować na trasach pie-
szych, ścieżkach do nordic walking, skorzystać z prze-
jażdżki konnej. 

Dzisiaj takich możliwości nie ma zbyt wiele. Stwo-
rzenie Jasienickiego Kurortu Zamkowego i wpisanie 
do projektu rządowego, to kolejny krok milowy w dal-
szym rozwoju naszej gminy w perspektywie następ-
nych kilku i kilkunastu latach. Będzie się to wiązać ze 
wzrostem wartości gruntów, które nasze inwestycje 
wywołają. 

Notował: Mirosław Łukaszuk 

 

Dziękuję Państwu za każdy gest serdeczności, pomocy i pracy, którą wspólnie  
wykonaliśmy dla dobra następnego pokolenia. Za ten dotychczasowy czas,  
w którym było nam dane pracować, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. 
Życzę gminie Jasienica, aby następna kadencja przyniosła dalszy rozwój,  

dała poczucie bezpieczeństwa i wyniosła gminę na jeszcze wyższy poziom spełnienia 
oczekiwań mieszkańców. 

                                                                                         Wójt Gminy Jasienica 
                                                                              Janusz Pierzyna 
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ZJAZD DĘTYCH GWIAZD 

W niedzielę 16 września na terenie amfiteatru 
Drzewiarz w Jasienicy, odbył się koncert „Zjazd Dę-
tych Gwiazd”.  

Koncert był podsumowaniem  projektu pt. „Tygiel 
kulturowy – zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Ziemi Bielskiej” realizowanego przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Jasienicy. Projekt obejmował szereg 
działań zmierzających do zachowania i upowszechnia-
nia kulturowego bogactwa Podbeskidzia i Śląska Cie-
szyńskiego – stroju regionalnego oraz tradycji mu-
zycznych naszego regionu. W ramach projektu zostały 
uszyte stroje regionalne dla zespołu „Blach Kapela” 
oraz wydana płyta z nagraniami tej formacji, która 
działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. 
Podczas galowego koncertu na scenie wystąpiły Orkie-
stry Dęte z Jasienicy oraz Mazańcowic, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP z Ligoty,  Dechový Orchestr Ja-
blunkovanka (Czechy) oraz „Blach Kapela”. Zespoły 
zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami, wrę-
czonymi przez Wójta Gminy Janusza Pierzynę.   

Impreza była współfinansowana  ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 
2014-2020 w zakresie operacji pt. „Tygiel kulturowy - 
zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Bielskiej”.  

www.jasienica.pl 

 

DWA ZŁOTE MEDALE DAMIANA ISKRZYCKIEGO W BOCCII 
Damian Iskrzycki mieszkaniec Rudzicy zdobył 

dwa łote medale podczas BISFed 2018 Poznań 
Boccia Regional Open.  

Damian Iskrzycki z asystentami sportowymi 
Dariuszem Borowskim i Pawłem Nowakiem 

(START Bielsko-Biała, trener Justyna Sromek) 
wywalczyli w pięknym stylu dwa złote medale 

indywidualnie i drużynowo w klasie BC3.  
Wynik potwierdza znakomitą formę i skutecz-

ny okres przygotowawczy do turnieju, Iskrzycki 
odbył w tym roku szereg startów, m.in. w Kan-

dzie na BISFed 2018 Montreal World Open, Por-

tugali BISFed 2018 Povoa Boccia World Open 
oraz brał udział w Mistrzostwach Świata w 

Liverpoolu. Obecnie zawodnik plasuje się na bardzo wysokim 7 miejscu w rankingu światowym i na 1 
miejscu w rankingu krajowym Polskiej Ligi Bocci. Ranking światowy jest kluczowym czynnikiem kwalifi-

kacji paraolimpijskiej na TOKIO'2020 o które walczy Damian Iskrzycki, perspektywa startu w igrzyskach 
staje się coraz bardziej realna. (Fot.: Polski Związek Bocci)  

www.jasienica.pl 

foto: GOK Jasienica 
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KWW PRAWO – RODZINA – SAMORZĄD  

1  Andrzej Szimke z Jasienicy 
Kieruje się mottem: 
„Zrobiłeś w życiu 
coś dla siebie, zrób 
również dla in-
nych”. 
 Ma 67 lat, dwoje 
dorosłych dzieci. 
Emeryt, czynny za-
wodowo, wraz z 
żoną prowadzi 
działalność gos-
podarczą oraz go-

spodarstwo sadowniczo-ogrodnicze. Radny 
Rady Gminy Jasienica kończącej się kaden-
cji, był też radnym w kadencji 2006-2010 i 
2010-2018, gdzie pełnił funkcje w kilku komi-
sjach. Jest członkiem Rady Społecznej Sa-
modzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jasienicy. Bezpartyjny. 

2 Mirosława Hawełek z Jasienicy 
Ma 51 lat, mężatka, 
matka trojga dzieci. 
Z zawodu nauczy-
cielka, od 30 lat 
pracuje w szkole i 
świetlicy środowi-
skowej. Poza obo-
wiązkami zawo-
dowymi czynnie 
udziela się w Kole 
Honorowych Daw-
ców Krwi w Jasie-

nicy, gdzie pełni funkcję sekretarza. Pracuje 
społecznie w Radzie Parafialnej w Jasienicy. 
Radna Rady Gminy Jasienica obecnej ka-
dencji. 

3   Jacek Gołyszny z Jasienicy 
Ma 54 lata, żonaty, 
dwoje dzieci. Wy-
kształcenie średnie 
techniczne. 
Wieloletni zawodnik 
LKS Drzewiarz Ja-
sienica i wiceprezes 
tego klubu. 
Społecznik, działał 
w Radzie Rodziców 
szkoły w Jasienicy. 
Radny Rady Gminy 

Jasienica ostatnich dwóch kadencji. Bezpar-
tyjny. 
 

4  Janusz Cholewik z Jasienicy 
Ma 53 lata, żonaty, 
dwójka dzieci. Wy-
kształcenie śred-
nie. Od 29 lat pro-
wadzi w Jasienicy 
własny zakład rze-
mieślniczy. W śro-
dowisku znany jest 
z tego, że zawsze 
można na niego li-
czyć, nawet w naj-
trudniejszych sytu-

acjach. Radny Rady Gminy Jasienica ostat-
nich dwóch kadencji. Bezpartyjny. 

5 Ilona Wiencek z Jasienicy 
Ma 52 lata, mężatka od 
28 lat, troje dzieci. Z 
wykształcenia na-
uczyciel z 28-letnim 
stażem pracy. Od 13 
lat pełni funkcję dy-
rektora w bielskim 
przedszkolu. Ukoczyła 
studia podyplomowe 
„Logopedia z komu-
nikacją alternatywną”. 

Bezpartyjna. 
6 Żebrowski z Jasienicy 

Ma 56 lat, żonaty, oj-
ciec dwóch córek. Wy-
kształcenie średnie 
techniczne, prowadzi 
działalność gospodar-
czą. Lubi działać na 
rzecz środowiska. Były 
prezes ULKS „Grom” 
Jasienica. Bezpartyjny. 

 
7   Maria Bury z Bierów 

Ma 66 lat, mężatka, 
matka trojga dzieci. 
Wykształcenie średnie 
w zakresie technik-
ekonomista. Obecnie 
na emeryturze. Od 
2007 r. sołtys sołectwa 
Biery, radna Rady 
Gminy Jasienica obec-
nej kadencji. Członek 

Zespołu Regionalnego „Bierowianie”. Bezpartyj-
na.  

8 Stanisław Cebulak z Grodźca 
Ma 61 lat. Emeryt, 
prezes OSP w Grodź-
cu, członek Zarządu 
Gminnego OSP w Ja-
sienicy oraz Oddziału 
Powiatowego OSP w 
Bielsku-Białej, a także 
zarządu Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej Towa-
rzystwa Miłośników 
Regionu Koło w 

Grodźcu. Radny Rady Gminy Jasienica obecnej 
kadencji. Bezpartyjny. 

9 Grażyna Gaszek z Świętoszówki 
Ma 56 lat, ma jedno 
dziecko. Wykształ-
cenie wyższe pedago-
giczne, nauczyciel dy-
plomowany. Sołtys so-
łectwa Świętoszówka,   
Przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
tej miejscowości. 
Członek Orkiestr Dę-
tych w OSP Jasienica i 
Chybie. Działaczka 

społeczna, współzałożycielka regionalnej sali w 
OSP Świętoszówka, gdzie prowadzi zajęcia z 
etnografii, przybliżając kulturę naszych korzeni 
młodzieży szkolnej. 

NASZ KANDYDAT 
NA WÓJTA  

GMINY JASIENICA 
W KADENCJI 2018-2023 

JANUSZ PIERZYNA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bezpartyjny, 47 lat 
Wykształcenie wyższe, mgr inż. organizacji i 
zarządzania 
żonaty, dwóch synów 

− Wójt Gminy Jasienica nieprzerwanie od 
1998 r. w III, IV, V, VI i VII kadencji 

− Radny Gminy Jasienica, a zarazem członek 
zarządu II kadencji Rady Gminy Jasienica w 
latach 1994-1998 

− Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP 

− Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku 
OSP RP, członek Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP w Katowi-
cach 

− Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza” 

− Przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – TěšínskéSlezsko 

− Wiceprezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Biel-
ska Kraina”  

− Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Zie-
mia Bielska” 

− Członek komitetu monitorującego programy 
transgraniczne Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska - jeden z dziesięciu 
delegatów po stronie polskiej 

− Członek Zarządu Federacji Euroregionów 
RP w Warszawie 

− Członek Komitetu Monitorującego Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego w latach 2007-2013, 

− Założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
i Promocji Gminy Jasienica 

− Pomysłodawca „Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej” 

− Twórca projektu „Jasienicki Kurort Zamko-
wy” 

 

KANDYDACI NA RADNYCH RADY GMINY JASIENICA 
 

OKRĘG 1 – BIERY, GRODZIEC, JASIENICA, ŚWIĘTOSZÓWKA 
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OKRĘG 2 – BIELOWICKO, IŁOWNICA, LANDEK, ŁAZY, ROZTROPICE,  
RUDZICA, WIESZCZĘTA 

1. Czesław Machalica z Rudzicy 
Ma 59 lat, żonaty, 
czwórka dzieci. 
Prowadzi rodzinne 
gospodarstwo rolne. 
Wieloletni działacz 
społeczny, radny 
Rady Gminy Jasie-
nica pięciu kadencji, 
gdzie był m.in. wice-

przewodniczącym 
Rady Gminy Jasienica. Od pięciu kadencji 
(20 lat) sołtys Rudzicy. Członek OSP Ru-
dzica. Bezpartyjny. 
 
2. Zofia Polok z Rudzicy 

Ma 61 lat, mężatka, 
troje dzieci. Wy-
kształcenie wyższe, 
emerytowana na-
uczycielka chemii, fi-
zyki i informatyki, by-
ła dyrektorką szkoły 
w Iłownicy. Od 1991 
r. zastępca redaktora 

naczelnego miesięcznika „Jasienica”. Rad-
na Rady Gminy Jasienica przez dwie ka-
dencje, przewodnicząca KGW w Rudzicy. 
Bezpartyjna. 
 
3. Marek Szimke z Rudzicy 

Ma 49 lat, żonaty, 
dwóch synów. Po-
siada rodzinne go-
spodarstwo rolne w 
Rudzicy. Ukończył 
studia w Górno-
śląskiej Wyższej 
Szkole Handlowej w 
Katowicach na kie-
runku zarządzanie w 

administracji samorządowej. Od 28 lat pra-
cuje w Służbie Celnej, aktualnie Krajowej 
Administracji Skarbowej. Jest przewodniczą-
cym Rady Parafialnej w Rudzicy. Bezpar-
tyjny. 
  
4. Irena Sojka z Iłownicy 

Ma 65 lat, pięcioro 
dzieci, mężatka. 
Emerytka, wcześniej 
prowadziła działal-
ność gospodarczą, 
usługi pralnicze. 
Członkini KGW i 
OSP w Iłownicy. 
Bezpartyjna. 
 

5. Karol Bierski z Łazów 
Ma 52 lata, żonaty, 
jedno dziecko. Eme-
ryt. Członek Polskie-
go Komitetu Pomocy 
Społecznej i Rady 
Parafialnej w Ła-
zach. W przeszłości 
udzielał się w Szkole 
Podstawowej w 
Świętoszówce. Rad-

ny Rady Gminy Jasienica mijającej kaden-
cji. Bezpartyjny. 
 
6. Barbara Sadlik z Roztropic 

Ma 49 lat, mężatka, 
matka dwóch synów. 
Od 2015 r. sołtys so-
łectwa Roztropice, 
członkini KGW Roz-
tropice. 
 Bezgraniczny spo-
łecznik. Bezpartyjna. 

 
7. Henryk Frycz z Bielowicka 

Ma 64 lata, żonaty, 
jedno dziecko. Pra-
cuje jako mechanik 
wózków widłowych. 
Przez 12 lat był 
członkiem Rady So-
łeckiej w Bielo-
wicku. Radny Rady 
Gminy Jasienica 
trzech kadencji. 

Bezpartyjny. 
 
8. Urszula Krywult z Landeka 

Ma 53 lata, mężatka, 
trójka dzieci. Wy-
kształcenie o kierun-
ku administracyjno- 
biurowym. Członkini 
zarządu KGW w 
Landeku. W prze-
szłości przewodni-
cząca Rady Rodzi-
ców w Szkole Pod-
stawowej w Iłownicy. 

9. Jan Jenkner z Wieszcząt 
 
Ma 58 lat, żonaty, 
dwóch synów. 
Czynny zawodowo, 
od 2015 r. sołtys so-
łectwa Wieszczęta.

KANDYDACI NA RADNYCH RADY GMINY JASIENICA 
 

PROGRAM WYBORCZY 
• Dalszy rozwój gospodarczy 

gminy oraz pomoc w tworze-
niu nowych miejsc pracy, za-
gospodarowanie Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej 

• Rozwiązywanie problemów 
komunikacyjnych w obrębie 
węzłów na drodze S52 

• Pozyskanie nowych terenów 
przeznaczonych pod rozwój 
gminy 

• Modernizacja, remont i bu-
dowa dróg, chodników, 
oświetlenia na terenie 14 so-
łectw naszej gminy 

• Kontynuacja budowy wodo-
ciągów i sieci kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Jasienica 

• Kontynuacja inwestycji spor-
towych i rekreacyjnych oraz 

dalszy rozwój szkolnictwa – 
rozbudowa placówek 

• Ochrona środowiska natural-
nego 

• Dbałość o dalszy rozwój 
ochotniczego pożarnictwa 
poprzez zakup potrzebnego 
sprzętu, remonty i wyposaża-
nie remiz 

• Wspieranie wszystkich dzia-
łań mających na celu podnie-
sienie poczucia bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców 

• Dbałość o wysoki standard 
usług medycznych w naszych 
ośrodkach zdrowia 

• Wspieranie wszystkich orga-
nizacji społecznych i kultu-
ralnych działających w gmi-
nie Jasienica, kultywowanie 
dziedzictwa regionu Śląska 
Cieszyńskiego, integracja 
społeczności wszystkich so-
łectw 

• Pomoc osobom najuboższym 
• Kontynuacja współpracy z 

zaprzyjaźnionymi gminami z 
kraju i zagranicy 

• Dalsze pozyskiwanie środków 
finansowych pozabudżeto-
wych z przeznaczeniem na 
dalszy rozwój infrastruktury 
drogowej, sportowej, szkolnej 
i rekreacyjnej 

 
str 7 



październik 2018   7 

KWW PRAWO – RODZINA – SAMORZĄD 

OKRĘG 3 – MAZAŃCOWICE, MIĘDZYRZECZE DOLNE, MIĘDZYRZECZE GÓRNE 

1. Franciszek Handzel z Mazańcowic 
Ma 66 lat, żonaty, 
dwoje dzieci. Wy-
kształcenie średnie, 
obecnie na emerytu-
rze. Radny Rady 
Gminy Jasienica, w 
obecnej kadencji, 
m.in. wiceprzewodni-
czący Rady Gminy i 
Komisji Budżetowej 

oraz przewodniczący Komisji Budownictwa. 
Członek Rady Parafialnej w Mazańcowi-
cach. 
 
2. Ewelina Jaksik z Mazańcowic 

Ma 34 lata, mężatka, 
dwie córki. Absol-
wentka Uniwersytetu 
Pedagogicznego w 
Krakowie na wy-
dziale matematyki. 
Prowadzi własną 
działalność gospo-
darczą, posiada bli-
sko dziesięcioletnie 

doświadczenie marketingowe. Społecznik z 
zamiłowania, w 2017 r. zorganizowała akcję 
charytatywną „Razem dla Ady”. Członek 
Rady Rodziców w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w  Mazańcowicach. Bezpar-
tyjna. 
 
3. Tomasz Donocik z Mazańcowic 

Ma 50 lat, żonaty, 
dwie córki. Mieszka w 
Mazańcowicach od 
urodzenia, pracuje w 
firmie prywatnej. Od 
30 lat czynny członek 
OSP w Mazańcowi-
cach. Przez 3 kaden-
cje pełnił funkcje pre-

zesa, obecnie przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej OSP w Mazańcowicach i Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Powiatowego OSP w 
Bielsku-Białej. 
 

 

4. Mieczysław Orlicki z Mazańcowic 

Ma 61 lat, żonaty, 
troje dzieci.  
Wykształcenie śre-
dnie techniczne, 
obecnie na emery-
turze. Kapelmistrz 
Orkiestry Dętej 
OSP Mazańcowice. 
  

5. Tomasz Osuch z Międzyrzecza Gór-
nego 
Ma 56 lat, żonaty, 
dwoje dzieci. 
Wykształcenie wyż-
sze medyczne, lekarz 
specjalista medycyny 
rodzinnej i ogólnej, 
pediatra. Kierownik 
OZ w Międzyrzeczu. 
Radny Rady Gminy 

Jasienica trzech kadencji, aktywnie uczest-
niczy w działalności Rady Sołeckiej w Mię-
dzyrzeczu Górnym, Stowarzyszenia Przyja-
ciół Międzyrzecza i OSP Międzyrzecze 
Górne. Bezpartyjny. 
 
6. Maria Głuc-Mrzyk z Międzyrzecza 

Górnego 
Ma 68 lat, wdowa, 
matka czwórki doro-
słych dzieci. Wy-
kształcenie średnie 
rolnicze, obecnie na 
emeryturze. Spo-
łecznik, któremu za-
leży na zgodzie, 

jedności w działaniu dla dobra społeczeń-
stwa. Od 20 lat sołtys Międzyrzecza Górne-
go. Członek Zarządu Stowarzyszenia Przy-
jaciół Międzyrzecza, przewodnicząca Komi-
sji Rewizyjnej OSP Międzyrzecze Górne, 
wieloletnia członkini KGW w Międzyrzeczu 
Dolnym. Bezpartyjna. 
 

7. Wiesław Czarniecki z Międzyrzecza 
Górnego 
Ma 51 lat, żonaty, 
czworo dzieci. Od 
urodzenia zamiesz-
kały w Międzyrze-
czu.  Wykształcenie 
wyższe. Absolwent 
Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie. 
Magister politologii 

Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Eme-
rytowany naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP w Bielsku-Białej. Społecznik- 
członek Stowarzyszenia Przyjaciół Między-
rzecza. Interesuje się historią Kresów 
Wschodnich, renowacją motocykli, turystyką 
rowerową oraz siatkówką. 
 
8. Genowefa Kopeć z Międzyrzecza 

Dolnego 
Ma 67 lat, wdowa, 
matka dwojga dzieci. 
Wykształcenie rolni-
cze, obecnie na 
emeryturze. Od 42 
lat przewodnicząca 
KGW w Międzyrze-
czu Dolnym, prze-
wodnicząca Gminnej 
Rady Kobiet w Ja-

sienicy. Założycielka Zespołu Regionalnego 
„Międzyrzeczanie”, członek Stowarzyszenia 
Zespołu Międzyrzeczanie i członek OSP 
Międzyrzecze Dolne. Radna Rady Gminy 
Jasienica trzech kadencji. Bezpartyjna. 
9. Barbara Danel z Międzyrzecza Dol-

nego 
Ma 60 lat, mężatka, 
dwóch dorosłych sy-
nów. Wraz z synem 
prowadzi piekarnię i 
cukiernię w Między-
rzeczu Dolnym. 
Bezpartyjna. 
 
 

PROGRAM WYBORCZY  
 NASZYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY 

 JASIENICA POPIERAJĄ: 
• Dbałość o poprawę retencji wód na terenie gminy 
• Dalszy rozwój promocji Gminy Jasienica 
• Umożliwienie budowy instalacji fotowoltaicznych na 

 terenie Gminy Jasienica w gospodarstwach domowych  
i użyteczności publicznej 

• Rozpoczęcie budowy Jasienickiego Kurortu Zamkowego 
• Wprowadzenie oficjalnego nazewnictwa ulic we wszyst-

kich sołectwach Gminy Jasienica 

 • Rady Sołeckie 
• Zarząd Gminny Związku OSP wraz z jednostkami 

OSP 
• Gminna Rada Kobiet wraz z Kołami Gospodyń 

Wiejskich działającymi na terenie gminy Jasienica 
• kluby sportowe 
• zespoły regionalne 
• Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 

KANDYDACI NA RADNYCH RADY GMINY JASIENICA 
 

Publikacja sfinansowana ze środków KWW „Prawo-Rodzina-Samorząd 
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„PIĄTKA” MORAWIECKIEGO  DLA SAMORZĄDÓW:  
CIEPŁY DOM, DOBRA OKOLICA, NOWOCZESNA GMINA, 

INTERNET SZYBCIEJ WIĘCEJ I MIESZKASZ – DECYDUJESZ,  
CZYLI WPROWADZENIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

WE WSZYSTKICH SAMORZĄDACH 

Kandydaci do Rady Powiatu Bielskiego  
– Okręg nr 1: Gminy Jasienica i Jaworze 

 

1. JÓZEF HERZYK  
Urodzony w Roztropicach,  
tam też spędził dzieciństwo. 
Od 50 lat mieszkaniec 
Grodźca, lat 62; wykształce-
nie techniczne, pracownik  
dozoru górniczego, obecnie 
emeryt; 
Radny Powiatu Bielskiego, 
członek trzech komisji Rady 
Powiatu; 
Asystent społeczny Posła 
Stanisława Szweda; 

Członek Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości; 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu 
Bielskiego; 
Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bielsku-
Białej; 
Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Gminy 
Jasienica; 
Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy, Rady Społecznej 
oraz Rady Fundatorów Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-
Białej, Towarzystwa Przyjaciół Szkoły i Gminy Jasienica, 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwa Miłośników 
Rudzicy, Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza;  
Członek wspierający OSP w Grodźcu.  
 

2 . DAMIAN KOWALEWSKI 
• Sekretarz Rady Sołectwa 

Międzyrzecze Górne 
• W 2016 roku wyróżniony 

medalem „Pro Patria”   
• Asystent Jadwigi Wiśnie-

wskiej – Poseł do Parla-
mentu Europejskiego 

• wieloletni wolontariusz 
pieszej pielgrzymki z die-
cezji bielsko-żywieckiej na 
Jasną Górę  

• Rzecznik Grupy Rekonstru-
kcji Historycznej „Beskidy” 

• Sekretarz zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych okręg Śląsk Cieszyński  

• Zasłużony honorowy dawca krwi  
• Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego  
• Absolwent National Open College Network  
• Z zawodu i zamiłowania kucharz  

 

 

 

 

3. KATARZYNA DYACZYŃSKA  
Kandydat bezpartyjny 
Radna Gminy Jaworze VII 
kadencji 2014 – 2018; 
Przewodnicząca Komisji 
Zdrowia i Spraw Społecz-
nych RG Jaworze VII 
kadencji; 
Członek Komisji Rewizyjnej 
RG Jaworze VII kadencji; 
Prezes Zarządu Śląskiej 
Fundacji Rozwoju i Wspie-
rania Chirurgii Laparos-
kopowej, Bariatrycznej i 
Metabolicznej; 
Członek Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”; 

• Absolwentka zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale 
Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach; 

• Absolwentka studiów podyplomowych handel zagraniczny 
w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach; 

• Kwalifikowany doradca zawodowy - uprawnienia w 
Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie; 

• Uczestnik studiów doktoranckich „Zarządzanie publicznymi 
jednostkami ochrony zdrowia” na Wydziale Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;  

• Kilkunastoletnie doświadczenie managerskie (sektor MSP, 
organizacje pozarządowe); 

• Koordynator i szkoleniowiec w projektach UE (systemy 
jakości, projekty edukacyjne); 

• Autorka oraz współautorka kilkunastu publikacji krajowych 
oraz zagranicznych z zakresu zarządzania publicznymi 
jednostkami ochrony zdrowia; 

Jaworzanka, mąż - doktor nauk medycznych, specjalista 
chirurgii ogólnej, dwoje dzieci. 
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– Okręg nr 1: Gminy Jasienica i Jaworze

4. MAGDALENA WAWRZECZKO 
W najbliższych wyborach 
samorządowych mam zaszczyt 
kandydować do Rady Powiatu 
bielskiego z list Prawa i 
Sprawiedliwości z miejsca 4. 
Obecnie jestem studentką 
prawa oraz pracownikiem 
administracji biurowej. W mojej 
aktywności jako przewodniczą-
ca Forum Młodych PiS Bielsko-
Biała oraz wolontariuszka 
Fundacji Życie i Rodzina zawsze byłam blisko ludzi. Swoje 
działania koncentrowałam na polach charytatywnych, 
społecznych i historycznych. Natomiast doświadczenie 
zawodowe, które jest cenne, by łatwiej pełnić funkcję radnej, 
zdobyłam jako stażystka Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-
Białej oraz asystentka Pani Przewodniczącej Małgorzaty 
Wassermann w Komisji Śledczej Amber Gold.  
Jako Państwa radna do powiatu bielskiego zamierzam 
zrealizować 7 punktów, które są związane z problematyką 
infrastrukturalną, społeczną, ekonomiczną, kulturalną i 
historyczno-naukową. Zawsze będę pracować na rzecz 
Mieszkańców naszej Gminy, dlatego 21 października proszę o 
Państwa głosy. 

5. IRENA KONIOR 

Mieszkanka  Jasienicy. 
Wykształcenie wyższe - mgr pie-
lęgniarstwa, mgr pedagogiki ze 
specjalnością: promocja i edukacja 
zdrowotna, specjalista organizacji i 
zarządzania.  
Pracuję jako zastępca  pielęgniarki 
oddziałowej w Szpitalu Woje-
wódzkim, a w weekendy uczę w 
szkole policealnej. 
 

6. PAWEŁ PIWOWARCZYK 
Luteranin zamieszkały w Ja-
sienicy, urodzony w Wado-
wicach 18 czerwca 1961roku – 
od 40 lat związał swoje życie ze 
Śląskiem Cieszyńskim i Pod-
beskidziem. Tu 30 lat temu 
założył rodzinę i tu mieszka z 
żoną i tu mieszkają ich dzieci.  
Z wykształcenia dyplomowany 
technik ekonomista transportu 
samochodowego. Od 30 lat 
związany jest zawodowo z 
zarządzaniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz 
transportu publicznego. 
25 lat temu założył wspólnie z przyjaciółmi firmę APM, która ma 

swoją centralę w Bielsku – Białej. 
Przyjazny transport publiczny oraz drogi publiczne mają 
służyć mieszkańcom i sprzyjać rozwojowi naszego regionu 
jako miejsca do życia, pracy i wypoczynku 

7. ADRIAN UCHYŁA  

Kandydat z Mazańcowic na 
radnego powiatu bielskiego. W 
wyborach do rady powiatu 
kandyduję po raz pierwszy. 
Mam 28 lat żonę i syna. 
Ukończyłem Technikum nr 5 w 
Bielsku-Białej. Moją życiową 
pasją są motocykle. Jestem 
rodowitym mieszkańcem Ma-
zańcowic, co realnie przekłada 
się na faktyczną wiedzę na 
temat potrzeb społecznych i 
gospodarczych naszego 
regionu. 
Powodem mojej kandydowania jest potrzeba reprezentowania 
inicjatyw mieszkańców naszego powiatu oraz wspieranie 
naszych gmin. 
Jako radny Powiatu Bielskiego będę aktywnie służył pomocą 
sołtysom i radnym z terenu gminy Jasienica i Jaworze w 
organizowaniu imprez kulturalno- rozrywkowych, we wszystkich 
sołectwach naszych gmin. 
Będę służył pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych na 
wspieranie inwestycji w naszych gminach. 
Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych 21. 
października 2018r.  

8. MAGDALENA SADLIK-LENCZEWSKA 

Mam 37 lat. Wykształcenie - 
inżynier budownictwa. 
Pracowałam w zawodzie, a tak-
że byłam nauczycielem przed-
miotów zawodowych w ZSZ nr 
4 w Bielsku. Mama 4 dzieci. 
Obecnie jestem na opiece nad 
moją niepełnosprawną córką. 
Lubię angażować się 
społecznie i organizować 
ciekawe wydarzenia. W swoich 
działaniach wspieram inicjatywy 
skierowane na rozwój młodych ludzi. Jako córka pilota 
Mieczysława Lenczewskiego, prekursora skoków bungee i 
paralotniarstwa w Polsce, odziedziczyłam sportowy tryb 
życia, dlatego  zachęcam do aktywności całe rodziny, a w 
szczególności z dziećmi niepełnosprawnymi. Jestem 
członkiem zarządu OSP  Iłownica oraz najmłodszą radną 
Gminy Jasienica w kadencji 2014-2018. 

 Materiał został sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość  
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 KATARZYNA DYACZYŃSKA 
3. ☑KANDYDATKA DO RADY POWIATU BIELSKIEGO  

Kandydat bezpartyjny 
Radna Gminy Jaworze VII kadencji 2014 - 2018 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych RG Jaworze VII 
kadencji 
Członek Komisji Rewizyjnej RG Jaworze VII kadencji 
Prezes Zarządu Śląskiej Fundacji Rozwoju i Wspierania Chirurgii 
Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej 
Członek Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” 

• Absolwentka zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach 

• Absolwentka studiów podyplomowych handel zagraniczny w Kolegium 
Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach 

• Kwalifikowany doradca zawodowy - uprawnienia w Akademii 
Pedagogicznej im. KEN w Krakowie 

• Uczestnik studiów doktoranckich „Zarządzanie publicznymi 
jednostkami ochrony zdrowia” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach  

• Kilkunastoletnie doświadczenie managerskie (sektor MSP, organizacje 
pozarządowe) 

• Koordynator i szkoleniowiec w projektach UE (systemy jakości, projekty edukacyjne) 

• Autorka oraz współautorka kilkunastu publikacji krajowych oraz zagranicznych z zakresu zarządzania 
publicznymi jednostkami ochrony zdrowia 

Jaworzanka, 41 lat, mąż - doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej, dwoje dzieci 

             

JÓZEF HERZYK 
1. ☑  KANDYDAT DO  RADY  

POWIATU BIELSKIEGO                       

Urodzony w Roztropicach,  tam też spędził 
dzieciństwo. Od 50 lat mieszkaniec Grodźca, 
lat 62;  wykształcenie techniczne, pracownik  
dozoru górniczego, obecnie emeryt; 
Członek Zarządu Powiatowego Prawa i 
Sprawiedliwości; 
Radny Powiatu Bielskiego, członek trzech 
komisji Rady Powiatu; 
Asystent społeczny Posła Stanisława Szweda; 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Rady Powiatu Bielskiego; 
Członek komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Bielsku-Białej; 
Prezes Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej Gminy Jasienica; 

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy, Rady Społecznej oraz Rady Fundatorów 
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, Towarzystwa Przyjaciół Szkoły i Gminy 
Jasienica, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,  Towarzystwa Miłośników Rudzicy, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza; Członek wspierający OSP w Grodźcu.  

 Materiał został sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość  

Materiał został sfinansowany przez  KW Prawo i Sprawiedliwość  
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Z  G Ó R K I … 
Uspokójmy się troszeczkę 

 
Kampanie przed wyborami samorządowymi, w 

które najbardziej angażuje się centrala, wchodzą w 
kulminacyjny punkt. Nabierają rozpędu i nie przebie-
rają w środkach, byle tylko wiarygodnie(?) wykazać, 
jakimi to nieudacznikami, beznadziejami, głupkami 
itd. są przeciwnicy! I jakimi niepokalanie poczętymi, 
służącymi psią wiernością społeczeństwu, dobrotli-
wymi i jedynymi godnymi wyborów są ci, którzy wła-
śnie robią sobie kampanię. Tak to było, jest i będzie. 
Bo jest o co walczyć! 
 By się jednak nie bawić w geriatrycznego nieto-
perza (co to nie dowidzi, nie dosłyszy, nie rozumie a 
się czepia) chciałbym siebie i Szanownych Czytelni-
ków choć troszeczkę uspokoić. Bo w spokoju (i poko-
ju) rodzi się pogoda ducha, empatia, radość z istnie-
nia…, czyli mówiąc krótko zdrowie samo, które ruj-
nowane jest stresami wynikającymi z nienawiści, które 
maluje się na twarzach zacietrzewionych adwersarzy, 
a co gorsza udziela się także nam, maluczkim, które 
wszakże w swojej zbiorowości zadecydują kogo wy-
biorą. A do zdrowia potrzebny jest nade wszystko 
zdrowy sen. Jednak, żeby zdrowo zasnąć, trzeba się 
wyciszyć… Ale jak tu się wyciszyć, gdy wszystko co 
dzieje się dokoła, człowieka poczciwego denerwuje: 
od idiotycznych masowych koncertów na żenującym 
poziomie serwowanymi przez misyjną(?) telewizję, na 
aferach pedofilskich kończąc… 
 I tak naprawdę, by się skutecznie wyciszyć i móc 
spać zdrowym snem niosącym zdrowie, trzeba by w 
diabły powyrzucać telewizory, komputery, komórki, 
smart fony, tablety i … inne bzdety; uszy pozatykać 
woskiem (jak Odys), zanurzyć się w naturę, zieleń i 
złoto jesieni, błękit rozsłonecznionego nieba, by się to-
talnie nie wk**wiać!!! (przepraszam za niecenzuralne 

słowo, ale po to wymyślono 
owe słowa, by je używać w 
wyjątkowych sytuacjach wte-
dy, gdy się musi, bo żadne in-
ne słowa je nie zastąpią). A 
ponieważ nie byłem w stanie 
uwolnić się od tych współcze-
snych gadżetów, postanowi-
łem się – chwilowo – uwolnić od totalnej propagandy i 
wyjechałem do… Londynu w celach literackich, a 
także aby się… zdrowo wyspać w zaciszu angielskie-
go hotelu na przedmieściach tej rozciągającej się na 70 
km metropolii.  

Niestety - i za granicą nie było mi dane zaznać 
spokojnego snu, bowiem mój „współspacz” chrapał 
tak niemiłosiernie, tak głośno, niczym niegdyś kopcą-
cy parowóz, że przez te kilka nocy nie zmrużyłem oka, 
bowiem to jego chrapanie trwało przez całe noce i to 
niezależnie czy spał na wznak, na boczkach, czy na 
brzuchu. Zmieniała się jedynie tonacja i częstotliwość 
lawiny wydawanych przez niego tych antypaństwo-
wych dźwięków… Ale ponieważ „nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło”,  to przez ową męczącą 
przypadłość mojego nieszczęsnego chrapacza, pozna-
łem wspaniałą kobietę! Naprawdę, nie na niby! To już 
jednak temat na kolejny felieton, czy opowiadanie, a 
nawet ekscytująca powieść!!! Do kraju wróciłem więc 
niedospany, ale chwilowo wolny od przedwyborczych 
szaleństw, i pełny pozytywnych wrażeń i empatii do 
bliźnich (nawet tych z PiS-u, z PO i pomniejszych par-
tyjek), bo do tego mnie obliguje członkowstwo w mo-
jej partii - Partii Miłości, której jestem członkiem, i to 
od chwili narodzin… 

Juliusz Wątroba 
 

LATO SIE SKÓŃCZYŁO, A JESIYŃ PRZYSZŁA 
 

Witóm piyknie! 
Toż kóniec lata, mómy październik, dni coroz krót-

sze, zimne, deszczowe, ale myślym, że nic ło tela. Dyć 
lato mieli my piykne, wygrzoli my sie na tym słóńcu 
doś. Ludzie rajzowali po świycie, wyjyżdzali na wcza-
sy, wycieczki krajowe i zagraniczne, a potym jak sie 
spotkali z kamratami, sómsiadami i znómymi to sie 
godka nie kóńczyła. Łopowiadali kaj to byli, co wi-
dzieli i kaj za rok zaś pojadóm. I dobrze, niech se tam 
ludzie po świycie wandrujóm. Bo jak to prawióm - 
podróże kształcóm - jyno żeby żodyn z nich nie zo-
stawioł szpetnego śladu po sobie. Nieroz my słyszeli 
w telewizorze, że po wczasowiczach nad morzym 
śmieciarki z plaży i wody wywożały tóny śmieci.  

Przez to lato mieli my po naszych dziedzinach ku-
pe roztomajtych imprez i festynów. Na nich to nie jy-
ny młodzi, ale też niejedna starka ze starzykym szła-
póm przybili. Mómy też za sobóm szumne dożynki 

„plón niesiemy plón w gospo-
darza dóm”, a plón na tej naszej 
Ziymi Cieszyńskij, jak pra-
wióm siedlocy, był dobry. Ło-
bili dobrze suło, a ziymioki  i 
insze łurody były szumne. Gło-
du nie bydzie, chlebiczka styk-
nie do wszystkich, ale chcym 
spómnieć, że nie zawsze tak 
było. Były roki bogate, kie wozy sie łómały łod 
plónów, kiere nie mieściły sie w stodołach i piwni-
cach. Widziało sie wtedy przed chałpami kopy z sia-
nym, słómóm, kopce z ziymniokami i kwakami. Były 
to roki szczodre. Ale były też roki biydne, jak czytómy 
w starych krónikach w połowie XIX wieku na naszóm 
Ziymie Cieszyńskóm roztopyrczyła sie łogrómno biy-
da. Roki były zimne i deszczowe, a łurody kiepski.  
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LATO SIE SKÓŃCZYŁO, A JESIYŃ PRZYSZŁA 
Baby kopały cały dziyń, a wieczór przyniósły do 

chałpy ziymnioki w koszu na narónczku. Nie jak dow-
ni, kie zwożało sie łurody kopiastymi szkróbami. Nad 
cieszyńskim niebym zebrały sie czorne chmury, zapa-
nowoł głód i choroby, a ksiónżki parafialne w tym 
czasie łodnotowujóm kupe zgónów z wyciyńczynio i 
głodu. Ty roki sóm po dziyń dzisiejszy nazwane jako 
„głodne roki”.  

Dzisio, dziynki Bogu, głodu miyndzy nami żodyn 
ni mo, z głodu i wyczerpanio żodyn nie łumiero, ale 
wiymy, że czynsto tak bywo, że po rokach tłóstych 
sóm chude, czego nie dej Panie Boże, coby to na nas 

przyszło. Tóż kie trzymómy w naszej gorści skibke 
chleba, niech nóm przydzie do głowy tyn fragmynt 
wiersza  Pani Anieli Kupiec z Nydku: 
„(…) Chlebiczku woniący, powszedni nasz chlebie, 
złe to były czasy, jak nie było ciebie. 
Dzisio za to wszyscy do syta cie jymy, 
ale cie za mało isto szanujymy (…)”  
 

Szanujmy tyn dar, ło kiery tak wszyscy chrześcijanie 
na całym świycie rzykajóm, „chleba naszego powsze-
dniego dej nóm dzisio.” 

J. N. Josiyniczanin 

 

Stowarzyszenie  Przyjaciół Szkoły 

i Promocji Gminy Jasienica 

zaprasza 

na POSIADY GWAROWE 
 

bo sóm my tu stela, 
bo tu nasze gniazdo 
tu nasze wiesiela 
i gwiozdeczka każdo, 
i tu naszo mowa, 
kolybka i cmyntorz, 
i ta siwo głowa 
co pamiyńć pamiynto... 
         

Juliusz Wątroba 
 

 

     

LATO 2018 Z ZESPOŁEM REGIONALNYM „JASIENICZANKA”  
8 VII 2018 r. - wystąpiliśmy w Rudzicy z okazji Dnia 
Kultury Regionalnej.  
Piękna słoneczna pogoda, jak również publiczność 
zgromadzona przy rudzickim amfiteatrze, jak zwykle 
była wspaniała. Bliski kontakt ze słuchaczami spra-
wia, że bardzo lubimy występować właśnie na tej sce-
nie. 
21 VII 2018 r. - to był czas na trzydniowe 
świętowanie wszystkich mieszkańców Gminy Jasieni-
ca. Na XXIV Lecie w Jasienicy Jasieniczanka 
wystąpiła w sobotni, upalny dzień ze swoim cie-
kawym, wesołym programem. 

 Przyszedł również czas na jedną z największych 
imprez kulturalnych, jaka co roku odbywa się w 
Beskidach – Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jasieni-
czanka ze swoim nowym programem artystycznym w 
tym roku wystąpiła: 30 VII 2018r. w Makowie Podha-
lańskim  i 2 VIII  2018r. w Szczyrku.  

Jeżeli jest ktoś, kto chciałby posłuchać i pooglądać 
nasz występ ze Szczyrku to znajdzie go tutaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=sPr3mD23Xe8  
  Występy różnych zespołów, również z zagrani-
cy: z Indii, Hiszpanii, Japonii, Meksyku i innych 
państw, ale i naszych krajowych, to wielka uczta dla 
ucha i oka. Warto tam po prostu być. Atmosfera tych 
imprez jest niepowtarzalna i wciąż zachwyca. Będąc 
na takich występach można naprawdę zapomnieć o 
problemach dnia codziennego i oglądać przepiękne 
stroje występujących artystów i słuchać czasami 
zupełnie odmiennej muzyki, niż ta z naszego regionu 
Śląska Cieszyńskiego. Cieszy nas to, że wśród tak 
wielu zespołów, prawie z całego świata, również 
Zespół Regionalny Jasieniczanka chce i ma co 
pokazać innym. Nasze występy są często przeplatane 
różnymi scenkami humorystycznymi, które bardzo 
serdecznie są przyjmowane przez zgromadzoną 
publiczność. 

24 października 2018 r. 
o godz. 1700 

Sala GOK przy Urzędzie Gminy 

 w Jasienicy. 
Wstęp bezpłatny 

Posiady będą miały charakter otwartego przeglądu, 
w ramach grantu „My sóm stela”, dofinasowanego 
przez Gminę Jasienica,  na który serdecznie  zapra-
szamy  wszystkie osoby pragnące kultywować 
i poszerzać znajomość gwary Śląska Cieszyńskiego. 
Zgłoszenia do 19 października 2018 r.:   
 gimnazjum@jasienica.pl  lub  fax: 338152455 
Pytania proszę kierować do koordynatora projektu  
tel. 607 610 086 
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LATO 2018 Z ZESPOŁEM REGIONALNYM „JASIENICZANKA” 

26 VIII 2018r. - odbyły się Gminne Dożynki w 
Międzyrzeczu Górnym. W tym roku również 
ceremonię dożynkową poprowadził  z gazdami tego-
rocznych dożynek -  Małgorzatą i Wojciechem 
Strządała - nasz Zespół Regionalny “Jasieniczanka”. 
Wielka szkoda, że pogoda w tym dniu nie była najlep-
sza, ale kołocz Gaździnej  i gorzołeczka Gazdy” 
smakowały wybornie (kto tylko mógł, ten spróbował!) 

 Koniec lata, to również czas na coroczne wycieczki 
i warsztaty artystyczne dla członków Zespołu.  
Wdzięczni naszemu sponsorowi: Banku 
Spółdzielczemu w Jasienicy, Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Jasienicy, jak i własnym składkom - dnia 
31 VIII br. wyjechaliśmy na trzydniowe warsztaty do 
Kazimierza Dolnego i  Sandomierza. W pierwszym 
dniu podróży pospacerowaliśmy po urokliwym ry-
neczku w Pacanowie, później dotarliśmy do Kazimie-
rza Dolnego w woj. lubelskim. Tam  zobaczyliśmy 
Stary Rynek z ok. XV wieku, z bogatymi kamienica-
mi, m.in. renesansową kamienicę Przybyłów z 1615 
roku, zabytkowy kościół św. Jana Chrzciciela z roku 
1590 z jednymi z najstarszych w Polsce organami z 
roku 1620,  chrzcielnicą i amboną z roku ok. 1615, 
ruiny zamku z XIV -XV wieku z wieżą obronną. 
  Po krótkim wypoczynku dojechaliśmy do naszego 
docelowego miejsca – Sandomierza w woj. 
świętokrzyskim. W czasach Bolesława Chrobrego 
było jednym z trzech głównych siedzib Królestwa 
Polskiego. Było tu co zwiedzać. Dzięki przewodniczce 
z olbrzymią wiedzą i ciekawym przekazem 
zobaczyliśmy rynek, ratusz, zamek, kościół św. Jaku-
ba, Wąwóz Królowej Jadwigi, Bramę Opatowską, 
Ucho Igielne, dom Jana Długosza, podziemne piwnice 
kupieckie pod sandomierskim rynkiem z długą na ok. 
500 metrów trasą. Miasto można było również 
zwiedzać elektrycznymi meleksami, które na każdym 

prawie kroku zachęcały do skorzystania z takiej opcji 
zwiedzania miasta. Dowiedzieliśmy się również, przy 
jakich uliczkach i przed którym komisariatem policji 
kręcone były sceny do znanego filmu „Ojciec Ma-
teusz”.  
  Po wyczerpującym i pełnym wrażeń dniu wieczór 
zakończyliśmy tradycyjnymi warsztatami muzyczny-
mi z naszą Panią M. Szubert.  
 Ostatni dzień 2 IX to powrót do naszych domów. Po 
drodze z Sandomierza zatrzymaliśmy się jeszcze w 
Kurozwękach, gdzie zwiedziliśmy z przewodnikiem 
okazały Pałac Popielów i dawny zamek z podziemny-
mi lochami. Wokół pałacu specjalnym powozem 
pojechaliśmy zobaczyć osobliwą hodowlę bizonów 
amerykańskich, tzw. bizon-safari. Zabrakło niestety 
czasu na zobaczenie, podobno bardzo ciekawego labi-
ryntu w kukurydzy. Nieco zmęczeni, ale pełni wrażeń, 
wróciliśmy wieczorem szczęśliwie do naszych 
domów.  

Uczestniczka 
Paulina Podstawna 

 

UDANY WEEKEND BADMINTONISTÓW 
Kolejny weekend i kolejne medale – badminto-

niści BKB SET Mazańcowice tym razem wielokrot-
nie stawali na podium podczas turnieju Victor Po-
lish Youth International 2018 w Imielinie.  

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Julia 
Piwowar i Michał Szczypka - oboje w grze poje-
dynczej U15. Ponadto Julia zwyciężyła w grze po-
dwójnej (z Gabrysią Skórkowską, Częstochowa), a 
Michał i Jacob Toczek zajęli drugie miejsce, także 
w grze podwójnej. W kategorii U13 dzielnie wal-
czyli także Christian Toczek i Maciej Babicz.  
Także młodsi zawodnicy pokazali się z najlepszej 
strony:  
U9A: Alicja Dubiel - 4 miejsce gra pojedyncza, 2 
miejsce gra podwójna (z Marią Jędrusik ULKS Lot-
ka)  
U11A: Patryk Kramarczyk - 5 miejsce gra pojedyn-
cza  
U11A: Tymoteusz Wiercigroch - 5 miejsce gra po-
jedyncza  
U11A: Tymoteusz Stefaniuk - 5 miejsce gra poje-
dyncza U11A: Karol Dubiel - 9 miejsce gra poje-
dyncza  

U11B: Grzegorz Paperz - 3 miejsce gra pojedyncza  
U11B: Filip Garus - 5 miejsce gra pojedyncza  
U11B: Piotr Babicz - 6 miejsce gra pojedyncza  
U11A: Piotr Babicz / Tymoteusz Tutka (AS Victoria Kiełczów) - 3 miej-
sce gra podwójna  
U11A: Tymoteusz Wiercigroch/Tymoteusz Stefaniuk - 7 miejsce gra 
podwójna  
U11A: Filip Garus /Grzegorz Paperz - 8 miejsce gra podwójna  

www.jasienica.pl 
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NARODOWE CZYTANIE W JASIENICY 

W roku świętowania 100-lecia odzyskania 
Niepodległości Gminna Biblioteka Publiczna w 
Jasienicy po raz pierwszy włączyła się w ogól-
nopolską akcję Narodowe Czytanie. Ta spo-
łeczna akcja zapoczątkowana w 2012 r. przez 
Parę Prezydencką ma na celu popularyzację 
znaczących dzieł literackich w polskiej kultu-
rze oraz wzmocnienie poczucia wspólnej toż-
samości.  

W tym roku 8 września w wielu zakątkach 
naszego kraju, w środkach masowego przeka-
zu, bibliotekach i skwerach, Polacy wspólnie 
czytali powieść Stefana Żeromskiego pt. 
„Przedwiośnie”. Czytanie w Jasienicy odbyło 
się 12 września w czytelni GBP w Jasienicy i 
spotkało się z serdecznym przyjęciem.  

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania 
gości przez Dyrektor Magdalenę Waliczek, 
która następnie w skrócie przybliżyła akcję 
„Narodowego Czytania” i przedstawiła  boha-
terkę wieczoru powieść „Przedwiośnie”. 
Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentu 
„Przedwiośnia” w wykonaniu Pary Prezydenc-
kiej, po czym głos został oddany lektorom. 

W czytanie powieści zaangażowanych było 
6 osób: lokalny twórca Juliusz Wątroba, przed-
stawiciele nauczycieli Dagmara Ewer-towska i 
Jolanta Szczugiel, uczennice ZSP w Jasienicy 
Aleksandra i Magdalena oraz ks. dr Leszek Ły-
sień proboszcz jasienickiej parafii św. Jerzego.  

Mamy nadzieję, że wspólne czytanie wy-
branych fragmentów powieści Stefana Żerom-

skiego zachęciło słuchaczy, żeby ponownie, albo po 
raz pierwszy, sięgnąć po „Przedwiośnie”, poznać lo-
sy państwa Baryków i z nimi docenić swoją Ojczy-
znę. 

 Już dziś serdecznie zapraszamy naszych Czytel-
ników na wieczór literacki, który odbędzie się 7 
listopada o godz. 18:00 w GBP w Jasienicy. 
Naszym gościem będzie Juliusz Wątroba, który bę-
dzie promował swój najnowszy zbiór opowiadań.  

Zachęcamy również do odwiedzania i korzystania 
z zasobów biblioteki oraz przypominamy o formula-
rzu dostępnym na stronie internetowej GBP 
http://gbpjasienica.pl/zaproponuj-ksiazke/, przez 
którą można proponować tytuły nowych, interesują-
cych pozycji książkowych oraz audiobooków.  

      A. Kurpik 

 

WIĘCEJ RUCHU DLA MALUCHÓW 
W ramach programu „Maluchy w ruchu” 

przedszkole w Rudzicy we wrześniu rozpo-
częło cykl spotkań z cyklu „Bajkowe popołu-
dnia”.  

Założeniem programu „Maluchy w ruchu” 
jest skłonienie jak najszerszej grupy dzieci w 
wieku przedszkolnym do aktywności sporto-
wej, fizycznej i rekreacji w połączeniu z in-
nymi rodzajami aktywności. W programie 
zaakcentowane będą twórcze metody pracy.  

Tematem wrześniowego spotkania była 
bajka „Złotowłosa i trzy misie”. Zajęcia roz-
poczęły się kukiełkowym teatrzykiem, dzięki 
któremu najmłodsi poznali przygody boha-
terki, Złotowłosej. Następnie wspólnie z bo-
haterami oraz gośćmi spotkania, Złotowłosą i 
Misiem, dzieci pokonywały przeszkody w 

„zaczarowanym lesie”, biorąc udział w konkurencjach sportowych.  
Przedszkolaki miały możliwość wykazania się kreatywnością podczas wykonywania pracy pla-

stycznej, tworząc misie z bajki. Spotkanie było okazją do tego, aby zintegrować przedszkolaki z 
różnych grup, rozwijać twórczość, kreatywności najmłodszych oraz polepszyć ich sprawność fi-
zyczną.  

www.jasienica.pl 

Foto: arch. organizatora 
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Ostrzenie łańcuchów 

do pilarek spalinowych 

i elektrycznych. 

Jasienica 81 
(stary młyn) 

 

Tel:798190142 
 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE TLENKU WĘGLA I POŻARÓW SADZY 
Więcej na stronie www.jasienica.pl oraz www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu  
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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 

  

    

 

 

SZUKASZ PRACY? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!  
 Praca  w Jasienicy i Goleszowie, w zakładach produkcyjnych 
 Zatrudnimy osoby z doświadczeniem i do przyuczenia 

 Umowa o pracę 
 System III zmianowy 

CV można przesyłać za pośrednictwem e-maila lub składać w biurze (pon.-pt. 7
30

-15
30

). 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje:  

STAFF SERVICE SP. Z O.O. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Orkana 10/3 
tel: 33 8221011, 791 266 535  email: cv@staffservice.com.pl 

 



 

 JASIENICKA NISKOEMISYJNA STREFA EKONOMICZNA         BOISKO PRZY SZKOLE W ŚWIĘTOSZÓWCE 

 ROZBUDOWA SZKOŁY W MIĘDZYRZECZU             SZKOŁA W ŚWIĘTOSZÓWCE PO TERMOMODERNIZACJI 
      

 NOWY OŚRODEK  ZDROWIA W MAZAŃCOWICACH           ROZBUDOWA STRAŻNICY OSP W MAZAŃCOWICACH 

 BUDYNEK NOWEJ OSP W GRODŹCU             BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO W RUDZICY 


