
 

 „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, 
pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż 
może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie 
samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. 
Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Flo-
riana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym 
świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym 
chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów wią-
żących się z ogniem. 
Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania druhnom i dru-
hom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom 
Państwowej Straży Pożarnej w imieniu swoim jak i całego społe-
czeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę dru-
giemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy 
drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzymy satysfakcji  
z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz 
pomyślności w pracy zawodowej.  

 
 

 
Uroczyste obchody „Dnia Strażaka” i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miały miejsce w Jasie-
nicy, w dniu 3 maja br. Więcej w następnym numerze. 
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GMINA JASIENICA 
PRZYPOMINA WIELKI PLAC BUDOWY 

 
Utrudnienia komunikacyjne 
związane z inwestycjami po-
wodują niezadowolenie mie-
szkańców. Jak długo to jesz-
cze potrwa? 
Wójt Janusz Pierzyna: Tema-
tem, który interesuje część 
mieszkańców naszej gminy jest 

budowa kanalizacji. Jest to proces, który trwa już po-
nad dwa lata i trzeba powiedzieć, że zbliżamy się du-
żymi krokami do końca realizacji tego zadania. Przed-
sięwzięcie to wymagało dobrego i profesjonalnego 
przygotowania, ponieważ wszystkie plany związane   
z realizacją tego zadania poprzez pozwolenie na bu-
dowę, poprzez wyłonienie wykonawców, a wcześniej 
wykonanie przez AQUĘ kolektorów tłocznych  od 
oczyszczalni w Wapienicy do Mazańcowic, gdzie uda-
ło się wynegocjować, by nie gmina ponosiła te koszty 
lecz AQUA. Wartość prac rozbudowy poniesionych 
przez AQUĘ przekroczyła trzy miliony złotych. 
Następny etap to budowa kanalizacji, która po roz-
strzygnięciu przetargu, wyłoniła wykonawcę.  
Myślę, że niezadowolenie mieszkańców w poszcze-
gólnych sołectwach ma różne nasilenie. Zdaję sobie 
sprawę, że stan nawierzchni dróg podczas robót, nie 
sprzyja dobremu samopoczuciu mieszkańców. Ale też 
trzeba powiedzieć, że należało wykonać te roboty. Bo 
im więcej będzie budynków, im więcej będzie infra-
struktury, tym skutki będą gorsze. Nie da się wszyst-
kiego wykonać metodą przepychania pod ziemią. Przy 
takich inwestycjach trzeba również pracować w otwar-
tych wykopach, co w dużej mierze utrudnia codzienne 
życie. 
Zaledwie w półtorarocznym okresie wykonano 40 ki-
lometrów sieci kanalizacyjnej mimo różnych prze-
szkód, biorąc pod uwagę, że długość całej sieci to 42 
kilometry i 75 metrów. Porównując to z inwestycjami 
w innych gminach, jest to bardzo dobry wynik. Za to 
należą się podziękowania dla mieszkańców, za wyro-
zumiałość. A z drugiej strony dla wykonawcy, który w 
tych warunkach potrafił to wykonać. Wartość brutto 
tego zadania to 32 miliony 470 tysięcy złotych. Udało 
się pozyskać dofinansowanie z ministerstwa z Pro-
gramu Ochrony Środowiska na kwotę 19 milionów 
745 tys. złotych. Jest to prawie 75 % kosztów kwalifi-
kowanych. To jest bardzo duże dofinansowanie, jak na 
kanalizację. Na to zadanie uzyskaliśmy pożyczkę       
w kwocie 4 miliony 683 tysiące złotych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska, która w pewnej 

części będzie umorzona. Tu należy powiedzieć, że 
utworzenie Zakładu Komunalnego umożliwia nam od-
liczenie 23 % podatku VAT, co od tej kwoty, przekra-
czającej 32 miliony złotych stanowi prawie 6 milio-
nów zł. Montaż finansowy, który udało się nam wy-
konać i pozyskać środki z zewnątrz jest bardzo dobrą 
inwestycją, w niezbyt dużym stopniu obciążającą 
gminę, chociaż najpierw trzeba środki wyłożyć, by 
później rozliczać inwestycję i uzyskiwać zwroty.  
Red.: W jednym z poprzednich wywiadów wspo-
mniał Pan o możliwości dofinansowania przyłączy 
do posesji. Jak wygląda to w rzeczywistości? 
Wójt Janusz Pierzyna: Wychodząc naprzeciw po-
trzebom mieszkańców w zakresie możliwości podłą-
czenia się do kanalizacji, gdy pojawiła się taka możli-
wość w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na początku roku, 
napisaliśmy projekt i wniosek odnośnie następnego 
dofinansowania do budowy przyłączy, z myślą – by 
wartość podłączenia do posesji była jak najmniejsza. 
Ten wniosek opiewa na wartość prawie 5. milionów 
złotych. Otrzymamy takie dofinansowanie w wysoko-
ści 45 %. Każdy kto podpisał  w tym zakresie poro-
zumienie zapłaci tylko 1000 złotych niezależnie od 
długości przyłącza. 
W budżecie zabezpieczyliśmy 2, 3 mln. zł. jako dofi-
nansowanie ze strony gminy na to zadanie. Jest to bar-
dzo duże dofinansowanie, ale chcąc mieć efekt ekolo-
giczny i chcąc rozliczyć kanalizację, musimy zadbać 
by to zadanie było efektywne. Ponieważ jeżeli przyłą-
czy się część mieszkańców, a druga część w później-
szym terminie, będzie to miało przełożenie na odbiór 
ścieków i ich cenę. Zrzucając ścieki do oczyszczalni  
w Bielsku, im będzie ich więcej, tym będą one tańsze. 
Myślę, że kiedy kanalizacja została wykonana – ko-
lektory i sięgacze, to chcieliśmy pomóc mieszkańcom 
i w tym zakresie.  
Dotacja 1,883 mln. zł, natomiast 2,3 mln. dołożyliśmy 
z własnego budżetu, jak również z 5. milionów ze 
zwrotu podatku VAT, to następny zastrzyk 1 miliona 
zł. odzyskanego przez Zakład Komunalny. Do tej pory 
było tak, że gminy płaciły VAT bez możliwości rozli-
czenia tego podatku. 
Wniosek dotyczy 527 przyłączy. Natomiast w sumie 
zamierzamy przyłączyć 620 nieruchomości. W lipcu   
i sierpniu chcemy rozpocząć proces realizacji przyłą-
czy. Do tego czasu wyłonimy wykonawcę, który bę-
dzie realizował to zadanie, którego  zakończenie 
przewidujemy na grudzień br. 

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 Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;  Sekretarz redakcji: Kuba Mazur       
e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl ; Red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl ;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
 

str. 3  



 

maj 2013   3 

GMINA JASIENIA  PRZYPOMINA WIELKI PLAC BUDOWY (cd) 
 
Z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, bę-
dziemy się rozliczać do końca grudnia br. 
Natomiast do końca roku 2014 będziemy przedstawiać 
efekt ekologiczny tego zadania. 
Proces ten wymaga jeszcze dużo pracy, ponieważ po 
pracach budowlanych, trzeba doprowadzić drogi do 
stanu pierwotnego oraz pobocza i pozostałe tereny, na 
których prowadzono roboty budowlane. Wszystko 
wymaga czasu i cierpliwości mieszkańców. Nie posia-
damy takiej ilości środków finansowych, żeby usuwać 
wszystkie zapadliska tuż po robotach budowlanych. 
Dlatego postanowiliśmy odczekać, aż teren dobrze 
osiądzie, by nie dokonywać po kilka razy poprawek w 
tym samym miejscu. Dlatego jeszcze raz dziękuję 
mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość. Unia 
Europejska mówi jasno, że jeżeli na kilometr sieci nie 
ma 120 mieszkańców, to taki wniosek nie może być 
dofinansowany. Tam gdzie obecnie realizujemy kana-
lizację jest właśnie takie nasycenie 120 mieszkańców 
na kilometr. Pozostałe odcinki nie spełniają takiego 
wymogu i nie możemy starać się o dofinansowanie. 
Red.: To co z pozostałymi terenami, czy będą bez 
kanalizacji? 
Wójt Janusz Pierzyna: Podczas rozmowy z panią 
prezes NFOŚiGW dr Małgorzatą Skuchą pytałem       
o ewentualne możliwości budowy przydomowych 
oczyszczalni i możliwość dofinansowania tych zadań. 
Taka możliwość się rysuje i będziemy przymierzać się 
do tego tematu. 
Red.: Utrzymanie oświaty na terenie gminy, to duże 
wyzwanie finansowe? 
Wójt Janusz Pierzyna: Wzbudza to wiele emocji i jest 
dyskutowane w szerokich kręgach. Dyskusja przewija 
się przez media, ale trzeba powiedzieć, że Gmina Ja-
sienica na utrzymanie oświaty z budżetu państwa 
otrzymała subwencję w wysokości 17 milionów zło-
tych, przy kosztach utrzymania oświaty sięgającej 30 
milionów. Żeby utrzymać oświatę na dotychczaso-
wym poziomie, budżet gminy musiałby dołożyć 13 
milionów złotych, przy przeprowadzeniu jeszcze re-
formy oszczędności. Ponieważ Gmina Jasienica nie 
ma wpływu na Kartę Nauczyciela, nie ma wpływu na 
decyzje związków pracowniczych i pozostałe jak za-
szeregowanie i stopnie awansu zawodowego nauczy-
cieli, a jesteśmy stroną płacącą, która nie otrzymuje 
należytych środków na to zadanie. 
Na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Ja-
sienica, dyskutowaliśmy co zrobić, by w tej sytuacji 
utrzymać oświatę. Jest kilka rozwiązań, które mogłyby 
spowodować oszczędności. Jednym z nich jest połą-
czenie klas o nielicznej ilości uczniów: 13, 15,18 w 
klasy 30. osobowe, na co pozwalają przepisy oświa-
towe. Innym rozwiązaniem oszczędnościowym byłaby 
likwidacja żywienia w dotychczasowej formie przez 

stołówki przyszkolne i zastąpienie ich cateringiem. To 
jednak odbiłoby się na finansach domowych, gdyż 
obiady byłyby droższe. Jednak w skali roku dałoby to 
2,5 miliona złotych oszczędności, gdyż przy takim 
rozwiązaniu, nie ponosilibyśmy kosztów utrzymania 
personelu. 
W ramach działań oszczędnościowych moglibyśmy 
nie przyjmować trzy i czterolatków do przedszkoli. 
Zmniejszyłoby to zatrudnienie w granicach dziesięciu 
etatów. To dałoby również spore oszczędności, ale jak 
mają poradzić sobie pracujący rodzice? 
W tym roku brakuje nam na utrzymanie oświaty        
w gminie 2 miliony złotych i najbardziej racjonalnym 
rozwiązaniem oszczędnościowym wydaje się być po-
łączenie klas w ramach poszczególnych placówek 
szkolnych. Tu zwracam się z apelem do rodziców, aby 
to zrozumieli, gdyż to nie wynika ze złej woli czy to 
wójta czy rady gminy. Ten temat , jak wspomniałem, 
był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i nikt 
nie był przeciwny temu rozwiązaniu. Są to bardzo 
trudne wybory. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy tymi 
faktami starają się manipulować, kto jest dobry, a kto 
jest zły, ale to tylko manipulacja i ja nad nią przejdę 
do porządku dziennego.  
Red.: Śmieci, to temat, który najczęściej pojawia 
się na witrynach samorządowych, a kwestionowa-
nie uchwał rad gmin przez RIO jest częstym zjawi-
skiem. 
Wójt Janusz Pierzyna: Jesteśmy w trakcie realizacji 
tego zadania ustawowego. Na płaszczyźnie Rady 
Gminy Jasienica zostały podjęte wszystkie uchwały. 
Opublikowane są one w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego. Dwie zostały zakwestionowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Podczas posie-
dzenia RIO zostały obronione. Zakwestionowano, że 
gmina chce wiedzieć, kto czym ogrzewa. Jeżeli gmina 
ma zrobić bilans odbierania popiołu, to musimy mieć 
wiedzę, ile tego popiołu ma trafić na wysypisko. To 
udało się pozytywnie obronić. Również zakwestiono-
wano, że gmina chce zafundować ulgę dla rodzin od 
trzeciego dziecka (w górę), nie płacąc 8 zł., tylko 2 zł. 
To również udało się wytłumaczyć i obronić, i tak bę-
dzie. Specyfikacja warunków ofertowych będzie za-
wierała klauzulę, że firma, która wygra przetarg na 
odbiór śmieci, będzie miała obowiązek dostarczenia     
i dzierżawienia na posesji nieodpłatnie dwóch kubłów. 
Od 1. lipca firma,  która wygra przetarg dostarczy na 
posesję nieodpłatnie dwa kubły. Obowiązkiem właści-
ciela posesji będzie zakup kubła na popiół. 
Więcej informacji przekażemy poprzez stronę interne-
tową, będą też dostępne u sołtysów i radnych, a także 
na szczegółowych ulotkach. 

Dziękuję za rozmowę 
Romuald Bożko 



 

4   maj 2013 

FASCYNUJĄCA HISTORIA POLSKI  
SPOTKANIE Z PROFESOREM   

JERZYM ROBERTEM NOWAKIEM 
 
„Witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się bar-
dzo, że tak licznie państwo odpowiedzieli na nasze za-
proszenie. Nie spodziewaliśmy takiej frekwencji. Bar-
dzo jest nam miło, że państwo tutaj jesteście. Witam 
naszego specjalnego gościa, jakim jest Pan Profesor 
Jerzy Robert Nowak. 
Serdecznie Go witamy!”  
Tak rozpoczął spotkanie poseł Stanisław Szwed, który 
zaprosił nas 13 kwietnia  do Pogórza, do gościnnych 
progów PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI, której 
proboszczem jest zacny  ks. kan. Ignacy Czader.  
Różnie mówi się o historii: „...że jest nudna, że niepo-
trzebna, że nieważna, że za trudna, że zagmatwana, że 
taka i owaka...” Dlaczego, dlaczego tak? A przecież 
kultywujemy stare tradycje, zachowujemy i kultywu-
jemy gwarę, cieszymy się naszą Małą Ojczyzną.        
A gdzie miejsce dla tej Wielkiej Ojczyzny, dla tradycji 
narodowych, dla naszej świetlanej przeszłości? 
Myślę, że jedną z przyczyn takiego stanu jest tzw. po-
lityka historyczna i tzw. „europeizacja”. 
W dużej mierze, szczególnie wśród młodzieży, roz-
powszechnia się pogląd, że to wszystko nieważne i że: 
„Gdzie pieniądz, tam ojczyzna”. Ale ja chciałbym 
zwrócić uwagę naszych Czytelników na sposób mó-
wienia o historii Polski – Najjaśniejszej Rzeczpospoli-
tej, jak czyni to profesor Jerzy Robert Nowak. Historia 
w jego wydaniu przeczy tym wszystkim utartym slo-
ganom. W swojej dwutomowej pracy zatytułowanej  
„ żeby Polska... Historia Polski  1733 – 1939”, w roz-
dziale I, daje odpowiedź: „Dlaczego warto kochać 
polską historię?  
Tę historię czyta się z zapartym tchem. A słuchanie 
profesora, jak ciekawie ją przedstawia,odnosząc się 
jednocześnie do aktualnej rzeczywistości, jest praw-
dziwą ucztą duchową.  
Stąd wielkie zainteresowanie jego spotkaniami, które 
organizowane są w całej Polsce. Podczas tych spotkań 
można nabyć wiele cennych tytułów - autora ponad 
70. książek. 

Bardzo ciekawe propozycje zawiera BILLIOTEKA 
KSIĄŻEK „NIEPOPRAWNYCH POLITYCZNIE”. 
Zainteresowanych dorobkiem pana profesora kieruję 
na stronę internetową www.jerzyrobertnowak.com,      
a panu posłowi serdecznie dziękuję za zaproszenie na 
spotkanie. 

R. Bożko 

 

 

 

 

 
 
 

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,  
nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,  
odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska." 

- Józef Ignacy Kraszewski 
 

 
Wszystkim MAMOM z okazji Ich święta,  
życzenia zdrowia, codziennej radości  
wraz ze słowami największej wdzięczności. 

Za wszystkie trudy i starania 
składamy Wam  podziękowania. 
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BENEFIS JULIUSZA WĄTROBY 
 

W piątek, 12 kwietnia, w Rudzicy, w Gminie 
Jasienica,  odbył się benefis Juliusza Wątroby. 
Benefis został zorganizowany z okazji 40-lecia 
pracy twórczej literata i 30 rocznicy jego debiutu 
literackiego.  Juliusz Wątroba jest twórcą wszech-
stronnie uzdolnionym – piszącym zarówno zna-
komite fraszki, wiersze liryczne i satyryczne, afo-
ryzmy, jak i teksty pieśni oraz piosenek. Jest auto-
rem programów kabaretowych, musicali i felieto-
nów. Urodził się w 1954 roku w Rudzicy, gdzie 
mieszka i tworzy. Debiutował w tygodniku spo-
łeczno-kulturalnym RADAR, od 1977 do 1992 
roku był stałym współpracownikiem SZPILEK, 
które opublikowały około 200 jego utworów. Jego 
wiersze ukazywały się w pismach literackich, sa-
tyrycznych i kulturalnych. W latach 1989-2004 
współpracował z Polskim Radiem. Jego utwory 
pojawiały się m.in. w kultowej PARAFONII w 
radiowej Trójce. Ma na koncie 32 tomiki wierszy 
i niezliczoną ilość różnych utworów literackich. 
Juliusz Wątroba jest stałym współpracownikiem 
BIELSKIEJ SCENY KABARETOWEJ i mie-
sięcznika samorządowego Gminy Jasienica. Jego 
twórczość doceniali profesjonaliści i, przede 
wszystkim, odbiorcy. Jest laureatem około stu 
ogólnopolskich konkursów literackich, otrzymał 
nagrodę Prezydenta Bielska-Białej IKAR-2001, 
nagrodę Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Lon-
dzina, nagrodę Marszałka Województwa Śląskie-
go i wiele, wiele innych. Benefis Juliusza Wątro-
by, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Jasienicy, zgromadził znakomitych gości      
i pełną salę wielbicieli talentu bohatera piątkowe-
go wieczoru. Pojawili się m.in. Grażyna Stani-
szewska - była europosłanka, senator i poseł, Ja-
nusz Pierzyna - Wójt Gminy Jasienica, Prezydent 
Bielska-Białej Jacek Krywult, Starosta Powiatu 
Bielskiego Andrzej Płonka, Prezes Prasy Be-
skidzkiej i Redaktor Naczelny Kroniki Beskidz-
kiej Piotr Wysocki. Imprezę, na którą złożyły się 
występy zaproszonych artystów i przyjaciół jubi-
lata, brawurowo poprowadził przyjaciel Juliusza 
Wątroby, Piotr Skucha z Kabaretu DŁUGI, twór-
ca i animator Bielskiej Sceny Kabaretowej. Pod-
czas benefisu swoje rozmaite, nie tylko literackie, 
talenty zaprezentował sam bohater, który oprócz 
tego, że czytał i śpiewał, akompaniując sobie po-
krywkami od garnków, zasiadł również  przy… 
maszynie do szycia. Podczas benefisu można było 
również nabyć tomiki z poezją Juliusza Wątroby  

i uzyskać autograf z dedykacją oraz porozmawiać  
z tym wybitnym, acz jak zawsze skromnym, twór-
cą. 

Kuba Mazur 

Foto: Rafał Gacek 
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PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNI ĘCIA III KONKURSU 
„NAJPI ĘKNIEJSZY MOJ” 2013 

 
Konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasie-
nicy 

W dniu 01.05. 2013 r. komisja w składzie :  
• Agnieszka Bronowska – dyr. GOK w Jasienicy 
• Robert Garstka – fotograf, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach 
• Krzysztof Czader – artysta,plastyk 
• Mariusz Wysłych – koordynator konkursu 

po dokonaniu objazdu i obejrzeniu moji zgłoszonych do konkursu, 
 postanowiła przyznać : 
I miejsce - dla moja zgłoszonego przez Łazy: moj smukły, wysoki (ok. 26 me-
trów), wolnostojący, starannie zamocowany  ( wkopany w ziemię ), doskonale 
usytuowany, ozdobiony wstążkami i wieńcem  
II miejsce – dla moja zgłoszonego przez Międzyrzecze Dolne: moj smukły, 
wysoki (ok. 19 metrów), wolnostojący, starannie zamocowany  (wkopany w zie-
mię),  dobrze usytuowany, ogrywany, ozdobiony wstążkami i tabliczką z dedykacją :  

„W MI ĘDZYRZECZU DOLNYM  O TRADYCJĘ DBAMY 
I PO RAZ KOLEJNY  MOJA TU STAWIAMY 

 ZAŚPIEWAJMY Z SERCA  DZIŚ W NASZEJ DZIEDZINIE 
NIECHAJ WSZYSCY SŁYSZĄ  NASZ GŁOS W CAŁEJ GMINIE - 2013” 

III miejsce – dla moja zgłoszonego przez Roztropice: moj smukły, wysoki (ok. 27 metrów), stabilnie 
zamocowany ( lekko wkopany w ziemię + podpórka ) , ozdobiony   
IV miejsce  – dla moja zgłoszonego przez Wieszczęta: moj smukły,  bardzo wysoki (ok. 29 metrów),  
zamocowany przy ścianie remizy, wierzchołek ozdobiony 

Organizatorzy serdecznie dziękuj ą za zaangażowanie i udział w konkursie wszystkim  
uczestnikom. Dziękuj ą również wszystkim, którzy służyli pomocą i radą  

przekazując tym samym tradycje i dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego 
Agnieszka Bronowska, Robert Garstka, Krzysztof Czader, Mariusz Wysłych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców, Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy  
Gimnazjum w Jasienicy 
serdecznie zapraszają na 

FESTYN SZKOLNY - MAJÓWKA 2013 
który odbędzie się w dniu 18  maja 2013 r. 

od godz. 1600
 do 2400 

na otwartym obiekcie rekreacyjno-sportowym „Drzewiarz” – amfiteatr   
W programie m.in. występy młodzieży szkolnej, koncert BIG-BANDU, zaproszonych 

gości, mecz piłkarski nauczyciele i rodzice kontra uczniowie, turniej rodzinny 
 i konkurs tematyczny z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.  

Od godziny 1930 zabawa taneczna. Wstęp wolny.  

Dochód z imprezy przeznaczony będzie na potrzeby szkoły. 
Zapewniamy wspaniałą zabawę i atrakcyjne nagrody. 

GORĄCO ZAPRASZAMY!!! 
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… Z   G Ó R K I … 
Sensacja! 

                
Co łączy najważniejsze wydarzenia sportowe 

tego świata? Mistrzostwa różnych dyscyplin na 
różnych kontynentach? W dyscyplinach letnich    
i zimowych? Popularnych, jak piłka nożna i eli-
tarnych, jak tenis ziemny? Grupowych, jak ma-
sowe biegi i indywidualnych, jak podnoszenie 
ciężarów? Pięknych, jak gimnastyka artystyczna   
i brutalnych, jak usankcjonowne przepisami i re-
gulaminami morodobicie? No co??? 
 Może tysiące kibiców na stadionach? Może 
setki dziennikarzy zdzierających struny głosowe, 
by jeszcze bardziej uatrakcyjnić te widowiska? 
Może zbiorowe emocje, fascynacje, rozczarowa-
nia i zachwyty? Może namiastka pierwotnego in-
stynktu rywalizacji i chęci dominacji nad drugim?  
Może wzrost liczby prostytutek przypadający na 
metr kwadratowy sportowca? Może ilość spoży-
wanych alkoholi? Może zawrotne obroty             
w knajpkach, restauracjach, hotelach? Może ma-
sowa sprzedaż duperelek wszelakich związanych 
z daną imprezą: a to szalików, a to czapeczek, a to 
maskotek-straszydełek, a to trąb jerychońskich, 
które wydają tak straszliwie głośne dźwięki, że 
więdną nawet nadstawione uszy ścian okolicz-
nych wieżowców? 
 Wszystko to prawda, ale jest jeszcze jedna 
rzecz wyjątkowa łącząca te zdarzenia: to stroje 
ludowe pań asystujących przy wręczaniu medali   
i kwiatów zwycięzcom! To duma organizatorów, 
pod różną szerokością geograficzną taka sama, że 
oto mogą zachwycić cały świat jedynymi strojami 
ludowymi, wyjątkowymi, którymi dana nacja mo-

że się wyróżnić w tym zuni-
fikowanym świecie, gdzie 
wszystko takie samo. Stąd 
zdziwił mnie szum medialny 
w całym kraju, gdy Wójt na-
szej gminy wpadł na genial-
ny pomysł, by  nasze uroczy-
stości obsługiwały piękne 
pracownice Urzędu Gminnego, w jeszcze pięk-
niejszych odświętnych strojach ludowych Śląska 
Cieszyńskiego – aż dziw, że nikt na to wcześniej 
nie wpadł! (A  jeszcze moja śp. Babcia Jadwiszka 
chodziła co niedzielę w takim stroju do kościoła, 
a jeszcze moja śp. Mama ubierała ten strój spora-
dycznie….) 
 Wszak to pożyteczne i konieczne! By nie by-
ło takich żenujących sytuacji, gdy np. mamy w 
dobrej wierze a nieświadomie (widziałem na wła-
sne oczy) ubrały dzieci w jakieś dziwne stroje w 
stylu cieszyńsko-łowicko-podhalańskim! Z wiel-
kimi czerwonymi koralami!!! 
 I jeszcze dodatkowo dzięki intuicji włodarza 
naszych sołectw, gmina – i to darmowo! –została 
tak rozreklamowana w całym kraju, że inni pew-
nie zielenieli z zazdrości! Ale co to za sensacja! 
Tak powinno być wszędzie!  
 Sensacją byłoby, gdyby nasz Wójt wdział 
babski strój cieszyński i zatańczył (mimo proble-
mu z kopytkiem) polkę w parze z profesorem 
Buzkiem! 

Juliusz Wątroba    

 

Zocni ludzie. 
Witóm piyknie! 

Mómy w naszej gminie kupe zocnych ludzi: muzykantów, śpiywoków, sportowców, chórmistrzów, pisorzy, 
dochtorów, rechtorów, roztomajtych mistrzów. Ale dzisio spómnieć chciołbych tu jednego, co to piyknie pisze 
wiersze dlo każdego. Nie jyny dlo nas ludzi z naszej gminy, ale wiersze Jego sóm znane daleko, po całej naszej 
piyknej polskij ziymi. Już kupe ksiónżek powydowoł, a z tych ksiónżek jak z encyklopedii mogymy sie też do-
wiedzieć rudzickij historii. Pisze ło tym, jak downi bywało na Jego dziedzinie, ka sie łurodził, no i dali żyje, ka 
zno kożdy kamiyń i kożdóm uliczke, kożdego chłopa i kożdóm paniczke. Tych co tukej żyjóm i tych co już ni 
ma, ło ich życiu pisze i piyknie spómino.  

Latoś dwanostego kwiytnia nasz zocny poeta Juliusz Wątroba z Rudzicy łobchodził benefis, na kiery sie 
mocka ludzi nazjyżdżało, by mu za to pisani piyknie podziynkować.   
 
Zaśpiywały ptoszki na naszej dziedzinie, 
że w Rudzicy  świynto mo Wątroba Julek, 
że sztyrycet roków tworzy, mnoży, pisze, 
raduje, posilo kożdóm ludzkóm dusze. 
Kormi nas poezjóm, piyknymi wierszami 
łogrómnie my radzi, że je zawsze z nami. 
 
 

Toż żech tu dziś przygnoł, coby gratulować, 
coby za ty piykne wiersze podziynkować. 
 

Czego by Ci życzyć drogi Jubilacie? 
 

Pisz ty swoji wiersze aże do stu latek. 
Ło tej piyknej Ziymi, po kierej tu chodzisz 
I ło ludziach stela, co ich tak rod widzisz 

J. N. Josiyniczanin 
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Straże Jubilatki 
5 czerwca 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna w 
Mi ędzyrzeczu Dolnym będzie obchodziła 120 lecie 
powstania. Została założona w 1893, a inspiracją do 
jej powstania był pożar, który wybuchł w Święta 
Wielkanocne i strawił zabudowania w gospodarstwie 
jednego z tamtejszych rolników. Założycielami jed-
nostki byli przeważnie rolnicy. Część z nich należała 
do, powstałej rok wcześniej, straży w sąsiednim Mię-
dzyrzeczu Górnym, ale w odróżnieniu od sąsiadów, 
którzy używali języka niemieckiego,  strażacy z Mię-
dzyrzecza Dolnego postanowili założyć straż z języ-
kiem polskim. Jednostka już w początkach istnienia 
liczyła około 50 członków, którzy zadeklarowali się 
pełnić służbę strażacką ochotniczo i już od momentu 
powstania, kierujący nią komendanci kładli duży na-
cisk na poziom wyszkolenia strażaków i o wyposaże-
nie jednostki w nowoczesny sprzęt  (w zaledwie dwa 
lata po powstaniu strażacy dysponowali już dwiema 
nowoczesnymi  sikawkami konnymi). W trudnych 
czasach dwóch wojen światowych strażacy z Między-
rzecza Dolnego starali się prowadzić normalną dzia-
łalność jednostki.  Po II Wojnie Światowej OSP w 
Międzyrzeczu Dolnym wznowiła działalność, przy-
stąpiła do kompletowania sprzętu i odbudowy znisz-
czonej podczas działań wojennych strażnicy. Oprócz 
normalnej działalności strażacy zaangażowali się 
również w organizowanie życia kulturalnego miej-
scowości tworząc świetlicę i strażacki zespół teatral-
ny. Na początku lat 70-tych przy OSP Międzyrzecze 
Dolne powstał Klub Honorowych Dawców Krwi, któ-
ry działał aż do 2001 roku. Od połowy lat 60-tych, 
mimo wielu trudności finansowych, rozbudowywano 
strażnicę, która została oddana do użytku w 1978 ro-

ku, w  85. rocznicę istnienia jednostki. W latach 80-
tych z inicjatywy ówczesnego prezesa dh Henryka 
Francuza kompletowano i modernizowano sprzęt jed-
nostki, zakupiono autobus, który był wykorzystywany 
nie tylko przez strażaków, ale służył także okolicznej 
ludności.  W tym okresie  znacznie rozbudowano 
strażnicę. Pozwoliło to m.in. na założenie 20-
osobowej orkiestry dętej i Zespołu Tanecznego „Mię-
dzyrzeczanie”. Do dziś obie grupy uświetniają swoim 
udziałem  wiejskie i gminne uroczystości. Oprócz 
normalnej służby statutowej strażacy z Międzyrzecza 
Dolnego prowadzą również Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą, której członkowie w przyszłości zasilą 
szeregi jednostki, mając już spore strażackie przygo-
towanie. Strażacy ochotnicy oprócz gaszenia poża-
rów, pomagają również w likwidowaniu zdarzeń dro-
gowych, uczestniczą w usuwaniu skutków klęsk ży-
wiołowych, organizują imprezy lokalne i festyny dla 
mieszkańców Międzyrzecza Dolnego i sąsiednich 
miejscowości, stale szkolą i sprawdzają swoje umie-
jętności uczestnicząc w zawodach strażackich. 
Aktualnie OSP w Międzyrzeczu Dolnym zrzesza 43. 
członków czynnych (w tym 14 kobiet) i 40 członków 
honorowych. Przy jednostce istnieje Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza (10. chłopców i 10. dziewcząt) 
oraz drużyna żaków, do której należy siedmioro dzie-
ci. 
Za swoją działalność jednostka została odznaczona 
Złotym Znakiem Związku OSP RP nadanym w 2003 
roku, a dh Henryk Francuz otrzymał Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza, nadany przez Zarząd Głów-
ny Związku OSP RP i Złoty Znak Związku OSP RP. 

�  � 
Ochotnicza Straż Pożarna w Iłownicy obchodzi w tym roku jubileusz 100. lat istnienia. Została założona w 
lipcu 1913 roku i jako że Iłownica przez kilka wieków znajdowała się pod wpływami niemieckimi, strażacy 
używali komend w języku niemieckim. W 1921 roku jednostka dysponowała dwukołową sikawką konną i była 
w pełni umundurowana. Przy pomocy i wsparciu miejscowej ludności wybudowano w 1922r. murowaną strażni-
cę, którą rozbudowano w kolejnych latach. W roku 1926 utworzono drugi pluton straży, w przysiółku Iłownica 
„Dół” i wybudowano remizę strażacką. W roku 1935 pluton drugi zlikwidowano i od tego czasu strażacy obu 
zastępów zaczęli działać wspólnie. Jednostka prężnie się rozwijała. Inwestowano w pożarniczy sprzęt oraz wy-
budowano strażacką świetlicę. W latach okupacji, po przejęciu straży pod komendę niemiecką, dwie trzecie 
członków wystąpiło z jednostki, pozostali znacznie ograniczyli swoją działalność do udziału w szkoleniach, ćwi-
czeniach i wyjazdów do gaszenia pożarów. Po wojnie OSP w Iłownicy zaczęła się odradzać. Do końca lat 50-
tych jednostka dorobiła się własnego samochodu, sporej ilości sprzętu pożarniczego i nowej siedziby. Rozwijała 
także działalność kulturalną. Przy straży działał amatorski zespół teatralny i kółko recytatorskie. W latach 70-
tych z inicjatywy strażaków powstał projekt dobudowy do remizy sklepu i sali widowiskowej. Tę ostatnią odda-
no do użytku w 1984 roku a cały obiekt przyjął nazwę „Dom Strażaka w Iłownicy”. Ponowny rozkwit działalno-
ści OSP Iłownica nastąpił za sprawą dh Stanisława Rajby w połowie lat 90-tych. Oprócz ofiarnej pracy statuto-
wej, strażacy z Iłownicy pomagają miejscowej ludności w przypadkach klęsk żywiołowych, likwidowaniu zda-
rzeń drogowych, organizują imprezy i festyny dla mieszkańców sołectwa. Z lokali w Domu Strażaka korzystają 
bezpłatnie Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka i wiele innych organizacji.  

Za swoją działalność OSP Iłownica otrzymała Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”. 
OSP Iłownica zrzesza obecnie 44 członków zwyczajnych, 5 członków honorowych i 2 wspierających. Prowadzi 
także z powodzeniem Młodzieżową Drużynę Pożarniczą ( 7 osób). 

Kuba Mazur 
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Pamiętamy o budkach 
lęgowych dla ptaków 

Ptaki towarzyszą ludziom od 
zawsze. Ożywiają w sposób nama-
calny nasze otoczenie. Przyglądając 
im się bliżej, dostrzeżemy piękne 
ubarwienie, niezwykłe zachowania, 
grację ruchów, a przede wszystkim 
charakterystyczne dla nich dźwięki – 
świergot, melodyjne trele czy nawet 
skrzeczenie lub krakanie. Dzikie pta-
ki są nie tylko ozdobą naszych ogro-
dów, ale również naszymi wielkimi 
sojusznikami w walce ze szkodni-
kami. 

Wszystkie te zalety ptaków czło-
wiek dostrzegł już dawno. Dlatego 
pojawiła się u niego chęć niesienia 
im pomocy i ochrony. Jednym z bar-
dzo prostych działań ochroniarskich 
jest wieszanie budek lęgowych,       
w których niektóre z dzikich ptaków 
zakładają gniazda, składają jaja         
i wychowują pisklęta. Można więc 
przyjąć, że wieszanie budek stanowi 
rekompensatę dla ptaków za szkody, 
które te doznały z ręki człowieka.  

Koło Łowieckie „Ślepowron” 
Rudzica dba o poprawę warunków 
gniazdowania naszych ptaków i w 
szkołach naszej gminy wręczyło 
dzieciom budki lęgowe. W Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Jasieni-
cy uczniowie otrzymali 13 takich 
budek, które zawiesili w swoich 
ogrodach domowych. Oprócz tego 
dzieci dowiedziały się wielu cieka-
wych informacji na temat naszych 
ptaków, działalności koła, a także 
mieli okazję wysłuchać hymnu koła 
łowieckiego oraz innych sygnałów 
łowieckich. Ponadto uczniowie 
mieli okazję obejrzeć instrumenty, 
na których grane są te sygnały.  

Koło przyrodnicze  
z ZSP w Jasienicy 

 
 

INFORMACJA  Z PRZEBIEGU ZBIÓREK 
PUBLICZNYCH ZORGANIZOWANYCH 

   PRZEZ  SALWATORIA ŃSKIE 
STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE  

W BIELSKU-BIAŁEJ . 
 Na podstawie Decyzji Pana Wójta Gminy Jasienica Nr 
OrS.5311.1.2013 z dnia 15.03.2013r., Salwatoriańskie Stowa-
rzyszenie Hospicyjne zorganizowało w ramach realizowanego 
przez szkoły Ogólnopolskiego Programu „Pola Nadziei 2013” 
zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych datków do puszek 
kwestarskich. Zbiórka została przeprowadzona na terenie Hur-
towni „Polszlif” w Rudzicy, Sklepu „Dorota”, „Groszek”, Pie-
karni, „Delikatesów Centrum”, Sklepu Ogólnospożywczego   
w Mazańcowicach, „Delikatesów Ania” w Międzyrzeczu, 
„Delikatesów u Biesoka” w Bierach  w dniach 20.03.2013r. do 
27.03.2013r. przez uczniów Gimnazjum im. K.K. Baczyńskie-
go w Mazańcowicach, Gimnazjum i Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy, Gimnazjum w 
Jasienicy pod opieką nauczycieli. 
W zbiórce wzięło udział  118 uczniów pod opieką 41 
nauczycieli.  
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy            821,41zł. 
• Gimnazjum w Rudzicy           682,57zł. 
• Gimnazjum w Mazańcowicach       1.409,00zł. 
• Gimnazjum w Jasienicy           153,42zł. 

Razem:     3.066,40zł. 
Zbiórkę przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 6 listo-
pada 2003 r. w sprawie przeprowadzania zbiórek publicznych 
oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U.Nr199, poz. 1047 ). 
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne – organizator 
zbiórki publicznej oraz uczniowie szkół i ich opiekunowie za 
swoje czynności nie otrzymali wynagrodzenia, zbiórkę prze-
prowadzono społecznie.      

Fundusze uzyskane w drodze zbiórki publicznej przekaza-
ne zostały do DnB NORD Banku z przeznaczeniem na konty-
nuację budowy Stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II   
w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 10.  

 Grażyna Chorąży 
 Prezes Stowarzyszenia 
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Macierz w Grodźcu o ciekawych kobietach z obu stron Olzy. 
 

Znanym i zasłużonym cieszyniankom poświę-
cono marcowe spotkanie Koła MZC w Grodźcu. 
Okazją do tego był Dzień Kobiet oraz długa, bo 
zaczynająca się w 1911 r., tradycja ochodów tego 
dnia na Śląsku Cieszyńskim. 

Spotkanie w dniu 15 marca miało odświętny 
charakter. Zgromadziło nie tylko członków Koła, 
ale również zaproszone, współpracujące z Kołem 
panie – sołtys Grodźca  Jadwigę Greń, przedsta-
wicielkę Koła Gospodyń Wiejskich Urszulę Ze-
mlik oraz dyrektor GOK w Jasienicy Agnieszkę 
Bronowską. 

Znane i zasłużone cieszynianki przypomniała 
Władysława Magiera, uhonorowana Srebrną Od-
znaką Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego 
oraz  laureatka konkursu Oryginalna Kobieta Ślą-
ska Cieszyńskiego 2012. Prelegentka jest autorką 
publikacji „Cieszyński Szlak Kobiet”. Na spotka-
niu zaprezentowała wydany niedawno 3. Tomik 
serii, w którym zawarła kolejne biogramy i losy 
kobiet związanych z ziemią cieszyńską. 

Pani Magiera wystąpiła w pięknym stroju cie-
szyńskim. Opowiadała o żyjących na Śląsku Cie-
szyńskim Polkach, Czeszkach, Austriaczkach, 
Żydówkach. Kobiety te różniły się pochodzeniem 
społecznym, wykształceniem, zawodami. Jednak  
podobna była w nich chęć realizacji swoich ma-
rzeń, poświęcania się działalności społecznej, pa-
triotycznej, a zarazem łączenia pasji z życiem ro-
dzinnym. W owych czasach było to sporym wy-
zwaniem. Wspomniała między innymi o paniach: 
Dorocie Kłuszyńskiej, broniącej polskości Śląska 
Cieszyńskiego, o działaczce społecznej Zofii Kir-
kor-Kiedroniowej, o Agnieszce Pilchowej, jasno-
widzącej z Wisły, o Emilii Kołder – autorce, która 
w swej „Kuchni śląskiej” zgromadziła ponad 
1000 przepisów w gwarze.  

Wspomniała o inicjatywie Stowarzyszenia 
Klubu Kobiet Kreatywnych, jaką jest utworzenie 

na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie uliczki cie-
szyńskich kobiet. Upamiętniono tam część kobiet 
umieszczając lampy z ich nazwiskami, oraz tabli-
ce ze skróconymi życiorysami. Dalszych 9 no-
wych lamp czeka na „odsłonięcie” w dniu 21 
kwietnia br. Wyraziła żal, że żadna z ulic w Cie-
szynie nie nosi imienia lokalnej działaczki. Za-
chęcała członków Koła do szukania „ciekawych” 
kobiet w okolicy miejsca zamieszkania i umiesz-
czania ich biogramów na stronie internetowej Ko-
ła oraz do podjęcia próby utworzenia miejscowe-
go „szlaku kobiet”.  

W dalszej części spotkania wystąpił zaproszo-
ny Kwartet muzyczny z GOK w Jasienicy pod 
kierunkiem Marii Szubert. Życzenia i podzięko-
wania dla pań z okazji Dnia Kobiet złożyli pano-
wie Józef Król i Edward Cichy.  

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewa-
niem piosenek biesiadnych i regionalnych przy 
akompaniamencie zespołu. Współorganizatorem 
tej uroczystej imprezy był Gminny Ośrodek Kul-
tury w Jasienicy.  

Przygotowała Elżbieta Wiencek 

Rada Rodziców, Pracownicy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Świętoszówce serdecznie zapraszają na 

„FESTYN SZKOLNY”„FESTYN SZKOLNY”„FESTYN SZKOLNY”„FESTYN SZKOLNY”    
 

który odb ędzie si ę 15 czerwca 2013 r. od godz. 16 00 do 2 00   
na boisku OSP w Świętoszówce.    

         

 
 

Bilet wst ępu w cenie 5 zł  do nabycia przy wej ściu. 

W programie między innymi: 
 

�pokaz bractwa rycerskiego ,,Być rycerzem w  Średniowieczu” w godz. od 1700 do 1830 � przejazd Ciuch-

cią Beskidzką  w godz. od 1930 do 2030  � malowanie twarzy � liczne niespodzianki � bogate menu  
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Babiorz 
 
Słyszołech cosik: bezmała 
inszo ci się spodobała, 
i już doś Mosz baby swojij, 
bo zachciało ci się brojić, 
bo ci Hadra wpadła w łoko, 
przy kierej jak źrubek skokosz, 
chociaż cie giczle bolóm, 
jak mosz robić cosik w polu! 
 
Gónisz jako pies za sukóm! 
Po próżnicy miodu szukosz! 
 
Jak się ślubno dowiedziała, 
tóż mu zaroz fackała, 
aże mu napuchła gymba 
i trzi dziury mo po zymbach, 
co z pyszczyska mu wypadło! 
Terozki się dziwo w zdrzadło, 
noji baba go łosrała 
- dyć go już zatela miała! 
 
Podobała ci się inszo, 
to mosz dzisio, ciulu, dzisio psinco!  
 
                               Juliusz Wątroba 
 

Słowniczek gwarowy 
babiorz – kobieciarz 
bezmała – podobno 
hadra – dziewczyna źle się prowadząca 
kiero – która 
źrubek – źrebak 
giczle – nogi 
po próżnicy – nadaremno 
ślubno – żona 
fackać – policzkować 
terozki - teraz 
dziwo – patrzy 
zdrzadło – lustro 
łosrała – tu: zostawiła 
zatela – dosyć, wystarczająco 
psinco – nic „figa z makiem” 

 

UWAGA ROLNICY 
 

W związku z wejściem w życie w dniu 28 stycznia 2013 r. dwóch 
rozporządzeń Rady Ministrów zakazujących stosowania materiału 
siewnego odmian genetycznie modyfikowanych kukurydzy i ziem-
niaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina i informuje 

1. Zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO 
podlega sankcjom finansowym łącznie z nakazem zniszczenia 
uprawy!  

2. Jeśli zakupiłeś materiał siewny i masz wątpliwość, czy nie podle-
ga on zakazowi, możesz przeprowadzić bezpłatne badanie w la-
boratoriach PIORIN. 

3. Pamiętaj, że każde opakowanie materiału siewnego oznacza się 
urzędową etykietą . Materiał siewny, który jest w Polsce zakaza-
ny na etykiecie zawiera oznaczenie „GMO” lub napis „geneticallt 
modified organisms” 

Jeżeli uprawiasz kukurydzę lub ziemniaki zachowaj dokumenty po-
twierdzające zakup materiału siewnego oraz etykiety urzędowe. Te 
dokumenty będą podlegały sprawdzeniu podczas kontroli przeprowa-
dzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Program imprezy: 
1420 zbiórka strachów uczestniczących w konkursie na  
„NAJCIEKAWSZE STRACHY POLNE”; miejsce: ścieżka polna 
naprzeciwko Pana Roberta Kope, ul. Grabówka. Korowód prowa-
dzi wóz strażacki OSP Rudzica 
1430 wymarsz strachów polnych w kierunku galerii w towarzystwie        
Orkiestry Dętej z Jasienicy 
1440 krótki postój przed galerią „ukłon dla dyżurnych strachów we-
teranów” 

1445 kontynuacja korowodu w kierunku amfiteatru przy GOK-u 
1500 przywitanie korowodu przybyłych gości 
1510 blok występów artystycznych zespołów działających przy GOK-u 
1640 malowanie obrazu „na żywo” przez artystę Floriana Koguta przy 
akompaniamencie Kapeli Regionalnej 
1710 rozstrzygnięcie konkursu „Najciekawsze Strachy Polne” – rozdanie 
nagród 
1900wieczór muzyczno-taneczny: koncert zespołu Masala Soundsystem 
(WWW.myspace.com/masalasound) impreza taneczna z Molotov Cock-
tail Party (www:facebook.com/molotovcocktailpart)  
2400 koniec imprezy 
więcej na www.gokjasienica.pl i facebooku 

W trakcie imprezy zapraszamy do Galerii Autorskiej Floriana Koguta „Pod 
strachem Polnym” w dniu 26 maja galeria czynna do godz. 1700 

Organizują: 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Galeria autorska Floriana Koguta  
Pomagaja nam: Rada Sołecka z Rudnicy, OSP Rudzica, KGW Rudzica, 
KGW Landek  
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Krioterapia, co to jest? 
 

O krioterapii można było dowiedzieć się na spotkaniu 
edukacyjnym połączonym z promocją książki pt. „Kriote-
rapia. To warto wiedzieć”, które odbyło się dnia 15 kwiet-
nia 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy.  
Z tematem zapoznał nas autor, fizjoterapeuta Pan Zbi-
gniew Kołba. Książka „Krioterapia. To warto wiedzieć” 
została napisana osiem lat temu i od tego czasu była trzy-
krotnie wznawiana. Swą popularność pozycja ta zawdzię-
cza prostemu, przystępnemu językowi, jakim jest napisana 
i zdjęciom, które obrazują zawarte treści. Autor napisał 
książkę w oparciu o własne doświadczenia zdobyte w cza-
sie prowadzenia gabinetu krioterapii w Olkuszu. Kriotera-
pia jest stosunkowo młodą metodą stosowaną w medycy-
nie. Pierwsza kriokomora powstała w 1989 roku we Wro-
cławiu. Obecnie w Polsce działa ponad czterdzieści takich 
urządzeń. Krioterapia polega na oddziaływaniu na orga-
nizm bardzo niskimi temperaturami. Sama niska tempera-
tura nie leczy, lecz poprzez spowodowanie lepszego 
ukrwienia ma wywoływać reakcje obronne w organizmie. 
Krioterapia ogólnoustrojowa zwiększa odporność, ułatwia rehabilitację chorych i pozytywnie wpływa na funk-
cjonowanie organizmu człowieka. Oprócz ogólnoustrojowej istnieje też krioterapia punktowa. Zabiegi kriotera-
pii szczególnie pomocne są w leczeniu stłuczeń, obrzęków, skręceń czy zakwasów. Istnieją jednak schorzenia , 
w których ta metoda leczenia jest niewskazana. Dokładnie o samej metodzie , jej wskazaniach i przeciw wska-
zaniach Pan Kołba pisze w swojej książce, która również zawiera wiele wiadomości na temat leczenia bezsenno-
ści. Prowadzący wskazał takie metody leczenia zaburzeń snu jak: prawidłowe oddychanie, ruch, medytacja, do-
starczanie organizmowi tlenu, pozytywne myślenie itp. Po zakończeniu ciekawej prelekcji nasz gość odpowiadał 
na liczne pytania uczestników spotkania dotyczące różnych dolegliwości. 

Prezentowana książka jest dostępna we wszystkich placówkach GBP , zapraszamy do korzystania. 
Maria Hareńczyk  

Dyrektor GBP 

 
Impreza sportowa w Klubie Jazdy Konnej Solka Międzyrzecze 

 
15.06.2013 Odbędzie się uroczyste otwarcie 
Ośrodka Jeździeckiego KJK Solka w Międzyrze-
czu Górnym. Gospodarze obiektu zapewniają 
odwiedzającym szereg atrakcji. Impreza ma cha-
rakter rekreacyjno-sportowy.  
Dla chętnych zorganizowane będą przejażdżki 
konne pod okiem instruktora oraz pokazy, w tym:  
- pokaz umiejętności jeździeckich naszych naj-
młodszych jeźdźców 
- konkurs skoków przez przeszkody 
- loteria z nagrodami 
- i inne atrakcje 
Impreza będzie również świetną okazją dla 
jeźdźców z własnymi końmi do treningu. Będą 
mogli spróbować swoich sił w jedynej w okolicy 
próbie terenowej  - trasa w lesie z przeszkodami 
oraz wziąć udział w konkursie skoków przez 
przeszkody.Na zakończenie jeździeckich zmagań 
odbędzie się impreza taneczna.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu i świetnej zabawy     
w niepowtarzalnej atmosferze, która towarzyszy sportom jeździeckim i ludziom z pasją. 
Szczegółowy program ukaże się na stronie internetowej www.konie.bielsko.pl dwa tygodnie przed pla-
nowanym terminem uroczystości. Wstęp wolny. 
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JASIENICZANIEJASIENICZANIEJASIENICZANIEJASIENICZANIE    
Przedstawiamy postać wybitnego sportowca, szermie-

rza i szablisty Zygmunta Pawlasa. Urodził się 28 paź-
dziernika w 1930 roku w Jasienicy. Był synem Pawła 
Pawlasa, pracownika Banku Gospodarstwa Krajowego w 
Bielsku i Matyldy Pawlas, miał dwóch braci Czesława i 
Mariana. Dzieciństwo spędził w rodzinnej Jasienicy, a w 
drugiej połowie lat 30-tych razem     z rodzicami przepro-
wadził się do Katowic. Tam ukończył Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, był ab-
solwentem katowickiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. 
Miło ść do szermierki zaszczepił w nim nauczyciel wy-
chowania fizycznego Józef Świtalski. Swój talent rozwijał 
potem w katowickich klubach MKS (1946-1949) i 
GÓRNIKU (1950-1958). Szermierkę uprawiał 26 lat. Był 
brązowym medalistą indywidualnych Mistrzostw Polski w 
1955r. W tym samym roku w drużynie zdobył srebro. Brał 
udział w Mistrzostwach Świata gdzie, cztery razy z druży-
ną, zdobywał medale (1954 w Luksemburgu – srebro, 
1953 w Brukseli, 1957 w Paryżu i w 1958 w Filadelfii – 
brąz). Dwukrotnie wystąpił w Igrzyskach Olimpijskich – 
w 1952 w Helsinkach i srebrny medal w drużynie w 1956 
w Melbourne. Od 1957 do 1991 roku był trenerem GKS 
Katowice, współtwórcą 13 tytułów drużynowych Mi-
strzostw Polski we florecie kobiet oraz kilku tytułów Mi-
strzostw Polski Juniorów w szabli. Zygmunt Pawlas był 
także sędzią międzynarodowym na Igrzyskach Olimpij-
skich (1960-1976) i na Mistrzostwach Świata (1961-
1978). W trakcie swojej kariery piastował ważne funkcje: 
Członka Zarządu Polskiego Związku Szermierczego, 
Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Związku, Preze-
sa Okręgowego Związku Szermierczego w Katowicach. 
Był Członkiem Komisji Sędziowskiej Międzynarodowej 
Federacji Szermierczej. Był wielokrotnie nagradzany i od-

znaczany (Zasłużony Mistrz Sportu, 
Srebrny Medal za Wybitne Osiągnięcia 
Sportowe, Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Odznaka Zasłużonego 
Działacza Kultury Fizycznej). Zygmunt 
Pawlas zmarł 20 czerwca 2001 roku w 
Katowicach, pochowany został na cmen-
tarzu przy ulicy Francuskiej.  

Kuba Mazur 

 
NOC ANDERSENA 2013 

 
Jak co roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy 
uczciła Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej 
imprezą dla dzieci pod nazwą „Noc Andersena”. Te-
goroczne, szóste, nocne spotkanie odbyło się pod ha-
słem „Podróże małe i duże”. Wybraliśmy się do Italii. 
W czasie podróży byliśmy w Wenecji, Florencji, Tu-
rynie, Mediolanie, Rzymie, Neapolu i Genui, gdzie 
dowiedzieliśmy się, z czego słyną te miasta. Oto kilka 
przykładów – chłopcy, którzy „pojechali” do Turynu 
projektowali i wykonywali model samochodu. Dziew-
częta w Wenecji uczyły się ozdabiać szklane przed-
mioty. Podczas „wizyty” w Mediolanie uczestnicy 
„Nocy Andersena” projektowali i prezentowali wyko-
nane stroje. Mali artyści, którzy „udali się” do Floren-
cji, tworzyli wielkie współczesne dzieła malarskie, bę-
dąc zaś w Rzymie, zapoznali się z historią założenia 
miasta, a układając puzzle poznawali jego zabytki. Żeby nie zabrakło sił do podróżowania, uczestnicy mogli po-
silić się tradycyjna potrawą włoskiej kuchni – pizzą. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych.  

Magdalena Waliczek  
Pracownik GBP w Jasienicy. 
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„WIELCY POLACY” 
 
22 marca br. odbyła się w Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Rudnicy, już V edycja powiatowego kon-
kursu interdyscyplinarnego pt. „Wielcy Polacy”, nad 
którym, jak co roku honorowy patronat objął Wójt 
Gminy Jasienica oraz Starosta Bielski. Warto przypo-
mnieć, że celem konkursu jest zainteresowanie 
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu bielskiego po-
staciami wielkich Polaków, ich życiorysami, dokona-
niami, wkładem jaki wnieśli w wszechstronny rozwój 
naszego kraju. Ponadto kształtowanie postaw patrio-
tycznych i obywatelskich, upowszechnianie procesów 
historyczno-literackich danego okresu, przybliżanie 
tekstów literackich, rozbudzanie umiejętności pla-
stycznych oraz korzystania z różnych typów źródeł. 
Tym razem postanowiono zwrócić uwagę na postać 
jednego z najwybitniejszych pedagogów i wychowaw-
ców XX w. - Janusza Korczaka, który całym swoim 
życiem dawał świadectwo najlepiej rozumnego i głę-
bokiego człowieczeństwa, tolerancji, szacunku i zro-
zumienia dla drugiego człowieka - szczególnie tego 
najmłodszego. 

W konkursie (przygotowanym przez Katarzynę 
Czupryniak i Bożenę Małachowską, przy nieocenionej 
pomocy Barbary Szimke i Pauliny Majewskiej-
Świgoń), udział wzięło 24 uczniów z sześciu szkół. 
Młodzież wykazała się znakomitą znajomością biogra-
fii Korczaka, zjawisk społecznych i historycznych to-
warzyszących jego życiu; nie obca okazała się uczest-
nikom także twórczość literacka jak i działalność pe-
dagogiczno-wychowawcza Starego Doktora. Konkurs 
składał się z trzech części. Pierwsza miała charakter 
pisemny. Sprawdzano w niej oprócz wiadomości teo-
retycznych, umiejętności językowe uczniów, czytanie 
ze zrozumieniem, umiejętność analizy tekstu literac-
kiego. Część druga polegała na wykonaniu plakatu 
nawiązującego do jednej z głównych myśli Korczaka: 
Nie ma dzieci są ludzie. Warto zaznaczyć, że komisji 
oceniającej prace plastyczne zgodził się przewodni-
czyć znany artysta plastyk Florian Kohut. Ocenie pod-
legała zgodność wykonanej pracy z ustalonym tema-
tem, oryginalny i twórczy sposób ujęcia tematyki, 

wartość artystyczna. W końcu trzecia część miała cha-
rakter quizu, w którym uczestnicy sami decydowali o 
trudności zadawanych pytań.  

Należy podkreślić, że swoją obecnością rudzic-
kie progi zaszczycili wicestarosta bielski Grzegorz 
Szetyński, redaktor naczelny gazety „Mój Powiat” 
Alina Macher, oraz wspomniany już Florian Kohut. 
Ponadto uczestników wspierał dyrektor Gimnazjum w 
Rudzicy, zarazem radny Rady Powiatu bielskiego Jan 
Borowski. 

Poziom wiedzy prezentowany przez młodzież 
był bardzo wysoki, a rywalizacja o  miejsca na podium 
trwała aż do ostatniego pytania. Ostatecznie najlepsi 
okazali się uczniowie z Gimnazjum Katolickiego w 
Czechowicach-Dziedzicach, drugie miejsce zajęli 
uczniowie Gimnazjum w Rudzicy, natomiast o trzecie 
miejsce dzielnie walczyła drużyna z Dankowic. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody 
m.in. plecaki, książki, czy bilety do kina, ufundowane 
dzięki przychylności i hojności Wójta Gminy Jasieni-
ca oraz Starosty Bielskiego, którym z tego miejsca or-
ganizatorzy składają serdeczne podziękowania, żywiąc 
nadzieje, iż trwająca już pięć lat współpraca będzie 
kontynuowana, a konkurs nadal zajmować będzie stałe 
i ważne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych. 

Bożena Małachowska

    
Jasienica w kolorze srebra.Jasienica w kolorze srebra.Jasienica w kolorze srebra.Jasienica w kolorze srebra.    

 
Uczniowie Gimnazjum w Jasienicy bardzo skutecznie 
promują  swoją szkołę, jak również gminę w powiecie 
bielskim. Startując w rozgrywkach Gimnazjady SZS 
w piłce siatkowej powtórzyli sukces z ubiegłego roku. 
Rozpoczęli swoje zmagania od zwycięstwa w Mi-
strzostwach Jasienicy, a następnie po zaciętych poje-
dynkach z rówieśnikami z Porąbki i Kobiernic zwy-
ciężyli w Półfinale Powiatu i awansowali do etapu fi-
nałowego. 
22 marca w Czechowicach Dziedzicach odbył się tur-
niej finałowy powiatu bielskiego w piłce siatkowej 

chłopców, w którym wzięły udział gimnazja 
z Czechowic, Szczyrku i Jasienicy. 
Wyniki: 
Jasienica - Szczyrk 2:1 
Szczyrk – Czechowice 0:2 
Czechowice – Jasienica 2:0 
Kolejność: 
1. Czechowice Dziedzice 
2. Jasienica 
3. Szczyrk  
Gratulacje dla chłopaków! 

Trener Roman Gil
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Moda na edukację. 
 

Już  po raz trzeci w Gimnazjum w Jasienicy 
zorganizowaliśmy Giełdę Edukacyjną. Impreza 
odbyła się 20. marca w hali sportowej naszej 
szkoły. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie 
uczniów klas trzecich (wkrótce absolwentów 
Gimnazjum), oraz ich rodziców z szeroką ofertą 
edukacji ponadgimnazjalnej  w naszym regionie, 
przedstawienie zasad rekrutacji na rok szkolny 
2013/14 i uaktualnienie posiadanych  informacji 
(kilka szkół np. w przyszłym roku  szkolnym ule-
gnie likwidacji). 

Tegoroczną edycję można porównać do wiel-
kiego święta mody na edukację. Było tłumnie, ko-
lorowo i z rozmachem. Zaproszenie przyjęło 27 
szkół z Bielska-Białej, Skoczowa, Wisły, Mię-
dzyświecia, a wśród nich licea, technika, zasadni-
cze szkoły nauki zawodu, szkoły państwowe i 
prywatne. Dla każdej placówki zorganizowaliśmy 
oddzielne stoisko, którym dysponowali zaprosze-
ni goście, wyposażając je w przywiezione ze sobą 
akcesoria. 

W pierwszej części spotkania dyrektor Gimna-
zjum Dorota Pękala przywitała przedstawicieli 
poszczególnych szkół i podziękowała za przyjęcie 
zaproszenia, a uczniom i rodzicom życzyła traf-
nych wyborów edukacyjnej ścieżki. Następnie 
oddała głos gościom. Każda szkoła, w przezna-
czonym dla  siebie czasie, przedstawiła zalety 
swoich placówek. Prezentacje przybierały różno-
rodne formy, od filmów i prezentacji multime-
dialnych, przez bardzo atrakcyjne pokazy musztry 
wojskowej, elementów samoobrony, układania 
fryzur, przykładowych projektów odzieżowych, 
przygotowania deserów, przekąsek, zasad nakry-
wania do stołu, pokazy projektów architektury 
krajobrazu. Było nam niezmiernie miło, że nie-
które szkoły jako swoich reprezentantów wyty-
powały naszych byłych absolwentów.  

W części drugiej spotkania, po zakończeniu 
wszystkich prezentacji, które  uczniowie naszej 
szkoły podziwiali z wysokości widowni hali spor-
towej, przeznaczono czas na indywidualne kon-
sultacje z nauczycielami i uczniami zaproszonych 
placówek oświatowych. Każdy zainteresowany 
otrzymywał zestaw folderów, ulotek, kolorowych 
gadżetów. Wielkim powodzeniem cieszyły się 
stoiska szkół związanych z gastronomią, a to z ra-
cji wyśmienicie smakujących przekąsek. 

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
zorganizowania tej imprezy bardzo serdecznie 
dziękujemy w imieniu koordynatorek: Moniki Li-
sieckiej, Ewy Skrzyńskiej-Tomala i Anny Stro-
kosz.  

Ewa Skrzyńska-Tomala 
 

 
ASY Z TRZECIEJ KLASY 

 
Już po raz dwunasty, 5. kwietnia bieżącego 

roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Jasienicy odbył się Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny „Asy z trzeciej klasy”. Jak co roku, 
uczniowie musieli uporać się z dyktandem      
i zadaniami ortograficznymi. Spośród 14. 
uczestników reprezentujących szkoły z Ma-
zańcowic, Rudzicy i Jasienicy laureatami te-
gorocznych zmagań zostali:  
Alan Sz. (ZSP w Jasienicy) - miejsce I 
Barbara W. (ZSP w Mazańcowicach), Natalia 
K., Martyna Z. (ZSP w Jasienicy), - miejsce II 
Wiktoria S. (ZSP w Rudzicy) - miejsce III. 
Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich 
opiekunom dziękujemy za udział i życzymy 
wielu sukcesów.  

Organizatorzy 
Uczestnicy wraz z opiekunami 
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    „W kręgu poezji Dan„W kręgu poezji Dan„W kręgu poezji Dan„W kręgu poezji Danuty Koreckiej i Juliana Tuwuty Koreckiej i Juliana Tuwuty Koreckiej i Juliana Tuwuty Koreckiej i Juliana Tuwiiiima”ma”ma”ma”    
    

17 kwietnia w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wieszczętach odbył 
się Konkurs Recytatorski „W kręgu 
poezji Danuty Koreckiej i Juliana Tu-
wima”. X jubileuszowa edycja Kon-
kursu, była przeznaczona dla dzieci 
klas I-III  i  IV-VI, i wzi ęło w niej 
udział 22 uczniów ze szkół w Rudzicy, 
Mazańcowicach, Jasienicy, Grodźcu, 
Międzyrzeczu, Świętoszówce               
i Wieszczętach. Uczniowie klas I-III 
recytowali wiersze Juliana Tuwima, 
aby uczcić pamięć poety w „Roku 
Tuwimowskim”, natomiast dzieci klas 
IV-VI wzi ęły na warsztat wiersze, 
znanej poetki z Jasienicy, Danuty Ko-
reckiej. Najlepsi recytatorzy zostali 
nagrodzeni książkami i dyplomami, a 
wszyscy uczestnicy otrzymali tomik 
poezji Danuty Koreckiej „Nie mam ża-
lu”, na którym poetka złożyła swój 
podpis. Po wysłuchaniu wszystkich 
uczestników, komisja konkursowa, w 
składzie Danuta Korecka, Helena Pod-
stawny i dyrektor GOK-u Agnieszka 
Bronowska, nagrodziła, w kategorii 
klas I-III , Jakuba Lisa z ZSP w Mię-
dzyrzeczu przyznając mu pierwsze 

miejsce, na drugim znalazła się Martyna Frey, również z Międzyrze-
cza, a na trzecim uczennica z ZSP w Rudzicy Julia Sojka. W grupie 
dzieci klas IV-VI, pierwsze i drugie miejsce zajęły  uczennice z ZSP 
w Jasienicy – Katarzyna Zontek i Paulina Żebrowska, a trzecie Eweli-
na Kidoń z Wieszcząt. Podczas konkursu można było obejrzeć także 
prezentacje multimedialne dotyczące Danuty Koreckiej i Juliana Tu-
wima, wystąpił również szkolny teatrzyk ze szkoły w Wieszczętach. 

Kuba Mazur 

 
 

Bielska Kraina  w Bielska Kraina  w Bielska Kraina  w Bielska Kraina  w ŚwiŚwiŚwiŚwięęęętoszówcetoszówcetoszówcetoszówce    
 

9 kwietnia Przedszkole Pu-
bliczne w Świętoszówce odwiedzili 
pracownicy Bielskiego Stowarzy-
szenia Bielska Kraina, wraz z miło-
śnikiem przyrody Rafałem Niklem. 
Tematem spotkania była populary-
zacja rybactwa i zdrowego odży-
wiania się. Pan Rafał ciekawie i 
bardzo barwnie opowiadał dzie-
ciom o gatunkach fauny i flory wy-
stępujących na obszarze Bielskiej 
Krainy. Ogromnym zainteresowa-
niem wśród sześcioletnich odbior-
ców cieszyły się żywe zwierzątka 
przyniesione przez gościa, w tym 
zaskroniec, rybki oraz bardzo sym-
patyczny rak. Oprócz tego pan Ra-
fał zapoznał dzieci z książeczka edukacyjną  „Co szumi w stawie” oraz z autentycznymi odgłosami stawów i łąk 
odtwarzanymi z płyty CD. Podczas spotkania przeprowadzony został konkurs plastyczny dla dzieci, którego te-
matem było narysowanie najpiękniejszej rybki z Bielskiej Krainy. Wszystkie dzieci wzięły udział w konkursie, a 
każda praca została nagrodzona. Oprócz nagród dzieci dostały także w prezencie przybory do rysowania. Przed-
szkolaki wyszły ze spotkania bogatsze o wiedzę przyrodniczą dotyczącą naszej okolicy i bardzo zadowolone. 
Sześciolatki z przedszkola w Świętoszówce bardzo dziękują Lokalnej Grupie Rybackiej Bielska Kraina za spo-
tkanie i serdecznie zapraszają do siebie w przyszłości. 

Kuba Mazur 
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             X JUBILEUSZOWY 
Mi ędzyszkolny Konkurs Wiedzy o Gminie Jasienica „Moja Mała Ojczyzna” 

 dla uczniów szkół podstawowych -  rozstrzygnięty 
 

       

Już po raz dziesiąty, 25. 04. br. spotkali się 
uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy, żeby 
zaprezentować swoją wiedzę o naszej Małej Ojczyź-
nie. Pomysł  zorganizowania  Międzyszkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Gminie Jasienica  powstał dziesięć lat 
temu w celu rozbudzania zainteresowań i pogłębiania 
wiedzy o naszym regionie wśród dzieci oraz rozwija-
nie postaw patriotycznych związanych z życiem 
wspólnoty lokalnej.  
       W miłej atmosferze i wspaniałej scenerii Chaty 
„Mi ędzyrzecze”, pod czujnym okiem komisji:  Józefa 
Niesyta i Mariusza Wysłycha, uczniowie ze szkół w 
Grodźcu, Iłownicy, Jasienicy, Mazańcowicach  i Mię-
dzyrzeczu rozwiązywali test z wiedzy o Gminie Jasie-
nica. W bardzo wyrównanym współzawodnictwie 
świadczącym o dużej wiedzy zwycięzcami okazali się: 
I m-ce  Krzysztof Szczypka  
II m-ce Julia Sokołowska 
III m-ce Kacper Waliczek 
Przyznano również cztery wyróżnienia dla Joanny 
Frycz, Agaty Kieczka, Huberta Czadra, Natalii Danel. 
       Organizatorem konkursu był Zespół Szkolno – 
Przedszkolny  w Międzyrzeczu. Dyrektor Elżbieta 

Gucwa  wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu 
upominki, a laureatom dyplomy i  piękne albumy. Po-
dziękowała uczniom, nauczycielom, członkom komisji 
za pracę  i zaangażowanie. Pan M. Wysłych dołączył 
do podziękowań, a p. J. Niesyt zaprezentował gwaro-
wą przemowę dożynkowych gazdów, jako uzupełnie-
nie jednego z konkursowych zadań. Wszyscy zostali 
poczęstowani tradycyjnym śląskim kołaczem i mieli 
możliwość zwiedzenia Izby Regionalnej pod prze-
wodnictwem K. Czadera, kierownika międzyrzeckiego 
GOK-u.  
Na zakończenie zrobiliśmy wspólne, pamiątkowe 
zdjęcie i zaprosiliśmy na konkurs za rok.  
        W zorganizowaniu konkursu pomogli nam: Wójt 
Gminy Jasienica, Bank Spółdzielczy w Jasienicy, fir-
my: „Polszlif” z Rudzicy i Agfoods  z Międzyrzecza 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza, chcie-
libyśmy im serdecznie podziękować za wsparcie. Po-
dziękowania kierujemy również do nauczycieli, którzy 
przygotowywali uczestników konkursu - A. Kukioły, 
K. Niemiec, M. Tlałki, M. Szubert, T. Bednarka.  

        Organizator: G. Biernot 

                                                  
 

 
 

 
 
 
 

„Śpiewać każdy może” 
 

  Przegląd piosenki „Spiewać każdy może”, dla dzieci i młodzieży, 
zorganizowano w Filii GOK-u w Międzyrzeczu Górnym, w formie  
zabawy w trzech kategoriach wiekowych, 5-go kwietnia br. Oceny 
występów dokonały Urszula Biegun  i  Aneta Kuberska. 
Nagrody książkowe ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Mię-
dzyrzecza.  Zdobywcy nagród będą również promowani  na impre-
zach organizowanych przez filię GOK. 
Wyniki przeglądu – zdobywcy nagród: 
I miejsce- kategoria wiekowa od 5 do10 lat - Joanna Szarek 
I miejsce- kategoria wiekowa od 10 do 15 lat - Julia Iskrzycka 
I miejsce- kategoria wiekowa  powyżej 15 lat - duet Karolina i Mał-
gorzata Moś 
II miejsce- kategoria wiekowa od 5 do 10 lat - Jakub Lis 
II miejsce- kategoria wiekowa od 10 do 15 lat - Magda Kowalczyk 
II miejsce- kategoria wiekowa powyżej 15 lat - Dominik Kowalew-
ski     i Dagmara Tlałka 
III miejsce kategoria wiekowa od 5do 10 lat - Marta Rozmus 
III miejsce kategoria wiekowa od 10 do 15 lat - Aleksandra Matera 
III miejsce-kategoria wiekowa powyżej 15 lat - Aleksandra Rozmus 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy i Filia GOK w Międzyrzeczu Górnym 
zapraszają na spotkanie zorganizowane z okazji „DNIA MATKI”.   

Inscenizacja przygotowana została przez członków kółka teatralnego działającego w Filii 
GOK w Międzyrzeczu Górnym. Impreza odbędzie się w dniu 24 maja (piątek) 2013r. 

 o godzinie 1700 w Chacie Międzyrzecze 
 

Julka Iskrzycka i Joasia Szarek 
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XII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY  
„O PIÓRO WÓJTA” 

 
16 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w 
Jasienicy odbył się XII Gminny Konkurs Or-
tograficzny „O PIÓRO WÓJTA” pod patro-
natem Wójta Gminy Jasienica –Janusza Pie-
rzyny. 
 Przygotowaniem i przebiegiem konkursu 
zajęły się nauczycielki języka polskiego tu-
tejszej szkoły –Krystyna Niemiec, Małgorza-
ta Tlałka i Wioletta Machalica. 
 W konkursie wzięło udział 19 uczniów 
klas VI ze szkół naszej gminy, wyłonionych 
podczas szkolnych konkursów ortograficz-
nych. Byli to uczniowie z Rudzicy, Między-
rzecza, Świętoszówki, Mazańcowic, Wiesz-
cząt , Grodźca i Jasienicy. 
 Po uroczystym rozpoczęciu konkursu 
przez dyrektor Jolantę Duźniak, uczniowie 
przystąpili do napisania dyktanda pt. „W 
zdrowym ciele zdrowy duch”, zawierającego 
różne trudności i pułapki ortograficzne. 
Uczniowie poradzili sobie z tym tekstem w 
różnym stopniu – jedni bardzo dobrze, inni 
spróbowali po prostu własnych sił. 
 Mistrzem ortografii  w tym roku została 
Paulina Domagała z Jasienicy, II miejsce 
zajęła Aneta Krehut z Jasienicy, a III miej-
sce wywalczyła Julia Palowska również z 
Jasienicy. Wyróżnienia otrzymały Sylwia 
Szendzielarz z Rudzicy i Agnieszka Tolar-
czyk z Międzyrzecza. Gratulujemy im! 
 Gościem honorowym konkursu był Wójt 
Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna, który 
ufundował i osobiście wręczył zwycięzcy 

dyplom i pióro. Laureaci II i III miejsca, wyróżnieni oraz wszy-
scy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe. Pan Wójt podziękował również nauczycielom 
języka polskiego ze szkół naszej gminy, za przygotowanie 
uczniów do tego konkursu, bez których te zmagania w ogóle by 
się nie odbyły. 
 Bardzo cieszymy się, że uczniowie i nauczyciele chętnie 
uczestniczą w tym konkursie, co świadczy o tym, iż zależy im 
na poprawnej pisowni, a tym samym dbają o piękność i czy-
stość języka polskiego. 
 Trzeba także zwrócić uwagę, iż patronat Wójta Gminy nad 
tym konkursem jest dowodem na to, że władzom samorządo-
wym zależy, by młodzi ludzie posługiwali się poprawnym języ-
kiem polskim w mowie i piśmie. 
 Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo i zapra-
szamy za rok! 

Wioletta Machalica 

Uczniowie przygotowani do pisania dyktanda. 
 

Foto: Pamiątkowe zdjęcie grupowe 
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Malarstwo Sylwii Gabry ś 
 
Otwarcie wystawy Sylwii Gabryś, 10 kwietnia br. 
W Filii GOK w Międzyrzeczu Górnym, uświetnił 
koncert kwartetu muzycznego działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Skład 
kwartetu stanowią: Maria Szubert, Martyna Pyka, 
Estera Pyka i kontrabasista Eugeniusz Kubat. Wy-
stąpiły również laureatki festiwalu piosenki zorga-
nizowanego wcześniej przez Filię GOK w Między-
rzeczu Górnym, siostry Karolina i Małgosia Moś, 
gdzie śpiewały utwór z repertuaru Marka Grechuty. 
Kwartet muzyczny grając znane utwory  nie tylko 
muzyki klasycznej stworzył niepowtarzalny nastrój. 
Malarka Sylwia Gabryś jest obecnie mieszkanką 
Chybia. Kształciła się w Niemczech ukończyła Stu-
dium Reklamy, Grafiki Użytkowej i Projektowania 
Wnętrz. Kończyła wiele kursów artystycznych oraz 
prowadziła zajęcia artystyczne dla dzieci   i młodzie-
ży. Obecnie pracuje jako designerka, zajmuje się biz-
nesem. Razem z mężem, w Chybiu prowadzi Winnicę 
„Mnich”. W domu i winnicy realizuje  swoje arty-
styczne pasje, organizując plenery malarskie i fotogra-
ficzne. Brała udział w licznych wystawach, konkur-
sach i targach sztuki. W swojej twórczości podejmuje 
każdy temat, jednakże w obrazach  najczęściej ukazuje 
piękno krajobrazu miejsca, w którym zbudowała wraz 
z mężem, swoje siedlisko. Autorka wystawy posiada 
artystyczną duszę, jest pełna energii  przy czym reali-
zuje wiele różnych projektów. W tym roku zaczęła 
studiować na ASP na Wydziale Grafiki w Katowi-
cach.                       BŁG 

    

APTEKA APTEKA APTEKA APTEKA 

FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
 
 
Jasienia 933 (Jasienia skrzyżowanie) 

Od maja czynna:  

od poniedziałku do piątku    w godz. 730 -2000 

sobota      w godz. 800-1500 

tel.: 33 818 00 15,   792 266 945 

aptekajasienica@op.pl 

DZIEŃ ZACZYNA SIĘ NIE WTEDY, 

GDY OTWORZYSZ OCZY,  

ALE WTEDY, KIEDY SPOJRZYSZ 

NIMI ŻYCZLIWIE  

NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 
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Firma „TRAWEX” S.C. oferuje: 
W sezonie letnim: 

• koszenie trawy z wywozem 
• wykaszanie rowów i samosiejek 
• wycinka drzew ozdobnych i owocowych 
• karczowanie 

W sezonie zimowym: 
• odśnieżanie dachów i posesji 

 

TEL: 505 523 514,    511 112 261 
CENY OD 40 gr/m2 

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO  
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 
♦ Usługi koparko-ładowarką J.CB. 
♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 
♦ Szamba z podłączeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 
♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  
♦ Usługi dźwigowe do 18 t 
 

 

 

Oferta edukacyjna 
2013/2014 

Kierunki techniczne 
• technik rolnik 
• technik żywienia i usług ga-

stronomicznych 
• technik architektury krajobrazu 
• technik inżynierii środowiska i 

melioracji 
• technik logistyk 

 
Kierunki zawodowe 

• mechanik operator pojazdów   
i maszyn rolniczych 

• kucharz 
 

Kształcenie policealne 
 i kursowe 

• opiekunka środowiskowa 
• prowadzenie produkcji rolni-

czej (kurs kwalifikacyjny R-3) 
• wykonywanie prac rybackich  

w akwakulturze (kurs kwalifi-
kacyjny R-2) 

 
Atuty szkoły- nowoczesna 
baza� atrakcyjne kierunki � do-
świadczeni nauczyciele � dobra 
atmosfera � bezpieczeństwo � 
atrakcyjne praktyki w kraju i za 
granicą … 

43-430 Międzyświec, ul Malinowa 10, tel.: 33 853 37 66, 
785 916 030. e-mail:szkolarol@poczta.onet.pl 
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Husse. 
Szwedzkie karmy 
dla psów 
i kotów 

 
Od ponad 25 lat dostarczamy 
najwyższej jakości, szwedzkie karmy 
dla psów i kotów bezpośrednio do 
domów setek tysięcy naszych  Klien-
tów w całej Europie 

 

Zadzwoń po bezpłatny katalog produktów  
i próbk ę karmy      tel. 605 450 379 

 

Reklama w miesięczniku 
„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

  

Telewizja cyfrowa  
naziemna i satelitarna 

„ROB-SAT” 
 

świadczy usługi instalacyjne 
♦ antenowe: satelitarne i naziemne  
♦ elektryczne 
♦ domofonowe 
♦ zbiorcze i indywidualne 

 

dodatkowo oferuję: 
- materiały instalacyjne wysokiej klasy 
- fachową obsługę z wieloletnim 

doświadczeniem 
- profesjonalną ekspertyzę 
- konkurencyjne ceny 

Tel.:  602 669 804 
43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 

email: robsat@op.pl 

   

 

 

Zaprasza do Jasienicy na: 

 

� kurs weselny 

� taniec towarzyski 

� latino solo 

� lekcje „pierwszego 

tańca” 

       
Kontakt:  796 295 912 
e-mail: taniec.furora@gmail.com   

 

 

 
 

 

 

 

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

ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: ( 033)  815 45 84 
Poleca: 

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

        sobota                                800 - 1330 
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BIURO RACHUNKOWE 

ELDORO 

Anna Babicka 

Jasienica 484 

43-385 Jasienica  

Tel. 505 004 281  

www.ksiegowosc-eldoro.pl 

     

SKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMU    
����        STALOWEGO  

����         KOLOROWEGO 
    ����          AKUMULATORÓW 

43-394 Międzyrzecze Górne 165 
Na terenie RSP „Rolnik” 

Czynny: od poniedziałku do piątku   800 - 1600 
                w soboty                              800  - 1300 

�Posiadamy własny transport �  Waga samochodowa� 
 

USŁUGI TRANSPORTOWE 3,5t 
Wywrotka na 3 strony 

Tel.: 660 783 663    

 

 
      

KWIACIARNIA 
„STOKROTKA” 

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

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

POLECAMY:   
kwiaty cięte i doniczkowe, bukiety ślubne, upominki, 
perfumy, palmy i wieńce, znicze i wkłady, stroiki 

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY     

 

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM 
JASTRZĘBIA GÓRA - 7 DNI 

 Termin: 16.08-22.08.2013r  
        oraz 25.08-31.08.2013r. 
Koszt całkowity: 890zł./os.dorosła. Dzieciom do 
lat 10 przysługuje zniżka. 
Cena obejmuje: przejazd autokarem, 6 nocle-
gów, wyżywienie / 3 posiłki dziennie/, 1 ogni-
sko,1 wycieczkę, wieczorek zapoznawczy, opła-
ta klimatyczna, ubezpieczenie NNW. 
Zgłoszenia przyjmuje Lidia Sztwiorok  
tel.33/8152916 lub 692 405 825 

Zapraszam 
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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 :                 800-1800 
sobota:                  800-1500 

niedziela                  1200-1400 

 

DZIEŃ MATKI: 26 maja – niedziela 
czynne w godz. 900-1800 

sobota 25.V czynne 800-2000 
Zapraszamy po bukiety, kwiaty donicz-
kowe oraz okazałe kwiaty ogrodowe. 

 

Drugi punkt: Jasienia 1072, ul. Cieszyńska 
o sadzonki kwiatów rabatowych i 

balkonowych, 
o ziemia, torf, kora, 
o nasiona i rozsady 
o nawozy  
o znicze, wkłady 
o ZABAWKI 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                   

����  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 

 

 
 

PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, 
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

 
43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14 

 

 
 
 
 
 

USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLANE 

I WYKOŃCZENIOWE 

USŁUGI MINIKOPARKĄ  

 
 
 
 
 
 
 

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

508 603 974 
email: tduzniak@wp.pl 
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„NAJPI ĘKNIEJSZY MOJ” 2013 
 

6 

V edycja powiatowego konkursu interdyscyplinarnego 
pt. „Wielcy Polacy 

14 


