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m i e s i ę c z n i k   s a m o r z ą d o w y  g m i n y  

Urodziłam się w czerwcu 1992 r. Fizycznie 
rozwijałam się dość prawidłowo, z miesiąca na 

miesiąc rosłam z 4 stron do 24, a nawet 28. 

Wzrastał również nakład z 1000 do 2400 eg-

zemplarzy.  
Byłam i jestem przede wszystkim informato-

rem, który pośredniczy w  przekazywaniu „wie-

ści” z gminy, instytucji kulturalno-oświatowych, 

strażackich… Piszę o sukcesach naukowych, 
sportowych, kulturalnych naszych mieszkańców. 

Początkowo docierałam do Was poprzez 

szkoły, obecnie dystrybucję przejęły w większo-

ści sklepy z terenu gminy.   
Zmieniał się mój wydawca, zmieniali się re-

daktorzy, zmieniały się podmioty wykonujące 

mój skład i druk…, ale ja pozostałam.    
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
ODBIÓR ŚMIECI 
     Sprawą, która dzisiaj 
bulwersuje mieszkańców 
jest kwestia odbioru śmieci. 
Chciałbym podkreślić to     
z całą stanowczością, że nie 
jest to decyzja na płasz-
czyźnie gminy. To nie rada 
gminy, ani wójt takie roz-
wiązania przyjęły. Zmiany 
zostały dokonane na pod-

stawie rozporządzenia ministra środowiska odnośnie 
klasyfikacji odpadów. Zostało tam wymienionych       
8 frakcji, które mieszkańcy mają segregować u źródła, 
czyli na swoich posesjach. Poprzedni system na odpa-
dy mokre i suche był metodą bardzo dobrą, tym bar-
dziej, że takie części Polski jak np. Bielsko-Biała         
i 5 gmin, które podpisały porozumienie z miastem 
Bielsko-Biała odnośnie budowy własnej sortowni 
śmieci, inwestycji przekraczającej koszt 80. milionów 
złotych, a z dofinansowaniem ponad 100 mln złotych, 
przynosił efekty. Według nowego, obowiązującego 
wymogu segregacji, nie jesteśmy we własnych gospo-
darstwach tak wysegregować śmieci, jak robi to elek-
tronicznie maszyna dzieląca nawet poszczególne od-
pady - szkło czy plastyk na kolory. Mimo to, gmina 
była zobowiązana wprowadzić segregowanie na pod-
stawie wspomnianego rozporządzenia ministerialnego, 
które zobowiązało nas do przeprowadzenia przetargu  
z chwilą zakończenia poprzedniej umowy. W naszym 
przypadku umowa zakończyła się z końcem grudnia 
2016 roku. Należało więc nowe rozwiązania wdrożyć 
od 1-go stycznia br. Gminy, których umowy kończyły 
się w roku bieżącym mają obowiązek wprowadzić no-
we zasady segregacji od 1. lipca br. Wprowadzenie 
ograniczeń wynikało z kwoty przypadającej na jedne-
go mieszkańca, gdyż każdy przejazd jednej śmieciarki 
po gminie to kwota 1,1 tys. złotych. Takich obwodów 
mamy 19 przy jednym objeździe na terenie gminy, co 
generuje koszt przekraczający 20 tys. złotych. Do tego 
dochodzą koszty zagospodarowania na wysypisku. 
Więc patrząc na całokształt, u nas nie kosztowałoby to 
10 zł, ale 12 lub 13 zł na mieszkańca. Chcąc to ograni-
czać, aby te koszty nie były tak duże, wprowadziliśmy 
ten limit odnośnie odbioru. Jednak patrząc na sytuację, 
która dzisiaj funkcjonuje w naszych domach - kwestia 
"zapachów", czy gromadzenia tych śmieci czyli pu-
szek i głównie szkła, chcielibyśmy wprowadzić korek-
tę i aneks do umowy przetargowej, aby w okresie: 
czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, kiedy panują 
wyższe temperatury, raz w miesiącu te śmieci segre-
gowane były odbierane. Jest to opracowywane przez 
firmę SANIT-TRANS, która musi zmienić wszystkie 
harmonogramy i dostosować swoje objazdy do no-
wych warunków. Ponadto musimy powiadomić 
mieszkańców o nowych warunkach. Zareagowaliśmy 

również na przedłużający się okres grzewczy i dodat-
kowo odebraliśmy popiół w maju. Będziemy obser-
wować, jak wpłynie to na ostateczny bilans, biorąc pod 
uwagę, że ani gmina Jasienica, ani żadna inna gmina 
nie może dopłacić do tego procesu. Zgodnie z obowią-
zującymi regulacjami prawnymi, te usługi zobowiąza-
ni są w 100% finansować mieszkańcy i oddający 
śmieci do wywozu. Więc jeżeli na koniec roku ilość 
przejazdów lub zagospodarowanie na wysypisku nie 
zbilansuje tych wpłat wniesionych przez mieszkań-
ców, to będzie problem z zamknięciem tego bilansu     
i wtedy trzeba będzie, albo podnieść tę kwotę, albo ją 
obniżyć.  
 Dlatego informuję też Państwa, że będzie zmiana 
harmonogramu i od 1-go lipca będziemy mieli częściej 
odbierane śmieci segregowane. Jeżeli chodzi o odpady 
zielone, to mamy wprowadzony limit odnośnie trawy, 
dlatego, że wysypisko w Bielsku-Białej ma problem    
z frakcją zieloną, gdyż odór z tego wysypiska powodu-
je niezadowolenie pobliskich mieszkańców, a nie ma 
możliwości rozwiązania tego problemu. Dlatego 
chcemy wprowadzić opłatę komercyjną, aby frakcje 
zielone były odbierane na PSZOK-u. By ci, którzy ma-
ją taką potrzebę zapłacili dodatkowo za odbiór tej tra-
wy. Koszt tego rozwiązania musi opracować firma 
SANIT-TRANS i ci, którzy chcą oddać  trawę, za tę 
usługę będą płacili dodatkowo. Bo byłoby nieuczci-
wie, żeby wszyscy płacili za trawę dostarczoną           
w nadmiernych ilościach przez nielicznych mieszkań-
ców.  
POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 
      Mszą Świętą  w kościele na Leszczynach, rozpo-
częły się 12. maja br., obchody DNIA STRAŻAKA. 
Dalsze uroczystości miały miejsce w Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W organizację ob-
chodów włączyła się w tym roku gmina Jasienica. Na 
prośbę nowego komendanta wystąpiła orkiestra OSP 
Mazańcowice, pod batutą Mieczysława Orlickiego. 
Sołectwo Jasienica, również włączyło się do organiza-
cji, przygotowując poczęstunek  świetną grochówką 
dla wszystkich uczestników. Tą drogą bardzo dziękuję 
panu Edwardowi Krzywoń, który jako kucharz główny 
podjął się przyrządzenia tej potrawy, która według 
ocen była na najwyższym poziomie kulinarnym          
w ostatnich latach. W tym dziele uczestniczyły rów-
nież panie Elżbieta Zamarska wiceprzewodnicząca 
Gminnej Rady Kobiet oraz Henryka Kuś i Jolanta 
Duźniak, a także sołtys Bronisław Szalbot i Czesław 
Biela. Wszystkim osobom, które włączyły się w orga-
nizację swoją pracą oraz wszystkim sponsorom, którzy 
przekazali środki finansowe na ten cel, bardzo ser-
decznie dziękuję. 
ZEBRANIA WIEJSKIE 
     Zorganizowane zostały w: Międzyrzeczu Dolnym, 
Bierach, Roztropicach i Grodźcu.  

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: r.bozko@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, 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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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sołtysom, ra-
dom sołeckim i mieszkańcom tych sołectw, za zorga-
nizowanie i obecność na zebraniach. Dziękuję za poru-
szoną tematykę i troskę o sprawy sołeckie. Myślę, że 
to bardzo ważne żebyśmy uczestniczyli w takich ze-
braniach, zwracali uwagę na sprawy, które czasem 
umykają, a to pozwala na sprawniejszą działalność 
urzędu i przedstawicieli gminy. Sprawy lokalne stara-
my się rozwiązywać tu na miejscu, a problemy wyż-
szej wagi kierujemy do odpowiednich szczebli i władz 
powiatu, województwa, czy kraju. 
OTOCZENIE URZĘDU GMINY  
       Wystąpiliśmy o dofinansowanie w projektach 
transgranicznych, by zmodernizować ten park i lada 
chwila ruszymy z tą inwestycją. Chcemy w tym miej-
scu zainstalować fontannę solankową. Solanka będzie 
pochodziła z Zabłocia. Jest to solanka o bardzo dużej 
zawartości jodu. Pozwoli to uatrakcyjnić czas oczeki-
wania podczas załatwiania spraw w urzędzie, ośrodku 
zdrowia i da możliwość regeneracji zdrowia spacero-
wiczom i podniesienia kondycji zdrowotnej. Ze 
względu na ustawowy obowiązek przeprowadzenia tej 
czynności zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych proces ten, by sprostać tym procedurom, musi 
być rozłożony w czasie, chociaż nie kryję, że chciał-
bym wykonać to zadanie jak najszybciej. 
NOWY SAMOCHÓD DLA JSIENICKIEJ POLICJI  
      16-go maja uczestniczyłem w wydarzeniu oddania 
do użytku nowego samochodu, który został zakupiony 
na potrzeby naszej policji. Gmina Jasienica dofinan-
sowała zakup samochodu Toyoty Hybrydy kwotą 25 
tys. złotych. Samochód będzie służył naszym patrolom 
policyjnym. Życzę, żeby ten samochód jeździł spraw-
nie i dawał satysfakcję tym, którzy z niego będą ko-
rzystać i przyczyniał się do podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa naszym mieszkańcom. 
MAŁY OLIMPIJCZYK 
       18-go maja odbył się w Mazańcowicach, Turniej 
Mały Olimpijczyk. Jest to coroczna impreza sportowa 
dedykowana do najmłodszych uczniów klas pierw-
szych i drugich, gdzie rywalizują między szkołami,    
w różnych konkurencjach. To pierwsze zmaganie ry-
walizacyjne tych młodych ludzi, które przynosi wiel-
kie zadowolenie i satysfakcję z udziału w tej imprezie. 
Dlatego bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję wszyst-
kim szkołom, wszystkim opiekunom i młodym olim-
pijczykom. Serdecznie gratuluję i dziękuję pani dyrek-
tor i wszystkim pracownikom ZSP w Mazańcowicach, 
za podjęcie się kolejnej organizacji tego wydarzenia. 
AKT NOTARIALNY 
       18. maja podpisano akt notarialny, na sprzedaż 
działki w strefie ekonomicznej, po wcześniej przepro-
wadzonym przetargu i wpłaconej na rzecz gminy Ja-
sienica, kwoty 2.236.329,42 zł tytułem nabycia 1,66 ha 
gruntu. Jest to już czwarta działka sprzedana w tej stre-
fie. Obecnie ogłoszony jest przetarg na sprzedaż piątej 
działki. Mam nadzieję, że w połowie czerwca dojdzie 
do rozstrzygnięcia tego przetargu. 
JUBILEUSZ KGW MIĘDZYRZECZE DOLNE 
     20. maja odbyły się uroczyste obchody 70-cio lecia 
KGW Międzyrzecze Dolne. Gratuluję wszystkim Pa-
niom, które przez 70 lat działały i działają w tym kole. 
Dziękuję za inicjatywy podejmowane podczas różnych 
uroczystości sołeckich, gminnych, regionalnych i pań-

stwowych. Myślę, że nasza społeczność zorganizowa-
na w KGW, jest na tyle prężna, że nie ma uroczystości, 
w których nie uczestniczyłyby członkinie KGW. Bar-
dzo dziękuję im za poświęcony czas, dzielenie się 
swoim talentem kulinarnym i pożyteczną pracą na 
rzecz środowiska. Życzę, aby następne jubileusze były 
równie udane i równie dostojne. Wszystkiego dobrego 
życzę Wam na następny okres.  
WYDARZENIA SPORTOWE NA DRZEWIARZU 
       21-go maja na Drzewiarzu odbyło się spektakular-
ne wydarzenie sportowe, gdzie Podbeskidzie Business 
Club organizowało spotkanie dla firm i drużyn grają-
cych amatorsko w piłkę nożną. Uczestniczyło w nim 
16 drużyn. Mieliśmy okazję podziwiać mieszkańców 
naszego regionu, którzy amatorsko grają w piłkę. Na 
uwagę zasługuje fakt wysokich umiejętności, które nie 
odbiegają od umiejętności zawodników czołowych 
klas sportowych. Najlepszą drużyną okazała się grupa 
zawodników z piekarni ROMBA. Gratuluję zawodni-
kom umiejętności i zaangażowania.  
FEDERACJA EUROREGIONÓW 
     22-go maja uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu 
Federacji Euroregionów w Warszawie. W kancelarii 
Prezydenta RP spotkaliśmy się z ministrem Andrzejem 
Derą. Rozmowy dotyczyły możliwości włączenia się 
Pana Prezydenta w funkcjonowanie euroregionów na 
płaszczyźnie naszego kraju. A przypomnę, że w całej 
Polsce mamy 16 euroregionów. Zarząd federacji, któ-
rego jestem członkiem, liczy 5 osób. Ja odpowiedzial-
ny jestem za sześć euroregionów leżących przy grani-
cy polsko-czeskiej. Dlatego rozmawialiśmy o dalszych 
perspektywach i możliwościach współpracy Pana Pre-
zydenta z euroregionami, wzmocnienia ich roli na 
płaszczyźnie międzynarodowej, aby problemy, które 
pojawiają się na różnych granicach, mogły być oma-
wiane na tym szczeblu, by Prezydent swoją wiedzą      
i autorytetem pomagał rozstrzygać takie tematy, z któ-
rymi mamy problemy w naszej działalności.  
KONKURSY NA DYREKTORÓW PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH  
      23-go maja zorganizowane zostały konkursy na 
stanowiska dyrektorów naszych placówek oświato-
wych, na następne 5 lat. W ZSP w Iłownicy, gdzie by-
ła jedna kandydatura, konkurs wygrała Ewa Sowa, 
pełniąca tę funkcję w poprzedniej kadencji. W SP      
w Świętoszówce konkurs wygrała Ewa Anzorge-
Janeczko, również pełniąca tę funkcję poprzednio.     
W przedszkolu w Świętoszówce, konkurs wygrała Bo-
żena Gruszka, pełniąca dotychczas tę funkcję. W ZSP 
w Międzyrzeczu, wygrała Katarzyna Jurczyk. O tę 
funkcję zabiegało 6 osób. 
Wszystkim Paniom, życzę dobrej i owocnej pracy, za-
dowolenia podopiecznych i dobrych relacji z rodzica-
mi.  
MEDAL SERCE MATKI 
      Spotkanie wszystkich 14-tu przedstawicielek 
KGW naszej gminy, w dniu 23 maja, było okazją do 
wręczenia im Medalu Serce Matki. Gratuluję i dzięku-
ję wszystkim Paniom. które macierzyństwo traktowały 
jako najważniejsze i zdecydowały się na wychowanie 
licznego potomstwa. Bardzo serdecznie dziękuję Pani 
Genowefie Kopeć przewodniczącej Gminnej Rady 
Kobiet, za zorganizowanie tego spotkania. Dziękuję 
wszystkim kołom KGW  
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za włączenie się do przygotowania spotkania i przygo-
towanie poczęstunku. Spotkanie napawało wielkim 
optymizmem na przyszłość. Z racji Dnia Matki, życzę 
by wszystkie Mamy, były nie tylko w tym jednym 
dniu, ale przez cały rok i zawsze, szanowane kochane  
i doceniane. 
ROZBUDOWA SZKOŁY W MIĘDZYRZECZU  GÓR-
NYM 
      24-go maja spotkałem się z docelowym projektan-
tem, któremu nakreśliłem możliwości wykonania 
funkcjonalno-użytkowego rozbudowy szkoły w Mię-
dzyrzeczu Górnym. Pierwszym założeniem było roz-
budowanie szkoły o 12 klas. Okazało się jednak, że 
funkcjonujący plan przestrzennego zagospodarowania, 
nie pozwala na rozbudowę w tak dużym zakresie. Przy 
obecnym planie zagospodarowania możliwa jest roz-
budowa szkoły o 200 metrów kwadratowych, w jednej 
kondygnacji. W dwóch kondygnacjach stanowi to 400 
metrów kwadratowych powierzchni. Zastanawialiśmy 
się, czy nie iść w kierunku zmiany planu przestrzenne-
go zagospodarowania i poczekać na rozbudowę. Jed-
nak takie rozwiązanie, to kolejne 2, 3 lata oczekiwania 
na ten proces. Z tego względu zleciliśmy program 
funkcjonalno-użytkowy, aby firma projektowa przygo-
towała nam koncepcję tego zakresu. Jeżeli ta koncep-
cja przyniesie pozytywne rozstrzygnięcie na płasz-
czyźnie Rady Gminy Jasienica, to będzie możliwość 
rozbudowania tej placówki w okresie do 1,5 roku o 6 
klas, a w trakcie rozbudowy, będzie czas na zmianę 
planu zagospodarowania i wtedy będzie możliwość 
dalszej rozbudowy szkoły. Ta koncepcja jest najszyb-
szą drogą do rozpoczęcia budowy. 
Jest też możliwość rozpoczęcia budowy całkiem nowej 
szkoły, ale to wiąże się z wykonaniem nowego projek-
tu, co zajęłoby następne osiem miesięcy, a później czas 
na wykonanie inwestycji. Taka koncepcja nie pozwoli-
łaby na poprawę warunków lokalowych szkoły do 
września przyszłego roku. Trwałoby to następne dwa 
lub trzy lata. A przy nowych zapowiadanych przez 
rząd zmianach w funkcjonowaniu samorządów, mo-
głoby się to jeszcze przedłużyć. Dlatego chcemy zre-
alizować rozbudowę szkoły jeszcze w tej kadencji, by 
dzieci w Międzyrzeczu miały godziwe warunki na-
uczania. 
ABSOLUTORIUM 
      25-go maja, podczas sesji Rady Gminy Jasienica, 
udzielono wójtowi ABSOLUTORIUM za miniony 
czas tej kadencji. Chcę bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim radnym, wszystkim sołtysom i radom so-
łeckim, wszystkim organizacjom funkcjonującym na 
naszym terenie, wszystkim pracownikom UG i jedno-
stek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gmi-
ny. Dziękuję też wszystkim mieszkańcom, za pomoc, 
za realizację, za wykonanie budżetu. Tego nie dokonu-
je jednoosobowo wójt, ale wszyscy pracujemy na to, 
by budżet był wykonany. To mieszkańcy wpłacają do 
kasy gminy podatki, później dochodzi do podejmowa-
nia decyzji jak podzielić te środki na płaszczyźnie rady 
gminy, a następnie dochodzi do realizacji inwestycji. 
Więc każdy w tym procesie uczestniczy. Za to bardzo 
serdecznie wszystkim dziękuję. Duże znaczenie mają 
oddolne inicjatywy mieszkańców w pracy na rzecz da-
nego sołectwa. Ich dbałość o koszenie w rejonie pasa 
drogowego, dbałość o przepusty i mienie gminy, które 

jest własnością nas wszystkich przyczyniło się również 
do wykonania tego budżetu. Budżet, który wykonali-
śmy za poprzedni rok, wygenerował nadwyżką w wy-
sokości 12 milionów złotych. To jedna z największych 
wartości, którą udało się nam wypracować w ostatnich 
20. latach, biorąc pod uwagę fakt, że w zeszłym roku 
nie zaciągnęliśmy żadnego kredytu, a jeszcze spłacili-
śmy część zobowiązań. Kupiliśmy również pod koniec 
roku grunt o wartości około 900 tys. złotych. Z tego 
względu perspektywa dalszego rozwoju gminy jest 
dobra. Wspomnę, że obawy, które podnosili oponenci 
pod koniec poprzedniej kadencji, były nietrafione        
i myślę, że udało mi się je rozwiać. 
WYDARZENIA 27 MAJA  
 - RAJD ROWEROWY W IŁOWNICY 
   Bardzo dziękuję organizatorom, straży i sołectwu    
w Iłownicy za zorganizowanie, głównie chciałbym po-
dziękować państwu Antoniemu i Irenie Sojka, którzy 
już piąty raz włączyli się do organizacji rajdu rowero-
wego. Dziękuję wszystkim sponsorom i uczestnikom 
rajdu oraz mieszkańcom, którzy swoją obecnością za-
znaczyli wagę i rangę tej imprezy. Obecność 120 
uczestników rajdu robi wrażenie nie tylko na miejsco-
wych, ale i gościach, którzy mieli okazję do podziwia-
nia pięknego krajobrazu i walorów przyrodniczych. 
- DZIEŃ RODZINY 
  Zorganizowany przez ZSP i Gimnazjum w Rudzicy, 
był bardzo dobrym czasem poświęconym przez rodzi-
ców swoim dzieciom. To piękny gest wypełniający de-
ficyt obcowania rodzin, którego nie zastąpią żadne 
środki finansowe. Każde dziecko potrzebuje bliskości  
i opieki rodzica. Chroni to dzieci i rodziny przed róż-
nego rodzaju zagrożeniami, które na nas czyhają. My-
ślę, że te spędzone godziny z tym młodym człowie-
kiem, przyniosą w przyszłości niezmierne efekty. Bar-
dzo dziękuję organizatorom, wszystkim rodzicom        
i sponsorom, którzy włączyli się w organizację. 
- MAJÓWKA W SZKOLE 
  Majówka zorganizowana w jasienickiej szkole, to 
również okazja do integracji społeczności, nawiązania 
wzajemnych relacji i uczestniczenia w dobrej i poży-
tecznej formie spędzenia wolnego czasu. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania    
i uczestniczenia w tej imprezie. Takie formy spędzania 
wolnego czasu pozostają w pamięci i są godne naśla-
dowania. 
- STOPA PRZED GALERIĄ  
To stopa naszego artysty Floriana Kohuta, który znany 
jest na całym świecie. Mistrz odlał ze szlachetnego 
kruszcu i umieścił przed swoją galerią. Właśnie 27. 
maja została odsłonięta wraz z tablicą pamiątkową 
mówiącą o tym wydarzeniu. Jest to PIERWSZA STO-
PA w naszej gminie. Gratuluję Panu Florianowi Kohu-
towi wszystkich osiągnięć w dziedzinie malarstwa       
i całej działalności artystycznej i społecznej.  
AKTY NOTARIALNE PODPISANE 
      29-go maja zostały podpisane akty notarialne z 
osobami, które nieodpłatnie przekazały część udziałów 
w gruntach pasa drogowego, który biegnie również do 
PSZOK w Jasienicy. Bardzo nas to niepokoi, że stan 
tej drogi jest tak fatalny. Droga ta nie jest wpisana do 
rejestru dróg publicznych i nie ma możliwości bez 
przejęcia 100 % udziałów, by gmina mogła tam zain-
westować 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
jakiekolwiek środki. Dlatego przez 1,5 roku prowadzi-
liśmy z tymi mieszkańcami rozmowy, aby uzyskać od 
nich te udziały i mieć możliwość remontu tej drogi. 
Okazało się, że mamy przejęte 80 % udziałów, a 20 % 
jeszcze nam brakuje. Dwie osoby jesteśmy w stanie 
przekonać, natomiast jedna jest w stanie zdrowia nie 
pozwalającym na podpisanie aktu notarialnego. Pro-
wadzimy działania. jak w tej sytuacji ten udział prze-
jąć. Na wykonanie tej drogi zabezpieczyliśmy środki 
finansowe w wysokości 300 tys. złotych. Jesteśmy już  
w trakcie projektowania odwodnień, by zapewnić uży-
teczność tej drogi na przyszłe lata. Nie mniej pozostaje 
problem własnościowy, gdyż bez uregulowania tej sy-
tuacji nie możemy rozpocząć i finansować przez gmi-
nę tej inwestycji. Dziękuję RSP "ZWYCIĘSTWO" za 
sprzedaż dwumetrowego pasa, by poszerzyć ten odci-
nek drogi, a wcześniej nieodpłatnie przekazała gminie 
część udziałów w obecnym pasie drogowym. 
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW  
SPORTOWYCH  
     30-go maja złożyliśmy wniosek w sprawie dofinan-
sowania termomodernizacji obiektów sportowych na 
terenie gminy Jasienica. Dotyczy to: termomoderniza-
cji obiektu OSP Mazańcowice, OSP Wieszczęta, OSP 
Świętoszówka i OSP Rudzica, a także GOK w Bie-
rach, GOK w Rudzicy i szkoły w Wieszczętach.        
W tych siedmiu obiektach chcemy przeprowadzić ter-
momodernizację w pełnym kształcie. Myślę, że proces 
inwestycyjny rozpocznie się w roku 2018. Obecny 
czas będzie poświęcony na weryfikację wniosków      
w Urzędzie Marszałkowskim i jeżeli przejdzie ona po-
zytywnie, to na początku roku 2018. będziemy mogli 
podpisać umowę odnośnie dofinansowania i rozpoczę-
cie inwestycji. 
POZOSTAŁE PRZETARGI I DOFINANSOWANIA 
  -    Chciałbym również podkreślić, że rozstrzygnęli-
śmy przetarg na budowę i rozbudowę oraz remont 
OSP Mazańcowice. Wartość przetargowa ponad 4,4 
mln zł. Myślę, że ta inwestycja, która ma być zreali-
zowana do września przyszłego roku, po rozbudowie 
będzie przynosić satysfakcję pracy druhom jak rów-
nież mieszkańcom, którzy będą korzystać z tej sali, 
usytuowanej nad garażami tego obiektu. 
 -  Również jesteśmy w trakcie dokończenia i rozstrzy-
gnięcia przetargu na rozbudowę obiektów sportowych 
wraz z budową sali dla klubu sportowego w Rudzicy. 
Wartość prac 1 mln złotych po przetargu. Więc ta in-
westycja już lada chwila ruszy. 
-  Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na 
budowę Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach. Sądzę, 
że do miesiąca sprawa zostanie rozstrzygnięta. Będzie 
to obiekt dwukondygnacyjny. Na jednej 200 metrów 
użytkowych. Po ukończeniu ta inwestycja przyniesie 
satysfakcję tym, którzy będą korzystać z tego obiektu. 
-  Również z płaszczyzny gminy Jasienica dofinanso-
waliśmy kwotą 10 tys. złotych na zakup sprzętu dla 
Szpitala Wojewódzkiego, dla Oddziału Neurologii     
w Bielsku-Białej. 
W miarę możliwości również uczestniczymy w tym, 
aby zabezpieczenie medyczne, w miarę naszych moż-
liwości, było coraz lepsze na terenie naszego regionu. 

DZIEŃ STRACHA POLNEGO 
      3-go czerwca odbyła się w Rudzicy cykliczna im-
preza DZIEŃ STRACHA POLNEGO. Uczestniczyło 
w niej wielu mieszkańców i gości. Bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w organi-
zację tego wydarzenia. Szczególnie Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury jak również Panu Kohutowi, radzie so-
łeckiej i sołtysowi oraz pracownikom UG. 
Dziękuję wszystkim uczestnikom i twórcom prezentu-
jącym nie tylko swoje strachy, ale również inne arty-
styczne rękodzieła. 
WOJEWÓDZKI ZJAZD ZWIĄZKU OSP 
       4-go czerwca uczestniczyłem w Wojewódzkim 
Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Katowicach, który odbył się w Miasteczku Śląskim. 
Podsumowano działania ostatnich pięciu lat Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP, jak również wytyczono dzia-
łania na kolejnych pięć lat. Zostały także wybrane 
władze na następną pięcioletnią kadencję. Podjęto 
uchwałę o oddelegowaniu druhów na Zjazd Krajowy, 
który odbędzie się 9-go września br. w Warszawie. 
Bardzo serdecznie dziękuję za docenienie mojej osoby, 
gdyż zjazd i delegaci wybrali mnie do Prezydium Za-
rządu Wojewódzkiego i jako jednego z dziesięciu,       
z woj. śląskiego oddelegowali na Zjazd Krajowy        
w Warszawie. 
MOJFEST 
       4-go czerwca odbyła się impreza pod nazwą MOJ 
FEST i przegląd orkiestr dętych - Złota Trąbka na te-
renie gminy Jasienica. Były przemarsze i prezentacje 
mażoretek i orkiestr dętych z pokazami sprawności ar-
tystycznej. Uczestnicy byli pod wrażeniem pokazów, 
co nagrodzili gromkimi brawami. Dziękuję uczestni-
kom i organizatorom, a przede wszystkim występują-
cym i prezentującym swoje umiejętności w tej dzie-
dzinie. Współorganizatorem tego wydarzenia był Pol-
ski Związek Chórów i Orkiestr w Bielsku-Białej oraz 
miasto Bielsko-Biała, a także gminy Jasienica i Kozy. 
BESKIDZKI ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
      5-go czerwca odbyło się posiedzenie Beskidzkiego 
Związku Międzygminnego powołanego w celu dalsze-
go funkcjonowania komunikacji w powiecie bielskim. 
Związek założony został przez dziewięć gmin i ma za 
zadanie zajęcie się komunikacją, ma przejąć od staro-
sty akcje majątku PKS i sprawić by komunikacja 
sprawniej działała. Chcemy zakupić nowe autobusy w 
ilości 30. sztuk. To wymaga złożenia wniosku aplika-
cyjnego na wartość 30. milionów złotych. Trwają bar-
dzo intensywne prace związane z funkcjonowaniem 
związku jak również organizacją biura oraz  czynności 
związane z napisaniem wniosku,  funkcjonowaniem 
PKS-u i pozyskaniem środków finansowych. Podczas 
posiedzenia wybraliśmy dyrektora biura. Jest nim Se-
weryn Kobiela. Do zarządu oddelegowani są wszyscy 
wójtowie i burmistrzowie tych dziewięciu gmin, które 
wchodzą w skład związku i pan Starosta oraz pan Se-
weryn Kobiela. Zarząd liczy 11 osób. 

 
Dziękuję za relacje 

R. Bożko 
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DESZCZOWE ORKIESTRY 
Deszczowa aura wystraszyła nieco uczestników 

Gminnego Pikniku Rodzinnego „MojFest”, jakie 

odbył się w niedzielę 4 czerwca na terenach Drze-

wiarza w Jasienicy. Bez przeszkód jednak odbył się 
konkurs musztry orkiestrowej oraz oficjalne zakoń-
czenie XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr 

Dętych „Złota Trąbka”, połączone z rozdaniem na-

gród.  

Grand Prix festiwalu trafiło do Kozienickiej 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Furioso”, zespół 

zdobył też Puchar Wójta Gminy Jasienica Janusza 

Pierzyny za zwycięstwo w konkursie musztry orkie-

strowej, a jej tamburmajor Joanna Wilk również na-

grodę Specjalną Wójta Jasienicy. Podobną nagrodę 
otrzymały także mażoretki z Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej z Pribora w Czechach.  

Jury Konkursu Estradowego oceniało m.in.: into-

nację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trud-

ności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność    
i ogólny wyraz artystyczny. Natomiast konkurs 

musztry orkiestrowej oceniano za widowiskowość i 

tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór 

muzyki do poszczególnych elementów musztry oraz 

ogólny wyraz artystyczny.  

Imprezę zakończył występ Zespołu Regionalnego 

„Jasieniczanka”.  

www.jasienica.pl 
 

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA MATKI 
To szczególne święto, kult Matki-Polki,  wynika 

ze specjalnej roli polskich kobiet w utrzymaniu pol-
skości i rodziny. 23. maja 2017r. przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, gościły na 
spotkaniu z okazji Dnia Matki, zorganizowanym przez 
Gminną Radę KGW.  
Przybyłych gości oraz członkinie  14. kół z terenu na-
szej gminy,  przywitała Przewodnicząca Gminnej Ra-
dy KGW Genowefa Kopeć. Spotkanie zaszczycili: 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, wiceprezes 
Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej Jadwiga Gębala,   Czło-
nek Zarządu Rady Kobiet Gertruda Proksa, dyrektor 
GOK Agnieszka Bronowska i poeta, satyryk Juliusz 
Watroba.  
 Zaproszone panie – matki usłyszały pod swoim adre-
sem wiele ciepłych życzeń,  a spotkanie stało się oka-
zją do wręczenia odznaczeń – medali Orderu Serca - 
Matkom Wsi,  jako symbol uznania za matczyny trud 
włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, 
za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku po-
staw moralnych, za aktywność społeczno-zawodową 
w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny. Aktu 
dekoracji dokonali: wójt Gminy Jasienica, wiceprezes 
Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych,   Członek Zarządu Rady Kobiet i prze-
wodnicząca Gminnej Rady Kobiet. 

Medale otrzymały: Olga  Czyż z Bier, Marta Glaser    
z Bier, Wanda Kapias z Bier, Ewa  Raciarz z Grodźca, 
Małgorzata Żbek z Grodźca, Helena Guznar z Jasieni-
cy, Janina Kajstura z Jasienicy, Jolanta Łukosz z Ja-
sienicy, Halina Trybus z Jasienicy, Jadwiga Biernot     
z Mazańcowic, Wiesława Dziergas z Mazańcowic, Ja-
dwiga Biernot z Mazańcowic, Anna  Dzida z Między-
rzecza D., Anna Fender z Międzyrzecza D., Lucyna 
Iskrzycka z Międzyrzecza D., Barbara Mrzyk z Mię-
dzyrzecza D., Maria Urbaniec z Międzyrzecza D., Ma-
ria Sendor z Roztropic, Maria Gawłowska z Rudzicy, 
Maria Kareta z Rudzicy, Bronisława Knobloch z Ru-
dzicy,Teresa Marekwica z Rudzicy, Maria Sodzawicz-
ny z Rudzicy, Anna Bułka ze Świętoszówki, Aniela 
Feruga z Wieszcząt, Cecylia Uchyła z Wieszcząt, Ha-
lina Englert z Iłownicy, Renata Szczypka z Iłownicy, 
Barbara Zbijowska  z Iłownicy i Renata Zbijowska      
z Iłownicy.    
Spotkanie umilił występ Grupy Teatralnej Seniorów 
„Oj tam, oj tam…” z Domu Kultury w Wapienicy, 
prezentując kabaret „Kotki i Koty" w reżyserii  
Jana Chmiela.  
Spotkanie dalej upłynęło pod znakiem rozmów przy 
kawie i poczęstunku, przygotowanym przez jasienickie 
KGW. 

Z.P. 
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Tydzień Stracha Polnego 

W sobotni wieczór, 27. maja,  przed Galerią „Pod 
Strachem Polnym” w Rudzicy, Florian Kohut uroczy-
ście odsłonił odcisk swojej stopy. W ten przewrotny 
sposób rudzicki artysta świętował pół wieku pracy 
twórczej.  
– Ten dzień wydawałby się, jest jak każdy inny w ka-
lendarzu, a jednak niezwykły. Kto z nas 20, 30 lat temu 
pomyślałby, że nasz artysta pozwoli sobie odlać stopę. 
Mieszkańcy Rudzicy, jego sąsiedzi i przodkowie, nigdy 
nie pomyśleliby, że to miejsce stanie się słynne na ca-
łym świecie – mówił wójt Janusz Pierzyna, otwierając 
uroczystość. Podziękował artyście, że od tylu lat przy-
czynia się do rozsławiania gminy Jasienica i wnosi 
twórczy zapał w życie kulturalne Rudzicy i całej gmi-
ny. – Przez te lata Florian nie tylko zmierzał w różne 
zakątki Rudzicy i gminy, naszego powiatu, ale i całego 
województwa, Polski, także Europy i świata. I to, co 
przy takich okazjach mu się w sercu rodziło, przelewał 
na obrazy i przywoził je do Rudzicy – mówił wójt.  
Odsłonięcie „odcisku stopy” otwierało  noc w galerii, 
z Florianem Kohutem i jego galerią. Goście mogli 
zwiedzić pracownię w towarzystwie malarza, poroz-
mawiać z nim, czy też posłuchać komentarza autor-
skiego, podczas którego artysta malował obraz. Opo-
wieściom Floriana Kohuta towarzyszył występ zespół 
„Dudoski”.  
Na wydarzeniu obecni byli przewodniczący rady po-
wiatu bielskiego Jan Borowski, wiceprzewodniczący 
rady gminy Czesław Machalica, dyrektorka GOK       
w Jasienicy Agnieszka Bronowska, Juliusz Wątroba, 
miejscowy poeta oraz przyjaciele i znajomi.  

W poniedziałek 29 maja Rudzica gościła wielu ma-
larzy, którzy na zaproszenie artysty Floriana Kohuta, 
uczestniczyli w  I Międzynarodowym Plenerze Ma-
larskim  „W krainie Floriana Kohuta” Rudzica 2017.  
Prace powstawały głównie w plenerze, a sprzyjała te-
mu słoneczna aura i niezwykły urok rudzickiego  kraj- 
obrazu. Wystawę poplenerową można było podziwiać 
już 3 czerwca w galerii GOK w Rudzicy, podczas Dnia 
Stracha Polnego.  

Tydzień później świętowanie rozpoczął korowód 
strachów z rudzickich pól, które zatrzymały się przy 
galerii, by złożyć pokłon strachom weteranom, a póź-
niej, przemaszerowały w towarzystwie strażaków, or-
kiestry dętej,  szczudlarzy i drużyny wojów,  pod  ru-
dzicki GOK. W tym roku święto miało szczególny 

charakter, bo jego twórca Florian Kohut obchodził ju-
bileusze 65. urodzin i 50-lecia pracy artystycznej.  
– Od wielu lat spotykamy się na tej wspaniałej impre-
zie, stworzonej z potrzeby serca, tak, jak obrazy ze 
strachami naszego malarza. I od lat jego strachy Flo-
riana Kohuta rozchodzą się coraz szerzej po świecie. 
To cieszy, bo to przecież obrazy z pejzażem Rudzicy     
i innych rejonów gminy Jasienica – mówił na rozpo-
częciu święta wójt Janusz Pierzyna. Życzenia i gratu-
lacje złożyli też przewodniczący rady powiatu biel-
skiego Jan Borowski oraz wiceprzewodniczący rady 
gminy Czesław Machalica.  
Na mieszkańców Rudzicy, jak i przybyłych gości oraz 
autorów strachów biorących udział w konkursie, cze-
kało sporo atrakcji. Jak co roku, odbył się finał kon-
kursu na „Najciekawsze Strachy Polne”, można było 
też zobaczyć malowane na żywo przez Floriana Kohu-
ta obrazy „Moja ulica”. Wydarzeniu towarzyszyła mu-

zyka kapeli „Dudoski". Otwarto również poplenerową 
wystawę w ramach I Międzynarodowego Pleneru Ma-
larskiego „W krainie Floriana Kohuta”.  
Dla uczestników organizatorzy przygotowali występy 
artystyczne, m.in. grup artystycznych, działających 
przy rudzickiej filii GOK, koncert Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej „Ligota”, pokaz walk rycerskich grupy 
„Chorągiew Żywiecka” oraz fireshow w wykonaniu 
grupy „Zapaleńcy”. Najmłodsi mogli wziąć udział w 
zabawie w wiosce rycerskiej, ogrodzie zabaw oraz 
konkursach.  
Do późnej nocy uczestnicy imprezy bawili się podczas 
koncertu zespołu „Megitza Trio" oraz pokazie w wy-
konaniu „BielSkill Crew” bieskiej grupy B-Boy’s. 
Święto zakończyła impreza taneczna z zespołem     
„PinUp Band"  
Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Ja-
sienicy i Galeria autorska Floriana Kohuta „Pod stra-
chem polnym” z Rudzicy, przy współpracy z Radą So-
łecką, OSP i KGW z Rudzicy i Landeka.  

Na podstawie www.jasienica. pl  redakcja 
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70-LECIE KGW  

MIĘDZYRZECZE DOLNE 
Dużo gratulacji i życzeń usłyszały w sobotę 20 

maja panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Międzyrze-
czu Dolnym, które obchodziły jubileusz 70-lecie ist-
nienia swojej organizacji.  

Spotkanie jubileuszowe rozpoczęła uroczysta 
msza święta w kościele św. Marcina w Międzyrzeczu, 
po której jubilatki i zaproszeni goście udali się na salę 
do remizy OSP w Międzyrzeczu Dolnym.  
„ 70 lat to szmat czasu, ja mam przyjemność z wami 
być od 20 i muszę powiedzieć, że współpraca z wami 
to przyjemność. Należy się wam szacunek za waszą 
pracę społeczną i wspaniałą współpracę, do której 
zawsze podchodzicie z wielką kulturą osobistą – mó-
wił wójt Janusz Pierzyna. – Cenię waszą otwartość, 
zawsze wrażenie na mnie robiła wasza radość, że mi-
mo wysiłku i wielu godzin pracy, jaką wkładacie w 
przygotowania, zawsze towarzyszy wam uśmiech, ład 
duchowy. Widać, że to wychodzi z waszego serca – 
dodawał wójt.  

Imprezę rozpoczęła przewodnicząca Genowefa 
Kopeć, która od 40 lat pełni tę funkcję. Przedstawiła 
historię międzyrzeckiego koła. Za swoją pracę otrzy-
mała Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Ślą-
skiego oraz statuetkę „Złoty Kółkowicz”.  

Cała sala zaśpiewała sto lat, wzniesiono toast i po-
krojono okolicznościowy tort. Goście składali kwiaty, 
życzenia, gratulacje, wręczali podziękowania i upo-
minki (…) Po gratulacjach wystąpił Zespół Regional-
ny „Międzyrzeczanie”, a na koniec gościnnie Zespół 
Pieśni i Tańca z Małogoszcza. Członkinie koła 
wszystkim gościom wręczyły pamiątkowe upominki – 
album „70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Między-
rzeczu Dolnym”.  

Jak zwykle gospodynie z Międzyrzecza bogato za-
stawiły stoły dla gości. Przygotowały rosół z kluskami 
drobiowymi, polędwiczkę z borowikami, roladę ślą-
ską, zieminiaczki, kluski śląskie, kiszoną czerwoną 
kapustę, surówkę z marchwi, białą kapustę z marchwi, 
koryto swojskie m.in.: necówkę, boczek, galaretki, a 
na koniec gulasz wieprzowy. Oczywiście nie zabrakło 
ciasta i kołocza, nad wszystkim czuwał kucharz Bog-
dan Biernot.  

www.jasienica.pl 

PODZIĘKOWANIA 
Zarząd oraz członkinie KGW Międzyrzecze Dolne serdecznie 
dziękują za życzenia, listy gratulacy jne oraz prezenty z okazji 
jubileuszu 70-lecia koła.  
Podziękowania kierujemy do: 

• Premier Beaty Szydło,  
• Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława 

Szweda, 
• Posła do Parlamentu europejskiego z województwa ślą-

skiego Jadw igi Wiśniewskiej, 
• Posła na Sejm RP Małgorzaty Pępek, 
• Wicestarosty bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, 
• Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Sta-

nisława Gmitruk, 
Szczególnie dziękujemy: 
o Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie za objęcie 

patronatem naszej uroczystości.  

o Wicewójtow i Krzysztofowi Wieczerzak, 
o Przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Batelt,  

HISTORIA KOŁA 

Koło Gospodyń Wiejskich w Międzyrzeczu Dolnym 
zostało założone w 1947 roku z inicjatywy Przewodni-
czącej Powiatowej Rady Kobiet w Bielsku Białej Fry-
deryki Brachaczkowej.  
Początek działalności wiąże się z zorganizowaniem 
dziecińca dla dzieci rolników w czasie żniw. Na po-
czątku koło liczyło 24 gospodynie. Jako jedyna z tej 
pierwszej grupy kobiet żyje jeszcze Maria Tymon, któ-
ra 10 listopada 2016 r. ukończyła 100 lat. Honorowa 
jubilatka otrzymała życzenia, kwiaty, upominek od 
wójta gminy Janusza Pierzyny, radnej    i przewodni-
czącej KGW Genowefy Kopeć i sołtysa Międzyrzecza 
Dolnego Mariana Szczyrbowskiego. W pierwszych la-
tach działalności życie KGW toczyło się w domu pani 
Krajewskiej, w okresie zimowym były prowadzone 
różne kursy na potrzeby członkiń. Koło brało udział w 
uroczystościach państwowych, kultywując tradycje 
Śląska Cieszyńskiego. Równocześnie rozpoczęło 
współpracę, trwającą do dziś,      z miejscową Ochotni-
czą Strażą Pożarną. Obie organizacje wspólnie założy-
ły amatorski zespół teatralny, którego rolą było wysta-
wianie sztuk, uatrakcyjnienie życia kulturalnego wsi     
i pozyskiwanie środków finansowych. Po rozbudowie 
strażnicy KGW zyskało miejsce na swoją działalność. 
W tym też czasie panie piekły i sprzedawały kołocze, 
aby w ten sposób Koło mogło pozwolić sobie na wypo-
sażenie kuchni w niezbędne sprzęty i urządzenia. 
Kompletowano zastawę stołową, niezbędne naczynia, 
zakupiono firanki, zasłony i lampy do sali, na której 
organizowano wesela, zabawy i uroczystości. Równo-
cześnie członkinie korzystały z życia kulturalnego, wy-
jeżdżały na wycieczki, do muzeum, operetki, teatru, 
ciekawych miejsc w Polsce, a w późniejszym czasie 
poza granice kraju. W ramach podnoszenia wiedzy
i umiejętności brały udział w kursach, prelekcjach 
i szkoleniach. Członkinie zarządu działały w sekcjach, 
co przyczyniło się do podnoszenia kultury i oświaty, 
higieny, prowadzenia gospodarstwa domowego, pro-
dukcji i innych.  
Po trzydziestu latach prowadzenia koła przez Stefanię 
Krajewską nową przewodniczącą została Genowefa 
Kopeć, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. 
Działalność koła od samego początku była bardzo bo-
gata, ale po utworzeniu Gminnej Rady Kobiet nabrała 
większej różnorodności. Wspólnie z Urzędem Woje-
wódzkim i Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolni-
czego stworzyło bazę do uprawy warzyw, chowu dro-
biu (sekcją drobiarską zajmowała się przewodnicząca 
Genowefa Kopeć). Rozprowadzano sadzonki warzyw, 
kwiatów, krzewów, grzybni boczniaka i pieczarki. 
Członkinie stawały do konkursów np. „Więcej mleka 
wysokiej jakości”, „Więcej warzyw, owoców i kwia-
tów”, na którym zdobyły w 1988 r. II miejsce na 
szczeblu gminy, czy „Estetyka wsi”. W tej ostatniej 
rywalizacji w kategorii „Ogród wypoczynkowy” wy-
różnienie otrzymała Weronika Szkucik, a za „Ogród 
kwiatowy” Maria Głuc-Mrzyk. . Spośród wielu zajęć 
panie pamiętały o atrakcjach dla dzieci, organizowały 
dla nich wyjazdy do ZOO, „Mikołajki”, „Spotkania 
przy choince”. Odwiedzały chore i starsze członkinie z 
okazji jubileuszy, Dnia Kobiet, Świąt Bożego  Naro-
dzenia, obdarowując je upominkami. Te formy prakty-
kowane są do dzisiaj.  
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PODZIĘKOWANIA 
o Przewodniczącemu Komisji Budżetowej oraz Kultury i 

Oświaty Czesławowi Machalicy, 
o Prezesowi WZRK i OR w Katowicach Andrzejowi Kraw-

czyk, 
o Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady KGW Łucji Kru-

tak, 
o Prezesowi RZRK iOR w Bielsku Danucie Kożusznik 

oraz wiceprezesowi Jadwidze Gębala,  
o Członkini Krajowego Związku KGW Gertrudzie Proksz, 
o Ks. proboszczowi parafii rzymsko-katolicjiej Janowi Wa-

luś, 
o Wikariuszowi Marcinowi Kulig, 
o Ks. Kan. Witoldowi Grzombie, 
o Księżom kościoła ewangelicko-augsburskiego Andrze-

jowi Dyczek i Janowi Klimie, 
o Dyrektor GOK Agnieszce Bronowskiej,  
o Kierownikowi fili i GOK Krzysztofowi Czader, 
o Wicedyrektor ZSP w Międzyrzeczu Małgorzacie Drze-

wickiej,  
o Radnym Gminy Jasienica: Tomaszowi Osuch z ma-

łzonką, Bogdanowi Mańdok, Zofii Polok 
o Asystentowi Poseł Jadwigi Wiśniewskiej Damianowi 

Kowalewskiemu, 
o Delegacjom 13 kół KGW Gminy Jasienica wraz z prze-

wodniczącymi, 
o Zaprzyjaźnionemu Kołu z Wapienicy z przewodniczącą 

Ireną Kanafek, 
o Delegacji PZEiR z prezesem Henrykiem Kozik i Fran-

ciszkiem Dzida, 
o OSP Międzyrzecze Dolne z Prezesem Stanisławem 

Cypcer oraz honorowym prezesem Henrykiem Francuz,  
o OSP Międzyrzecze Górne z prezesem Krzysztofem 

Wieczerzakiem, 
o Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza prezesem 

Krzysztofem Wieczerzakiem,  
o Stowarzyszeniu Zespołu Regionalnego „Miedzyrzecza-

nie” z prezesem Marią Urbaniec i Maciejem Mrzyk, 
o Delegacji KS Międzyrzecze z prezesem Zdzisławem 

Szczyrbowskim.  
o Sołtysowi Międzyrzecza D. Marianowi Szczyrbowskie-

mu. 
o Sołtysowi Międzyrzecza G. Marii Głuc-Mrzyk z delega-

cjam rady sołeckiej, 
o Członkinim KGW Miedzyrzecze D., 
o Zespołowi Regionalnemu „ Międzyrzeczanie” z kapelą 

pod kierownictwem Janusza Kobzy,  
o Gościnnemu Zespołowi Pieśni i Tańca z Małgoszczy, 

woj. świętokrzyskie, 
o  Zespołowi Redakcyjnemu albumu „70 – lecie Koła Go-

spodyń Wiejskich w Międzyrzeczu Dolnym”: Elżbiecie 
Szczyrbowskiej, Maciejowi Mrzyk, Genowefie Kopeć, 
Katarzynie Szczyrbowskiej-Bilor.  

Dziękujemy sponsorom: 
• Barbarze i Benedyktowi Danel z Cukierni „Jagódka”  
• Bożenie Wawak z kwiaciarni Mazańcowice,  
• Barbarze Mrtoczko, 
• Zofii Huculak,  
• Zofii i Karolowi Szramek, 
• Firmie Komers-Mag Hieronimowi Jarczok i Krzysztofowi 

Moc, 
• Iwonie Francuz, 
• Henrykowi Francuz – juniorowi, 
• OSP Międzyrzecze D., 
• Szefowi kuchni Bogdanowi Biernot z obsługą,  
• Członkiniom KGW Międzyrzecze d. za wszelką pomoc i 

życzliwość w zorganizowaniu jubileuszu.  
 

Zarząd KGW z przewodniczącą Genowefą Kopeć 

HISTORIA KOŁA cd 

 Koło wspomagało budowę Sanatorium w Rabce, 
Szpital Matki Polki w Łodzi oraz Zamek Królewski 
w Warszawie. Od wielu lat KGW współpracuje z Ra-
dą Sołecką i nieustannie z OSP. Razem organizują 
„Opłatek Sołecki”, „Dożynki”, „Dzień Kobiet”, „Ma-
jówki” połączone ze „Świętem Matki” oraz „Stawia-
nie Moja” i „Święto Kwitnącej Jabłoni”. Wytypowa-
ne członkinie KGW, które wychowały czworo i wię-
cej dzieci, uhonorowane są „Orderem Serca- Matkom 
Wsi” przez Gminną Radę Kobiet. Panie aktywnie 
uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych wsi, gminy, 
powiatu i województwa.  
W 1986 r. przewodnicząca Genowefa Kopeć i Elżbie-
ta Szczyrbowska założyły zespół dziecięcy „Wiolin-
ki”. Na początku lat 90. zespół działał pod kierownic-
twem Jozefa Szendzielorza. W tym okresie wysta-
wiono „Szkubaczki”, „Kiszenie kapusty”, „Kolędo-
wanie po wsi”. Nagła śmierć instruktora przerwała 
ambitną pracę „Międzyrzeczan”. Obecnie zespół 
prowadzi Janusz Kobza. „Międzyrzeczanie” uświet-
niają szereg uroczystości na różnych szczeblach. Kul-
tywują tradycję „Oczepin”, „Obrzędów Dożynko-
wych”, uczestniczą w „Przeglądach Zespołów Regio-
nalnych” przy KGW, towarzyszą uroczystościom ko-
ścielnym, patriotycznym i świeckim. Z czasem zmia-
nie uległa tematyka konkursów oraz rodzaj imprez 
kulturalnych. Koło uczestniczy w różnych formach 
promowania tradycji zdrowej żywności. Bierze udział 
w „Dziedzictwie Kulinarnym”, „Gotowanie na pola-
nie”, „Gotowanie bez granic”, „Festiwalach Stołu 
Świątecznego – Josiynicko Wilija”, zdobywając nie-
jednokrotnie nagrody i wyróżnienia. Panie organizują 
stoiska podczas „Lata w Jasienicy”, czy „Dożynek” 
na różnym szczeblu, „Przeglądach Teatrzyków”.  
Ogromną popularnością cieszą się wypiekane koło-
cze, kołaczyki przed dożynkami i odpustem oraz ro-
gale Świętego Marcina. Delegacje pań z koła wraz 
z przewodniczącą, uczestniczą w rocznicach kół gmi-
ny Jasienica. Przez kilka kolejnych lat członkinie bra-
ły udział w spotkaniach z eurodeputowaną Małgorza-
tą Handzlik z okazji Dnia Kobiet. Koło aktywnie 
uczestniczy w konkursach „Wieńców Dożynko-
wych”, zajmując czołowe miejsca i wyróżnienia, jak 
również nagrody rzeczowe. Panie brały udział 
w „Żniwowaniu” tradycyjnymi metodami naszych 
przodków. W okresie karnawałowym urządzają „Bie-
siadę”. Ta śpiewno-taneczna impreza cieszy się 
ogromnym powodzeniem. Wzbogacana jest różnymi 
atrakcjami – loterią fantową, licytacjami oraz zaba-
wami konkursowymi.  
Panie z KGW stają się co raz bardziej nowoczesne
i europejskie. Uczestniczą w konferencjach np. „Ko-
bieta sukcesu” w „Lokalnej Grupie Działania”. Pod-
nosząc swoją kondycję i sprawność fizyczną starto-
wały w „Spartakiadzie KGW”. Koło posiada swoją 
kronikę, która została założona na jubileusz 50-lecia. 
Chronologicznie wydarzenia spisała Zofia Huculak, 
korzystając ze wspomnień żyjących wówczas człon-
kiń. Obecnie prowadzeniem kroniki zajmuje się Elż-
bieta Szczyrbowska.  
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BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE! 
Co roku, na początku maja, Stowarzyszenie Biblio-

tekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek. Celem 
tej akcji jest promocja czytelnictwa i bibliotek. W tym 

roku tydzień ten obchodzony był pod hasłem „Biblio-
teka. Oczywiście!”. W to wielkie święto włączyła się 
również nasza Biblioteka organizując ciekawe spotka-
nia kulturalno – edukacyjne i integracyjne dla dzieci    
i dorosłych. 

Naszych najmłodszych Czytelników zaprosiliśmy 
na spotkanie z Panią Danutą Korecką, poetką z Jasie-
nicy. Pani Danusia jest laureatką konkursów ogólno-
polskich, autorką kilku tomików poezji dla dorosłych, 

pisze też opowiadania oraz wiersze okolicznościowe 
dla dzieci.  W czasie spotkania z przedszkolakami, 
które odbyło się 9 maja w naszej Bibliotece, Pani Da-
nusia w bardzo ciekawy sposób opowiedziała dzie-
ciom o swojej wielkiej wrażliwości na słowo, o dzie-

cięcych zabawach w tworzenie rymów i wielkiej przy-
godzie życia, jaką jest pisanie wierszy i opowiadań. 
Poetka przeczytała dzieciom kilka historyjek 
o krasnoludkach z Jasienicy oraz wiersze, przy okazji 
opowiadając o okolicznościach ich powstania. 

Uczniowie klas 1-3 obejrzeli w naszej bibliotece 
spektakl pt. „Nie do wiary! w bibliotece dzieją się cza-
ry” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilak-
tyki „Maska” z Krakowa. Natomiast uczniowie klas 5 
wzięli udział w lekcji bibliotecznej pt. „Książka ma 

swoją historię”.  

Bardzo atrakcyjnym i ciekawym wydarzeniem była 
impreza dla dzieci, zorganizowana przez GBP w Ja-

sienicy wspólnie z GOK w Jasienicy – Filią w Bierach 
oraz Radą Sołecką w Bierach pt. „Majowa NOC z kul-
turką i zagubioną biblioteką”. W czasie tej niezwykłej 

nocy z 12 na 13 maja dzieci pod okiem Pani Sylwii 
Iskrzyckiej-Puzoń, wykonały piękny napis techniką 
graffiti oraz motylki techniką origami. Następnie 

uczestnicy zabawy zostali zaproszeni przez Panie bi-
bliotekarki do włączenia się w wielkie poszukiwa-
nie zagubionej Biblioteki i skarbu. Nasi mali odkryw-
cy, aby dotrzeć do celu i odnaleźć bibliotekę oraz 
skarb musieli rozwiązać wiele zagadek i rebusów, wy-

kazać się odwagą, cierpliwością, a przede wszystkim 
ciekawością i  znajomością bajek.  Na koniec całonoc-
nej zabawy dzieci wysłuchały kilku opowiadań i bar-
dzo zmęczone, ale szczęśliwe zasnęły. 

Dorośli Czytelnicy i Użytkownicy naszej Bibliote-

ki rozpoczęli obchody Tygodnia Bibliotek od udziału 
w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym pod hasłem 
„Bądź bezpieczny”.  Spotkanie to zostało zorganizo-
wane we współpracy z Komisariatem Policji w Jasie-
nicy w ramach kampanii „Dzielnicowy bliżej nas”. 

Dzielnicowy z Jasienicy, asp. Rafał Siekierka, spotkał 
się 5 maja z  seniorami. W czasie tego spotkania  za-
poznał mieszkańców z różnego rodzaju zagrożeniami   

i niebezpieczeństwami czyhającymi na nich,  a także 
omówił zasady bezpieczeństwa na drodze. Uczestnicy 
spotkania bardzo chętnie dzielili się własnymi spo-
strzeżeniami odnośnie omawianych problemów oraz 
szukali informacji i rad na nurtujące ich sprawy.  

 10 maja GBP w Jasienicy gościła pisarkę Panią 
Hannę Greń. Pani Hanna jest bielszczanką i jak pisze 
o sobie „kryminalistką z wyboru”, chociaż z wykształ-
cenia jest ekonomistką, a całe jej zawodowe życie 
związane było z księgowością. Od najmłodszych lat 

marzyła o pisaniu i choć pisywała do szuflady to ma-
rzenie Pani Hanny ziściło się dopiero w 2014 roku, 
kiedy ukazała się jej pierwsza książka pt. „Cień sprze-
dawcy snów”. Akcja jej powieści rozgrywa się na te-
renie Wisły, Cieszyna i Bielska-Białej. Obecnie cze-

kamy na kolejną książkę z nowego cyklu. Wszystkie 
wydane książki Pani Greń są dostępne w  GBP w Ja-
sienicy. 

Naszym Czytelnikom przypominamy, że w miesią-
cu lipcu GBP w Jasienicy będzie nieczynna z powodu 

remontu. Zapraszamy do Biblioteki po wakacyjną lek-
turę do 28 czerwca. 

Magdalena Waliczek  
Dyrektor GBP w Jasienicy 
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Z   G Ó R K I … 
Śpiewająco 

 

Miałem pisać o Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, 
ale się wycofuję, bo po co się denerwować, po co ma 
mi jeszcze bardziej rosnąć ciśnienie, kołatać serce? 
Kiedy dookoła tak pięknie, że żyć się chce  
bo i zielono od traw i drzew,  
i kolorowo od tylu kwiatów,  
i brzmi tak pięknie ptaszęcy śpiew 
bo ten świat wiosną tak na bogato… 
 Napisała mi się grafomańska zwrotka, która w sam 
raz by się nadawała na tekst piosenki disco polo, które 
są równie prymitywne i idiotyczne (a może jeszcze 
bardziej), ale o ile moje prostackie rymy ukażą się tyl-
ko w „Jasienicy” i to z pełną premedytacją, o tyle pio-
senki disco polowców powielane są i odtwarzane nie-
zliczone razy, wypaczając gust odbiorców, kalecząc 
niemiłosiernie język polski… Już przed wiekami ogło-
szono prawdę, że „zły pieniądz wypiera dobry”, ale tą 
prawidłowość można przenieść także na inne dziedzi-
ny życia. Także na piosenkę. Gdzie te czasy, gdy pięk-
ne i mądre piosenki z tekstami Przybory, Młynarskie-
go, Osieckiej rozbrzmiewały dookoła? Nie ma już tych 
prawdziwych Poetów Piosenki, ale są za to stada istot 
bez talentu, ale za to z siłą przebicia, wypaczający gust 
masowych odbiorców, dopuszczanych do scen, rozgło-
śni i telewizji…, a poziom  
Spada,  
           spada,  
                     spada 
poniżej dna 
i degrengolada 
się coraz lepiej ma! 

 To kolejna zwrotka do di-
sco biadoleń… 
 Odchodzą indywidualno-
ści… Dzisiaj Zbigniew Wo-
decki… Ludzie wyjątkowi z 
klasą, z talentem i …ogromną 
pracowitością. Dzisiaj w każ-
dej dziedzinie życia chce się 
iść na skróty: byle prędzej, byle się nachapać już, teraz 
–władzy, pieniędzy, zaszczytów, sławy – lekko, łatwo 
i przyjemnie… 
 Oczywiście, że są wyjątki; to jasne jak słońce (nie 
zakryte jeszcze smogiem) i zielone jak drzewa (jeszcze 
nie wycięte), że różnorodność jest najwspanialszą rze-
czą, że na tym świecie winno być miejsce dla wszyst-
kiego tego, co dobre – więc dla muzyki disco polo też, 
byle była na poziomie… Przecież nie wszyscy mają 
absolutny słuch i wysublimowaną wrażliwość… 
 Dlatego żal mi festiwalu w Opolu, bo jest ze mną (a 
właściwie był) przez całe życie: to tam była Ewa De-
marczyk i Czasław Niemen, i Skaldowie… I nie ważne 
jest nawet, kto i tym razem podzielił Naród. Ważne i 
smutne, że nie ma święta polskiej piosenki…  I komu 
to przeszkadzało?  
 Ale przecież miało nie być o Festiwalu w Opolu… 
Miało być o Dniu Matki, tym najpiękniejszym świę-
cie… Chcę jednak dyskretnie i taktownie przypo-
mnieć, że nie byłoby Matek, gdyby nie było Ojców!    
I miejmy to na względzie, i tego się trzymajmy (jak 
Matczynej spódnicy)… 

Juliusz Wątroba 

AKTORKA 
 

Witóm piyknie wszystkich, kierzy żeście tu przy-
szli z dalsza i bliższa. Nazywóm sie Ewelina, ale 
znómi wołajóm na mie Ewcia. Rada żech je łogróm-
nie, że mogym być dzisio z ludziami, kierzy rzóndzóm 
tóm staróm, downóm mowóm. Łuczym sie w Gimna-
zjum, w trzecij klasie, tóż trzeja rozmyślać co dali ro-
bić. Kaj sztudyrować, jaki wybrać fach. Jo ło to staro-
ści ni móm, bo łod młodych roków wiym, że bydym 
aktorkóm. W kwiytniu my sie strasznie nerwowali, bo 
były egzaminy, ale nóm jakosikej wszystko dobrze 
poszło. Rechtory nas poganiali do nałuki, już łod 
Godnich Świónt. Ale wiycie, tela je zocnych rzeczy do 
zrobiynio i kto by tam myśloł i zoglóndoł do ksiónżek. 
Jednak jak trzeja to trzeja i my też wszystko jakosi 
przeżyli. Teraz kożdy myśli co dali. Jo, jako żech 
prawiła, chcym sztudyrować za aktorke. Jyny sie zy 
mnie nie śmiyjcie i mi tego nie łodradzejcie, jako moji 
łojcowie. Łóni prawióm, żebych szła sie łuczyć za 
dochtorke, rechtorke abo aptykorke, a nie za kóme-
diantke. Fórt migodajóm, że takigo fachu w jejich fa-
miliji  ni ma. A jo wóm prawiym na łucho, bo głośno 
tego robić ni mogym, że moji łojcowie pśińco wie-

dzóm. Moja stareczka, kiero 
je mojóm nejlepszóm kam-
ratkóm na świycie, też 
chciała być aktorkóm. Ale 
ło takim fachu w jeji mło-
dości mógła se jyny poma-
rzyć, dziołchy musiały sie 
wyłuczyć za szwoczke, 
sprzedowaczke abo kuchar-
ke. Ale tyn talynt aktorski 
kludził stareczke przez cały 
żywot. Tóż isto jo to móm po ni. Czynsto jóm zapro-
szali w zimie na szkubaczki, na łuskani fazoli, kaj ba-
by rozprawiały roztomajte bojki ło łutopcach, czarow-
nicach, nocznicach, a moja stareczka łopowiadała jim 
ło wielkich aktorach i tejatrach. Posłuchały tego z ło-
twartymi gymbami, a kie zaczyła łodgrywać Hanke 
Bielickóm, a godać ty jeji mónologi, kierych znała ku-
pe, tóż baby tak sie śmioły, że jyny piyrzy furczało po 
izbie. Dzisio ze stareczkóm jadymy  czasym do tejatru 
abo  
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połoglóndómy se dobry film. Łostatnio to my były na 
sztuce „Pocióng pośpiyszny do miłości” kaj grało jyny 
dwoje aktorów, ale łogrómnie wyszkolónych, a grali z 
serca. Jedyn z nich był z naszej gminy, zocny czło-
wiek, kierego dobrze znómy. Kie jyno ta sztuka sie 
zakóńczyła, jo – prawi Ewcia - dostałach jeszcze 
wiynkszy pocióng, by być aktorkóm i by zagrać razym 
z tym naszym artystóm. A może założymy w naszej 
gminie tejater, kiery nazywał by sie „Stela” kaj goda-
łoby sie tóm naszóm piyknóm, staróm mowóm. Poka-
zywaliby my też jak tu downi ludzie żyli, jaki zwya-
czaje i tradycje mieli, jako śpiywali, tańcowali, bło-

znowali.   A wszystko to z naszym cieszyńskim humo-
rym, jak to robiła moja stareczka przy szkubanio piy-
rzo szło by ło to, coby ludzie przez śmiych i dobry 
humor mógli sie lyczyć, bo znocie to powiedzyni: 
„śmiych to zdrowi”. Tóż powiydzcie sami, czy aktor 
to nie dobry fach, skoro przynosi kożdymu radość       
i łucieche w życiu. 

 
/Tekst opracował J.N. Josyniczanin,  
a został wygłoszony przez uczennicę  

Gimnazjum w Jasienicy Ewelinę Kidoń  
na konkursie gwarowym w Pierśccu

JASIENICZANKA – z nowym rokiem, z nowymi pomysłami 

 Na zaproszenie Związku Górnośląskiego 
i Prezydenta Miasta Chorzowa  wystąpiliśmy 
dnia  1 maja 2017 r. z nowym programem,         
z nowymi pieśniami i z nowymi tańcami na sce-
nie  Górnośląskiego  Parku  Etnograficznego 
w Chorzowie "  na tzw. Śląskich Godach ". At-
mosfera miejsca – zabytkowych starych, drew-
nianych chat, jak i wspaniała słoneczna pogoda 
sprawiły, że publiczność spontanicznie w czasie 
naszego występu nawet tańczyła pod sceną. Wi-
dać było, że nasz występ bardzo się spodobał. 
Poproszono nas nawet o zaśpiewanie na bis do-
datkowych pieśni, za które zostaliśmy nagrodze-
ni gromkimi brawami.  
 Po jednodniowym odpoczynku -  już 3 maja 
2017r.  wyjechaliśmy wczesnym rankiem  na 
występ konkursowy - 24 Międzynarodowy Prze-
gląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” – Euro Folklor 2017 do Zebrzydowic. Tam, jak i w ub. roku zajęli-
śmy zaszczytne II miejsce w swojej kategorii otrzymując dyplom i piękną statuetkę. Sporo ich już mamy w swo-
im dorobku, dlatego zamiarem naszym jest umieszczenie ich w specjalnej gablotce przy wejściu na salę Urzędu 
Gminnego w Jasienicy, aby każdy mieszkaniec naszej gminy ( i nie tylko naszej gminy) mógł je sobie obejrzeć. 
 Dnia 9 maja 2017r.  wystąpiliśmy w eliminacjach w  Cieszynie  na XXIV Regionalnym Przeglądzie Pieśni 
„Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza – czekamy na wyniki. 
 Dnia 21 maja 2017r. przed południem  wyjechaliśmy wraz z przedstawicielami władz naszej gminy  do Ja-
sienicy Dolnej koło Opola. Jest to wieś od dawna z nami zaprzyjaźniona. Przedstawiciele Jasienicy Dolnej brali 
często udział w naszym Jasienickim Świniobiciu  i „Jasienickim Żniwowaniu”, czyli w konkurencjach koszenia 
kosą , sierpem, młócenia cepem, owiewania zboża w burdakach i klepania kosy. 

 Na zaproszenie ich władz gminnych i kościelnych Jasieniczanka wzięła udział w koncercie pieśni  w za-
bytkowym  kościele Św. Marcina śpiewając min. pieśń: „Ojcowski dom” i „Za rękę weź mnie Panie”. Po kon-
cercie i smacznym poczęstunku przedstawiliśmy mieszkańcom nasz nowy program artystyczny. Warunki, w ja-

kich śpiewaliśmy i tańczyli  (trawa pod 
nogami, słońce i dużo zieleni) były wy-
jątkowe i odbiór naszego występu rów-
nież był wyjątkowy!  
Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, 
podziękowanie proboszczów, Państwa 
sołtysów i innych uczestników tego wy-
jątkowego spotkania na długo zostanie 
nam w pamięci. Tak rozśpiewani i roz-
bawieni wróciliśmy po trzech godzinach 
jazdy do domu.  

Uczestniczka P.P. 
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PODSUMOWANIE BIEGU FLORIAŃSKIEGO   
 

Rekreacyjna impreza sportowa zwana Biegiem Floriańskim odbyła się w sobotni deszczowy dzień 6 ma-
ja 2017 roku. Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Gminy  Jasienica. Zawody zaszczycili 
swoją obecnością : prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku- Białej druh Stanisław Nycz, Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, jednocześnie prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jasienicy oraz czło-
nek Zarządu Powiatowego ZOSP RP w B-B druh Szymon Kastelik. 

Wyniki końcowe biegu:   
 

M
ie

js
ce

 Imię nazwisko Czas Miejscowość 

w kategorii 8-10 lat dziewczęta - 900 m. 
1 Justyna Chromik        4,07 Pogórze 
2 Anna Huculak 4,23 Międzyrzecze G 
3 Patrycja Hyrnik                  4,28 Międzyrzecze G 
chłopcy:   
 Michał Kłoda                     3.45   Jaworze 
 Ignacy Orłowski                 3. 51   Mazańcowice 
 Kacper Moskała                 3. 57   Biery 
Wyniki końcowe biegu w kategorii 11 - 13 lat dziewczęta - 
1300m 
 Magdalena Podżorska      4. 22   Brenna 
 Zuzanna Madzia 4.30 MKS Centrum 

Dzięgielów 
 Martyna Wowry               4.41   Cieszyn 
chłopcy: 
 Jakub Kowalówka                    3.53.46   Dankowice 
 Marcin Kędzior                         3.53.48   Rudnik 
 Kacper Bożek                           4.09   Łazy 
Wyniki końcowe biegu w kategorii 14- 17 lat  
dziewczęta - 2500m 
 Marcelina Wojtyła              9. 10   LKS Pogórze 
 Julia Chromik                    9. 32   LKS Pogórze 
 Dominika Dadok               10.36   Rybarzowice 
chłopcy: 
 Radosław Greń                      8. 17   Brenna 
 Patryk Pulkowski                  8. 42    Porąbka  
 Wojciech Wojtyła                    8. 45 LKS Pogórze 
Wyniki końcowe biegu w kategorii od 18 lat panie - 5000 m 

 Barbara Wojtyła                      19. 29   Pogórze 
 Agnieszka Greń                       20. 09   Wilamowice 
 Joanna Kochut                        21.  03   Bielsko- Biała 
panowie 
 Tomasz Wróbel                         16. 16    Cisownica 
 Dawid Then                             16. 32   Bielsko- Biała 

 Michał Izydorek                      16.41    Meszna 
 
Najmłodszym uczestnikiem biegu została Aleksandra 
Wojtyła   z Pogórza a najstarszym Zbigniew Ptak  z 
Bielska – Białej. 
 
Zarząd OSP Świętoszówka składa serdeczne podzię-
kowania osobom,  które  służyły pomocą w przeprowa-
dzeniu biegu: 
 - druhom z OSP Międzyrzecze Dolne, OSP Grodziec   
i OSP Komorowice Bielskie. 

-  Komendantowi Miejskiemu PSP w Bielsku- Białej za 
wypożyczenie namiotu medycznego. 
 - p. Janowi Kliś z Łaz- za wypożyczenie akcesoriów 
sędziowskich  
-  ratownikom medycznym wraz z Karetką Specjali-
styczną Polskiego Czerwonego Krzyża z Bielska B.  
-  paniom Grażynie Gaszek i Marii Ryrych za przygo-
towanie posiłku dla uczestników biegu.                      
- mediom za obecność podczas biegu. 
Druhowie ze Świętoszówki kierują wyrazy wdzięczno-
ści dziękując  wszystkim sponsorom biegu, za wsparcie 
finansowe i rzeczowe. Zebrane środki pozwoliły na za-
kup atrakcyjnych nagród dla biegaczy. 
      NASZYMI SPONSORAMI BYLI; 
• Urząd Gminy Jasienica  
• Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Bielsku Białej  
•  Bank Spółdzielczy w Jasienicy                                                                                                                             
• Trumpf Mauxion ChocolatesSP. z o.o.-  (Skoczów) 
• Kółko Rolnicze Biery- Świętoszówka 
• F.U.H. Józef Stroka  (Świętoszówka) 
• Svenska Vitaminer Sp. z o.o. Seweryn Drożdż (Kraków) 
• Pestanpol – Stanisław Dunat i Paweł Piecuch ( Biery) 
• Usługi Geodezyjne – Bogdan Pomykacz ( Świętoszówka)                                                      

Multi-Net Infrastruktura – Marcin Gawlas ( Rudzica) 
• Kwiaciarnia w Świętoszówce – Ewa i Arkadiusz Waszek (Bie-

ry) 
• St. Market w Świętoszówce – Tomasz Gaszek ( Świętoszów-

ka) 
• Prymstol S.C. – Tomasz i Mariusz Prymula    ( Biery) 
• Auto Centrum – Mirosław Łaciok  ( Jasienica ) 
• Sempra- Mot –,, Junior” – Zbigniew Biel    ( Biery) 
• Usługi  Pogrzebowe – Aleksander Szymala    ( Świętoszówka ) 
• P.P.H.U. Elbram – Tadeusz Sobol ( Świętoszówka) 
• Cargo- Serwis – Wiesław Kowol   ( Jasienica) 
• Kantor Wymiany Walut „ Fantasy” – Piotr Najda (Świętoszów-

ka) 
• NTN Okna drewniane i pcv Joanna Gańczarczyk (Biery),   
• Top Fitness – Karolina Pasecki    ( Jasienica) 
• Szycie i Sprzedaż Kołder – Genowefa Galińska   ( Święto-

szówka) 
• Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji- Pływalnia Delfin                      

( Skoczów) 
• Instalatorstwo Elektryczne-  Adam  Szczugiel   ( Świętoszów-

ka) 
• Drew- Okno – Ireneusz Szoblik  ( Biery) 
• Auto Cześci,, Kamil” – Jerzy Kowol ( Jasienica) 
• Ogrodnictwo,, Jarzyna” – Marcin Jarzyna  ( Biery ) 
• Mak- Poż Zakład Usługowo- Handlowy Maciej Kucharczyk 

(Łodygowice) 
• Centrum Ubezpieczeniowo  Finansowe – Leszek Obracaj                             

( Świętoszówka )                                                                                                             
• Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych  – Wiesława i Marek 

Gańczarczyk  ( Jasienica ) 
• MC Donald’s – Mariusz Dziedzic ( Bielsko- Biała) 
• MC Donald’s – Jarosław Łuszcz  ( Jasienica ) 
• „Zygzak Kart ing” Apena – Remont Sp. z.o.o. (Bielsko-Biała) 
• Polszlif Rudzica- Rudolf Budny                                                          

Mototechnika –Józef Zborowski (Jasienica)                                                                 
Pracownia projektowa - Zbigniew Hyrnik (Świętoszówka) 
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 Puchary, dyplomy i koszulki startowe zostały zaku-
pione dzięki funduszom uzyskanym z Urzędu Gminy w 
Jasienica. 
Nagrody rzeczowe otrzymywały dziewczęta  i chłopcy 
w postaci:        
kat.8-10 lat  
1.miejsce- rower 26” ( 400 zł) 
2. miejsce- odtwarzacz MP4 ( 150 zł) 
3. miejsce- torba sportowa+ piłka nożna ( w przypadku 
dziewcząt   piłka do kosza) + wejściówka (10x)na pły-
walnię Delfin do Skoczowa 
kat. 11-13 lat 
1.miejsce-  rower 26” ( 400 zł) 
2.miejsce-  aparat cyfrowy ( 250 zł) 
3.miejsce-  plecak + piłka nożna ( w przypadku dziew-
cząt piłka do kosza) + wejściówki na tor kartingowy w 
Bielsku- Białej  
kat. 14-17 lat 
1.miejsce-  rower 26” ( 400 zł) + zestaw wit. dla sport. 
(118zł) 
2.miejsce- tablet ( 300 zł) + zestaw wit. dla sport. 
(118zł) 
3.miejsce- zegarek casio ( 150 zł) +  wejściówki do MC 
Donald s  w Bielsku- Białej + zestaw wit. dla sport. 
(118zł) 
kat. od 18 lat 

1.miejsce- bon 100 zł + 3 wejściówki na Top Fitness 
(50zł)+ zestaw wit. dla sportowca (118zł) 
2.miejsce- bon tow. 75 zł + 2 wejściówki na Top Fit-
ness(36zł) + zestaw wit dla sportowca (118zł) 
3.miejsce-  koc (100zł) (w przypadku pań 3 jaśki weł-
niane 80zł) + zestaw wit. dla sportowca (118zł) 
Najmłodsza uczestniczka biegu – 4 wejściówki do 
wykorzystania w MC Donald’s. w Jasienicy(65zł) 
Najstarszy uczestnik – pakiet ubezpieczeniowy ( 200 
zł) + zestaw wit. dla sportowca (118zł) 
Dla najmłodszych zawodników ( 15 dzieciaków ) 
uczestniczących wraz ze swoim opiekunem w przed-
biegu zostały przeznaczone akcesoria zabawkowe. 
Każdy uczestnik zawodów od najmłodszego do 17 lat 
otrzymał na mecie czekoladę.  
W trakcie trwania biegu do komisji sędziowskiej nie 
wpłynęły żadne pisemne protesty.  
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja 
sędziowska w składzie: 
druh Andrzej Rojczyk- przewodniczący komisji 
druh  Jozef Stroka - członek komisji ( startowy) 
druh Seweryn Drożdż – członek komisji( pomiar czasu) 
druhny Zofia Rojczyk oraz Aleksandra Bryl - sekretarz 
komisji 

Andrzej Rojczyk 
  sekretarz OSP 

 

X TRANSGRANICZNY KONKURS GWAROWY  
„TU SÓM MOJI KORZYNIE” 

Trzydziestego maja 2017 roku, nasi uczniowie,  mieli okazję zaprezentować się na konkursie  recytacji 
gwarowej w Pierśćcu. Odbył się tam X Transgraniczny Konkurs Gwarowy pt. "Tu som moji korzynie”. Jest to 
drugi tak wysokiej rangi turniej recytacji gwarowej,  po konkursie ,,Po Śląsku po obu stronach Olzy”. Iłownicka 
młodzież stanęła w szranki, z blisko osiemdziesięcioma uczniami szkół Śląska Cieszyńskiego z obu stron Olzy. 
Wiele placówek, w tym również nasza szkoła od lat podejmuje wyzwanie, jakim jest przygotowanie uczestni-
ków do występów. Do jury zaproszono Leszka Richtera Prezesa Sekcji Ludoznawczej Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Kulturalno – Oświatowego, Dianę Pieczonka – Giec członka Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Skoczowa oraz Grzegorza Studnickiego etnologa Uniwersytetu Śląskiego. 

W tym roku naszą placówkę reprezentowało troje uczniów: Stefania Zbijowska z klasy 6, która przedstawi-
ła tekst Lidii Szkaradnik „ S goiczkym” oraz Krzysztof Janota  i Igor Tumiło z klasy 5. Chłopcy odegrali żywio-
łowo scenkę Walentego Krząszcza „ Stary Borkała w urzędzie gminy”. Konkurencja była ogromna, poziom nie-
zwykle wysoki, ale nasi reprezentanci zostali zauważeni przez jurorów i publiczność składającą się z uczestni-
ków i ich opiekunów. W kategorii występów indywidualnych Stefcia zdobyła wyróżnienie, zaś chłopcy III miej-
sce w kategorii scenek. Dziękujemy i gratulujemy uczestnikom. Życzymy dalszych sukcesów na polu pielęgno-
wania naszej gwary cieszyńskiej – wielkiego skarbu! 

/Opiekun M. Krehut-Skoczylas/ 

V GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
24 kwietnia 2017r.  w Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila odbył się V Gminny Konkurs Języka An-

gielskiego o tytuł Mistrza Języka Angielskiego.Wzięło w nim udział 18 uczniów klas V i VI ze szkół podstawo-
wych z Gminy Jasienica. Uczestnicy konkursu przez 45 min. zmagali się z testem, który sprawdzał umiejętność 
czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa, gramatyki, struktur komunikacyjnych oraz wiedzę o krajach 
anglojęzycznych. 

Zwycięzcami  konkursu zostali: 
• I miejsce – Dominika Kliber z ZSP w Jasienicy oraz Natalia Przygoda z ZSP w Międzyrzeczu, 
• II miejsce – Marta Trawa z ZSP w Mazańcowicach, 
• III miejsce – Jakub Szalbot z ZSP w Jasienicy. 
Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.  Wszystkim uczest-

nikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
        Ewa Kalita 
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,,RUDZICA NA SPORTOWO – POSTAW NA ZDROWIE SWOJEJ RODZINY” 

Koniec miesiąca przywitał nas prawdziwie letnią 
pogodą, która była dodatkową zachętą do tego, aby 
sobotnie przedpołudnie 27 maja,  spędzić na wspól-
nym świętowaniu Dnia Rodziny. W tym roku, impreza 
organizowana była pod hasłem ,,Rudzica na sportowo 
– postaw na zdrowie swojej rodziny”. Patronat nad 
wydarzeniem, podobnie jak przed rokiem, objął Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, a współpraca wielu 
instytucji takich jak obie rudzickie szkoły i ich Rady 
Rodziców, Klub Sportowy Rudzica, Rada Sołecka Ru-
dzica, UKS Huragan Rudzica, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Rudzicy, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Landeka, Ochotnicza Straż Pożarna Rudzica czy 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, sprawiła iż był 
to dzień pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń. 

 Już od rana na boiskach wokół szkoły w Rudzicy 
pojawiły się prawdziwe tłumy. Oprócz uczniów, któ-
rzy licznie przybyli ze swoimi rodzicami i dziadkami, 
nauczycieli i mieszkańców Rudzicy, to „rodzinne 
święto” zaszczycili swoją obecnością także zaproszeni 
goście: wójt gminy Janusz Pierzyna, ksiądz proboszcz 
Jan Gustyn, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego 
Jan Borowski, radny Powiatu Bielskiego Jacek Sta-
szek, radni Gminy Jasienica w osobach: wiceprzewod-
niczącego Czesława Machalicy, Zofii Polok, Czesława 
Gawlasa, Andrzeja Sowy, prezesi Klubu Sportowego 
Rudzica: Rudolf Budny i Stanisław Adamczyk, Prze-
wodniczący Koła Emerytów i Rencistów Henryk 
Skrzyżala, Prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy 
Teresa Marekwica, a także artyści: Florian Kohut i Ju-
liusz Wątroba.  

Atrakcji nie brakowało, a każdy mógł znaleźć dla 
siebie coś interesującego, zarówno dla duszy jaki i cia-
ła, bowiem oprócz występów artystycznych, różnorod-
nych konkurencji sportowych i parasportowych czy 
niespodzianek dla najmłodszych, nie brakowało okazji 
do degustacji przygotowanych smakołyków.  

Na część artystyczną składały się popisy wokalne, 
aktorskie i taneczne przedszkolaków i uczniów obu 
szkół. Gimnazjaliści zaprezentowali fragment komedii 
Juliusza Machulskiego ,,Next-ex”. Akcja sztuki roz-
grywa się w mieszkaniu bogatego małżeństwa.  Karol  
i Zyta czekają na swoją dwudziestoletnią córkę Mary-
się, która zamierza przedstawić im nowego narzeczo-
nego. Dziewczyna postanawia uknuć intrygę, dzięki 
której rodzice zobaczą błąd, jaki popełniali,  odrzuca-
jąc wszystkich poprzednich kandydatów, którym -ich 
zdaniem- zawsze czegoś brakowało.  Tym razem Ma-
rysia na uroczystą kolację przyprowadza prawdziwego 
księcia. Radość z tego wydarzenia psuje nieco fakt, że 
książę jest żonatym czterdziestolatkiem z trojgiem 
dzieci. Na scenie pojawia się też dociekliwa babcia 
Kika, która nie bacząc na konwenanse, śmiało wyraża 
swoje zdanie na temat wydarzeń, których jest świad-
kiem. To ona pierwsza pogratuluje wnuczce pomysło-
wości, gdy okaże się, że książę jest ojcem Marcela- jej 
nowego chłopaka. Z nieco innej perspektywy na pro-
blemy współczesnej rodziny spojrzeli uczniowie szko-
ły podstawowej, którzy w spektaklu ,,Potyczki rodzin-

ne”,  w humorystyczny sposób przedstawili  zmagania 
dzieci i rodziców, mężów i żon, z codziennymi pro-
blemami, licznymi obowiązkami , brakiem czasu, uza-
leżnieniem od telewizji i komputera. Oba przedstawie-
nia dały oglądającym i samym aktorom wiele radości, 
ale też skłoniły do refleksji nad tym, co winno być      
w życiu najważniejsze. 

 Ważnym punktem programu były także rozgrywki 
sportowe, które dostarczyły wszystkim prawdziwych 
emocji. Najmłodsi grali z rodzicami w dwa ognie, 
chłopcy z tatusiami w piłkę, mamy rywalizowały         
z córkami w koszykówkę, a nauczyciele stanęli          
w szranki z rodzicami rozgrywając mecz siatkówki. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs rzutu ka-
loszem, a także  inne konkurencje indywidualne. 
Wszystkim spotkaniom towarzyszyły ogromne emocje 
i zaangażowanie. W samo południe na murawie stanęli 
naprzeciwko siebie zawodnicy drużyn  KS Rudzica      
i Sokół Hecznarowice. Mecz zakończył się zwycię-
stwem gości (2:1).  O 14.00 rozpoczął się ostatni już 
pojedynek piłkarski pomiędzy drużynami KS Rudzica 
i OSP Rudzica. Tu minimalnie lepsi okazali się straża-
cy, gdyż mecz zakończył się wynikiem 4:1. Wszyscy 
uczestnicy sportowych zmagań zostali uhonorowani 
pucharami, medalami i dyplomami. 

Potyczkom sportowym i występom artystycznym 
uczniów towarzyszyły liczne atrakcje: malowanie twa-
rzy, wykonywanie tatuaży, artystyczne zaplatanie war-
koczyków, puszczanie baniek mydlanych, fotobudka, 
w której można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie,  
kiermasz książek i prac dzieci, pokaz sprzętu strażac-
kiego, przejazd zabytkowych samochodów i motorów, 
występ  Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca  Pilsko   
z Żywca. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska gastronomiczne, przygotowane przez rodziców, 
oferujące ciepłe i zimne napoje, frytki, kiełbaski, bi-
gos, gofry domowe ciasta i chleb ze smalcem.  

Mamy nadzieję, że ten majowy dzień, spędzony na 
beztroskiej zabawie w prawie rodzinnej atmosferze, 
wśród przyjaciół, znajomych i sąsiadów, na długo po-
zostanie w pamięci uczestników i na stałe wpisze się w 
kalendarz rudzickich imprez. Z całego serca dziękuje-
my wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego 
przedsięwzięcia oraz tym, którzy zdecydowali się spę-
dzić ten dzień z nami, świętując Dzień Rodziny! 

Organizatorzy  
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 RAJD ROWEROWY W IŁOWNICY 
Stu dwudziestu uczestników wzięło udział w V Raj-

dzie Rowerowym w Iłownicy.  
W sobotę 27 maja rodzinny peleton wyruszył spod miej-

scowej remizy OSP, trasa wiodła przez Iłownicę, Pier-

ściec, Zaborze, Mnich, Gołysz i Chybie z powrotem do 

Iłownicy. Łącznie uczestnicy przejechali 28 km. Rowe-

rzystom na starcie kibicował wójt gminy Jasienica Janusz 

Pierzyna. – Cieszę się, że z roku na rok wasz rajd staje się 

coraz bardziej popularny. Dzięki temu całe rodziny z na-

szej gminy i goście, którzy do nas przyjechali, mają okazję 

do poznania uroków naszego regionu, jego przyrody i 

mieszkańców – mówił wójt do organizatorów i uczestni-

ków, życząc im bezpiecznej jazdy.  
Po zakończeniu trasy na rowerzystów czekała grochówka, 

kiełbaski, kołocze, kawa i herbata. W rajdzie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy, ale także goście z Chybia i 

Bielska-Białej. Następnie odbył się Rodzinny Festyn Strażacki. Impreza, zorganizowana przez jednostkę Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Iłownicy i Radę Sołecką, kolejny raz przyczyniła się do aktywnie spędzonego czasu wolnego.  

www.jasienica. pl   

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim którzy przyczynili się do organizacji rajdu, 
a w szczególności: Wójtowi Gminy Jasienica, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy, OSP Landek, Ru-
dzica i Iłownica, Sławomirowi Gil – szefowi kuchni oraz paniom z KGW Iłownica - Marii Jurak i Krystynie 
Kieczka,  
SPONSOROM:  Sklep Mięsno-Wędliniarski „U Krzyśka”, OPTYK Ewa Jasiczek , PILLOW  EYEWEAR , 
Firma ZPUH EL&SAT II – Rudzica, Firma  „Adasta”, Firma „PolSzlif” z Rudzicy , Firma ”Obracaj.pl” , Sklep 
Rolno-Przemysłowy  Rudzica,  WIK-MART Szczypka Janusz,  Auto- Części Konior z Rudzicy, Loman- produ-
cent czapek i szali, Firma Auto-Importer z Jasienicy, Anna i Andrzej Nowok,  „Fish Max – Pod Borem”,  „Willa 
Radosna” w Rudzicy, Serwis sprzętu komputerowego „Buzera”, Firma Kompostownik.eu , Firma NOW-TERM, 
Delikatesy „Centrum” w Rudzicy, Kosmetologia Medyczna „Miracle” z Jasienicy, 
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom rajdu.  

PIKNIK RODZINNY W ZSP IŁOWNICA 
20 maja 2017 roku w Zespole Szkol-

no – Przedszkolnym w Iłownicy odbył 
Piknik Rodzinny. Impreza rozpoczęła się 
o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej 
występami naszych uczniów 
i zerówkowiczów. Przed zebraną pu-
blicznością zaprezentował się Szkolny 
Zespół Regionalny Szwarne Dziecka 
oraz Zespół Muzyczny Symfonietta pod 
przewodnictwem Marii Szubert.  

Po części artystycznej rozpoczęły się 
liczne atrakcje – dmuchane zamki, puszczanie ogromnych baniek mydlanych, malowanie twarzy.  Oczywiście 
nie zabrakło konkurencji sportowych z nagrodami, które przygotowali nauczyciele naszej szkoły oraz wycho-
wankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu, wraz ze swym opiekunem M. Skoczylasem. 
Był to I Piknikowy Bieg Przełajowo – Terenowy z Przeszkodami „Ondraszkowa Gonitwa”. Nie zabrakło, jak co 
roku, pokazów strażackich OSP Iłownica, którzy zaprezentowali akcję ratowniczą.  

Impreza oczywiście dawała wiele radości zarówno dla duszy jak i ciała. Można było zakupić pyszne  przeką-
ski – frytki, kiełbasy z grilla, cukrową watę, popcorn, lody oraz słodkości – ciasta pieczone przez rodziców na-
szych uczniów. W trakcie imprezy, uczestnicy mogli podziwiać wystawę prac naszych dzieci – „Portret mojej 
mamy”, a następnie stać się właścicielem owego portretu zakupując go na pamiątkę. W trakcie pikniku pojawiła 
się wystawa zdjęć, nadesłanych do ogłoszonego Konkursu Fotograficznego pt. „Drzewa mają swoją duszę”. 
Obecni na pikniku mogli oddać swój głos na najładniejsze i najciekawsze ich zdaniem zdjęcie. Boisko szkolne 
ozdabiała, jak zawsze girlanda, uszyta z trójkątów, które zostały przyniesione do szkoły przez naszych uczniów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację pikniku – rodzicom, nauczycielom, pracow-
nikom technicznym oraz sponsorom. Piknik miał na celu, promowanie spędzania wolnego czasu z rodziną oraz 
integrację społeczności lokalnej. Dziękujemy. 
            Organizatorzy 
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 „WIELCY POLACY” 
30 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ru-

dzicy, odbyła się IX edycja powiatowego konkursu in-

terdyscyplinarnego pt. „Wielcy Polacy”, nad którym 

patronat zechcieli objąć Starosta Bielski oraz Wójt 

Gminy Jasienica. 

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów 

szkół gimnazjalnych powiatu bielskiego i miasta Biel-

ska-Białej postaciami wielkich Polaków, ich życiory-

sami, dokonaniami oraz wkładem, jaki wnieśli we 

wszechstronny rozwój naszego kraju. Bohaterem IX 

edycji, był wybitny reżyser – Andrzej Wajda.   

W imprezie wzięło udział 7  czteroosobowych dru-

żyn ze szkół powiatu bielskiego oraz  miasta Bielska-

Białej. Młodzież wykazała się znajomością biografii    

i twórczości reżysera. 

Konkurs składał się, jak zwykle, z trzech części. 

Pierwsza miała charakter pisemny, sprawdzano w niej 

oprócz wiadomości związanych z życiem Wajdy, 

umiejętności językowe uczniów, czytanie ze zrozu-

mieniem oraz umiejętność analizy tekstu literackiego. 

Część druga poległa na wykonaniu pracy plastycznej. 

Zadanie uczniów polegało na stworzeniu plakatu 

przedstawiającego współczesnego „człowieka z mar-

muru”.  Drużyny tworzyły swoje prace, używając farb 

i kredek oraz wykorzystując  zdjęcia i fragmenty         

z  czasopism. Ocenie podlegała zgodność wykonywa-

nej pracy z ustalonym tematem, oryginalny i twórczy 

sposób ujęcia tematyki, wartość artystyczna. Trzecia 

część miała charakter quizu, w którym uczestnicy sami 

decydowali o trudności zadawanych pytań.  
Przybyłych gości powitała pełniąca obowiązki Dy-

rektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy –  

Iwona Szcząchor. Jak dotychczas,  w rolę jurora prac 

plastycznych wcielił się artysta malarz – Florian Ko-

hut. Swoją obecnością zaszczycił   również uczestni-

ków konkursu – Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pie-

rzyna. 

Poziom wiedzy prezentowany przez uczestników 

był bardzo wysoki. Rywalizacja o miejsca na podium 

trwała do samego końca. Ostatecznie najlepsi okazali 

się uczniowie z Gimnazjum w Rudzicy, drugie miejsce 

zajęła drużyna z  Gimnazjum w Dankowicach, nato-

miast trzecie wywalczyli sobie uczniowie z Gimna-

zjum w Jasienicy. 

Uczestnicy, którzy zajęli miejsca na podium, 

otrzymali cenne nagrody – zestawy książek, sprzęt 
sportowy,  bilety do kina. Zorganizowanie konkursu    

i ufundowanie nagród nie byłoby możliwe, gdyby nie 

przychylność Starosty Bielskiego – Andrzeja Płonki, 

Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzyny. W tym 

miejscu Organizatorzy składają serdeczne podzięko-

wania wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji 

konkursu.  

Organizatorzy  
Katarzyna Czupryniak 
Bożena Małachowska 
Edyta Sobczyk-Wiśniewska 

 

V GMINNY KONKURS PIOSENEK W JĘZYKU ANGIELSKIM 
W dniu 27 kwietnia 2017r.  w Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce, odbył się 

V Gminny Konkurs Piosenek w Języku Angielskim. W konkursie brali udział uczniowie klas I-III ze 

szkół podstawowych z gminy Jasienica. Wszyscy uczestnicy, pomimo tak młodego wieku, prezentowa-
li wysoki poziom umiejętności wokalnych i językowych. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkolno-

Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Rudolfa 
Gila w Świętoszówce, III miejsce zajął Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Wacława Grodeckiego w 

Grodźcu. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

         Ewa Kalita 
 



 

18  czerwiec 2017 

„UMÓWIMY SIĘ Z WISŁĄ NAD WISŁĄ” 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach, postanowił włączyć się w ogólnopolskie ob-
chody Roku Rzeki Wisły i dlatego tegoroczny tydzień przyrodniczo-ekologiczny, w dniach 
24-28 kwietnia i 8-9 maja, został poświęcony poznawaniu królowej polskich rzek.                                                                       
Hasłem i motywem przewodnim tego tygodnia był refren piosenki zespołu „Wawele” - 
„Umówimy się z Wisłą nad Wisłą”. Zabawę, w którą zaangażowane były klasy szkolne         

i dwie starsze grupy przedszkolne rozpoczęliśmy od losowania przez klasy,  miejscowości położonych nad Wi-
słą, od źródeł na Baraniej Górze, po ujście w Gdańsku. A potem, każda grupa klasowa, pod bacznym okiem wy-
chowawcy, zajmowała się „swoim” miastem. Wykonywa-
ła plakat; budowała, z surowców wtórnych, obiekt cha-
rakterystyczny ,dla danej miejscowości; pisała i rysowała 
rozdział do książki o Wiśle. Przez cały tydzień uczniowie 
mieli również za zadanie , zapoznawać się z informacjami 
dotyczącymi Wisły, umieszczonymi na okolicznościowej 
gazetce. Sprawdzeniem wiedzy był dla klas starszych test, 
a dla młodszych krzyżówka. 
Podsumowaniem akcji było „Spotkanie z Wisłą”, w cza-
sie którego uczniowie i przedszkolaki prezentowali „swo-
ją” nadwiślańską miejscowość. Opisywali ją, opowiadali 
legendę i przedstawiali charakterystyczną, wykonaną 
przez siebie budowlę. Na zakończenie zostali uhonoro-
wani uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą. 
Nagrodami głównymi były pachnące sadzonki mięty cy-
trynowej. 
       Tydzień przyrodniczy był okazją do poszerzenia wiedzy przyrodniczej i historycznej, wspólnej pracy oraz 
dobrej zabawy, z dźwięczącą w uszach piosenką „Płynie Wisła płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie Polska 
nie zaginie”. 

Jadwiga Jagła 

MARATON PRZEDSZKOLAKÓW 

10 maja 2017 roku  dzieci z oddziałów przedszkolnych brały udział w maratonie przedszkolaków. 
Maratońskie zmagania rozpoczęły się na sali gimnastycznej, od rozgrzewki przygotowanej przez Panią 
Anię. Kiedy już rozgrzaliśmy mięśnie do pracy, rozpoczął się  prawdziwy maraton. Biegliśmy ile sił w 
nogach  i aż do ostatniego tchu. Po maratonie, każdy uczestnik otrzymał medal  i dyplom. Tego dnia 
bardzo miło i aktywnie spędziliśmy czas . Dzięki takim akcjom, możemy rozwijać naszą sprawność fi-
zyczną , współpracę w grupie i dbać o nasze zdrowie. Bo każdy nawet przedszkolak wie, że w zdro-
wym ciele zdrowy duch. 

/opracowała Małgorzata Dyk/ 

XI GMINNY KONKURS  WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 
       28 kwietnia br w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Iłownicy, odbył się już po raz 
jedenasty, Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej. W konkursie wzięło udział 18 
uczniów z 7 szkół podstawowych  naszej gminy 
– z ZSP w Rudzicy, ZSP w Jasienicy, ZSP        
w Międzyrzeczu, ZSP w Mazańcowicach, ZSP 
w Grodźcu, ZSP w Iłownicy oraz SP w Święto-
szówce. Poziom konkursu był bardzo wysoki.  
Uczestnicy pisali test wiedzy o Unii Europej-
skiej, jej krajach, a szczegółowo w tym roku, 
zapoznawali się z Maltą, która obecnie prze-
wodniczy UE. 
Laureaci konkursu: 
I miejsce Bartłomiej Sygut   - ZSP Międzyrze-
cze 
II miejsce Marta Brol – ZSP Jasienica 
III miejsce Marcin Dutka – ZSP Mazańcowice 

Drużynowo zwyciężyli uczniowie z  Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolnego w Mazańcowicach, 

II miejsce zajął Zespół Szkolno - Przedszkolny w Między-
rzeczu, natomiast III miejsce wywalczyli uczniowie              
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasienicy. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy na-
uczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Zapra-
szamy do Iłownicy za rok. 

Organizator konkursu J. Zienkiewicz
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WARSZATY W ZERÓWCE - „KLOCKI LEGO – KREATYWNE BUDOWANIE” 
 
18 kwietnia, dzieci z grupy Muminków, z ZSP Iłownica, 

wzięły udział w warsztatach budowania robotów z klocków 
lego. Od samego początku zajęcia cieszyły się dużym zain-
teresowaniem i wzbudzały wiele emocji. Pierwszym zada-
niem, które otrzymali nasi podopieczni, było zbudowanie 
kaczki, a następnie dwóch kaczek z zaledwie sześciu ele-
mentów, co bardzo pobudziło wyobraźnię uczestników. Za-
skakującym efektem pracy naszych dzieci było to, że wśród 
dwunastu konstrukcji nie powtórzyła się żadna kaczka.  
Kolejnym wyzwaniem, było stworzenie prostego robota – 
modelu samolotu, który po podłączeniu do komputera, latał  
i wydawał dźwięki. Zadanie to wymagało logicznego myślenia, umiejętności budowania według instrukcji i pra-
cy w zespole. Przedszkolaki świetnie sobie z nim poradziły i mogły podziwiać efekty swojej pracy. 

Największe emocje wzbudziły jednak konstrukcje wykonane wcześniej przez starsze dzieci – gitara elek-
tryczna oraz piesek-robot, który wykonywał różne czynności. Dzieci z wypiekami na twarzach bawiły się nie-
zwykłymi robotami. Wyraziły także chęć udziału w kolejnych warsztatach tego typu. 

Anna Mleczko 

XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W dniu 11 maja 2017 roku, na te-

renie Zespołu Szkolno – Przedszkol-

nego w Wieszczętach  odbyła się 14. 

już edycja konkursu recytatorskiego 

dla uczniów szkół podstawowych z 

gminy Jasienica. 

 W zmaganiach recytatorskich o te-

matyce dowolnej udział wzięło 17 

uczniów ze szkół w: Międzyrzeczu, 

Mazańcowicach, Rudzicy, Jasienicy    

i Wieszczętach. 

 Ich prezentacje oceniało jury w 

składzie: Danuta Korecka, Dorota 
Poniatowska,  Piotr Michalik. 
 Przyznało ono następujące miejsca: 

- w kategorii klas I – III: 
I miejsce – Zofia Czarniecka – ZSP 
Międzyrzecze 
II miejsce – Milena Malchar – ZSP 
Rudzica 
III miejsce – Maja Konior – ZSP 
Mazańcowice 
Wyróżnienia: 
-  Julia Wątroba – ZSP Rudzica 
-  Wiktoria Gruszka – ZSP              

Wieszczęta 
 

- w kategorii klas IV – VI: 
I miejsce – Maksymilian Mazur – ZSP Wieszczęta 
II miejsce –Nikola Lorańczyk – ZSP Rudzica 
III miejsce – Kinga Jasiewicz – ZSP Międzyrzecze 
Wyróżnienia: 
- Julia Nycz – ZSP Międzyrzecze 
- Aleksandra Niemiec – ZSP Jasienica 
 Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. 

  Barbara Mikołajczyk 

PRZYJMĘ UCZNIA DO NAUKI ZAWODU  
STOLARZ MEBLOWY i BUDOWLANY w JASIENICY 

 

  Stolarstwo   Janusz  Cholewik 
  Jasienica 96 

  tel. 601 460 880 
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NOCNY SPACER PO CIESZYNIE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW ZSP Z IŁOWNICY 
Już kolejny raz, dzieciaki z ZSP w Iłownicy 

wzięły udział w  Nocy Muzeów – imprezie kul-
turalnej, polegającej na udostępnianiu muzeów, 
galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w 
godzinach nocnych. Organizatorzy przygo-
towują także specjalne atrakcje np. zwiedzanie 
obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, 
poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe itp. 
Zwiedzanie umożliwiane jest za symboliczną 
kwotę płaconą przy pierwszym wejściu lub za 
darmo. 

Dziesiątą Noc Muzeów w Cieszynie dzieci 
z klas IV-VI rozpoczęły od Wzgórza Zamko-
wego i atrakcji przygotowanych przez Zamek 
Sztuki:  pokazu walk rycerstwa piastowego za-
prezentowanego przez Drużynę Słowian i Wikingów, warsztatów szycia kostiumu nietoperza z Sonią 
Słaboń oraz obejrzenia wystawy „Miasto i Las”. Uczestnikom zabawy udało się uszyć maskę i pele-
rynkę-skrzydła nietoperza, mogliśmy więc „frunąć” dalej…  

Na cieszyńskim Rynku przywitały nas salwy wystrzelone przez Cieszyńskie Bractwo Kurkowe      
i zostaliśmy zaproszeni do ogrodów zamkowych na przestawienie o Kopciuszku, do Parku Pokoju. Na-
stępnie udało nam się zobaczyć Teatr uliczny z elementami ognia, przygotowany przez studentów 
Uniwersytetu Śląskiego, który późną porą robił niezwykłe wrażenie. Aktorzy „porwali” nas do wspól-
nego tańca na płycie Rynku i tylko ze względu na deszcz, który niespodziewanie zaczął padać, musieli-
śmy ratować się ucieczką pod arkady. Lekko zmoknięci, ale z wypiekami na twarzy ruszyliśmy na 
dwudzieste urodziny Muzeum Drukarstwa.  

Nawet nie zauważyliśmy, kiedy nadeszła godzina 23.30 i mimo pięknej nocy, musieliśmy się po-
żegnać z Cieszynem i jego atrakcjami. Wróciliśmy do domów w środku nocy, zmęczeni, głodni            
i zziębnięci. Każdy jednak już obmyślał, jak będzie wyglądać kolejny wyjazd na Noc Muzeów. Mamy 
nadzieję, że atrakcji znów będzie mnóstwo. 

/Organizatorzy: D. Skowron, A. Mleczko 
 

KOLOROWY PIKNIK Z CAŁYMI RODZINAMI  W WIESZCZĘTACH  
ZA NAMI! 

W upalny,  sobotni dzień  - 3 czerwca 2017 roku, 
na terenie ZSP  w Wieszczętach odbył się kolorowy 
piknik rodzinny, którego głównym organizatorem  by-
ła Rada Rodziców, Dyrektor ZSP Wieszczęta,  przy 
pełnym współudziale wszystkich pracowników zespo-
łu, zarówno nauczycieli, jak i pracowników admini-
stracji i obsługi. 

Po uroczystym otwarciu o godz. 13.30 i powitaniu 
przybyłych  rodzin, grupa średniaków przedstawiła 

barwny taniec z wstążkami, który spotkał się z ogrom-
nymi brawami. Następnie zebrani zostali poproszeni 
do świetlicy szkolnej na minispektakl „Kłopoty łyżki” 

– w wykonaniu oddziału średniaków. Tu również koło 
teatralne zaprezentowało występ kabaretowy „Sierotka 
Marysia i siedmiu krasnoludków”.   

W tym roku nasi wychowankowie wraz ze swoimi 
wychowawcami przygotowali kolorowe i pyszne sto-
iska, na których każdy mógł znaleźć coś dla siebie, np. 
słodkie babeczki, kompot, serduszka. Dzieci mogły 
również samodzielnie wykonać  prace rękodzielnicze  
-   wiatraki, serduszka i inne ciekawe rekwizyty  pod 
okiem  nauczycieli. Nie zabrakło także „Salonu pięk-
ności”.  
W dniu pikniku sale lekcyjne na parterze przybliżały  
postaci ważnych  ludzi  naszego regionu,  zachęcały do  
zwiedzania Polski wzdłuż  Wisły czy przypominały 
świat myśliwski. Jedna z sal obfitowała w niezwykłe 
ordery, nagrody, dyplomy, wiersze - które zostały udo-
stępnione przez rodziców mających talent i działają-
cych na wielu innych płaszczyznach amatorsko i nie-
jednokrotnie zawodowo.  
Całość imprezy prowadzona była wraz z zabawami,  
muzyką i tańcami przez animatorów Tralalandii.   
 Piknik obfitował ponadto w liczne, różnorodne i cie-
kawe atrakcje, min.:  
- rozgrywki sportowe  
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KOLOROWY PIKNIK Z CAŁYMI RODZINAMI  W WIESZCZĘTACH 

- zajęcia pierwszej pomocy  przedmedycznej prowa-
dzone przez „Joannitów” 
- popisy strażaków z OSP  Wieszczęta połączone ze 
zwiedzaniem wozu strażackiego 
- malowanie twarzy przez absolwentki szkoły: Wiolet-
tę i Beatę Walas  
- rodzice mogli podziwiać barwne kwiaty,  namalowa-
ne przez dzieciaki pod  bacznym okiem pani plastyk i 
swoich opiekunów   
Podczas trwania imprezy czynne były stoiska: z pysz-
nym poczęstunkiem, do którego zachęcały panie z Ko-
ła Gospodyń Wiejskich w Bielowicku 
Nie zabrakło również stoiska ze zdrową żywnością, 
którą przygotowały panie  kucharki z  naszej szkoły 
oraz z  ciastami, słodyczami i napojami. 
Sprzyjająca pogoda, liczne atrakcje, miła atmosfera 
sprawiły, że wszyscy uczestnicy pikniku świetnie się 
bawili. Impreza udała się dzięki pomocy ludzi życzli-
wych i dobrej woli. 
 
Dyrektor Zespołu składa  SERDECZNE  PODZIĘ-
KOWANIA na  ręce  Moniki Naturskiej  - przewodni-
czącej Rady Rodziców oraz wszystkich rodziców, któ-
rzy włożyli wkład w  organizację  całej imprezy pikni-
kowej. Są to: 
Aleksander Jankowski, Marek Gandzel, Piotr Micha-
lik, Beata Grzyb, Beata Martynek, Daria Pilch, Agata 
Ptaszek-Budniok, Anna Harędzińska, Anna Kenig, 
Małgorzata Gruszka, Ewelina Stec, Beata Tymon oraz  
Iwona Zamarska –  przekazanie krzeseł do sprzedaży,  
 Patrycja i Paweł Bajtlik – dostarczenie pawilonu na 
stoisko, a w darowiźnie - drugi pawilon dla szkoły.  
Wielkie podziękowania dla instytucji i osób, które 
wzbogaciły i uatrakcyjniły sobotnie spotkanie: 
-  Grzegorza Staniendy – Tralalandia za prowadzenie    
i zabawy z najmłodszymi i nieco starszymi 
- Stowarzyszenia „Joannici” Oddział Śląsk –I pomoc 

- OSP Wieszczęta – za pokaz, ochronę na pikniku        
i zawieszenie ozdób na zewnątrz ( na wysokościach) 
- Dyrektor  GOK w Jasienicy – za udostępnienie ław    
i krzeseł 
- Beaty Grzyb – za przygotowanie stoiska z kosmety-
kami 
- KGW w Bielowicku – za przygotowanie stoisk z po-
trawami 
- KGW w Wieszczętach - za upieczenie kołaczy 
-  Stanisława Kubaczki - za udostępnienie parasoli       
i wystroju do sali myśliwskiej 
- Marka Ferfeckiego – za podarowanie jarzyn, warzyw 
i owoców 
-  Haliny i Arkadiusza Kliś za podarowanie artykułów 
spożywczych 
- Firmy Mir - Max- za podarowanie wędlin i mięsa 
- Chłodni Beskidzkiej „ Dromena” - za podarowanie 
frytek 
- Piekarni „ Byrtek” - za podarowanie pieczywa 
- Hurtowni „ Polszlif” za częściowe podarowanie cerat 
na stoły  
Na licytację produkty dostarczyły: 
„Paged Meble”- Jasienica 
Dwór „Świętoszówka” 
PRO Spółka Z O.O. z Wapienicy 
 
Za urozmaicenie, wykazaną kreatywność i pomysły  w 
przygotowanie stoisk zarówno samodzielnie jak i ze 
swoimi wychowankami  oraz nietuzinkowy wystrój  
całej placówki wewnątrz i na zewnątrz – Dyrektor Ze-
społu składa specjalne podziękowania  nauczycielom, 
a  pracownikom obsługi i administracji -  za bardzo  
duży wkład pracy (głównie kulinarny), włożony przed, 
w trakcie i po pikniku. 
 

             Ilona Walach -Dyrektor ZSP w Wieszczętach 

        
 

OCHOTNICZA STRAŻ  
POŻARNA 

W SKOCZOWIE 
SKŁADA PODZIĘKOWANIA 

DLA 
OCHOTNICZEJ STRAŻY  

POŻARNEJ W JASIENICY 
ZA UDZIAŁ 

 W V EDYCJI SKOCZOWSKIEJ 
NOCY MUZEÓW. 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 
Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom 
i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi szeroką 

działalność związaną z organizacją czasu wolnego mieszkańców.  
Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,        
w GOK i jego filiach można zapoznać się na stronie:  www.gokjasienica.pl  

CO ZA NAMI… 
 W sobotnie przedpołudnie, 13 maja,  ponad dwudziestooso-

bowa grupa wzbudzała niemałe zainteresowanie wśród mieszkań-
ców Rudzicy, oglądając i zbierając przydrożne rośliny. Karol Szur-
dak - etnobotanik, technik farmacji i biolog opowiadał o roślinach, 
które rosną tuż obok nas, przy drogach, nad stawami i w naszych 
ogrodach, a nie każdy wie, że są jadalne lub mają właściwości 
lecznicze. Grupa pilnie robiła notatki oraz zdjęcia lub wklejała ro-
śliny do zielnika. Na koniec wycieczki zbieraliśmy m.in. krwawnik, 
rzeżuchę, czosnaczek i dziką miętę, żeby wspólnie przyrządzić 
obiad dla uczestników warsztatów. Od teraz, nikt z uczestników nie 
będzie wyrywał bluszczyka kurdybanka ani gwiazdnicy – popular-
nych ogrodowych chwastów, a przygotuje z nich całkiem dobry 
obiad. 

*** 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że „Blach 
Kapela” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Jasienicy zajęła II miejsce w V Międzynarodowym Fe-
stiwalu Orkiestr Dętych w Krzyżanowicach. Dyrygentem 
zespołu jest pan Tadeusz Rozumek. Gratulujemy!!! 

*** 

„NOC Z CERAMIKĄ” – pod taką nazwą w nocy z 26 na 27 ma-
ja, jasienicki GOK zorganizował III edycję działań warsztatowych 
skupionych wokół rzeźby w glinie, technik ceramicznych z użyciem 
szelaku oraz wypału w technice raku. Tematyka prac była różno-
rodna – od elementów biżuteryjnych, przez kafle z dekorami po 
naczynia użytkowe. W czasie ośmiogodzinnych zajęć, uczestnicy 
mieli okazję poznać wiele technik wylepiania w glinie oraz uczest-
niczyć w bardzo ciekawym i widowiskowym wypale ceramiki w sta-
rojapońskiej technice raku. III edycja „Nocy z Ceramiką” spotkała 
się z dużym zainteresowaniem i z pewnością będzie kontynuowa-
na w kolejnych latach. Zajęcia warsztatowe prowadziła Edyta Mal-
cer i Agnieszka Loska. 

*** 

Po raz kolejny w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasie-
nicy odbyły się warsztaty artystyczne decoupage. Tym 
razem motywem przewodnim były różnorodne kwiaty. 
Panie podczas warsztatów ozdabiały oryginalne pudełka 
na herbatę, tworząc romantyczne kompozycje z serwetek 
i koronek bawełnianych. Ostatnim elementem zdobienia 
herbaciarki była technika tzw. transferu, która polegała 
na przenoszeniu wydruku laserowego za pomocą specjal-
nego preparatu na zdobione przedmioty. 

 19 maja 2017 roku w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mię-
dzyrzeczu Górnym odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Grupy 
Twórczej "Barwa", działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Ja-
sienicy. Na wernisażu zostały zaprezentowane obrazy 11 artystów 
tworzących w różnych technikach . Całość spotkania została do-
pełniona występem muzycznym Kapeli Regionalnej Dudoski. Wy-
stawę będzie można oglądać do 30 czerwca 2017 roku w Chacie 
Międzyrzecze 

*** 

Barwnie, kolorowo i wesoło. Piękne stroje, dopracowane 
scenografie i świetne interpretacje aktorsko- wokalne. 
Tak w kilku słowach można opisać XIV Przegląd Twór-
czości Przedszkolnej, który odbył się 19 maja 2017 r. w 
GOK Jasienica. Członkowie komisji oceniającej występy 
mieli twardy orzech do zgryzienia. Jednak po długich na-
radach, jury w składzie: Maria Suprun, Ewa Polak-
Walesiak, Andrzej Trojak, Sylwia Iskrzycka-Puzoń po 
wysłuchaniu i obejrzeniu 14 wykonawców postanowiło 
jednomyślnie przyznać: 
 I miejsce dla Przedszkola nr 55 z Bielska-Białej 
 II miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 4 ze Skoczo-
wa 
 III miejsce dla Przedszkola Publicznego w Świętoszów-
ce 

 Jury wyróżniło również Przedszkole z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy oraz Przedszkole z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy. 

 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

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

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

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

 

USŁUGI ZWYŻKĄ  

 

 

Zasięg pracy: 

18m wysokość, 8 m w bok 

oraz usługi piłą spalinową  

Świętoszówka, tel. 572685 990 
e-mail: zwyzkaswietoszowka@onet.pl 
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KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 
 

Grzegorz Mojeścik 
Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  
 

 

PRACA STAŁA DLA MĘŻCZYZN I KOBIET!!! 
Poszukujesz pracy – zgłoś się do nas! 
� Praca w Jasienicy, 

� Różne prace produkcyjne do przyuczenia, 

� Możliwość pracy na wybranych zmianach. 
Kontakt: Staff Service Sp. z o.o. 

ul. Orkana 10/3, Bielsko-Biała 

       Tel. 338221011; kom. 791266535 

cv@staffservice.com.pl 

PODZIĘKOWANIE 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 19 2 Rudzicy  

składa serdeczne 

 podziękowanie za udzielenie pomocy finansowej  

RADZIE NADZORCZEJ I ZARZĄDOWI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASIENICY 
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BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości dla firm i osób prywatnych. 

Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje  oraz dokumenty do 
usługowego prowadzenia  ksiąg rachunkowych. 

43-385 Jasienica 484 
Tel: 505-004-281  www.ksiegowosc-eldoro.pl 

Reklama  

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 

1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
 



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

W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 9

00
-17

00
 

sobota:                  8
00

-15
00 

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

Zapraszamy również do  
SALONU CHOINEK 

SZTUCZNYCH  
E.A. WASZEK 

Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  
tel.:  603 604 333 

Polecamy: 
� Ziemię, Torf, Korę, 
� Nawozy, Odżywki 
� Kwiaty sztuczne 
� Kompozycje nagrobne 
� Znicze, wkłady  
� Kwiaty doniczkowe  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

„ M E T A L - M A X ”  

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

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330
 

 
ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 

świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 

(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

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

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 

                  

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

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 
 
 

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA”  
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:    900-1630    
         w soboty  900-1300 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe, 
 wieńce i palmy pogrzebowe, bukiety ślubne,. 

ROŚLINY BALKONOWE   
I DO OGRODU 
Jesteśmy na facebooku  

Serdecznie zapraszamy 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 
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