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V EUROPEJSKI KONGRES 

Wójt Janusz Pierzyna został zaproszony do 
udziału w Radzie Samorządowej V Europejskie-
go Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  
V Europejski Kongres Małych i Średnich Przed-
siębiorstw odbędzie się pod Honorowym Patro-
natem Komisji Europejskiej i Wysokim Patrona-
tem Parlamentu Europejskiego w dniach 12-14 
października br.  Kongres, to miejsce dialogu dla 

przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, świata nauki, środowisk gospodar-
czych oraz polityki. Rozwój przedsiębiorczości jest ważnym czynnikiem wzrostu 
gospodarczego każdej gminy, miasta, regionu. Zadaniem samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli jest stworzenie warunków do stabilnego i dynamicznego roz-
woju gospodarczego.  
 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W BADMINTONIE 

W sobotę, 19 czerwca  na kortach Racketlon Club w Mazańcowicach odbyły się Mistrzo-
stwa Śląska w badmintonie kategorii U-9 i U-11. Na starcie stanęło 41 zawodników z ca-
łego Śląska.  
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy KS SET Mazańcowice: Julia Piwowar, Michał Szczyp-
ka i Kuba Śliwka zajęli 3 miejsca, Kuba Bąk - 5 miejsce, Paweł Pechciński i Piotrek Hura 
rywalizację zakończyli na etapie grupy.  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, 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 
 
Czerwiec upłynął pod 
znakiem wielu spo-
tkań, imprez kultu-
ralnych i ró żnego ro-
dzaju biesiad. 
Dlatego chcę bardzo 
serdecznie podzięko-
wać wszystkim organi-
zacjom i osobom, które 
podjęły się realizacji 
zadań kulturalnych,  
społecznych      i spor-

towych, na terenie gminy w tym czasie. 
     Tak zorganizowany był rajd rowerowy , przez OSP 
Iłownica.  
Odbył się „Dzień stracha polnego” w Rudzicy, orga-
nizowany przez artystę Floriana Kohuta i Gminny 
Ośrodek Kultury.  
Odbył się również, bardzo prestiżowy festiwal „Złota 
Trąbka i konkurs musztry. W ramach tego wystąpiły 
w Jasienicy cztery orkiestry. Impreza ta zorganizowa-
na przez gminę Kozy, miasto Bielsko-Biała i gminę 
Jasienica, była wielką atrakcją dla mieszkańców i 
uczestniczących w niej gości. 
     Koniec roku szkolnego był okazją do spotkania z 
najlepszymi uczniami gminy Jasienica, którzy mają 
największe osiągnięcia edukacyjne w szkołach pod-
stawowych oraz gimnazjach.To napawa radością, że 
mamy takich uczniów. 
     26. czerwca miało miejsce wydarzenie sportowe, 
a mianowicie oddaliśmy do użytku boisko z na-
wierzchnią poliuretanową jak również bieżnię i zeskok 
do skoku w dal, przy szkole podstawowej       w Świę-
toszówce. Ta inwestycja kosztowała nas ponad 470 
tys. złotych. Również wykonana została termomoder-
nizacja budynku szkolnego w Świętoszówce, polega-
jąca na dociepleniu ścian i wymianie okien. Wykonana 
została wymiana urządzeń w kotłowni. To z kolei 
kosztowało 420 tys. zł. Na ten cel udało mi się, z róż-
nych programów, pozyskać ponad 500 tys. zł. dofinan-
sowania. Wykonane prace i obiekty będą służyły przez 
wiele lat. Zmieniła się estetyka obiektów i otoczenia, 
zostaną zmniejszone koszty utrzymania tej placówki, a  
co najważniejsze komfort dla korzystających uczniów  
i kadry pedagogicznej. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, że z nowych obiektów sportowych, po zajęciach 
uczniów, będą mogli korzystać również dorośli miesz-
kańcy. W Świętoszówce, wiosną ubiegłego roku, po-
wstał również plac zabaw, więc to miejsce w ostatnim 
czasie zmieniło się dość znacząco. 
       Odbył się pierwszy rajd rowerowy im. Leszka 
Mroczko , organizowany przez Stowarzyszenie Miło-
śników Międzyrzecza Górnego. 
       W Mi ędzyrzeczu Dolnym w dniu św. Jana, ze-
spół Międzyrzeczanie zorganizował  warsztaty plecie-
nia wianków jak również imprezę, podczas której na-
stąpiło puszczanie wianków. 

       W Grodźcu zorganizowana została biesiada, zor-
ganizowana przez grodzieckie koło Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, które organizuje spotkania ze znanymi i 
ciekawymi ludźmi oraz podejmuje wiele pożytecznych 
inicjatyw. 
        Dni Mazańcowic, to następna ciekawa i bardzo 
dobrze przygotowana impreza,  zorganizowana przez 
GOK, Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic, KGW, 
straż, LKS i inne organizacje działające w tym sołec-
twie. 
       Towarzystwo Miłośników Rudzicy zorganizo-
wało biesiadę, związaną z nocą świętojańską i pusz-
czania wianków. Impreza odbyła się tradycyjnie na po-
sesji państwa Konior. 
       Z kolei w Roztropicach nowo powstałe stowa-
rzyszenie, OSP, KGW zorganizowało dzień kultural-
no-sportowy dla dzieci. Była to bardzo dobrze przygo-
towana i obsłużona impreza. 
 
INWESTYCJE I SPRAWY GOSPODARCZE 
       

Ruszyły prace budowlane. Zostały rozstrzygnięte 
przetargi na remonty cząstkowe dróg, jak również na 
wykonanie nowych dywaników asfaltowych. Wcze-
śniej rady sołeckie przedstawiły wnioski, które drogi w 
danym sołectwie chcą wykonać w ramach przyzna-
nych środków. Mamy wyłonionego wykonawcę na 
odwodnienia, odbudowę  rowów, mostów i przepu-
stów. W ramach przyznanych środków w poszczegól-
nych sołectwach prace te będą realizowane. 
      Jesteśmy na etapie zakończenia prac związa-
nych z otrzymaniem dokumentacji na budowę mo-
stów w Międzyrzeczu Górnym  na ulicy Sarniej w 
Międzyrzeczu G, jak również ulicy Szkolnej w Jasie-
nicy. 
      Trwaj ą prace przy budowie drogi powiatowej, 
od drugiego etapu, który był zgłoszony do usuwania 
skutków powodzi z 2010. roku. Droga ta była na liście 
rezerwowej. Pragnę  podziękować staroście Andrzejo-
wi Płonce, który dołożył starań         i otrzymał wynik 
pozytywny w postaci dofinansowania w kwocie 1,8 
mln zł. Roboty realizowane są od Międzyrzecza w kie-
runkuod węzła w Wapienicy. 
      Udało się pozyskać środki na przebudowę drogi 
Widok w Rudzicy, który jest w trakcie realizacji, a 
także część drogi Wiejskiej w Jasienicy, będącej 
również w trakcie realizacji. 
 
 PODZIĘKOWANIA  
 
      Bardzo serdecznie dziękuj ę  wszystkim osobom, 
które włączyły się w odnowienie dwóch amfiteatrów  
w  Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym, gdzie rady sołec-
kie i zaangażowani mieszkańcy pracując społecznie 
wyczyścili i pomalowali konstrukcje drewniane, a soł-
tys Międzyrzecza wykonał nieodpłatnie obróbki bla-
charskie.  

Dziękuję za relacje 
                  R. Bożko 
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OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO  

W ŚWIĘTOSZÓWCE. 
26. czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej im. 

Rudolfa Gila w Świętoszówce, odbyła się długo ocze-
kiwana uroczystość. Tego dnia, dokonano otwarcia 
wielofunkcyjnego boiska sportowego, usytuowanego 
przy szkole. O godz. 13.00 zaproszeni goście zebrali 
się przy bramie boiska, ozdobionej biało-czerwoną 
wstęgą, by uczestniczyć w tym ważnym nie tylko dla 
społeczności szkolnej, ale i środowiska lokalnego, 
wydarzeniu. Po przecięciu wstęgi przez Wójta Gminy 
Jasienica Janusza Pierzynę i Przewodniczącego Rady 
Gminy Jana Batelta nastąpiło poświęcenie obiektu 
przez proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w 
Grodźcu ks Andrzeja Szczepaniaka i proboszcza para-
fii ewangelicko-augsburskiej ks. Władysława Wantu-
loka.  
 Następnie nie zabrakło symbolicznych strzałów do 
bramki w wykonaniu władz gminnych i powiatowych, 
po czym grupka młodzieży, pod bacznym okiem na-
uczyciela wychowania fizycznego, rozegrała symbo-
liczne mecze m.in. piłki koszykowej, siatkowej i ręcz-
nej, prezentując sportowe możliwości wykorzystania 
boiska na zajęciach i poza nimi.  

W drugiej części uroczystości zebrani goście, 
uczestniczyli w programie artystycznym, przygotowa-
nym przez dzieci i młodzież szkolną, pod opieką na-
uczycieli wychowawców. Najpierw zobaczyliśmy 
przemarsz reprezentantów sportowych z siedmiu 
państw, których witaliśmy w ich narodowych języ-
kach. Były powitania w języku czeskim, rosyjskim, 
hiszpańskim, holenderskim, angielskim, polskim,        
a nawet japońskim. Później przedstawiciele drużyn 
zaprezentowali swoje umiejętności w najróżniejszych 
dyscyplinach sportowych. Nie zabrakło  czeskiego ho-
keja, rosyjskiej gimnastyki artystycznej, hiszpańskiej 

piłki nożnej, czy oczywiście japońskiego karate. 
Uczniowie reprezentujący poszczególne kraje wyko-
nali również tańce, charakterystyczne dla swoich re-
gionów. Była więc m.in.: polka, kazaczok, flamenco, 
japoński taniec w wachlarzami no i jak najbardziej ko-
jarzony z polskim południem taniec góralski. Zgodnie 
z tradycją igrzysk przed pokazami artystycznymi, za-
płonął znicz olimpijski. Niewątpliwie całość przed-
stawienia dopełniła dekoracja wykonana farbą fluore-
scencyjną oraz światło chemiczne, którym przyozdo-
biono kostiumy i stroje sportowe występujących dzie-
ci. 

W kolejnej części, nadszedł czas na podziękowa-
nia władzom gminy Jasienica, które najpierw  wypo-
wiedzieli uczniowie w strojach Śląska Cieszyńskiego, 
a następnie przedstawiciel Rady Rodziców, przedsta-
wiciel pracowników Szkoły oraz Dyrektor szkoły Ewa 
Anzorge - Janeczko. Nie zabrakło również miłych 
upominków w postaci proporczyków - koszulek          
z herbem Świętoszówki i hasłem: „Każda sportu dys-
cyplina w Świętoszówce się zaczyna” oraz kwiatów    
i tortu w kształcie boiska sportowego, podarowanych 
władzom gminy oraz zaproszonym gościom.  

Po podziękowaniach i przemówieniach, zapro-
szeni goście udali się do sali OSP w Świętoszówce, na 
poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Łazów. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi 
Pierzynie oraz radnym obecnej  i poprzedniej kaden-
cji, dzięki  którym powstał ten piękny obiekt sportowy 
przy naszej szkole. Mamy  nadzieję, że będzie on dłu-
go służył zarówno uczniom, jak i wszystkim miesz-
kańcom gminy Jasienica.  

    Paweł Sowa 
Ewa Anzorge – Janeczko 

AWANS JUNIORÓW LKS „DRZEWIARZ” 
Drużyna juniorów starszych, zajmując trzecie miejsce w zakończonych rozgrywkach II Ligi Woje-
wódzkiej Juniorów sezonu 2014/15, uzyska awans do I Ligi Wojewódzkiej na sezon 2015/16. 
Tym samym jest to największy sukces w historii naszego klubu w tej kategorii wiekowej, a co na-
leżą się słowa podziękowania dla zawodników, trenera Horsta Panica, kierownika Mariana Krupiń-
skiego oraz wszystkich którzy przyczynili się do tego osiągnięcia. 

GRATULUJEMY!!! 
numerze 
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… Z   G Ó R K I … 

Unijne idiotyzmy 

Z racji swoich zainteresowań, od czasu do cza-
su, bywam w różnych miejscach naszego pięknego 
kraju, związanych z kulturą. Ostatnio miałem nie-
wątpliwą przyjemność przebywać w wyjątkowej 
gminnej bibliotece. Stary obiekt wyremontowano za 
półtora miliona unijnych pieniędzy. Takiej bibliote-
ki nie powstydziłoby się żadne miasto.  

W dwukondygnacyjnym przybytku kultury zna-
lazło się miejsce nie tylko dla bogatego księgozbio-
ru, ale również na salkę widowiskową, salkę dla 
dzieci, salkę etnograficzno-geograficzną, salkę tra-
dycji, kącik prezentujący wybitnych malarzy (tym 
razem prezentowano dzieło impresjonisty Maneta), 
niewielką kawiarenkę serwującą pyszną kawę… 

Byłem tedy zaskoczony i zachwycony tą wspa-
niałą biblioteką, która dodatkowo otoczona była cu-
dami natury: górami na wyciągnięcie ręki i wieko-
wymi dębami i lipami.  Biblioteka na wskroś nowo-
czesna, ale o wielowiekowej tradycji przypominał 
drewniany kościółek górujący na okolicą, którego 
mieszkańcy strzegą jak źrenicy oka, by nie podzielił 
smutnego losu naszego kościoła w Międzyrzeczu, 
który przetrwał wieki całe, pokolenia i kolejne woj-
ny, by prozaicznie i głupio spłonąć… 

 Obraz owej wiejskiej biblioteki byłby niemal 
nieskalany, gdyby nie pewien szczegół. Dyrektorka 
zaprowadziła mnie także do mini parku,  znajdują-
cego  się z tylu biblioteki, z którego widok był jesz-
cze piękniejszy, a przy samej ścianie rosły czerwone 
róże. Kiedy wyrażałem swój niekłamany i auten-
tyczny podziw nad wyjątkowej urody otoczeniem, 
dyrektorka wyznała mi ze smutkiem, że było tu 
jeszcze piękniej, bo w miejscu tych czerwonych róż 
rosły różnokolorowe malwy, które na białej ścianie 
prezentowały się przepięknie – jak przed jakimś sta-
rym dworkiem, albo …naprzeciw naszego domu, 
gdzie przed laty stał biały, bielony co kilka lat ni-
ziutki domek, którego już nie ma, przed którym ro-
sły takie same malwy, sięgające do dachu… Florian 
Kohut utrwalił kiedyś na płótnie ten domek z mal-

wami, w którym – w czasach 
mojego dzieciństwa - miesz-
kała Ryśka, a później inni… 
Nie ma już tego domku i tam-
tych malw sprzed dziesięcio-
leci… 

Dyrektorka pobiegła do 
biblioteki i po chwili, ze łzami w oczach, pokazy-
wała mi fotografie z przepięknymi malwami kwit-
nącymi różnobarwnie na południowej, nasłonecz-
nionej stronie… 

- Co się stało z tymi malwami? – spytałem za-
ciekawiony…  

Odpowiedź dyrektorki zdumiała mnie, zasmuci-
ła i rozśmieszyła równocześnie, bo choć mam wy-
bujałą wyobraźnie, to do głowy by mi nie przyszło 
to, co usłyszałem: 

- Unijni urzędnicy, którzy odbierali po remoncie 
obiekt, nakazali mi, w trybie natychmiastowym, 
usunąć te Bogu ducha winne malwy, za to tylko, że 
jak się wyrazili są „za bardzo polskie, a za mało 
unijne”… Musieliśmy więc wyryć zaraz te nasze 
malwy , z których byliśmy tak dumni, i wyrzucić do 
kontenera… 

I tu brakuje słów. Głupota nie zna granic i 
kordonów, a głupota ubrana w unijny mundurek jest 
jeszcze straszniejsza i śmieszniejsza. Słyszałem 
wprawdzie o popisach unijnych urzędników, którzy 
zastanawiali się nad krzywizną ogórka, raki zaliczy-
li do ryb, decydowali o losie oscypka…, ale żeby 
przeszkadzały im polskie malwy, za to tylko, że są 
polskie???  Debile rozsiani są jednak po całym 
świecie, i po różnych urzędach – nawet tych  
wymagających szacunku… 

P.S. Wyznam na koniec, żeby nie było niejasno-
ści, iż głosowałem za przyjęciem Polski do Unii Eu-
ropejskiej, choć się wahałem, a podjąć decyzję po-
mógł mi … Jan Paweł II… 
                                   Juliusz Wątroba  

 

Zacny jubilat z Roztropic 
Mieszkaniec  Roztropic Tadeusz Wardas świętował  90 uro-
dziny. Wójt Gminy przesłał Jubilatowi list gratulacyjny.  
Z najserdeczniejszymi życzeniami udali się  także przedstawi-
ciele społeczności Roztropic. Delegacja w składzie: Anna Gaw-
lik – członek zarządu KERiI  oraz Andrzej Sowa- radny, życząc 
solenizantowi przede wszystkim zdrowia, pomyślności i pogo-
dy ducha na kolejne lata życia oraz jeszcze wielu jubileuszy. 
Z naszej strony również składamy jubilatowi najserdeczniejsze 
życzenia na kolejne lata życia przeżyte w pogodzie ducha  
 i gronie rodziny. 
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NAJLEPSI UCZNIOWIE  GMINY JASIENICA 
 

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie 
oraz wyróżnienie tych, którzy swoją pracą  i zdolno-
ściami osiągnęli najwyższe laury. Nasze władze samo-
rządowe doceniają pracę tych uczniów, którzy są przy-
szłością tej gminy i poprzez coroczne spotkania z nimi, 
podkreślają jak dużą wagę przywiązują do oświaty i 
kształcenia młodego pokolenia.  

Tegoroczne spotkanie miało miejsce 24 czerwca w  
obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, a za-
szczycili go władze samorządowe gminy oraz delegacja  
z Petřvaldu. Spotkanie uświetniły występy: przedszko-
laków ze Świętoszówki oraz wokalistki z rudzickiego 
gimnazjum. By znaleźć się w gronie najlepszych absol-
wentów gimnazjum należało uzyskać średnią ocen 
rocznych co najmniej 5,0 i 85% punktów z egzaminów 
oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Uczniowie ze szkół podstawowych musieli mieć bardzo dobre wyni-
ki (5,0) w nauce i 80% punktów ze sprawdzianu. Statuetki wręczyli Wójt Janusz Pierzyna, Przewodniczący Ra-
dy Gminy Jan Batelt oraz Dyrektor GZOSiP Urszula Bujok, a otrzymali   je:  

 

Uczniowie Gimnazjum   Uczniowie szkół podstawowych: 
  
  

 

w Jasienicy: 
Karolina KARKOSZKA 
Anna CHOLEWIK 
Marta MACIEJEWSKA 
Maksymilian LESZCZYŃSKI 

w Mazańcowicach: 
Patrycja KŁAPTOCZ 
Stanisław ŚWIATŁOCH 
Marta WOŹNIAK 
skok o tyczce 
Arkadiusz CIESIELSKI 
Dominika ŚWIERKOT 
Za wyniki w nauce i osiągnięcia w 
BRD - Mikołaj KOWALCZYK 

w Rudzicy: 
Krzysztof SZCZYPKA – za osią-
gnięcia w Turnieju Pożarniczym 

 

 

w Grodźcu: 
 Joanna FRYCZ   
w Iłownicy:  
 Wiktoria TOMASZKO,  
Kamil MAREKWICA,  
Julia TUMIŁO. 
w Jasienicy:  
Filip RYDZIK,  
Mateusz ZIOMEK, 
Julia WIDURSKA, 
Maciej WALCZAK, 
Klaudia NOWAK,  
Martyna RUSIN, 
Adrianna TOMASZEWSKA 
w Mazańcowicach: 
Liwia SORDYL, 
Julia ŻÓŁTY, 
Weronika CIEPAŁ, 
Tomasz BOJDYS, 
 

 

 

Za osiągnięcia w Turnieju Bez-
pieczeństwa Drogowego 
Tomasz FUCHS, 
w Mi ędzyrzeczu: 
Adrian KĘDZIORA, 
Agata OGRODZKA, 
Natalia WYDRA, 
w Rudzicy:  
Katarzyna BALWIERZ, 
Katarzyna ŻBEL, 
w Świętoszówce: 
Anna SOBOL, 
Magdalena PYKA, 
w Wieszczętach: 
Weronika KUŚ, 
Za osiągnięcia w olimpiadach 
przedmiotowych: 
Anna SUCHODOLSKA, 
Za osiągnięcia w minipiłce siat-
kowej: Daniel BRUDNY, 
Kacper SZYMALA. 

  

Nagrody otrzymali również przedszkola i przedszkolacy, którzy 
w XI Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej, organizowa-
nym przez GOK, zajęli czołowe miejsca: 
I miejsce dla Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
II miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 4 w Skoczowie 
III miejsce dla Przedszkola nr 49 w Bielsku – Białej.  
Wręczono również nagrody za wyróżnienia w konkursie pla-
stycznym.  
Jak co roku, najlepszy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum 
otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  i Promocji Gminy Jasienica.  
W  tym roku byli to: Filip RYDZIK  z ZSP w Jasienicy oraz   
Patrycja KŁAPTOCZ z Gimnazjum w Mazańcowicach. 

„Dzień największej radości w gminie – cóż byłaby warta ta 
gmina, gdyby nie było was – powiedział Wójt gratulując nagro-

dzonym  wysokich wyników  w nauce i osiągnięć, 
życząc dalszych sukcesów, rozwoju zainteresowań, 
właściwego wyboru szkół, które pozwolą zdobyć 
dobre wykształcenie i ułatwią zdobycie pracy.  

Uroczystość  odbyła się w związku z utrzyma-
niem trwałości projektu: Kulturalne pogranicze – 
stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej 
w Jasienicy i Petřvaldzie współfinansowanego 
przez UE ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fun-
dusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski – Těšinskė Szelsko   i budżetu państwa.  

Z.P.
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.DZIEŃ STRACHA POLNEGO 
 

Tradycyjnie barwnym korowodem rozpoczął się 
Dzień Stracha Polnego w Rudzicy. Strachy polne 
eskortowane przez drużynę wojów oraz  w towarzy-
stwie Orkiestry Dętej OSP Jasienica, bębniarzy            
i szczudlarzy, przedefilowały przez Rudzicę. Podczas 
parady odwiedziły Galerię Autorską Floriana Kohuta 
„Pod Strachem Polnym”, gdzie oddały pokłon „dyżur-
nym strachom weteranom”. Po krótkim postoju, ruszy-
ły do rudzickiego amfiteatru, gdzie na wszystkich cze-
kało moc atrakcji.  

Zebranych gości i mieszkańców przywitał gospo-
darz gminy wójt Janusz Pierzyna. Występy otworzyła 
Grupa Bębniarska -  Andrzej Żydek i „Marafiki”. Jak 
co roku odbył się finał konkursu na „Najciekawsze 
Strachy Polne”, można było podpatrzeć jak artysta ma-
larz Florian Kohut  maluje „na żywo” obraz stracha 
polnego (artyście towarzyszyła Kapela Regionalna Ja-
nusza Kobzy). Zgromadzonej publiczności zaprezen-
towały się dzieci z grup aktorskich i tanecznych dzia-
łających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. 
Gorąco został przyjęty popis mażoretek i Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Gminy Dołni Cziflik z Bułgarii. 
Widowiskowe pokazy wojów „Drużyny Południe” 
oraz fire show grupy „Zapaleńcy” wzbudziły aplauz 
licznie zgromadzonej publiczności. Dynamiczny kon-
cert rockowego Diversity podniósł już i tak wysoką 
temperaturę a wieczór zakończyła zabawa z zespołem  
PinUp Band. Nie zabrakło również gości z Czech. Na 
święcie bawili się członkowie Miejscowych Kół Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego z Czeskiego 
Cieszyna-Sibicy oraz Lesznej Dolnej.  
O żołądki dbały panie z Kół Gospodyń Wiejskich       
z Landeka i Rudzicy serwując tradycyjne kołacze, go-
fry, placki ziemniaczane i inne smakołyki. Imprezę 
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy     
i Galeria autorska Floriana Kohuta „Pod strachem po-
lnym” z Rudzicy, przy współpracy z Radą Sołecką, 
OSP i KGW z Rudzicy i Landeka. 

www.gokjasienica.pl 
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GMINNY PIKNIK RODZINNY "MOJFEST" 
 

MojFest czyli Gminny Piknik Rodzinny już na 
stałe zagościł w kalendarium imprez gminy Jasie-
nica. Bogaty program imprezy obejmował m.in. 
wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników, 
warsztaty kuglarskie i zajęcia artystyczne prowa-
dzone przez grupę „Zapaleńcy”, pokazy wyczy-
nowej jazdy na skateparku. Nie zabrakło pokazów 
tanecznych w wykonaniu zespołów działających 
przy GOK Jasienica i MDK „Włókniarzy” oraz 
występu Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”. 
Sprawdziły się również słowa starego szlagieru 

brzmiące: „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…” 
bowiem kompleks sportowo-rekreacyjny „Drze-
wiarz” był miejscem gdzie odbywał się Między-
narodowy Festiwal Orkiestr Dętych „ZŁOTA 
TRĄBKA”. W ramach Festiwalu szereg orkiestr 
dało swoje koncerty jednak największe brawa ze-
brały orkiestry i mażoretki uczestniczące w Kon-
kursie Musztry Orkiestrowej. Zwieńczeniem im-
prezy był koncert galowy Festiwalu, ogłoszenie 
wyników, rozdanie nagród i występ laureata. 

Na murawie boiska przy kompleksie Sportowo-
rekreacyjnego w Jasienicy mogliśmy podziwiać 4 
orkiestry zgłoszone do konkursu musztry orkie-
strowej w ramach XII Międzynarodowego Festi-
walu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury posta-
nowiło przyznać następujące nagrody: 
BRĄZOWY DYPLOM - Spielmannszug Komptendorf e.V. (Niemcy), Kapelmistrz: Rene Weidner 
SREBRNY DYPLOM - Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno (Polska), Kapelmistrz: Krzysztof 
Jabłoński, Autor choreografii: Krzysztof Jabłoński,  
SREBRNY DYPLOM - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, Kapelmistrz: Sławomir Szafrański, 
ZŁOTY DYPLOM – wraz z nagrodą pieniężną - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia (Polska). Ka-
pelmistrz: Piotr Bąbolewski. 

W ramach Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych ZŁOTA TR ĄBKA 2015 
1. Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice (Kapelmistrz Mieczysław Orlicki) uzyskała dyplom brązowy  

Niezależny Zespół Miłośni-
ków Muzyki z Kóz (Kierow-
nik Rafał Krywult) uzyskał 
dyplom srebrny. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Kóz (Kapel-
mistrz Stanisław Wróbel) uzy-
skała dyplom srebrny 
2. Blach Kapela z Jasienicy 
(Kapelmistrz Tadeusz Rozu-
mek) uzyskała dyplom srebr-
ny 
3. Młodzieżowa Orkiestra Dę-
ta MDK Czechowice-
Dziedzice (Kapelmistrz To-
masz Janusz) uzyskała dyplom 
złoty. 

 
www.gokjasienica.pl 
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GALOWY KONCERT W KOSZĘCINIE 
„JASIENICZANKA DAŁA Z SIEBIE WSZYSTKO” 

 

        

Takie głosy docierały od słuchaczy i 
widzów po występie JASIENICZANKI  
w Koszęcinie, podczas galowego koncer-
tu laureatów XXII PRZEGLĄDU PIEŚNI 
„ ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE, który odbył się 
11czerwca tegoż roku. Nasz zespół wy-
konał trzy piosenki wzbudzając wielki 
aplauz publiczności. Nie udałoby się im 
tak łatwo zejść ze sceny, gdyby nie wy-

konali czwartej na bis, nagrodzonej gromkimi brawami. 
To prawdziwa radość i niesamowite przeżycie przebywać 
w takim gronie i z tak znakomitymi artystami. Scena ple-
nerowa na dziedzińcu pałacowym w Koszęcinie, była do-
słownie oblegana, a miejsc wolnych na widowni również 
nie było. Podczas koncertu nastąpiło rozdanie nagród        
i okolicznościowych dyplomów. Zwieńczeniem wszyst-
kiego był Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca 
„ Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 

      Uczestnik, słuchacz i widz

. 

VII BIESIADA GRODZIECKA 

            Wspólne śpiewy i pokaz tradycji pasterskich Beskidu Śląskiego towarzyszyły VII Biesiadzie Grodziec-
kiej, która pod hasłem „Gdzie słyszysz pieśń, tam bierz, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie 
śpiewają”, która odbyła się w ostatnią sobotę czerwca.  
          Jak informuje Irena Skrzyżala, prezes grodzieckiego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które zorganizo-
wało biesiadę, tradycją stało się, że podczas imprezy występuje Zespół Regionalny „Grodźczanie”. W tym roku 
na tarasie strażnicy OSP zaprezentował się po raz szósty, ciesząc współmieszkańców i gości ludowym, coraz 
bogatszym repertuarem, stale doskonaloną aranżacją i techniką wykonania. Wiele radości wniósł występ Kapeli 
Regionalnej „Folk – Fiesta”. Czterej rośli górale z wielka ekspresją wykonali piękne ludowe piosenki rodem 
spod Skrzycznego w Beskidzie Śląskim.  
          Tradycje tego regionu zaprezentowano podczas Biesiady Grodzickiej jeszcze wiele razy. Imprezą towa-
rzyszącą był bowiem pokaz połączony z degustacją bundzu, a więc rodzaju sera z mleka owczego. Zaś o trady-
cjach pasterskich w Beskidzie Śląskim, o walorach odżywczych produktów owczarskich z wielką swadą opo-
wiadał Józef Michałek z Istebnej, prezes Związku Podhalan Oddział Górale Śląscy. Goście biesiady mieli moż-
liwość zakupu oryginalnych oscypków, gołek, redykołek, korbaczyków i owczej bryndzy, a wszystkie te raryta-
sy dzięki uprzejmości Marii i Piotra Kohutów z Koniakowa. – I jak to na biesiadach bywa, były śpiewy, które do 
zmroku odbijały się echem od „Matulowej Górki”. Pomocnym, jak zwykle, okazał się Śpiewnik Koła Macierzy, 
którego wydanie wznowiliśmy w tym roku, dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Jasienicy – informuje prezes Irena 
Skrzyżala. W Biesiadzie wziął udział wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna wraz z małżonką, a także Marta 
Kawulok, prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz członkowie Zarządu Głównego.  
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SZPECE 

Witóm piyknie! 

Tyn świat je dzisio ganc inszy jako downi bywało, kaj 
kiery je wysoko wysztudyrowany. Jak sie kiesi downi 
trefił jakisi inżynier na dziedzinie, tóż wszyscy przed 
nim czopki ściepowali, mioł wielki poszanowani. 
Dycki był stateczny, a móndrze kożdymu doradził. 
Dzisio zaś byś musioł cały czos czopke w gorści 
dzierżeć, dyć na ceście trefiómy samych magistrów     
i szkolónych. Czasym, jak sie z takim pogodo, to idzie 
sie dowiedzieć móndrych rzeczy, ale je tez kupe ta-
kich, co to lepi sie z nimi nie dować do rzeczy. Stary 
Pindor godoł nieroz „z takim godać, a z baranym rzy-
kać na jedno wychodzi”.  
A jeszcze dzisio za niejednóm porade taki móndrok 
kozoł by se zapłacić, chociaż jego rady czynsto na 
wiela sie nie godzóm. Tóż widzicie, że tych wysztudy-
rowanych je moc, a ło robotnika abo dobrego fachow-
ca biyda.  
Ja, ja teraz to same szpece, mojimu kamratowi też sie 
taki za ziyńcia dostoł. Chodzi jyny kole chałpy z gło-
wóm dźwigniónóm do góry, z dłógimi kudliskami, z 
łańcuchami na karku, co mu pobrzynkujóm, jak nie 
przymierzajónc łowcóm, kiere downi łowczorze z 
Brynnej po naszej dziedzinie wczas na wiosne paśli. 
Bez mała, że je artystóm malarzym, ale jeszcze żodyn 
jego łobrozka nie widzioł. Niedowno żech spotkoł te-
go mojigo kamrata, tóż sie go pytóm: 
 - Jak też tam tyn twój artysta? 
- Tera już ni ma artystóm, je wynalazcóm. 
- To już nie maluje? – prawiym. 
- Na ni, wynajduje roztomajte sposoby, coby łody mie 
grosz wycyganić. Narzyko kożdy dziyń, jak tyn Fer-
dek Kiepski z telewizora, że z jego wykształcyniym 
roboty ni ma w naszym kraju ani też dłógo nie bydzie. 
Mioł roz robote w sklepie z bótami jako kupczyk, ale 
miejsca długo nie zagrzoł, bo go właściciel wyproł. A 
było tymu tak: 
Kupił se tam jedyn panoczek strzewiki, przychodzi do 
chałpy, chce przymierzyć, a babie sie pochwolić, jaki 

to se bóty kupił. Dziwo się,  
a tu mo dwa lewe. Tóż 
porwoł ich, leci spadkym do 
sklepu i prawi tymu miglan-
cowi, że mu doł dwa lewe 
bóty. A tyn na niego łurzyn-
dowym głosym:  
- Czy wyście tu są nienor-
malni? Przed chwilą był tu 
jeden klient z reklamacją, że ma dwa prawe buty. Wy-
ście ludzie chyba powariowali!  
To se sami przedstowcie, kaj takigo idzie trzymać w 
robocie? I tu sie nie dziwiym, że sklepikorz takimu 
szpecowi podziynkowoł. Roboty to sie taki żodnej nie 
chyci przez cały dziyń. Ale prawił mi kamrat, że ale 
jak na kościele wybije dwanost godzin, tak piyrwszy 
je za stołym. Przedstow se, cióngnył dali, wczora baba 
nawarzyła miske gałuszek i łón, jak zwykle, piyrszy 
zaczył sie czynstować. Nakłodo na swój talyrz jed-
nóm, drugóm, dziesióntóm gałuszke, że jo już widzioł 
dno w misce. Tóż żech sie aż zatrzepoł, wziół żech do 
gorka kómpotu z psiorek, kierech pozbiyroł pod ja-
błónkóm, a prawiym mu, napij sie tego kómpotu, nie 
bydóm cie ty gałuszki tak dusić. Pomyślołech se w du-
chu, jak tyn dwulitrowy garniec kómpotu wypije, to 
już tych gałuszek nie zjy. Ale mosz rozóm, wziył tyn 
garniec, przechylił, wypił do dna, łotar gymbe i godo: 
 - dziynkujym wóm tatulku, jużech se myśloł że nie 
dóm rady tym gałuszkóm, ale po tym kompocie, to 
bych jeszcze jednóm takóm miske gałuszek zjod. Tóż 
widzicie, sóm tacy, co im robota smerdzi, a jedzyni 
wónio. Ale na szczyńści ni ma ich za wiela, bo sóm 
miyndzy nami ludzie robotni, porządni, a je ich kupe. 
Tóż doś twego fulanio, do przyszłego miesiónca.  

J. N. Josiyniczanin 
 

LIDER SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 
ZSP w Wieszczętach zdobył tytuł „Lidera Samorządu Uczniowskiego” w ramach II edycji Ogólnopolskiego 
konkursu zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.  
Konkurs przeprowadzony został w okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Celem konkursu było 
przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, 
poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Zachęce-
nie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów. Szkoła 
pomyślnie przeszła ocenę jury i otrzymała dyplom.  
   

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach składa  podziękowania opie-
kunowi Samorządu - Panu Pawłowi Sowa - inicjatorowi konkursu - za wkład włożony  

w akcje i pomysły dla całego zespołu oraz Zarządowi Samorządu Uczniowskiego, a także 
całej społeczności szkolnej, współtworzącej działania zaplanowane przez Samorząd 
Uczniowski, tym samym przyczyniając się do uzyskania dyplomu. 
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MAJOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE. 

W dniach od 8-15 maja w całej Polsce trwał XII 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Wybie-
ram Bibliotekę”. W ramach Tygodnia Bibliotek w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy oraz jej fi-
liach, odbyły się serie spotkań . 

Dzieci z Mazańcowic, Rudzicy i Jasienicy spotka-
ły się z Tomaszem Szwedem, autorem serii książek pt. 
„Klinika małych zwierząt w Leśnej Górce”. W czasie 
spotkań pan Tomasz przeczytał fragmenty przygód 
bohaterów z Leśnej Górki, chętnie rozmawiał              
z dziećmi i przekazywał im ważne i cenne informacje 
o otaczającej nas przyrodzie. Nie zabrakło też wspól-
nego śpiewania i licznych zabaw przygotowanych 
przez autora. 

Dla młodzieży szkolnej odbył się konkurs, na te-
mat znajomości obiektów architektonicznych w gmi-
nie Jasienica. 

GBP zaprosiła też młodzież na spotkanie autorskie 
z Arkadiuszem Niemirskim, który pisze dla młodzieży 
i dorosłych. Jest jednym z czterech pisarzy tworzących 
dalsze przygody Pana Samochodzika, w latach 1999-
2006 napisał aż 16 części będących kontynuacją słyn-
nych przygód Pana Samochodzika. W ostatnich latach 
napisał dwie detektywistyczne powieści dla młodzieży 
pt. „Pojedynek detektywów” i „Testament bibliofila”. 
Dla dorosłych wydane zostały opowiadania kryminal-
ne pt. „Zbrodnia prawie doskonała”. Najnowsza po-
wieść naszego gościa pt: „Prowokator”  jest dostępna 
w GBP. Pan Niemirski jest z wykształcenia zootech-
nikiem, zajmował się ekologią, ale zamiłowanie do 
twórczości literackiej przeważyło. Pan Arkadiusz już 
w liceum pisał skecze satyryczne oraz występował na 
estradzie w kabarecie pod nazwą „Kabaret i …”, 
współpracował również z kabaretem „DŁUGI”, zda-
rzały się tez występy w telewizji. Nasz gość, też pisze 
do prasy lokalnej, magazynów muzycznych, a czasem 
uprawia publicystykę. Spotkanie autorskie połączone   
z ciekawie przygotowaną prezentacją multimedialną 
dotyczącą życia pisarza oraz cenionych przez Niego 
twórców klasyki kryminału, słynnych detektywów 
przyciągnęła uwagę licznie zgromadzonej młodzieży.  

W GBP i filiach w Mazańcowicach, Międzyrzeczu 
i Rudzicy dzieci obejrzały spektakl pt. „Magiczny 
sklepik” w wykonaniu aktorów Teatru Kalejdoskop z 
Rybnika. Spektakl ten opowiada o zapomnianym skle-
piku czarownicy, do którego nikt nie zagląda, bo nikt 
nie czyta starych bajek. Dzieci wolą oglądać kresków-
ki i spędzać czas przed komputerem. Jest jedna mała, 
ciekawska dziewczynka, która codziennie przystaje 
przy wystawie sklepiku. Pewnego dnia decyduje się 
wejść do środka i w konsekwencji wyrusza w poszu-
kiwanie starej Księgi Baśni. W czasie tych poszuki-
wań spotyka wiele ciekawych postaci i uczy się, że 
wiara czyni cuda, a dobroć, mądrość, współczucie to 
bardzo ważne wartości w życiu człowieka. 

Najmłodsi gromadzili się w GBP i filiach głównie 
na czytaniu książek. Podczas zajęć dzieci wykonały 
plakaty o tematyce związanej z hasłem tegorocznego 
Tygodnia Bibliotek. 

Ponadto GBP wraz z filiami, kolejny raz włączyła 
się w ogólnopolską akcję „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. Dzięki tej akcji gościliśmy w naszych placów-
kach wielu wspaniałych, młodych użytkowników, któ-
rzy mogli wysłuchać różnorodnych i ciekawych histo-
rii oraz opowiadań. Czytanie było połączone z zaję-
ciami plastycznymi, a wykonane przez dzieci prace 
można oglądać w GBP.  

Maria Hareńczyk  
Dyrektor GBP 

Z okazji 90-tych urodzin 

Anny Rybica  
z Roztropic 

życzenia zdrowia,  
wszelkiej pomyślności  

oraz   błogosławieństwa  
Bożego na dalsze lata życia  

składają  
synowa z rodziną  
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JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ ? 
 ROZMOWA Z KSIĘDZEM TOMASZEM SROKĄ,  
DYREKTOREM GIMNAZJUM I LICEUM KATO-

LICKIEGO W CIESZYNIE 
(ciąg dalszy) 

 
W jaki sposób odbywa się rekrutacja uczniów? 
  Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach 
jak we wszystkich szkołach publicznych. Te same 
terminy. Te same wymogi wobec kandydata plus iden-
tyfikacja z katolickością tej szkoły.  
Co to znaczy identyfikacja?  
Oznacza to, że uczeń zaproszony jest do tego, żeby 
opowiedział w jaki sposób będzie identyfikował się    
z misją tej szkoły. Winien odpowiedzieć, czy dla nie-
go uczęszczanie do szkoły katolickiej ma jakąś war-
tość, żeby odpowiedział dlaczego chce być w tej szko-
le, jaka jest jego motywacja? Jeżeli nawet uczeń po-
wie, że się z czymś nie zgadza, że coś jest mu trudno 
przyjąć w katolicyzmie, chrześcijaństwie – to my ta-
kiego ucznia nie skreślamy, bo chcemy też z nim na-
wiązać dialog. Jeśli chodzi o uczniów wyznania 
ewangelickiego to religię mają we własnym wyznaniu, 
religia jest ewangelicka. Z tymi uczniami rozmawiamy 
o wartościach chrześcijańskich. Tutaj jesteśmy bardzo 
otwarci. 
Jak przebiega formacja podopiecznych? 
  Formacja, to cotygodniowa msza święta, jest kate-
cheza, rozmowa indywidualna, rekolekcje wyjazdowe, 
a wszystko to składa się na pracę wychowawczą na-
uczycieli. To co podkreślałem: szkoła ma wychowy-
wać i wspierać w wychowaniu rodziców na linii – 
dom szkoła środowisko. 
A co w zakresie wychowania ekumenicznego? 
Chcę zorganizować w tygodniu modlitw o jedność 
chrześcijan i konferencji na temat: „Dietrich Bonho-
effer  i Edyta Stein”. Bonhofer był pastorem ewange-
lickim, Edyta Stein była katolicką zakonnicą, pocho-
dzącą  z rodziny żydowskiej. I chcę bardziej iść w tę 
stronę żebyśmy się spotykali przy wspólnym temacie, 
który łączy zarówno ewangelików jak i katolików. 
Bowiem poznawanie jednego i drugiego wyznania 
przynosi wiele korzyści, a przede wszystkim tego co 
nas łączy. 
Jakie dodatkowe zajęcia są prowadzone w waszej 
placówce? 
      W szkole realizowane są dodatkowe zajęcia dla 
uczniów, którzy chcą poszerzać wiedzę z filozofii, hi-
storii sztuki i języka łacińskiego. Chciałbym, żeby fi-
lozofia była przedmiotem obowiązkowym, jako że fi-
lozofia uczy myślenia. 
Czy uczniowie szkoły uczestniczą w pielgrzym-
kach? 
      W najbliższym roku szkolnym 2015/2016 chciał-
bym, by uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w piel-
grzymce do Łagiewnik. To nowa inicjatywa w naszej 
diecezji pielgrzymka piesza z Bielska-Białej Hałcno-

wa do Sanktu-
arium Miłosierdzia 
Bożego w Krako-
wie Łagiewnikach. 
Mam pozytywne 
doświadczenie z 
poprzedniej para-
fii, gdzie piel-
grzymowałem z młodzieżą. Dużo dobra wnosi to w 
ich życie, przede wszystkim pokazuje im żywy Ko-
ściół, Kościół ludzi młodych. Z takim wrażeniem wra-
cali uczniowie z poprzedniej mojej parafii. 
Chciałbym, żeby również uczniowie szkół katolickich 
wybrali się ze mną na tę pielgrzymkę i tego doświad-
czyli. Ta pielgrzymka do Łagiewnik ma być ważnym 
punktem planu wychowawczego szkoły.  
Pielgrzymki to moje zainteresowanie, chodzę na piel-
grzymki również do Częstochowy. Rok temu udało mi 
się iść na pielgrzymkę, o której marzyłem do Santiago 
de Compostela w Hiszpanii. Pielgrzymowanie jest dla 
mnie bardzo ważne, bo jest to spotkanie z Duchem 
Świętym, ale poprzez ciało. To okazja do poznania 
samego siebie, pokonywania trudności i pomocy in-
nym. 
Proszę podzielić się pierwszymi wrażeniami z poby-
tu w naszej parafii? 
      Wraz z podjęciem posługi w Cieszynie, zostałem 
skierowany jako rezydent do Jasienicy - miejsca, w 
którym mogę zamieszkać. Tu mieszkam na terenie pa-
rafii, sprawuję msze święte i w miarę możliwości będę 
się starał angażować w życie tej parafii. 
Jestem pod dużym wrażeniem. Wieś jest mi bliska 
przez to, bo uważam, że na wsi tętni jeszcze życie. W 
mieście ludzie są anonimowi, praktycznie się nie spo-
tykają. Na wsi anonimowość w większym stopniu jest 
pokonywana. Jeszcze ludzie się spotykają, jeszcze ze 
sobą rozmawiają. Wieś ma moc przyciągania co ob-
serwuję w naszej jasienickiej parafii. 
 Jakie plany ma ksiądz na naszą parafię? 
Plany, to Pan Bóg pokaże co uda mi się zrealizować, 
biorąc pod uwagę wszystkie moje zainteresowania o 
których mówiłem. Coś z czasem może uda się podjąć i 
coś wskrzesić w parafii, może jakąś małą grupę te-
atralną. Mój główny rys zadaniowy to jest ta szkoła. 
Zamieszkanie na parafii pozwala mi doświadczać 
wciąż kontaktu z ludźmi i problemami którymi żyją 
ludzie. 

Dziękuję za rozmowę 
R. Bożko  
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RODZINNE ŚWIĘTO W ROZTROPICACH 
 

W dniu 28.06.2015r. mieszkańcy Roztropic spo-
tkali  się  na zabawie  zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie Sympatyków Roztropic pt. „Dzień Dziecka po-
łączony z zakończeniem roku szkolnego oraz wspólną 
biesiadą śpiewaczą“. Impreza była  realizowana           
i współfinansowana również z zadania publicznego 
UG Jasienica. Wśród wielu zacnych gości, Wójt Ja-
nusz Pierzyna z rodziną  i Pastor Piotr Janik zaszczyci-
li wszystkich swoją obecnością.  
  W zabawie brali udział głównie najmłodsi mieszkań-
cy wraz z rodzicami. Mimo niesprzyjającej pogody 
humory dopisywały. Korzystano z wielu przygotowa-
nych atrakcji, konkursów sportowych i zabawach in-
spirowanych przez nauczycielki Joannę Kening i  Be-
atę Pisarek. Zdolnościami organizacyjnymi  zabłysnę-
ła nasza Sołtys  Barbara Sadlik. Dużym zainteresowa-

niem cieszył się też przygotowany przez roztropicką 
straż pokaz wozu bojowego. Nad bezpieczeństwem 
czuwali dzielni  strażacy pod czujnym okiem  prezesa 
Grzegorza Tłoczka. 

Ostatnią część biesiadną rozpoczęliśmy od zaśpie-
wania hymnu Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic 
autorstwa Pana Karola Gawlika. Później swoje wier-
sze recytowali lokalni poeci.  Do konkursu nadesłali 
swoje prace: Piotruś i Krzyś Hożyk, Julia Kocoń, Da-
wid Piguła, Michał Masarczyk Alina Pisz, Patrycja 
Szarzec, Agnieszka Urbańska-Gubała, Anna Gawlik, 
Teresa Haręża z Zofią Piotrowską. Wszystkie wiersze 
zostały wyróżnione. Spotkanie zakończono tańcami   
w rytmach lokalnego zespołu „ Preludium”. 

  

Szczególnie pragniemy również podziękować naszym sponsorom za różne dary. 
  

• Mleczarnia Roztropice 
• Przedsiębiorstwo Prywatne REX S.J. Roman 

Zając i Czesław Putyra z Bielska Białej 
• Trumpf Mauxion Chocolates sp. z o.o.  z Sko-

czowa 
• SANCO DESING   
• Łakoć Deko Piek Gliwce 

• Coca-Cola  
• Państwo Dorota i Tadeusz Haręża  
• Pani Teresa Biel 
• Tupperware Ewa Szture 
• Sklep Marcin Ryszka z Rudzicy 
• Sklep mięsny Państwa Otyli i Krzysztofa      

PILARZ z Rudzicy
Wszystko to nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania i wsparcia wielu ludzi - 
członków Stowarzyszenia, społeczności Roztropic oraz całej rzeszy  przyjaciół, za co serdecz-
nie dziękuje  

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Sowa 
 

PODZIĘKOWANIE 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 19 w Rudzicy  

składa serdeczne podziękowania 

Radzie Nadzorczej i Zarządowi Banku Spółdzielczego w Jasienicy 

za udzielenie pomocy finansowej. 
Sekretarz Jan Ryszka 
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SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA MATKI 
W czwartek 28 maja, w Sali GOK w Urzędzie Gminy 
Jasienica odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Matki” 
zorganizowane przez Gminną Radę Kobiet Gminy Ja-
sienica. W spotkaniu uczestniczyły delegatki z 14 Kół 
Gospodyń Wiejskich działających w gminie. Najważ-
niejszym wydarzeniem spotkania było przyznanie 
„Orderów Serca Matkom Wsi”.  Jest to najwyższe od-
znaczenie KGW  i organizacji rolniczych, by choć 
symbolicznie zadośćuczynić wiejskim kobietom za ich 
trud rodzinny i pracę społeczną. 
Orderem Serca Matkom Wsi zostały odznaczone: 
Weronika Świńczyk - KGW Bielowicko,  
Strzelec Maria - KGW Grodziec, 
Urszula Zender - KGW Jasienica, 
Urszula Krywult - KGW Landek, 
Krystyna Łukasz - KGW Landek, 
Maria Janik - KGW Landek, 
Józefa Hofman - KGW Mazańcowice,  
Władysława Sacher - KGW Mazańcowice, 
Teresa Paszek - KGW Mazańcowice, 
Jadwiga Kopoczek - KGW Międzyrzecze D, 
Helena Gola - KGW Międzyrzecze D, 

Maria Iskrzyska - KGW Międzyrzecze D, 
Iwona Francuz - KGW Międzyrzecze D, 
Helena Janota - KGW Rudzica,  
Urszula Korzeniowska - KGW Rudzica, 
Irena Siąkała - KGW Rudzica, 
Bernadeta Szczyrbowska - KGW Rudzica, 
Irena Szkolny - KGW Rudzica, 
Anna Wawrzeczko - KGW Rudzica, 
Jolanta Węglorz - KGW Roztropice, 
Gerta Huta - KGW Roztropice, 
Maria Feruga - KGW Świętoszówka, 
Marianna Krząszcz - KGW Świętoszówka, 
Marta Feruga - KGW Wieszczęta,  
Marta Jankowska - KGW Wieszczęta. 
Ordery wręczyli: wiceprezes Rejonowego Związku 

Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Jadwiga Gęba-

la, Wójt Gminy Janusz Pierzyna oraz Przewodniczący 

Rady Gminy Jan Batelt. 

Sympatyczne spotkanie umilał występ kapeli „Dudo-
ski”. 

ZP

UDANE STARTY BADMINTONISTÓW KS SET MAZAŃCOWICE 
Bardzo pracowity majowy weekend mieli za-

wodnicy KS SET Mazańcowice. Po sobotnich zma-
ganiach na "swoim terenie", w niedzielę rywalizacja 
przeniosła się do Pszczyny. Najpierw rozgrywany 
był ostatni z cyklu turniej Grand Prix. Drugie miej-
sce zajęli: Michał Szczypka (U-11) i Ola Paluch (U-
16). Na najniższym stopniu podium stanęli: Kuba 
Śliwka (U-9), Julia Piwowar (U-11). Kuba Bąk (U-
11) i Staszek Olearczyk (U-16) zajęli 5 miejsce.  
Po tym turnieju rozegrane zostały Mistrzostwa Ślą-
ska w kategorii młodzika młodszego, młodzika i eli-
ty. Do rywalizacji przystąpiło ponad 70-ciu zawod-

ników z całego Śląska. W młodzikach młodszych 
Kuba Waloszek zajął 4 miejsce w grze pojedynczej. 
W młodzikach Staszek Olearczyk w parze z Janem 
Lewandowskim z Częstochowy uplasowali się na 4 
miejscu. Ponadto Staszek indywidualnie był 9, po-
dobnie jak Ola Paluch. W tym samym turnieju, ale 
w kategorii elita, udział wzięli Dawid Fraś i Mateusz 
Matuszczak, jednak zakończyli rywalizację na 
pierwszych pojedynkach.  
 

www.jasienica.pl 
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MAJÓWKA W IŁOWNICY 
Sobota 16.05.2015 była dla większości Polaków dniem wol-

nym od pracy. Jednak w malutkiej szkółce, w Iłownicy od rana sły-
chać gwar i poruszenie. Czy to jawa czy sen?  Nauczycielska brać 
postanowiła wesprzeć młode uczniowskie talenty i wraz z Radą 
Rodziców zorganizować coroczny piknik rodzinny. Już od wielu 
tygodni pełni poświęceń, kosztem własnych rodzin i czasu wolne-
go, pedagodzy i rodzice wspinając się na wyżyny własnych możli-
wości przygotowywali świetną imprezę. Całość rodzinnej zabawy 
rozpoczynała się o godzinie 1000 , ale ci, którzy chcieli się pochwa-
lić swoimi umiejętnościami, musieli pojawić się w szkole dwie go-
dziny wcześniej. Wdziewanie strojów śląskich, próby kółek: regio-
nalnego i muzycznego, ostatnie szlify występów przed rodzicami. 

 I oto jest.  Upragniona godzina dziesiąta !!! Chwila rozpoczę-
cia majówki. Wodzirej Sebastian Chmiel z uśmiechem rozpoczyna 
imprezę. Wita wszystkich zgromadzonych: Rodziców, uczniów, 
nauczycieli, pracowników obsługi, a nade wszystko Dyrektor mgr 
Ewę Sowę i Przewodniczącą Rady Rodziców Magdale-
nę Sadlik. Wszystko zaczyna gnać własnym, ustalonym z góry 
tempem. Wpierw popisy artystyczne: dzieci klas 1 – 6, przedszko-
laki, zerówkowicze, członkowie kółka regionalnego Szwarne 
Dziecka. Zachwyceni rodzice z wypiekami na twarzach nagradzają 
swe latorośle gromkimi brawami. Mimo głośnego bisowania i 
próśb o jeszcze – niestety napięty program Iłownica Trendy Fe-
styn, nie przewiduje takiej możliwości. Show must go on – przed-
stawienie musi trwać dalej.  

Właśnie na boisku szkolnym rozpoczynają się zmagania 
olimpijskie – konkurencje sportowe w rywalizacji rodzinnej. Pani 
mgr Ewa Sowa niczym mityczna Atena rozpala olimpijski znicz. 
Stacje sprawnościowe, przygotowane przez nauczycieli, zachęca-
ją swoimi urokami. Każdy wybiera, co chce. Do wyboru są:  rzut 
lotką do celu, test znajomości wagi swojego dziecka, konkurs na 
długość obierki z jabłka, rzut piłką tenisową do puszkowej piramid-
ki, bujanie hula – hop, tor przeszkód. Zaliczenie wszystkich tych 
trudności nie było by możliwe nawet dla Rambo. Każdy żak za za-
liczoną stację otrzymuje naklejkę, dorosły dwie. Dzieciak sam mo-
że zdecydować, ile razy powtórzy wyznaczone zadanie. Wszyscy 
bawią się świetnie. Starzyki skaczą przez przeszkody, przedostają 
się przez tunele. Dziecka dopingują swoich rodziców do lepszych 
wyników. Wraz z upływem czasu emocje rosną lawinowo.  Dzieje  
się dużo i rozmaicie. Jednocześnie ze sportowymi zmaganiami, 
wodzirej Sebastian prowadzi konkursy z cyklu „szkiełko i oko”. 
Jedną z licznych atrakcji festynu jest licytacja smartfona ufundo-
wanego przez darczyńców. 

 Godzina trzynasta. Aukcja, na którą wszyscy czekają, rozpo-
czyna się. Uzyskane w ten sposób fundusze zasilą konto Rady 
Rodziców. Kiedy opada bitewny kurz, a ciśnienie w żyłach nieco 
się uspokaja,  następuje podsumowanie wyników konkurencji 
sportowych. Nauczyciele obsługujący poszczególne punkty żmud-
nie, w pocie czoła podejmują krwawy znój podliczając wyniki, resz-
ta frywolnie i lekko – świetnie się bawi.  Rozpromienione dzieci 
śmigają, co sił w maleńkich nóżkach na upragnione dmuchańce. 
Każdy korzysta do woli - ile dusza zapragnie. Zjeżdżalnie, trampo-
liny …. Cuda, cudeńka.  

Oczywiście realizatorzy tejże imprezy zadbali również nie tyl-
ko o nasze dusze, ale i o ciała. Pop corn, kolorowa wata cukrowa , 

ciasta domowej roboty, kiełbaski z grilla lub kaszanka, frytki, róż-
norakie napoje ciepłe i zimne – tutaj nawet najwybredniejsze pod-
niebienie smakosza – konesera mogło znaleźć coś dla siebie.  
Około godziny 1430 przychodzi czas , aby oliwnym wieńcem uho-
norować zwycięzców szkolnej, rodzinnej olimpiady.  Przewodni-
cząca Rady Rodziców wraz z Dyrektor placówki ogłaszają wyniki 
konkurencji sportowych oraz wręczają nagrody i dyplomy.  

Po tym miłym akcencie większość uczestników zapewne 
uznała, że impreza dobiegła końca i podążyła do domów. Srogo 
się pomylili. Widząc nadjeżdżający wóz straży pożarnej, zapewne 
większość z nich zadała sobie pytanie : albo zapłonęła szkoła albo 
będą pokazy? W obu tych przypadkach zawsze warto było być na 
miejscu. Szybko powrócili na szkolny plac. Tutaj swoją sprawno-
ścią bojową popisywali się członkowie tutejszego OSP, a kadeci 
Iłownickiej przeciwpożarówki zaprezentowali pokaz strażackiej 
musztry.    Można było poczuć się jak prawdziwy strażak, wejść i 
obejrzeć wóz bojowy od środka, przymierzyć się za kierownicą. 
Prezentacja braci spod czerwonego kura zakończyła się dość mo-
kro. Kiedy to po ugaszeniu kontrolowanego pożaru kupy gałęzi, ku 
uciesze gawiedzi panowie zaczęli polewać się wodą. W między-
czasie można było zobaczyć jeszcze pokazy młodych adeptów 
Kick-boxingu z klubu w Bielsku – Białej. Pełni wrażeń minionym 
dniem, dotrwaliśmy do końca i kiedy wszyscy rozeszli się do do-
mów, organizatorzy zabrali się za sprzątanie pola bitwy.   

Organizacja takiego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez 
wysiłku i wsparcia wielu osób.  

Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie oraz pozyskanie 
sponsorów Radzie Rodziców ZSP w Iłownicy.  

Szczególne wdzięczni jesteśmy także panu Wójtowi Janu-
szowi Pierzynie, za wyrażenie zgody na dofinansowanie imprezy 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz pani Renacie Szczepańskiej za współpracę. Z pozy-
skanych w ten sposób środków ufundowano wspaniałe nagrody w 
konkursie na najaktywniejszą rodzinę pikniku.  

 Za pomoc w organizacji dziękujemy także: strażakom z dru-
żyny młodzieżowej i żakom OSP w Iłownicy, paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Iłownicy, Centrum Stolarki Budowlanej Okna z 
Bielska- Białej oraz wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w or-
ganizacje  pikniku. Dziękujemy! 

M. Krehut- Skoczylas 

PODZIĘKOWANIA DLA SOŁTYSÓW IŁOWNICY I LANDEKA 
W imieniu wszystkich  uczniów i przedszkolaków Dyrektor ZSP w Iłownicy serdecznie dzię-
kuje panom sołtysom:  Iłownicy-  Czesławowi Szkorupie  oraz  Landeka -  Kazimierzowi  
Majcher  za ufundowanie poczęstunku dla każdego dziecka z okazji Dnia Dziecka.  
Bardzo dziękujemy! 

Ewa Sowa Dyrektor ZSP w Iłownicy 
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MAJÓWKA RODZINNA 2015 W ZSP W JASIENICY 

30 maja br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jasienicy odbyła się Majówka Rodzinna. Orga-
nizatorzy zapewnili wiele niespodzianek i atrakcji. 

Rozpoczęliśmy od pokazu mody, w którym 
główną i niepowtarzalną rolę odegrały parasolki 
wykonane specjalnie na tę okazję i zaprezentowane 
przez małych, jasienickich projektantów. Później 
podziwialiśmy umiejętności taneczne naszych 
uczniów w czasie występu Dziecięcego Zespołu 
Tanecznego i Grupy Tańca Nowoczesnego pod 
kierunkiem pani Izabeli Drobisz, działające w ja-
sienickim GOK-u. Następnie wzmacnialiśmy swo-
ją kondycję i czyniliśmy swoje życie bardziej ra-
dosnym podczas ZUMBY, prowadzonej przez 
Kamila z TOP FITNESS w Jasienicy. Równocze-
śnie odbywały się warsztaty plastyczne i modelar-
skie.  Uczniowie zaspokajali swoją ciekawość na 
temat dronów - modeli zdalnie sterowanych -  pod 
czujnym okiem Remigiusza Paczyńskiego. Można 
było oglądać i samemu tworzyć gigantyczne bańki 
mydlane oraz świetnie się bawić na kolorowych, 
dmuchanych zamkach. Mieliśmy także gabinet ma-
lowania twarzy i salonik fryzjerski, z którego 
dziewczynki wychodziły z włosami w kolorach tę-
czy. Odbywały się również gry i zabawy sportowe, 
które, jak co roku, zapewniały wiele pozytywnych 
emocji. Ale to nie wszystko. Wiele uśmiechu i  ra-
dości na naszych twarzach wywołali motocykliści 
JUST RIDERS, którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością. Można było z nimi porozmawiać, zrobić 
zdjęcie, obejrzeć motocykle i przymierzyć kaski. 

Wielką atrakcją był też quiz przygotowany i przeprowa-
dzony przez tych niecodziennych gości. Atrakcji tego dnia 
było wiele, teraz pozostały już tylko wspomnienia. 

Serdeczne podziękowania dla pań Agnieszki Bronow-
skiej – dyrektor GOK-u w Jasienicy i Karoliny Paseckiej 
– przedstawicielki TOP FITNESS z Jasienicy oraz moto-
cyklistów JUST RIDERS za zaangażowanie i pomoc przy 
organizacji tegorocznej imprezy. Szczególne słowa po-
dziękowania dla Rady Rodziców z ZSP w Jasienicy,         
a zwłaszcza przewodniczącego - pana Grzegorza Widur-
skiego.  

Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia bawili się 
razem z nami i zapraszamy  w przyszłym roku! 

Wioletta Machalica 

 

PRZEDSZKOLE W WIESZCZĘTACH NAGRODZONE W AKCJI 
 „SZKOŁA CIEKAWA I BEZPIECZNA - NIE TYLKO NA LEKCJACH” 

18 czerwca 2015 r. odbyło się podsumo-
wanie akcji „Szkoła ciekawa i bezpieczna - 
nie tylko na lekcjach”, prowadzonej w zakre-
sie rządowego programu ograniczenia prze-
stępczości   i aspołecznych zachowań „Ra-
zem Bezpieczniej”, odbyło się w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Podczas konferencji 
wręczono szkołom certyfikaty potwierdzające 
przyznanie tytułu „Bezpieczna i przyjazna 
świetlica szkolna”, wręczono także dyplomy  
i nagrody laureatom konkursów zorganizo-
wanych w ramach kampanii.  

Bardzo jesteśmy dumni z faktu, iż dwo-
je naszych przedszkolaków odebra-
ło nagrodę  z rąk poseł Krystyny Szumilas                        
oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stani-
sława Faber. Przypomnimy, iż Amelka 
Burian została laureatką drugiej nagrody, 
w konkursie plastycznym, w kategorii 

przedszkolnej, a Oliwier Gruszka został laureatem 
trzeciej nagrody w tej samej kategorii. Bardzo dzię-
kujemy Mamie Oliwiera oraz Mamie Amelki za zor-
ganizowanie transportu oraz opiekę podczas gali roz-
dania nagród. 

Katarzyna Karatnik
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Z okazji 80 rocznicy urodzin 

ANNY BIERSKIEJ   
z Roztropic 

życzenia zdrowia,  

szczęścia, pomyślności, 

Błogosławieństwa Bożego 

życzą  

córka, synowie,  

zięć, synowe,  

wnuki i prawnuki 

10 LAT HALI SPORTOWEJ W JASIENICY 

Sport, to jedna z ulubionych form spędzania 
wolnego czasu, przez dzieci i młodzież. Uczy 
odpowiedzialności, wytrwałości, wpaja przeko-
nanie, że sukces musi być wynikiem ciężkiej 
pracy.  
To co przez lata było marzeniem, stało się rze-
czywistością 12 maja 2005 r. Tego dnia ta 
piękna hala sportowa została oddana do użytku 
na potrzeby szkół w Jasienicy oraz społeczności 
lokalnej. W tym roku mija 10 – ta rocznica 
przekazania  hali. Z tej okazji  na naszej spor-
towej uroczystości gościliśmy: przewodniczą-
cego Rady Powiatu bielskiego Jana Borowskie-
go oraz zastępcę Wójta Gminy Jasienica 
Krzysztofa Wieczerzaka.  
 Nasz mały jubileusz uświetniły siatkarki BKS 
Aluprof Bielsko-Biała , seniorki oraz Młoda li-
ga. Zawodniczki, pod okiem trenerów Leszka 
Rusa, Grzegorza Kosatki  i Romana Gila roze-
grały mecz, dostarczając uczniom, nauczycie-
lom i gościom  wielu pozytywnych emocji.  
Dyrekcja Gimnazjum w Jasienicy przypomniała 
najważniejsze  imprezy sportowe i środowi-
skowe, które przez 10 lat  odbywały się w hali:  
- dwukrotnie w 2005 i 2013 miała tu miejsce 
Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku 
Szkolnego, w ostatnim czasie połączona z od-
słonięciem pamiątkowej tablicy olimpijczyka 
szermierza , szablisty Zygmunta Pawlasa , który 
urodził się w naszej miejscowości; 
- turniej  koszykówki drużyn gimnazjalistów    
z zaprzyjaźnionych gmin: Jasienica – Strumień 
– Petrvald; 
- mecz towarzyski siatkówki z udziałem repre-
zentacji kadetek Polski i Brazylii; 
- od 3 lat odbywają się tutaj rozgrywki III ligi 
piłki ręcznej z udziałem ULKS Grom Jasienica, 
klubu działającego przy naszym gimnazjum;  
- rozgrywki i turnieje w ramach „Gimnazjady”  
wszelkich gier zespołowych   na szczeblu gmi-
ny, powiatu, a nawet rejonu; 
- imprezy środowiskowe: szkolne majówki, Dni 
Sportu, koncerty WOSP, gminne Konkursy 
Ekologiczne, Dni bezpieczeństwa i wiele in-
nych  

Przypomniano początki tworzenia w naszej szkole oddziału 
sportowego. Od roku szkolnego 2011/2012 uczniowie po 
spełnieniu niezbędnych wymogów sprawnościowych i zdro-
wotnych mogą rozwijać swoje sportowe pasje w klasie spor-
towej o profilu piłka nożna i piłka siatkowa. Po 4 latach 
funkcjonowania klas sportowych możemy powiedzieć, że 
decyzja o ich utworzeniu była trafna. Nasi sportowcy znani 
są nie tylko w gminie Jasienica, ale i w powiecie bielskim i 
województwie śląskim. W ubiegłym roku w Turnieju Piłkar-
skim Coca – Cola Cup, nasza drużyna chłopców zajęła w fi-
nale wojewódzkim  IV miejsce,  w V Finale Śląskiej Ligi Or-
lika  zajęliśmy miejsce IV, w tym roku również zakwalifiko-
waliśmy się do finału wojewódzkiego i czekamy na ostatecz-
ne rozgrywki . 
W siatkówce chłopców dwa lata z rzędu nasza drużyna zaj-
mowała  II miejsce w finałach powiatu bielskiego. W ubie-
głym roku w  Mistrzostwach Powiatu Bielskiego w siatków-
ce plażowej chłopców, nasza para męska, zdobyła I miejsce , 
w rozgrywkach rejonowych również I miejsce, a na etapie 
województwa śląskiego chłopcy zajęli 9 miejsce. 
Osiągnięcia sportowe uczniów, to zasługa nauczycieli wy-
chowania fizycznego, a w szczególności trenerów piłki noż-
nej Leszka Obracaja i Damiana Zdolskiego oraz trenera piłki 
siatkowej Romana Gila.  
Ogromnie cieszymy się, że udało nam się w tym roku podpi-
sać umowę o współpracy naszego gimnazjum z Klubem BKS 
Aluprof, liczymy, że takie spotkania jak to  dzisiejsze, będą 
miały miejsca częściej.  

 Dorota Pękala 

Z okazji 93 urodzin pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia 
Mamie, Babci i Prababci 

EMILII ZAWADA 
z Mazańcowic. 

Dużo szczęścia, zdrowia,  
pomyślności oraz  

pogody ducha 
życzą 

Dzieci, Wnuki oraz Prawnuki"  
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III RODZINNY RAJD ROWEROWY OSP W IŁOWNICY 

 

W sobotę 6 czerwca 2015r. przy sprzyjającej po-
godzie i w świetnych humorach mieszkańcy naszej 
Gminy i miejscowości sąsiadujących, mieli okazję 
wziąć udział w III Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
OSP Iłownica organizowanym przez  Zarząd OSP w 
Iłownicy. W rajdzie uczestniczyły dzieci, młodzież 
oraz dorośli, łącznie 130 osób. Trasa rajdu przebiegała 
przez malownicze tereny: Iłownicy, Pierśćca, Chybia i 
Zaborza. Strat i meta rajdu miały miejsce przy obiek-
cie OSP w Iłownicy, gdzie organizatorzy przygotowali 
pyszny poczęstunek i możliwość pobiesiadowania 
przy muzyce. 

Polecamy wszystkim, małym i dużym, taką formę 
spędzania wolnego czasu. Wspólna wyprawa wspania-
le integruje rodziny, daje wiele radości dzieciom, do-
rosłym, a przede wszystkim promuje zdrowy styl ży-
cia, bliski naturze i zdrowiu. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w rajdzie i zapraszamy za rok. 

Organizatorzy serdecznie dziękuj ą wszystkim 

którzy przyczynili się do organizacji rajdu, 
a w szczególności: Komendantowi Komisariatu Poli-
cji w Jasienicy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ja-
sienicy, druhom strażakom z OSP Iłownica i OSP Ru-
dzica, Krzysztofowi i Otylii Pilarz z Rudzicy, Firmie 
Auto – Importer z Jasienicy, Kwiaciarni Storczyk z 
Jaworza, Auto – Części Konior z Rudzicy, Firmie 
Starling z Bielska-Białej, F.H.U GILUŚ z Roztropic, 
Firmie StyloweFoto.pl, Firmie Kompostownik.eu, 
ARTONEX s.c., IT BUZERA, WIK-MART Szczypka 
Janusz, „Willa Radosna” w Rudzicy, Firma ZICO, 
Smakosz Chybie, Firma NOW-TERM, Firma „Pol-
Szlif” Rudzica, Sklep Rolniczo-Przemysłowy w Ru-
dzicy, „Fish Max – Pod Borem”   oraz osobom, które 
prowadziły obsługę gastronomiczną: Bożena Kno-
bloch, Krystyna Kieczka, Joanna Żyła i techniczną: 
Stanisław Żyła, Michał Król. 

Organizatorzy 

 

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach   
i pamięci żywych” 

 

Pani Bernadecie  Śliwka   
wyrazy szczerego współczucia 

 z powodu śmierci  

Matki śp.Małgorzaty Greń 
 

składają 
koleżanki z KGW Łazy 

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,  
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

 zawsze będą z nami” 

Pani Helenie Wawrzeczko   
wyrazy szczerego współczucia 

 z powodu śmierci  

Matki śp. Jadwigi Szoblik 
 

składają 
koleżanki z KGW Łazy 

Katarzyna Markowska 
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ROZGRYWKI SZACHOWE 

Międzynarodowe zawody szachowe, stały się już 
wieloletnią tradycją ZSP w Jasienicy. Z każdym ro-
kiem uczniowie naszej szkoły podstawowej doskonalą 
swoją wiedzę szachową i rozwijają umiejętności gry. 

18. czerwca w naszej szkole, odbył się kolejny już, 
Międzynarodowy Turniej Szachowy, w którym oprócz 
uczniów naszej szkoły w Jasienicy, uczestniczyli re-
prezentanci czeskiej SP w Petrvaldzie i SP w Strumie-
niu.  

Dyrektor ZSP w Jasienicy Jolanta Duźniak przywita-
ła gości i rozpoczęła rozgrywki, natomiast opiekun ko-
ła szachowego w tutejszej szkole Marta Kamińska, 
czuwała wraz z pozostałymi opiekunami kół obu 
szkół, nad prawidłowym przebiegiem turnieju, który 
jak zwykle przebiegał w atmosferze pełnej sportowego 
ducha i rywalizacji. 

Do rozgrywek drużynowych szkoły wystawiły po 4. 
zawodników, a naszą szkołę reprezentowali:  
Paulina Kuś, Kacper Jasiński, Michał Fuchs, Mateusz 
Kiwior. Uczniowie ZSP z Jasienicy, tym razem, zajęli 
III miejsce, wyżej uplasowali się uczniowie SP w 
Strumieniu, natomiast pierwsze miejsce należało do SP 
z Petvaldu.  
W rozgrywkach indywidualnych, brało udział ośmioro 
uczniów naszej szkoły. Najwyżej, bo na szóstym miej-
scu, uplasowała się Paulina Kuś. Ta uczennica kończy 
w tym roku szóstą klasę, i w związku z tym, nie będzie 
już niestety nas reprezentować na podobnych turnie-
jach. Dziękujemy za dotychczasowe reprezentowanie 
szkoły podstawowej Paulinie i Kacprowi Jasińskiemu i 

życzymy powodzenia w turniejach szachowych w 
gimnazjum!  
W końcowej klasyfikacji podium zdobyli z SP Petvald: 
1 m. Kijonka Ondrej 
2 m. Tomanec Samuel 
3 m. Vanek Tomas 
Uczestnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy. 
Gorąco gratulujemy wszystkim zwycięzcom, ale rów-
nież, a może przede wszystkim tym, którzy brali udział 
w turnieju po raz pierwszy. Szczególnie zatem 
uczniom naszej szkoły: Katarzynie Kuboszek, Jaku-
bowi Daniel, Jakubowi Mazurek, Krzysztofowi Śpie-
wak. 
Życzymy powodzenia w kolejnych turniejach! 

Marta Kamińska 

„Działaj bezpiecznie,  pomagaj skutecznie” 

 – wspieranie ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku 

 i bezpieczeństwa publicznego  
       Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica opracowało projekt: „Działaj bez-
piecznie, pomagaj skutecznie”. Projekt jest dofinansowany przez Gminę Jasienica, w kwocie 3 930  zł  
i  jest  realizowany w okresie od 1.05.2015 r. do 15.11.2015 r. 
Projekt zawiera działania  skierowane do dzieci i młodzieży Gminy Jasienica, ich rodziców  
i opiekunów na imprezie poświęconej bezpieczeństwu i ratownictwu. Uczestnicy projektu  będą uczyć 
się, a także rywalizować między sobą w duchu fair-play podczas różnych konkurencji ratowniczych. 
Do udziału w imprezie chcemy zaprosić służby ratownicze: Pogotowie Ratunkowe, Państwową Straż 
Pożarną, Policję, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotniczą Straż Pożarną, Polski Czer-
wony Krzyż, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które będą szkoliły dzieci i młodzież oraz ich 
rodziców z zakresu ratownictwa.  Organizatorzy przewidują współzawodnictwo uczniów i klas oraz 
wyjazdy tematyczne do organizacji wspierających działania ratownicze na terenie powiatu bielskiego.  
Projekt jest kontynuacją imprezy, która odbyła się w październiku 2014 w Gimnazjum w Jasienicy. 
Projekt „Działaj bezpiecznie, pomagaj skutecznie” ma zachęcić do poznania metod ratownictwa. 
Chcemy, aby dzieci i młodzież  z terenu gminy poznały zasady udzielania pierwszej  pomocy 
oraz mogły szkolić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych służb.  str. 22 
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„Działaj bezpiecznie,  pomagaj skutecznie” 
 
Warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Idea jest bardzo prosta: niesiemy pomoc innemu 
człowiekowi.   
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica, zakłada następujące cele związane z or-
ganizacją przedmiotowego przedsięwzięcia: 
• upowszechnianie zasad bezpieczeństwa  
• popularyzacja zasad ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności 

pośród dzieci,  młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli, rodziców i opiekunów. 
• promocja Gminy Jasienica, jako wspierającej zasady ratownictwa, przykładającej duże znaczenie 

do ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
Bezpieczne zmagania dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz ich rodziców odbędą  się w październiku 
2015 r. w hali sportowej i na obiekcie sportowo rekreacyjnym przy  Gimnazjum w Jasienicy.  

Gorąco zapraszamy do udziału w projekcie. 
Zapewniamy wspaniałą zabawę połączoną z edukacją i wiele atrakcji 

Zarząd Stowarzyszenia 

WOJEWÓDZKI FINAŁ ŚLĄSKIEJ LIGI ORLIKÓW 

13 czerwca bieżącego roku, na Orliku, przy liceum    
w Bieruniu odbył się Wojewódzki Finał Śląskiej Ligi 
Orlików, o Puchar Marszałka Województwa Śląskie-
go. Rozgrywki objęte były patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego. Imprezę organizował Śląski 
Szkolny Związek Sportowy, Starostwo Powiatowe w 
Bieruniu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Powstań-
ców Śląskich w Bieruniu. 
Turniej swoją obecnością zaszczyciła poseł Danuta 
Pietraszewska, poseł Marek Wójcik i inni zacni go-
ście. Oficjalne przywitanie gości było udziałem Ber-
narda Bednorza, Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, zaś 
uroczystego otwarcia turnieju dokonała poseł Danuta 
Pietraszewska. Turniej rozpoczął się podniesieniem 
flagi narodowej przy wykonaniu hymnu państwowe-
go. Dalej, na boisko weszli uczestnicy finału, 20 dru-
żyn z całego województwa w kategoriach SP, gimna-
zjum i szkoły średnie. Następnie odczytano apel olim-
pijski, a zapalenia znicza dokonała Sonia Głomb – 
uczennica bieruńskiego LO oraz mistrzyni śląska i wi-
cemistrzyni Polski w chodzie sportowym młodzików. 
W trakcie zapalania znicza usłyszeć można było hejnał 
Szkolnego Związku Sportowego. Uroczystą formułę 
otwarcia, odczytał Mieczysław Mielcarek – Prezes 
Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego. 
Po uroczystym otwarciu turnieju, zawodnicy rozjecha-
li się na powiatowe Orliki. Chłopcy ze szkół gimna-
zjalnych, swój finał rozgrywali na Orliku przy PZS w 
Bieruniu. Cztery zakwalifikowane do ścisłego finału 
drużyny, rozegrały mecze systemem pucharowym. 
Reprezentacje z Zabrza, Chorzowa, Częstochowy oraz 
Jasienicy. 
Półfinał nr 1: Jasienica - Zabrze 0 - 7 
Półfinał nr 2: Częstochowa - Chorzów 0 - 5 
Mecz o 3 miejsce: Jasienica - Częstochowa 2 - 3 
(bramki: Kocemba, Waleczek) 

Mecz o 1 miejsce: Zabrze - Chorzów 10 - 2 
Klasyfikacja końcowa: 
1. Zabrze 
2. Chorzów 
3. Częstochowa 
4. Jasienica 

Gratulujemy wszystkim chłopakom z naszej drużyny 
(Kamil Waleczek, Szymon Walczak, Maks Pyka, 
Paweł Kenig, Daniel Kocemba, Robert Obracaj, 
Tymek Staśto, Jarek Krzanowski, Tomasz Kręże-
lok) jednocześnie gratulujemy ponownego sukcesu 
trenerom Damianowi Zdolskiemu oraz Leszkowi 
Obracajowi. Ciężko było walczyć z zespołami działa-
jącymi przy klubach Górnika Zabrze, Ruchu Chorzów 
czy Rakowa Częstochowy. W meczu o 3 miejsce nie-
wiele brakło, ale jak to trener powiedział "to dla Was 
chłopaki olbrzymi sukces". Najlepszym zawodnikiem 
turnieju z naszej drużyny został Jarek Krzanowski. 
Pozostaje nam jedynie życzyć w następnych latach 
większej ilości takich sukcesów w imprezach sporto-
wych w powiecie i województwie. 

Piotr Kliber  
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PIKNIK RODZINNY W WIESZCZĘTACH 
 

30 maja 2015 roku, w piękny sobotni dzień, na terenie 
ZSP w Wieszczętach, odbył się piknik rodzinny, któ-
rego inicjatorem była Rada Rodziców. 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonały: Ilona Wa-
lach – Dyrektor Zespołu i Monika Naturska – Prze-
wodnicząca Rady Rodziców. Całość poprowadził Jan 
Chmiel – aktor Teatru Grodzkiego. 
Piknik rodzinny obfitował w liczne, różnorodne i cie-
kawe atrakcje. Były nimi:  
- projekcja filmu dla rodziców i o rodzicach, uczniów 
szkoły  i przedszkola 
- turniej piłki nożnej chłopców, w ramach rywalizacji 
sołectw, pod okiem absolwenta szkoły - Piotra Walasa 
- dogoterapia 
-  pokaz pierwszej pomocy  przedmedycznej zaprezen-
towanej przez Joannitów 
- pokaz strażaków z OSP w Wieszczętach, połączony 
ze zwiedzaniem wozu strażackiego 
- Nordic Walking z Mistrzem Polski – Bartłomiejem 
Skowronem 
- pokaz kosmetyków Mary Key  

- turniej piłki siatkowej, w ramach rywalizacji so-
łectw: dzieci contra rodzice 
- zajęcia z przedstawicielami „Nadleśnictwa Ustroń i 
Bielsko – Biała” 
- zajęcia z aktorami bielskimi 
- malowanie twarzy przez absolwentki szkoły: Wiolet-
tę i Beatę Walas oraz Judytę Pietrzyk 

Dużym powodzeniem cieszyła się rodzinna zaba-
wa w szkołę, z udziałem całych rodzin, czyli lekcje 
języka polskiego, angielskiego oraz „karaoke”,
pod hasłem „Śpiewać każdy może”. 
Podczas trwania imprezy czynne były stoiska: 

- z książkami i maskotkami 
- z pysznym poczęstunkiem, do którego zachęcały 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bielowicku 
- ciastami, słodyczami i napojami 
Piknik rodzinny, zakończyła Dyrektor Zespołu 

wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców, wręczając 
podziękowania dla rodziców i sponsorów oraz dy-
plomy, dla najbardziej aktywnej, kreatywnej i 
uśmiechniętej rodziny. 

Sprzyjająca pogoda, liczne atrakcje, miła atmos-
fera sprawiły, że wszyscy uczestnicy pikniku świetnie 
się bawili. Impreza udała się dzięki pomocy ludzi 
życzliwych i ludzi dobrej woli. 

 
Dyrektor ZSP w Wieszczętach 

wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców  
składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania 
i zorganizowania pikniku rodzinnego. 

Wielkie podziękowania dla instytucji i osób, które 
wzbogaciły i uatrakcyjniły sobotnie spotkanie: 
- Jana Chmiela – za prowadzenie pikniku 
- Stowarzyszenia „Joannici” Oddział Śląsk – za pokaz 
I pomocy 
- OSP Wieszczęta – za pokaz i ochronę na pikniku 
- Nadleśnictwa Bielsko – Biała i Ustroń – za przygo-
towanie stoisk edukacyjnych 
- Dyrektora GOK w Jasienicy – za udostępnienie ław i 
krzeseł 
- Bartłomieja Skowron – za prowadzenie zajęć z Nor-
dic Walking 

- Iwony Kutnik – za przygotowanie stoiska z kosmety-
kami 
- KGW w Bielowicku – za przygotowanie stoisk z po-
trawami 
- Jolanty Pastok-Proszyk - za zajęcia z dogoterapii 
Specjalne podziękowania Dyrektora Zespołu 
dla: 
• Przewodniczącej Rady Rodziców  
• rodziców: Justyny i Jacka Szczypków, Darii i 

Przemysława Pilch, Ludwika Żbel, Iwony Zamar-
skiej, Patrycji Nowotarskiej 

• wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły  
za ogromne zaangażowanie i wysiłek włożony w przy-
gotowanie i organizację imprezy.  

                    Opracowała: 
  Barbara Mikołajczyk 
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Agencja Usług J ęzykowych Polok Krzysztof 
43-384 JAWORZE  ul. Zaciszna 698,   tel. (0-33) 817 -25-68  tel. kom. (0-)602-574-561 

e-mail: sworntran@interia.pl  
Regon: 273609985           NIP: 642-172-49-39 

Nr Konta Bankowego: 37-1050-1344-1000-0004-0323-1731 ING Bank Śląski o/Rybnik  
============================================================ 

Tłumacz przysi ęgły j ęzyka angielskiego 
dr hab. Krzysztof Polok 

zakres usług: 
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów z oraz na język angielski 
- tłumaczenia sądowe 
- tłumaczenia dowolnych dokumentów 
- tłumaczenia specjalistyczne (j. medyczny, j. prawniczy, j. biznesu) 
- indywidualne zajęcia językowe 
Krótkie terminy!  

 
 

ODPADY KOMUNALNE –NOWE ZASADY 

Urząd Gminy Jasienica informuje, że z dniem 1 czerwca 2015r. 
zmianie ulegają obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Nowa wartość za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi odpowiednio:  
a)   dla posesji zamieszkałych na których terenie odpady będą 
 gromadzone i zbierane w sposób selektywny  wynosić 9 zł. od 
osoby;  
b)   dla posesji zamieszkałych na których terenie odpady nie 
będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny wynosić 18 
zł. od osoby.  
  DODATKOWO  
Urząd Gminy Jasienica informuje, że od 1 lipca 2015 r.      w 
ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady:  
- segregowane – bez limitu tj. suche, mokre bez odpadów 
zielonych ,  
- zmieszane – bez limitu tj. suche i mokre razem   bez odpa-
dów zielonych ,  
- popiół – bez limitu /w pojemnikach na odpady 1.10.2015-
30.04.2016/  
- odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgna-
cji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojem-

niku z limitem objętościowym 110/120 litrów w liczbie 1szt. 
na miesiąc  z posesji.  
  Odpady zielone odbierane będą wg. obowiązujących 
harmonogramów w terminach odbioru odpadów mokrych.  
  Nadmiar odpadów zielonych należy poddać procesowi kom-
postowania w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć 
 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   
w Jasienicy.  
Wydzielenie frakcji odpadu zielonego i ustanowienie dla niego 
limitu /1 pojemnik o objętości 110/120 litrów na miesiąc z pose-
sji/  został wprowadzony z uwagi na wysokie opłaty jakie pono-
si Gmina za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospo-
darki Odpadami w Bielsku-Białej (160,00zł/tonę).  
Ponadto podaje się do wiadomości wysokości opłat jakie są 
uiszczane za zagospodarowywanie odpadów na wysypisku 
przez Gminę Jasienica za dostarczone odpady /dotyczy pod-
stawowych frakcji/:  
• segregowane tj. suche, mokre - po 160zł. za tonę.  
• zmieszane tj. suche mokre razem – po 250zł. tonę  
• popiół – 60zł. za tonę  
• odpady zielone – po 160zł. za tonę.     

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: wiązanki okolicznościowe, wieńce i palmy 
pogrzebowe, kwiaty doniczkowe, bukiety ślubne, 

 strojenie aut, kościołów i sal weselnych. 
W sprzedaży wiele  roślin do ogrodu, ziemia i nawozy 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.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  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEKSOLOGIA TWARZY I STÓP 
J e ś l i m a s z  p r o b l e m y z :  
- b e zs e n n o ś c i ą  
- o d p o r n o ś c i ą  
- u k ł a d e m h o r m o n a l n y m 
- z m i e n n o ś c i ą n a s t r o j ó w  
- b ó l a m i  n p .  g ł o w y ,  p l e c ó w ,    
- r w ą  ku l s zo w ą  

Za d zw oń ,  u m ów  s i ę  -  POMOŻEMY 

tel. 501 611 805, 503 085 261 

MOŻESZ TAKŻE ZROBIĆ PREZENT 
 

BIURO RACHUNKOWE 

ELDORO 
ANNA BABICKA 

Tel.: 505 004 281 

www. księgowość-eldoro.pl 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW 

Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 
Usługi : wszystkie przeróbki � gręplowanie 
wełny �czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych  
Kołdry antyalergiczne � z puchu � z pierza � 
do filcowania 

Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 
 

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

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
 
dywanów i wykładzin 
tapicerki meblowej  
i samochodowej 
 

tel. 694 168 920 
www.top-clean.pl 
 

dla mieszkańców Gminy Jasienica 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

BIURO PODRÓŻY „LIDIA” 
Zaprasza 7 dniowy wypoczynek nad Morzem 
Bałtyckim  
  - Niechorze.  
 Termin: 28.08- 03.09. 2015 r.  
Pobyt rehabilitacyjno - wypoczynkowy.  
W cenie: konsultacja z lekarzem i zabiegi 
rehabilitacyjne, przejazd, noclegi, wyżywienie, 
ubezpieczenie NNW.  
Koszt całkowity: 1 100,00 zł/os.  
Zapisy przyjmuje : Lidia Sztwiorok  
tel. 692 405 825 lub 33/8152916  
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„ 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 

  

K W I A C I A R N I A  
W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

 
Oferujemy:  

 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

�  �  � 
E.A. WASZEK 
Jasienica 1072  
ul. Cieszyńska  

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

Wyprzedaż kwiatów balkonowych 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

                   

�  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 
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