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WYRÓŻNIENIE ZA WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Gmina Jasienica została Laurea-
tem, jako jedyna w kategorii Gminy 
wiejskiej Programu „Samorząd, który 
wspiera MŚP”, a wójt Janusz Pierzyna 
otrzymał Honorowy tytuł „Lidera, 
który wspiera MŚP”.  

Wójt Janusz Pierzyna odebrał na-
grodę z rąk prezesa katowickiej RIG 
Tadeusza Donocika, Wojewody Ślą-
skiego Pana Jarosława Wieczorka i 
Kazimierza Karolczaka, członka Za-
rządu Województwa Śląskiego, pod-
czas uroczystej sesji Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego w Gmachu Sejmu 
Śląskiego w Katowicach.  

Nagrodę gmina Jasienica otrzy-
mała podczas VI Europejskiego Kon-
gresu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, jaki odbył się w dniach od 10 
do 12 października w Katowicach. 
Gmina Jasienica otrzymała nagrodę za 
stworzenie małym i średnim przedsię-
biorcom korzystnych warunków dla 
prowadzenia działalności gospodar-
czej, a także za szczególne zasługi we 
wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Po-
przez uchwalenie przez samorząd 
Gminy Jasienica – studium i kierun-
ków zagospodarowania z uwzględ-
nieniem dalszego rozwoju miejsc 
przeznaczonych na rozwój przedsię-
biorczości.  

Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” to przed-
sięwzięcie, które towarzyszy Kongresowi. Jest on skierowany do jed-
nostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiato-
wego i lokalnego, ma za zadanie wyłonić i promować te samorządy, 
które stwarzają dogodne warunki do prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój przedsiębiorstwom 
sektora MŚP. Jak wyjaśniają organizatorzy konkursu, znalezienie się w 
gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku 
Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o 
rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środo-
wisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane 
działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter 
trwały.  

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw poświęco-
ny jest problemom tego najważniejszego sektora polskiej gospodarki. 
Kontynuuje idee spotkań biznesowych sektora MŚP i z czasem stał się 
płaszczyzną debat i dyskusji przedstawicieli sektora MŚP z zarządami 
dużych firm, reprezentantami świata nauki, instytucji otoczenia bizne-
su, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. O możliwo-
ściach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami, dys-
kutują na nim najważniejsze osoby w kraju, osobistości ze świata na-
uki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu 
państw. W ciągu trzech dni, zakończonego w środę 12 października 
Kongresu, odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg 
warsztatów i spotkań. Głównym organizatorem wydarzenia jest Re-
gionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.  

Tegoroczny kongres swoją obecnością zaszczycili Elżbieta Bień-
kowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przed-
siębiorczości i MŚP oraz prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komitetu 
Honorowego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 
2009-2012. Wśród prelegentów nie zabrakło również znanych autory-
tetów i liderów opinii m.in.: Wicepremiera i Ministra Kultury Piotra 
Glińskiego, Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospo-
darczej w Warszawie, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Prezesa Rady Mi-
nistrów w 1991 roku, Jerzego Hausnera, Wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003-2005, 
Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów RP, Ministra 
Gospodarki RP w latach 2012-2015, Janusza Steinhoffa, Przewodni-
czącego Rady KIG oraz RIG w Katowicach, Wiceprezesa Rady Mini-
strów w latach 2000-2001, Ministra Gospodarki w latach 1997-2001, 
Marszałków Województw Śląskiego i Małopolskiego oraz wielu in-
nych ekspertów ze świata biznesu, nauki i polityki.  

Jak Wójt Janusz Pierzyna ocenia to wyróżnienie?: - Bardzo dzię-
kuję zacnej Kapitule za tak prestiżowe wyróżnienie na płaszczyźnie 
województwa śląskiego. Dziękuję mieszkańcom naszej Gminy, bo to 
w ich imieniu było mi dane odebrać wyróżnienie za wspólną pracę, 
którą podejmujemy na rzecz rozwoju następnych pokoleń naszej małej 
Ojczyzny. Stworzenie nowych terenów inwestycyjnych, a co za tym 
idzie nowych miejsc pracy, daje bezpieczeństwo ekonomiczne dla 
mieszkańców i następnych inwestycji publicznych, potrzebnych w na-
szym środowisku. Jeśli będziemy mieli coraz to więcej firm na terenie 
Gminy, to budżet będzie wzrastał i nie będzie potrzeby podwyższania 
podatków, wyjaśnia Wójt Gminy Jasienica.  

www.jasienica.pl 

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. 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 
GRATULACJE 
Chciałbym bardzo ser-
decznie pogratulować 
Prezydentowi Miasta 
Bielsko-Biała z okazji 
wybudowania i otwarcia 
stadionu. Na otwarcie 
prezydent zaprosił oko-
licznych wójtów i bur-
mistrzów w dniu 8. paź-
dziernika. Wtedy też na-
stąpiło poświęcenie tego 

obiektu. Obecny wygląd stadionu i otoczenia daje ob-
raz wielkich zmian jakich dokonano za sprawą tej in-
westycji. Gratuluję determinacji i życzę, by przyczy-
niło się to, do osiągania wyników sportowych na mia-
rę tego obiektu. By wyniki sportowe przynosiły satys-
fakcję nie tylko zawodnikom, temu miastu, ale i całe-
mu regionowi. Gratulacje składam także Radzie Mia-
sta Bielsko-Biała, za działania na rzecz powstania tej 
inwestycji. 
SPOTKANIE Z WICEKURATOREM OŚWIATY 

11. października wójtowie i burmistrzowie, na za-
proszenie wicekuratora śląskiej oświaty, przybyli na 
spotkanie, którego celem było zapoznanie samorzą-
dowców z założeniami i programem reformy oświaty. 
Przedstawiono terminy w których rady gmin i miast 
mają podjąć uchwały,w sprawie likwidacji gimnazjów 
i powołania szkół podstawowych ośmioklasowych. 
Podczas spotkania przedstawiono zawartość ustawy   
w tej sprawie. Była również możliwość zadawania py-
tań. W moim wystąpieniu zwróciłem uwagę na kon-
sultacje i prosiłem o to, aby i pan kurator jak i przed-
stawiciele obecnego rządu podjęli debatę w tym za-
kresie ze stroną samorządową, która tę oświatę rów-
nież finansuje, gdyż jest to zadanie zlecone samorzą-
dom, które powinno być w 100 % sfinansowane, a tak 
nie jest. Dlatego gmina Jasienica i inne gminy w Pol-
sce dopłacają do oświaty znaczne kwoty. Dla przykła-
du gmina Jasienica otrzymuje 20 mln. zł subwencji 
budżetowej, a oświata kosztuje nas 33 mln. zł. W tej 
sytuacji nasza gmina dopłaca rocznie do zadania zle-
conego od 12. do 13. mln. zł.  Zaznaczyłem, że samo-
rządy nie są przeciwne reformie, ale jednocześnie za-
pytałem: Kto te zmiany sfinansuje? W odpowiedzi 
padło stwierdzenie, że pieniądze muszą się znaleźć. 
Wiemy już dzisiaj, że w budżecie państwa nie ma 
więcej środków na oświatę. Wiemy już, że subwencja 
wyrównawcza jest mniejsza i to się przełożyło rów-
nież na prognozę finansową na rok następny. Obecnie 
gminy tworzą projekty budżetów i mamy już z mini-
sterstwa informacje, że możemy liczyć na subwencję, 
która jest o 50 tys. mniejsza niż w roku obecnym,       
a subwencja wyrównawcza jest o prawie 800 tys. zł 
mniejsza. Nie dość, że nie ma wzrostu, to jest obcięcie 
środków. Więc z czego samorządy mają sfinansować 
tę reformę. Na to pan kurator odpowiedział, że obec-
nie pieniędzy nie ma, ale mają być za 2 czy 3 lata. Na 
to powołałem się na ustawę, która stanowi, że samo-
rząd ma do 31. stycznia podjąć uchwałę, to w nawia-
sie należałoby dopisać (...jak dostanie środki finanso-
we...). Bo moim zdaniem jest to uczciwe i logiczne, 
gdyż na każdą uchwałę rada gminy musi mieć zabez-
pieczenie. Nie można bowiem podejmować uchwały, 

która z góry wiemy, nie ma możliwości realizacji.  Na 
dziś samorząd jest pracodawcą i musi zabezpieczyć 
środki finansowe na wypłacenie odpraw zwalnianym 
nauczycielom.  Z tego względu proponowałem prze-
sunięcie tej reformy o rok. Czas ten mógłby być wy-
korzystany przez stronę rządową i samorządową na 
dopracowanie szczegółów. W trosce o następne poko-
lenia należałoby przeprowadzić tak, by młodzież nie 
odczuła żadnych problemów i mogła się kształcić da-
lej, dla dalszego rozwoju Polski. 
EUROPEJSKI KONGRES  
      Od 10. do 12. października odbył się w Katowi-
cach, Europejski Kongres Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, zorganizowany przez Izbę Gospodarczą, 
której prezesem jest Tadeusz Donocik.  
Uczestniczyło w tym wydarzeniu ponad 7 tys. pod-
miotów z różnych części świata. Obecnych było         
5 premierów, komisarz Elżbieta Bieńkowska, b. prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy 
Buzek. Wydarzenie jedno z największych w Europie  
i w tej części kraju. Cieszymy się, że jesteśmy tu na 
Śląsku i że są tacy ludzie, którzy podejmują się orga-
nizacji tak wielkich przedsięwzięć, bo to nas jedno-
czy, to otwiera nowe perspektywy, to daje nam nowe 
możliwości, nową świadomość, a zarazem daje nam 
sposobność prezentacji własnych pomysłów, rozwią-
zań i wyjścia z nimi na zewnątrz. W dniu 11. paź-
dziernika podczas gali wręczenia wyróżnień i uhono-
rowania tych samorządów, które w ostatnim roku po-
zytywnie wpłynęły na rozwój przedsiębiorczości w 
danej gminie. Nasza gmina, jako jedyna w wojewódz-
twie śląskim, również została wyróżniona certyfika-
tem samorządu wspierającego małe i średnie przed-
siębiorstwa. Dane mi było także odebrać tytuł Wójta 
lidera wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa. 
To bardzo ważne wyróżnienie dla naszej gminy,         
a otrzymaliśmy je m.in. za uchwalenie, po pięciu la-
tach, studium o kierunkach zagospodarowania gminy  
i przystąpienia do procedury zmiany planu prze-
strzennego zagospodarowania, który daje jeszcze 
większe możliwości zagospodarowania naszej strefy 
ekonomicznej. 
SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARO-
DOWEJ  
      14. października miałem okazję spotkać się z dy-
rektorami szkół i nauczycielami, którzy w poszcze-
gólnych placówkach wyróżniają się wysokim pozio-
mem edukacji w kształceniu młodego pokolenia. Był 
to czas, kiedy mogłem podziękować im za pracę, re-
alizację zadań oświatowych i wysiłek wychowawczy 
oraz wręczyć niektórym zasłużone nagrody. 
SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE KGW MAZAŃCOWICE 
      15. października siedemdziesięciolecie istnienia ob-
chodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Mazańcowicach. 
Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim Paniom, podej-
mowanych działań na przestrzeni tych dziesięcioleci       
i kontynuacji dzieła założycieli. Za uczestniczenie w 
licznych wydarzeniach na płaszczyźnie sołectwa Mazań-
cowice i gminy Jasienica bardzo dziękuję i mam nadzie-
ję, że dalsza działalność będzie, jak dotychczas, równie 
owocna, wniesie wiele dobra w środowisko, w którym 
działacie oraz przyniesie wam wiele satysfakcji. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
SPOTKANIE W SPRAWIE REWITALIZACJI  
      17. października odbyło się spotkanie w sprawie 
rewitalizacji. Firma, która wygrała postępowanie 
przetargowe, przedstawiła dokument i zarys potencja-
łu i dalszej możliwości rozwoju gminy. Bardzo dzię-
kuję tym, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. 
WYBÓR FIRMY ROKU 
       19. października w Teatrze Polskim w Bielsku-
Białej miało miejsce wielkie wydarzenie - Wybór 
Firmy Roku powiatu bielskiego i powiatu ziemskiego 
. Gospodarzami wydarzenia byli Starosta Bielski An-
drzej Płonka i Prezydent Bielska-Białej Jacek Kry-
wult. Dla powiatu  ziemskiego firmą roku została 
Firma "PAGED MEBLE SA" z Jasienicy. Serdecznie 
gratuluję tego wyróżnienia i cieszę się, że taka firma z 
tradycjami, która już trzeci wiek realizuje swoją misję 
na tym terenie.  Natomiast dla powiatu miejskiego i 
ziemskiego firmą roku została WALCOWNIA z Cze-
chowic-Dziedzic. Również serdecznie gratuluję tego 
wyróżnienia i życzę dobrych wyników w przyszłości. 
GALA CARITASU  
       21. października w Ośrodku Kultury w Kętach 
odbyła się gala CARITASU. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa ordynariu-
sza Romana Pindla, sprawowaną w kęckim sanktu-
arium. Nominację gminy Jasienica otrzymał pan Ru-
dolf Budny z Rudzicy. Podczas tej gali został wyróż-
niony statuetką Dzbana św. Jana Kantego. Z tego się 
bardzo cieszymy, że na terenie gminy Jasienica mamy 
takie osoby, które przez tyle lat były i są wrażliwe na 
potrzeby innych ludzi i organizacji, i są w stanie po-
dzielić się tym co mają. Nie dla rozgłosu, nie dla sła-
wy, ale z radości serca. Dlatego serdecznie dziękuję 
Panu Rudolfowi i jego małżonce za działania wspiera-
jące potrzebujących i życzę dalszego rozwoju firmy. 
SPOTKANIE RADY SPOŁECZNEJ SGZOZ 
    Odbyło się 21. X br. Dyskutowano na temat dalsze-
go rozwoju służby zdrowia na terenie gminy Jasieni-
ca. Aktualnie przygotowujemy się do budowy wejścia 
dla osób niepełnosprawnych z wjazdem dla wózków 
inwalidzkich, w ośrodku zdrowia w Jasienicy. Rów-
nież chcemy przebudować wejście dla zespołu, który 
w okresie nocnym i świątecznym, będzie mógł przyj-
mować pacjentów w Jasienicy, bez potrzeby wyjaz-
dów do Bielska. Chcemy, żeby dyżurował tu personel 
medyczny z lekarzami oddelegowanymi z pogotowia. 
W tym celu musi być przygotowany gabinet do noc-
nego przyjmowania pacjentów. Należy go wydzielić z 
części ośrodka zdrowia. Wymaga to środków finan-
sowych w granicy 100. tys. zł. Zależy nam na tym, by 
wyjść z szerszą ofertą naprzeciw potrzebom społecz-
nym i służyć ludziom. 
ĆWICZENIA OSP 
       Dwanaście jednostek OSP gminy Jasienica, wzię-
ło udział w ćwiczeniach, które miały na celu podnie-
sienie sprawności druhów w 6-cio osobowych sek-
cjach. Sekcja musiała zmierzyć się z różnymi proble-
mami w czterech miejscach gminy. Zadania dotyczy-
ły: - Potrącenia pieszego, udzielenie mu pierwszej 
pomocy, wstępne rozpoznanie urazów, zabezpieczenie 
samochodu.  - Symulacja wypadku samochodowego, 

gdzie zderzyły się dwa samochody i byli poszkodo-
wani. W tym ćwiczeniu należało wydobyć z samo-
chodu osobę poszkodowaną, udzielić jej pomocy, 
przywrócić akcję serca, zabezpieczyć samochody, 
ugasić płomienie. 
- Na prochowni w grę wchodziło wejście do zadymio-
nego pomieszczenia. - Na placu kierowcy trenowali 
różne manewry jakie mogą wystąpić w komunikacji 
przy włączonej sygnalizacji, gdzie o punktacji decy-
dowały drobiazgi. 
- Na strefie było zadanie zbudowania linii czerpania 
wody i zbudowania linii gaśniczej kilku sekcji samo-
chodów do przepompowania wody ze zbiornika, który 
dzisiaj mamy na strefie. Ćwiczenia trwały od godz. 
900 0do 1400. Chcę bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Osobom        
z Państwowej Straży Pożarnej jak również druhom, 
którzy poświęcili cały dzień. Jestem pełen podziwu do 
profesjonalizmu, do podejścia i wyszkolenia druhów 
na terenie gminy Jasienica. Jeżeli zajdzie taka potrze-
ba, ludzie ci są w stanie pomóc w każdej sytuacji, z 
wielkim zaangażowaniem i wielką wiedzą. Dziękuję 
również komendantowi gminnemu panu kapitanowi 
Marekwicy, odpowiedzialnemu za koordynację i prze-
prowadzenie tych ćwiczeń. 
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
      W Rudzicy 27. października już kolejny raz spo-
tykają się: młodzież, nauczyciele i emeryci obu pla-
cówek wychowawczych, by świętować imię św. Jana 
Pawła II. Była to okazja do porozmawiania o życiu 
wielkiego Polaka i przypomnienia ciekawostek o tym 
świętym. Wysłuchać ludzi, którym dane było spotkać 
się z Nim osobiście. W tym roku ks. dr Franciszek 
Ślusarczyk przedstawił swoje spotkania z Janem 
Pawłem II i związane z tym refleksje i fascynacje tą 
postacią. Przekaz wzbudził bardzo wielkie zaintere-
sowanie słuchaczy. 
POSIADY GWAROWE 
       Również 27. października odbyły się pierwsze 
Posiady Gwarowe w ramach realizacji  projektu  
„Bajtel i starzik rzondzom po naszymu - gwarowe 
spotkania pokoleń",  gdzie Stowarzyszenie Promocji 
Szkoły i Rozwoju Gminy Jasienica otrzymało grant 
gminy Jasienica. Spotkanie bardzo ciekawe, pozytyw-
nie odbierane przez społeczeństwo. Prezentacja utwo-
rów, wierszy i monologów zaprezentowanych przez 
dzieci i młodzież oraz seniorów z zespołu Jasieni-
czanka. Cieszy to, że młodzi ludzie uczą się tej gwary, 
chcą poznawać  i kultywować tradycje swoich przod-
ków. Dlatego dziękuję nauczycielom, dziękuję 
wszystkim starszym i młodszym ludziom, którzy 
wchodzą w tę tematykę i starają się przekazywać te 
perełki naszej dawnej kultury i tradycji młodszemu 
pokoleniu. Daje to satysfakcję, że gwara Śląska Cie-
szyńskiego i miejscowe tradycje nie zanikają i sięgają 
po nie coraz młodsze roczniki. Jeżeli mieszkańcy na-
szego regionu znają gwarę, posiadają strój regionalny, 
to niezależnie od tego gdzie się urodzili, a wybrali so-
bie to miejsce i tu zamieszkali, to pokolenia, które 
przyjdą po nich, będą stela.  
 str. 5 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
To już zaczyna być doceniane i myślę, że w przyszło-
ści mieszkańcy naszego regionu, na ważniejsze uro-
czystości państwowe, gminne czy kościelne, będą 
przychodzili w strojach regionalnych. Takie mam ma-
rzenia. Nie wiem czy to możliwe, ale warto podjąć 
próbę zachęcenia miejscowego społeczeństwa, aby lu-
dzie wrócili do gwary, do korzeni, do tego czym ta 
ziemia jest silna i bogata. Jadąc na zachód Europy wi-
dzimy prezentację różnych regionów poprzez stroje. 
Tak jest np. w Austrii - Tyrolu, czy Bawarii i innych  
regionach, gdzie miejscowa kultura i tradycja są pre-
zentowane. My przecież nie jesteśmy gorsi, ani uboż-
si. Mamy co zaprezentować i pokazać nasze tradycje, 
świadczące o wiekowych korzeniach naszej kultury. 
Taka postawa zapewne przyczyniłaby się do tego, że 
nasz region byłby bardziej doceniany i rozpoznawalny 
na zewnątrz. Tego sobie i państwu szczerze życzę. 
DONIOSŁE JUBILEUSZE 
       28. października w sali Urzędu Gminy Jasienica, 
miało miejsce bardzo miłe spotkanie z parami, które 
obchodziły jubileusze pożycia małżeńskiego. Uhono-
rowane zostały przez Prezydenta RP 32. pary małżeń-
skie z naszej gminy. Z wielką satysfakcją, w imieniu 
prezydenta, wręczyłem przyznane odznaczenia Za-
cnym Jubilatom. Spotkaliśmy się również z dwuna-
stoma parami, które świętowały 60-lecie pożycia mał-
żeńskiego, a wśród nich były pary, które miały 61, 65  
i 66 lat pożycia małżeńskiego. Bardzo serdecznie gra-
tuluję Wszystkim Jubilatom, daru długoletniego poży-
cia małżeńskiego. Wyrażam słowa szacunku, życzę 
dużo zdrowia i otwartego serca, by przykład i dobro, 
które czynią przelewało się na następne pokolenia. 
 

NAGRODA KSIĘDZA JÓZEFA LONDZINA 
   3. listopada Starosta bielski ogłosił dniem wręczenia 
nagrody im. ks. prałata Józefa Londzina. Z gminy Ja-
sienica nominowany do tej nagrody był Pan Michał 
Bożek, dzisiejszy właściciel grodzieckiego zamku, 
który odrestaurował ten obiekt i udostępnił go zwie-
dzającym. Zgromadził kilka tysięcy eksponatów, które 
dzisiaj wyglądają fascynująco. Zgromadzone zabyt-
kowe przedmioty są świadectwem wysokiej kultury 
narodu polskiego na przestrzeni wieków.  
Staraniem obecnego właściciela, zmienia się ciągle 
otoczenie zamku i przyległego terenu. 
Gratuluję tej pasji, dziękuję za dbałość o nasze dzie-
dzictwo narodowe i życzę, żeby jeszcze przez wiele lat 
Pan Michał był tak zdeterminowany i oddany temu 
miejscu  i pasji, którą tak pięknie realizuje.   
MSZA ŚWIĘTA PRZY KAPLICY ŚWIĘTEGO 
WENDELINA 
       W Rudzicy przed kaplicą św. Wendelina, w dniu 
3. listopada sprawowana była Msza św. w asyście my-
śliwych pięciu kół łowieckich, aby tam podziękować 
Stwórcy za dar łowiectwa, za osobiste intencje myśli-
wych, którzy o świcie przybyli na to miejsce. Bardzo 
serdecznie dziękuję dziekanowi ks. Janowi Gustyno-
wi, który przez szereg lat sprawuje tam Eucharystię. 
Dziękuję wszystkim kołom łowieckim, które realizują 
swoje zadania na płaszczyźnie gminy Jasienica oraz 
powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Dlatego życzę że-
by Bór darzył tym, którzy wykonują zadania łowieckie 
w naszym regionie. 

Dziękuję za relacje 
Notował R. Bożko 

 

KOLEJNA DOTACJA NA DROGĘ 
Kolejną dotację, tym razem na remont drogi, pozyskał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ta tzw. promesa pozwoli sfinansować modernizację ulicy Granicznej w 
Międzyrzeczu Dolnym.  

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna wyjaśnia, że zabiegał o naprawę tej drogi z krajowych funduszy na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ul. Graniczna w Międzyrzeczu Dolnym została bowiem uszkodzona 
podczas powodzi, jaka przetoczyła się w tym rejonie w czerwcu 2013 r. Promesa została przyznana na 266 tys. 
zł, nie więcej jednak niż 80 proc. wartości projektu. Pozwala uruchomić procedurę wyłaniania wykonawcy, pie-
niądze wpłyną do gminnej kasy po wypełnieniu warunków projektu.  

Remont obejmie odcinek o długości ok. pół kilometra od mostu na południe wzdłuż koryta rzeki. Zakres ro-
bót przewiduje rozebranie starej nawierzchni, wyrównanie nierówności, ułożenie warstw wiążących i ścieral-
nych, a także utwardzenie poboczy, montaż studni kanalizacji deszczowej i wykonanie przepustu pod drogą, a 
także umocnienie istniejącego rowu korytkami ściekowymi. Prace i rozliczenie finansowe projektu muszą się 
zakończyć do końca roku. Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, dzięki przyznaniu promesy, można pieniądze – 
wcześniej zaplanowane na przebudowę tej ulicy – przeznaczyć teraz na remont innej drogi. Rada Sołecka Mię-
dzyrzecza Dolnego uznała, że jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona naprawa ul. Na Węgrach.  

To kolejna dotacja, jaką w ostatnich latach na remonty dróg i infrastruktury drogowej otrzymała Gmina Ja-
sienica. – Zabiegamy o pozyskanie dodatkowych funduszy na naprawy, remonty i modernizacje naszych dróg, 
aby stale poprawiać ich stan techniczny. Dzięki dotacjom możemy przeprowadzać więcej takich inwestycji w 
całej gminie Jasienica – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. Dzięki pozyskanym w ten sposób pieniądzom, można 
było w tym roku przebudować most na Jasionce przy ul. Szkolnej w Jasienicy (dotacja w wysokości 420 tys. zł, 
prace zakończą się w najbliższych tygodniach), a w ubiegłym – ul. Widok w Rudzicy i ul. Wiejską w Jasienicy 
(dotacja – 640 tys. zł).  

www.jasienica.pl 
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RUDZICZANIN DOCENIONY PRZEZ CARITAS 

Mieszkaniec Rudzicy Rudolf Budny otrzy-
mał prestiżową nagrodę Caritas za poświęcenie 
się pracy charytatywnej.  

W piątek 21 października w Kętach odbyła 
się uroczysta gala wręczenia nagród Caritas 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Dzban Św. Jana 
Kantego”. Nagrodę w kategorii „darczyńca” 
Rudolf Budny otrzymał podczas uroczystej gali 
w Domu Kultury w Kętach. Glinianą figurkę, 
odwołującą się do legendy o świętym Janie 
Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc 
pewnej dziewczynie, Rudolf Budny odebrał 
m.in. z rąk biskupa Romana Pindla, ordynariu-
sza diecezji bielsko-żywieckiej, oraz dyrektora 
diecezjalnej Caritas ks. Roberta Kasprowskie-
go, jako działacz charytatywny oraz przedsię-
biorca, od lat zaangażowany w działania spo-
łeczne. Kandydaturę pana Rudolfa do nagrody 
Dzbana Św. Jana Kantego została zgłoszona na 
wniosek Gminy Jasienica.  

Rudolf Budny ma 67 lat, pochodzi z Rudzicy 
w gminie Jasienica, z którą związany jest całe 
życie, od 1981 r. prowadzi tutaj firmę „Pol-
szlif”. Działalność charytatywną rozpoczął od 
zasiadania przez siedem lat w komitecie rodzi-
cielskim w rudzickiej szkole,       w czasie, gdy 
chodziły do niej jego dzieci. Wspierał finanso-
wo wiele akcji, organizował też zbiórki na 
rzecz osób potrzebujących, przede wszystkim 
dzieci. W pełni swoją potrzebę pomagania in-
nym ujawnił w 1990 r., gdy wraz z kilkoma in-
nymi osobami założył w Rudzicy Towarzystwo 
Pomocy Potrzebującym, obejmując stanowisko 
wiceprezesa     i będąc tam jednym z głównych 
sponsorów. Członkowie Stowarzyszenia poma-
gali przede wszystkim tym rodzinom i osobom, 
które     z powodów formalnych nie mogły li-
czyć na wsparcie systemowe pomocy społecz-
nej,      a jednocześnie były w rzeczywistej po-
trzebie. Wielokrotnie interweniował w sprawie 
osób starszych, zaniedbywanych przez rodzinę. 
Współorganizował, także poprzez współfinan-
sowanie, doroczne bale charytatywne, które 
umożliwiały zebranie pieniędzy na działalność 
i pomoc potrzebującym.  

Od kilku lat wspiera finansowo „Pola Na-
dziei”, akcję bielskiego Salwatoriańskiego 
Stowarzyszenia Hospicyjnego. Społecznicy z 
Rudzicy i z gminy Jasienica podkreślają, że nie 
zdarzyło się, aby odmówił prośbie o udostęp-
nienie samochodu do przewozu darów. Swoją 
pomoc udziela również instytucjom    i organi-

zacjom pozarządowym, gdy zwracają się do niego          z prośbą o 
wsparcie ważnego społecznie celu. Dotyczy to m.in. szkół, przed-
szkoli, jednostek straży pożarnej, co warte podkreślenia nie tylko z 
Rudzicy i sąsiednich miejscowości, ale także rejonu Pszczyny i 
Czechowic-Dziedzic.  

Otrzymał odznaczenia, nagrody i podziękowania za pomoc m.in. 
w akcjach honorowego krwiodawstwa, Order Uśmiechu, od 
Związku Emerytów i Rencistów, Straży Pożarnej. Od trzech lat 
kieruje współzałożonym przez siebie Klubem Sportowym Rudzica, 
w którym trenuje ok. 130 dzieci. Od początku przyjął w klubie za-
sadę, że może tu trenować każde dziecko, nie pobiera się od nich 
także żadnych opłat. Nawet w tej typowo sportowej działalności 
zawsze dostrzeże pole do udzielenia pomocy potrzebującym. Dla 
małych zawodników organizuje przyjęcia mikołajkowe, na które 
zaprasza ich razem z rodzeństwem,        z własnej kieszeni wspiera 
najmniej zamożnych sportowców, kupując im akcesoria sportowe. 
Rudolf Budny przyznaje, że do pomocy, zwłaszcza dzieciom, w 
dużej mierze motywuje go radość, jaką widzi na twarzach obdaro-
wanych.  

Oprócz tego w dalszym ciągu wspiera potrzebujących – finan-
sowo i poprzez pomoc materialną. Cieszy się taką renomą, że gdy 
współorganizuje jakieś przedsięwzięcie charytatywne, to nikt nie 
odmawia udziału – czy to finansowego, czy angażując swój czas w 
przygotowanie. Co również istotne, osoby, które często z nim 
współpracują podkreślają, że o wielu aktach udzielenia pomocy nie 
wie nikt, poza samym obdarowanym.  

Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że komuś pomógł. Znajo-
mi zgodnie też przyznają, że przez całe lata angażował się w orga-
nizowanie pomocy kosztem życia osobistego. Ogromne wsparcie 
otrzymuje od żony, która daje mu siłę, by iść dalej. Bez pomocy 
najbliższych, a zwłaszcza małżonki, nie byłoby to możliwe. Sam 
Rudolf Budny wskazuje, że w tym wypadku chodzi przede 
wszystkim o czas, który poświęcał na działalność dla innych. Mi-
mo tego, wraz z żoną wychowali czwórkę dorosłych już dzieci.  

www.jasienica.pl 

PRZEJAZD PRZEZ MOST GOTOWY 
Można już przejeżdżać przez most na Jasionce w ciągu ul. Szkolnej w Jasienicy. W środę 2 listopada zostały 
odebrane roboty na inwestycji nowego mostu w ciągu drogi gminnej.  

– Nowy most znacznie ułatwi dojazd i dojście do tej części Jasienicy. Jest znacznie szerszy i bardziej wy-
trzymały od poprzednika – wyjaśnia wójt gminy Janusz Pierzyna. Przypomnijmy, w kwietniu wójt pozyskał do-
tację na budowę mostu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi. 
Przyznana kwota w wysokości 420 tys. zł pozwoliła w 80 proc. pokryć rzeczywiste koszty rozbiórki starej i bu-
dowę nowej konstrukcji. Nowy most zastąpił starą, wąską kładkę o małej nośności, przeznaczonej właściwie 
tylko dla pieszych i niewielkich aut.  

www.jasienica.pl 
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MEDALE ZA WSPÓLNE ŻYCIE 
Czterdzieści cztery pary małżeńskie     

z terenu gminy Jasienica otrzymało w piątek 
28 października gratulacje za długoletnie po-
życie małżeńskie.  
– Zawsze czekam na ten dzień w roku, kiedy 
spotykam się z małżeństwami, które przeżyły 
ze sobą wiele lat. Wiemy, jak trudne to zada-
nie, tym większa radość, bo pokazujecie, że 
to jednak możliwe – mówił wójt gminy Ja-
sienica Janusz Pierzyna. Podziękował mał-
żonkom, że przez kilka dziesięcioleci walnie 
przyczyniali się do rozwoju swoich sołectw, 
całej gminy Jasienica i regionu. Przypomniał, 
że przyszło im pracować w ciężkich czasach, 
w których wszystkiego brakowało, a jednak 
potrafili wspólnym wysiłkiem budować ga-
zociągi, szkoły, strażnice, przychodnie zdro-
wia i inne budynki użyteczności publicznej. 
Dzięki temu kolejne pokolenia miały lepszy 
start. – Sporo dołożyliście do naszego 
wspólnego dorobku. Ja najbardziej cenię to 
wasze świadectwo trwałości rodziny i wy-
chowania następnych pokoleń – mówił wójt. 
Poprosił też, aby pamiętali, że ich rola jesz-
cze się nie skończyła, że powinni wnukom 
przekazywać tradycje przodków. – Jeszcze 
pamiętacie, kto jest na starych zdjęciach. Za-
pisujcie to, aby zostało trwałe świadectwo 
naszej ziemi – mówił Janusz Pierzyna.  
Na uroczystość zaproszono 44 pary małżeń-
skie, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 
lat, wśród nich 14 ma za sobą przynajmniej 
60-letni staż małżeński, a jedna nawet 66-
letni. Spośród nich 32 odebrało Medal za 
długoletnie pożycie małżeńskie, przyznany 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja 
Dudę. Wręczył je wójt Janusz Pierzyna        
w towarzystwie przewodniczącego Rady 
Gminy Jasienica Jana Batelta. Jubilatom 
wręczono też kwiaty, była również okazja do 
porozmawiania przy kawie i ciastku oraz 
muzyce Zespołu Regionalnego „Dudoski”.  
PARY MAŁŻEŃSKIE Z MEDALAMI ob-
chodzące 50-lecie małżeństwa:  
Anna i Władysław Berkowie z Rudzicy,  
Helena i Józef Budziochowie z Jasienicy,  
Gertruda i Paweł Cholewikowie z Bierów,  

Jadwiga i Gustaw Czakonowie z Iłownicy,  
Helena i Wincenty Farugowie z Łazów,  
Józefa i Roman Gardasowie z Mazańcowic,  
Aniela i Andrzej Goły z Roztropic,  
Krystyna i Henryk Hawełkowie z Jasienicy,  
Teresa i Wiktor Hupertowie z Łazów,  
Emilia i Karol Jaworscy z Grodźca,  
Rozalia i Józef Jękalowie z Roztropic,  
Jadwiga i Michał Kosiorowie z Mazańcowic,  
Maria i Bronisław Królowie z Roztropic,  
Greta i Emil Kuklowie z Łazów,  
Janina i Józef Kulpowie z Międzyrzecza Górnego,  
Elżbieta i Michał Leszczyńscy z Międzyrzecza Górnego,  
Teresa i Marian Międzybrodzcy z Grodźca,  
Bronisława i Jan Mydlarzowie z Rudzicy,  
Janina i Marian Padlewscy z Roztropic,  
Jadwiga i Karol Parzykowie z Jasienicy,  
Anna i Jan Pilchowie z Grodźca,  
Janina i Adolf Pilchowie z Świętoszówki,  
Anna i Ludwik Pisarkowie z Iłownicy,  
Małgorzata i Władysław Raszkowie z Roztropic,  
Helena i Otton Siąkałowie z Rudzicy,  
Bronisława i Józef Sosna z Rudzicy, 
 Genowefa i Zdzisław Sukiennikowie z Mazańcowic,  
Krystyna i Józef Szymalowie z Bierów,  
Marta i Karol Włosokowie z Międzyrzecza Górnego,  
Wanda i Jan Zmełtowie z Międzyrzecza Górnego.  
PARY MAŁŻEŃSKIE Z MEDALAMI obchodzące 60-lecie 
małżeństwa:  
Maria i Ludwik Gańczarczykowie z Łazów  
oraz Genowefa i Jan Sulawa z Mazańcowic.  
Pozostałe uhonorowane PARY MAŁŻEŃSKIE:  
Helena i Walenty Lorańczykowie z Łazów (60-lecie małżeń-
stwa),  
Małgorzata i Franciszek Łaciokowie z Landeka (66-lecie),  
Anastazja i Edward Chałupscy z Grodźca (60-lecie),  
Wiesława i Jerzy Zdebikowie z Jasienicy (61-lecie),  
Maria i Franciszek Swoboda z Roztropic (65-lecie),  
Irena i Rudolf Holiszowie z Rudzicy (60-lecie),  
Zofia i Józef Moskałowie z Bierów (60-lecie),  
Jadwiga i Józef Zbijowscy z Iłownicy (60-lecie),  
Zofia i Marian Gruszczykowie z Grodźca (60-lecie),  
Helena i Wiktor Rajbowie z Wieszcząt (60-lecie),  
Zofia i Bronisław Chruszczowie z Bierów (60-lecie)  

Maria i Józef Waleczkowie z Iłownicy (60-lecie). 
www.jasienica.pl
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JASIENICZANKA W KOSZĘCINIE 
 

W dniach 21 – 23. X 2016r. zespół Regio-
nalny Jasieniczanka wyjechał do Koszęcina, na 
3-dniowe warsztaty muzyczne i taneczne do 
siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, miesz-
czącym się w dawnym pałacu,  który na po-
czątku XIX wieku, rozbudowany został do 
obecnej formy, przez właściciela Koszęcina -  
księcia Adolfa zu Hohenlohe-Ingelfingen. 

 Była to nagroda dla naszego Zespołu, za 
uzyskane latem tego roku wyróżnienie w Euro-
pejskim Konkursie „Rozśpiewany Śląsk, Kiler-
Hadyna”. Już na miejscu, gdzie dotarliśmy  
późnym popołudniem, czekał na nas przewod-
nik i oprowadził  po części zespołu pałacowego, 
w którym zostaliśmy zakwaterowani. 

Przeszliśmy długie korytarze i mnóstwo 
schodów. Tak naprawdę, niektórzy z nas,  opa-
nowali je (wiedząc dokąd prowadzą)  dopiero w 
ostatnim, trzecim dniu pobytu. 

Przewodnik opowiedział nam  również  le-
gendę o  Białej Damie, spacerującej tymi kory-
tarzami koszęcińskiego zamku i ukazującej się 
dobrym ludziom z Koszęcina i najgrzeczniej-
szym dzieciom. Temat „Białej Damy” nie 
opuszczał nas przez następne dwa dni. 

Po kolacji spotkaliśmy się wszyscy razem, 
aby przy naszej zespołowej orkiestrze, na czele 
z naszą Panią instruktor Marią Szubert, wspól-
nie pośpiewać, potańczyć i razem ze sobą po-
być. 
Przez następne dwa dni, po śniadaniu i wspa-
niałej kawie, braliśmy udział razem z innym ze-
społem – „Karolinki”, w ciekawych zajęciach 
prowadzonych przez Pana Piotra Hankusa, by-
łego solistę zespołu „Śląsk” i Panią Karolinę 
Banach - doktora muzykologii, chórmistrza       

i  wykładowcy. Pani K. Banach przed laty związana była     
z zespołem „Mazowsze”,  a obecnie z zespołem „Śląsk” na 
stanowisku asystenta kierownika artystycznego oraz specja-
listy do spraw edukacji. Jest współzałożycielem i dyrygen-
tem  „Chóru chłopięcego Śląskie Słowiki”, działającego 
przy zespole „Śląsk”.  

Widać z tego, że przez te dni byliśmy pod opieką wyjąt-
kowych profesjonalistów artystycznych, którzy przekazywa-
li nam wiedzę na temat dykcji i interpretacji tekstów, ruchu 
scenicznego i emisji głosu. W wolnym czasie zwiedziliśmy 
najbliższe otoczenie zabudowań pałacowych z przepięknym 
parkiem. 

Mamy nadzieję, że uzyskane dzięki tym warsztatom ra-
dy i wskazówki,  będą procentowały w dalszym rozwoju na-
szego zespołu. 

Uczestniczka PP

DZIEŃ PATRONA W RUDZICY
Już po raz jedenasty w czwartek 27 paździer-
nika placówki oświatowe w Rudzicy świę-
towały Dzień Patrona swoich szkół Jana 
Pawła II.  
Znajdujące się w jednym kompleksie budyn-
ków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzi-
cy i Gimnazjum w Rudzicy, mają za patrona 
polskiego papieża. W uroczystości wziął 
udział wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. 
– Gratuluję społeczności szkolnej wyboru 
patrona i dziękują za pielęgnowanie pamięci 
po wielkim Polaku. W ten sposób dajecie 
bardzo potrzebne naszym czasom świadec-
two – mówił wójt.  
Całodniową uroczystość patrona rozpoczęła 
uroczysta msza św. w miejscowym kościele, 
następnie, już na sali gimnastycznej, roze-
grano finał konkursu wiedzy o Janie Pawle 
II, który był wzorowany na popularnym te-
lewizyjnym teleturnieju i przyjął nieco 
ewangeliczną nazwę jeden z dwunastu. Mło-
dzież wykazała się znakomitą znajomością 
zagadnienia, a po zaciętej walce ostatecznie 
wyłoniono zwycięzców: Julię Sokołowską, 
Łukasza Bujoka i Klaudię Ryczko. Równie 

wiele emocji wzbudził konkurs plastyczny, tu najwyższe laury 
otrzymały Beata Batkowska, Julia Łaciok i Judyta Pietrzyk. Z 
kolei uczniowie klas od 1 do 6 wystąpili w przedstawieniu 
„Promyczki”, osadzonym w realiach szkoły, odwołującym się 
do słów „bądźcie miłosierni, bądźcie dobrzy dla siebie nawza-
jem i dla innych. Staniecie się wtedy promykami Bożego Miło-
sierdzia i będziecie zmieniać na lepsze wasze domy, klasy i 
szkoły”. Kulminacją uroczystości było spotkanie młodzieży z 
ks. dr. Franciszkiem Ślusarczykiem. Jest on kapelanem Ojca 
Świętego, Misjonarzem Miłosierdzia w Roku Jubileuszowym 
od 2002 r., zastępcą rektora ds. duszpasterskich Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, a od 2014 r. kustoszem łagiewnickiego 
Sanktuarium. W swoim wystąpieniu ks. Franciszek wielokrot-
nie nawiązywał do treści przedstawienia, zachęcając do okazy-
wania wdzięczności rodzicom za trud wychowania.  
Po południu ks. Franciszek spotkał się z gronem pedagogicz-
nym i pracownikami obu szkół, także z emerytami. Zaproszenie 
na to spotkanie przyjęli także ks. proboszcz rudzickiej parafii 
Jan Gustyn, wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, przewodni-
czący rady gminy Jan Batelt, zastępca przewodniczącego rady 
gminy Czesław Machalica, radni: Zofia Polok i Czesław Gaw-
las oraz przedstawiciele rady rodziców obu szkół. Uczniowie 
zaprezentowali program słowno-muzyczny, oparty na słowach  
z „Dzienniczka” siostry Faustyny    i poezji Karola Wojtyły.  

www.jasienica.pl 
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 XVIII EDYCJA NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO 
IM.KS. PRAŁATA JÓZEFA LONDZINA 

W tym roku nominacje  samorządów gminnych  do nagrody otrzymali:
Władysław Kozieł z gminy Bestwina.  
Katarzyna Bystra z gminy Buczkowice.  
Elżbieta Zarębska z gminy Czechowice-
Dziedzice.  

Michał Bożek z gminy Jasienica.  
Danuta Mynarska z gminy Jaworze.  

Ksiądz Walenty Brynczka z gminy Kozy.  
Wojciech Waligóra z gminy Porąbka.  
Maria Bugaj z gminy Szczyrk.  
Władysław Micor z gminy Wilamowice.  
Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice z gminy 
Wilkowice.  

 
Tegorocznym laureatem Nagrody Starosty 

Bielskiego im. ks. prałata Józefa Londzina 
został Wojciech Waligóra, nominowany przez samorząd gminy 
Porąbka., który od najmłodszych lat aktywnie zaangażowany w 
pracę społeczną, związany z ruchem młodzieżowym, przy parafii 
Opatrzności Bożej w Bielsku – Białej. W okresie PRL-u za współ-
pracę z księdzem proboszczem Jozefem Sanakiem zastraszany 
przez Służbę Bezpieczeństwa i milicję. W 1987 roku planował stu-
dia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ale otrzymał wil-
czy bilet z adnotacją „wrogi dla ustroju PRL”. W latach 1988 – 
2002 pełnił funkcję Maltańskiej Służby Medycznej w Bielsku – 
Białej. Dzięki jego zaangażowaniu zostały rozbudowane młodzie-
żowe szeregi Maltańskiej Służby Medycznej. Największą akcją ja-
ką zorganizował to pomoc dla 1000 dzieci poszkodowanych pod-
czas powodzi w 1997 roku, dzięki czemu udało się sprowadzić 27 
tirów z żywnością i darami z Niemiec, które docelowo skierowane 
zostały na tereny powodziowe, szczególnie na Opolszczyznę. Był 
również jednym z organizatorów wizyty Jana Pawła II w Bielsku – 
Białej, dzięki jego osobistym staraniom Niemiecka Służba Maltań-
ska pomogła zabezpieczyć medycznie pielgrzymkę (…) Od 2005 
roku pełni społecznie funkcję dyrektora Międzynarodowych Zi-
mowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym oraz organizuje 
akcję edukacyjną w ramach projektu „Dzieci uczą dzieci”, gdzie 
przeszkolono kilka tysięcy kursantów w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy. W latach 1991 – 2015 pełnił funkcję prezesa Ludo-
wego Klubu Sportowego w Czańcu. Przyczynił się w znacznej 
mierze do rozbudowy klubu i zmodernizowania obiektów stadio-
nowych. W strukturach Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej był społecznym wiceprezesem ds. organizacyjnych oraz 
członkiem komisji rewizyjnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 
Pracuje z dziećmi i młodzieżą, dla których od lat organizuje wyjaz-
dy na turnieje piłkarskie m.in. do Niemiec i Danii oraz krajowe 
obozy szkoleniowe (...) Z pasją pracuje na rzecz mieszkańców swo-
jej wsi. Jest dyrektorem Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Pracę 
traktuje jako swoje życiowe powołanie. Kierując się dobrem dru-
giego człowieka pracuje na rzecz zwiększenia dostępności lekarza 
w powiecie bielskim. Dzięki jego staraniom powstają nowe porad-
nie świadczące nocną i świąteczną opiekę medyczną oraz nowe po-
radnie dla osób niepełnosprawnych. 
3 listopada w Teatrze Polskim odbyła się gala Nagrody Starosty 
Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Uroczystość zgromadziła sza-
cownych i znamienitych gości, wśród których nie zabrakło biskupa 
ordynariusza księdza Romana Pindla, wicewojewody śląskiego 
Jana Chrząszcza, radnych Rady Powiatu Bielskiego, wójtów  i 
burmistrzów gmin naszego powiatu, dyrektorów instytucji kultury i 
jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli organizacji po-
zarządowych. 
Uczestnicy gali mieli okazję wysłuchać koncertu Chóru „Hejnał” z 
Mazańcowic, młodzieży z LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Cze-
chowicach-Dziedzicach, a także gwiazdy operetki i musicalu Gra-
żyny Brodzińskiej.  
Gminę Jasienica reprezentował Michał Bożek, któremu wójt Ja-
nusz Pierzyna pogratulował miejsca w gronie dziesięciu laureatów 
konkursu. 

Opracowano na podstawie: www. powiat.bielsko.pl   

NOMINOWANY PRZEZ   
SAMORZĄD  GMINY JASIENICA 

 
Michał Bożek 

Prezes i właściciel  
firmy „Ustronianka”, 
całą swoją karierę 
zawodową związał   
z rozwijaniem swej 
firmy, która jest jed-
ną  z największych 
firm krajowych, pro-
dukujących wody i 
napoje. 
  Z zamiłowania kolekcjonuje sztukę oraz stare 
przedmioty związane z historią rodziny i regionu 
Śląska Cieszyńskiego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem miejsc, z których wywodzą się jego dziad-
kowie – Jaworza i Jasienicy. W 2004 roku zakupił 
od Zakładu Doświadczalnego PAN zamek w 
Grodźcu, pochodzący z 1542 roku, budowli opartej 
na przebudowie XIII –wiecznego obiektu. Zamek 
poddaje renowacji pod okiem konserwatora zabyt-
ków i doświadczonych architektów i historyków z 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego.  Dotychczas pie-
czołowicie i staranie przeprowadzone prace re-
montowe pozwoliły w 2012 roku otworzyć na par-
terze zamku muzeum, gdzie zostały wyekspono-
wane m.in. mapy Polski Władysława Grodzieckie-
go z 1558 roku i obrazy z budynku dawnego ko-
ścioła św. Bartłomieja, które właściciel poddał re-
nowacji.  
Historyczne pasje Michał Bożek realizuje poprzez 
działalność w stowarzyszeniu Macierz Ziemi Cie-
szyńskiej Koło w Grodźcu i finansową pomoc dzia-
łalności edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. 
Od 17 lat wspiera finansowo Stowarzyszenie „Ser-
ce dla serca”, działające przy bielskim kościele 
Świętej Trójcy na rzecz dzieci z rodzin potrzebują-
cych 
Znany w regionie filantrop, od wielu lat angażuje 
się i wspiera finansowo wiele  lokalnych inicjatyw 
sportowych i kulturalnych w regionie i w kraju, 
m.in. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi , Pol-
sko – Amerykańskie Kliniki Serca w Ustroniu.  Od 
2001r. przez 16 lat był jedynym strategicznym 
sponsorem Klubu Sportowego Wisła Ustronianka, 
znanego m. in. ze skoczków narciarskich wystar-
czy wspomnieć tu choćby Adama Małysza. Od 
dwóch lat sponsoruje  polską reprezentację piłki 
nożnej do lat 18. 
Wielokrotnie odznaczany za działalność charyta-
tywną, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za 
pomoc powodzianom na Opolszczyźnie i we Wro-
cławiu oraz Złotym Krzyżem Zasługi.    
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OBCHODY ŚWIĘTA MYŚLIWYCH 
Polową mszą świętą w leśnej Dolinie Św. Wendelina w Rudzicy, myśliwi i leśnicy rozpoczęli obchody Dnia 

św. Huberta, patrona myśliwych.  
– Bycie myśliwym to przede wszystkim prowadzenie gospodarki łowieckiej, to obecnie ważny element złożone-
go mechanizmu gospodarki naszymi lasami, to pielęgnowanie i dokarmianie zwierzyny, by zachować ją dla 
przyszłych pokoleń – mówił wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna otwierając uroczyste obchody Dnia św. Hu-
berta.  

Myśliwi przed kaplicą w Dolinie Św. Wendelina, porośniętej bukowym lasem, co roku wczesnym rankiem 3 
listopada gromadzą się, by wziąć udział w uroczystej mszy. Tego dnia bowiem przypada św. Huberta, patrona 
myśliwych. W tym roku zebrali się członkowie kół łowieckich „Ślepowron” z Rudzicy, „Knieja” z Zabrzega, 
„Hubertus” z Międzyrzecza oraz "Bażaniec" z Czechowic-Dziedzic. Łowiecką atmosferę stworzyli sygnaliści 
koła „Ślepowron”, którzy przed pocztami sztandarowymi kół łowieckich wygrywali na trąbkach myśliwskie me-

lodie. Msza zgromadziła również 
wielu tutejszych parafian oraz za-
proszonych gości. Następnie my-
śliwi udali się do swoich macierzy-
stych okręgów.  

Rudzickie Koło Łowieckie 
„Ślepowron” dalszą część obcho-
dów Święta Hubertusa obchodziło 
w swoim domku myśliwskim w 
Iłownicy. W śniadaniu uczestni-
czyło wielu zaproszonych gości, 
m.in. władze gminy i sołectwa. 
Następnie odbyły się tradycyjne 
łowy. Na terenie gminy Jasienicy 
działają dwa koła łowieckie – „Hu-
bertus” w Międzyrzeczu od 1945 r. 
oraz „Ślepowron” w Rudzicy, któ-
ry swoje 70-lecie obchodził w tym 
roku.  

www.jasienica.pl

PRACOWITY I MEDALOWY WEEKEND BADMINTONISTÓW
Dwa złote medale i kolejne innych kolorów zdobyli 

badmintoniści KS Set Mazańcowice w sobotę 22 paź-
dziernika podczas krajowego turnieju Memoriał Cio-
ska i Kutwina w Suchedniowie, a także na turnieju w 
Lublińcu. Turniej odbył się również w Mazańcowi-
cach.  

Mazańcowiccy badmintoniści w Suchedniowie po-
kazali się z rewelacyjnej strony, zdobywając kolejne 
medale. Tym razem bezkonkurencyjna w grze poje-
dynczej okazała się Julia Piwowar, wygrywając kate-
gorię młodzika młodszego. Drugie złoto wywalczyła 
wspólnie z Michałem Szczypką w grze mieszanej. A 
srebrny medal zdobyła w grze podwójnej z Gabrielą 
Skórkowską (BKS Kolejarz Częstochowa).  

Michał Szczypka w singlu wywalczył brązowy me-
dal, z kolei w grze mieszanej z Jacobem Toczkiem 
uplasowali się na czwartej pozycji. W kategorii junior 
młodszy Aleksandra Paluch również zdobyła dwa brą-
zowe medale – w singlu i w grze podwójnej z Magdą 

Dudzińską (KKS Ruch Piotrków Trybunalski). Nato-
miast młodzicy w tym samym czasie rywalizowali w 
Lublińcu na turnieju ogólnopolskim. Świetnie się spi-
sał Jakub Waloszek zdobywając dwa srebrne medale – 
w singlu i w deblu z Piotrem Wiercigrochem. Piotrek 
jeszcze w grze mieszanej wywalczył brąz z Antoniną 
Marszałek (UKS Unia Bieruń). Justyna Biernot zdoby-
ła brązowy medal z Aleksandrą Wrońską (UKS Unia 
Bieruń) w grze podwójnej. W turnieju brał udział jesz-
cze Michał Borowiec.  

W niedzielę 23 października z kolei na kortach Rac-
ketlon Club w Mazańcowicach został przeprowadzony 
turniej Grand Prix Juniorów w Badmintonie. Była to 
pierwsza edycja tego turnieju. Frekwencja dopisała, na 
starcie stanęło 60 zawodników, m.in. z Czech, Bieru-
nia, Katowic, czy Pszczyny. Turniej rozegrano w czte-
rech kategoriach wiekowych (U 9, 11, 13, 17) z po-
działem na dziewczęta i chłopców. Kolejny turniej za-
planowano na 19 listopada. (R)  

Foto: S. Rajba 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
dla  pani sołtys Marii Bury i Rady Sołeckiej w Bierach 

za kapitalny remont ulicy Świerkowej. 
                                                                                       Wdzięczni mieszkańcy 

                                                               Bier i Świętoszówki. 
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Z   G Ó R K I … 

Medytacje 
 

Drugi raz piszę o Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości 
Literackiej LIPA, który już od 34 lat wpisuje się w pejzaż młodego życia literackiego w 
kraju, a to z tego względu, że – podobnie jak w ubiegłym roku – jednym  ze stu laure-
atów została Karolina Karkoszka ze Świętoszówki, jedyna z naszej gminy… Czyli nic się 
nie zmieniło od ubiegłego roku.  Chciałbym się mylić, ale chyba znowu poloniści nie za-
interesowali potencjalnych uczestników o takiej możliwości, nie zachęcili młodych do 
prób pisarskich, nie otoczyli wrażliwych troskliwą i dyskretną opieką… Bo po co? Za to 
nikt nie zapłaci…  Może w przyszłym roku? Już teraz informuję: prace można nadsyłać do końca czerwca 2017 
roku. Szczegóły we właściwym  czasie w prasie i w Internecie … 

Kiedy zastanawiałem się nad tegoroczną LIPĄ, to ni stąd ni zowąd, przypomniała mi się piosenka SKAL-
DÓW (był taki interesujący zespół) sprzed kilkudziesięciu lat pt. „Medytacje wiejskiego listonosza”. Nie, nie 
dlatego, że niby listonosz przynosił listy z pracami, ale tego powodu, że w owej popularnej piosence są zna-
mienne słowa: „Ludzie listy piszą zwykłe, polecone…”  Niestety, to już prawie nieaktualne, bo ludzie już listów 
prawie nie piszą, bo ludzie wolą pisać maile, sms-y, względnie „nadawać’ przez komórkę mniej lub bardziej 
idiotyczne wieści… 

 Ale wystarczy tylko sparafrazować słowa przeboju, by nam wyszło, na szczęście, że „Młodzi wiersze pi-
szą, prozę i dramaty…”  I to jest prawda, piękna prawda, którą potwierdza także tegoroczna LIPA.  Świat więc 
nie jest taki zły, jakby to chcieli widzieć urodzeni pesymiści, ale też nie jest siódmym niebem zdaniem niepo-
prawnych optymistów, bo świat jest różnorodny. I w tej różnorodności jest i miejsce dla wyjątkowych młodych 
ludzi, którzy mają odwagę podzielić się z nami swoją wrażliwością, która pod postacią wierszy, opowiadań, 
dramatów, reportaży w tak pokaźniej liczbie przyfrunęła do Klubu BEST. Nad owymi pracami pochyliły się co-
raz bardziej siwe i łysiejące głowy jurorów, by dokonać wyboru stu najlepszych prac. 

 Wybór, jak to zwykle bywa, nie był łatwy, bo wielka liczba i różnorodność tekstów, a odpowiedzialność 
tym większa, że mamy mieliśmy do czynienia z pracami młodych ludzi – stąd zwielokrotniona odpowiedzial-
ność, by kogoś nie skrzywdzić, by nie pominąć wartościowych utworów. Na szczęście laureatów jest sto, więc 
do „stu razy sztukę” staraliśmy się odegrać i przeżyć jak najlepiej tylko potrafiliśmy. Po raz drugi z rzędu wiel-
kim zaskoczeniem była ilość prozy! Co to się dzieje? Czyżby proza życia(?) była czymś atrakcyjniejszym niźli 
poezja?  

Nie potrafię tego sobie wytłumaczyć, tym bardziej, że wiersze (zazwyczaj) są efektem chwili, a już opowia-
danie wymaga pracy, czasu, „wyrachowania”… 

Czyżby współczesna młodzież mniej bujała w obłokach poezji, z bardziej skłaniała się ku konkretnym, na-
macalnym, racjonalnym i przeliczalnym (w jakiej walucie?) prozatorskim poczynaniom? Ale to już tajemnica, 
jak tajemnicą i to piękną, jest to, że  mimo różnorakich pokus okradających z czasu młodzież, jednak powstają 
wiersze, opowiadanie, dramaty z potrzeby serca, z zachwytu nad istnieniem, z niezgody na zło, z tęsknoty do 
piękna… I to jest najpiękniejsze, a tegoroczna LIPA to jeszcze raz uzmysławia…   Żeby także i w naszej Gmi-
nie… 

Juliusz Wątroba 
 

MIĘDZYRZECZANIN WYRÓŻNIONY 
MEDALEM „PRO PATRIA” 

W sobotę 22. października 2016, Międzyrzeczanin 
Damian Kowalewski, na wniosek Karola Wołka – 
Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Naro-
dowych Sił Zbrojnych, został wyróżniony Medalem 
„Pro Patria” - za szczególne zasługi w kultywowaniu 
pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej. Medal wręczył Pułkownik Wojska Polskiego 
Artur Frączek, w sali Gobelinowej Zamku Królew-
skiego w Sanoku.  

Redakcja 
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WSPÓMINÓMY – BO GIBKO MIJO CZAS! 
 
Witóm piyknie! 
Listopad, dni pochmurne, deszczowe, zimne. Ludzie, jak w żod-
nym inszym miesióncu, łogrómnie narzykajóm, a to, że wieczo-
ry taki dłógi, że zima, deszcz dzwóni po szybach, że ich w ko-
ściach łómie, a do wiosny daleko. Pore miesiyncy trzeja czakać 
kie zaś dziyń bydzie delszy, cieplejszy i przydzie nadzieja na 
lepsze dni. I tak hóczóm i narzykajóm ludziska po chałpach łod 
rana do wieczora. Jak by to piyrszy roz listopad w swoim żywo-
cie przeżyć mieli, a dyć już tak je na tym Bożym świycie, że je 
wiosna, lato, jesiyń, zima i kożdo pora mo swój łurok. Jo zaś 
móm rod tyn listopad, kole chałpy porobióne, zogónek załorany 
spoczywo, żeby zaś przyniyś na rok plón. Kocur sie do mie 
przycisko, w izbie ciepło, tóż siadóm do fotela, zamykóm łoczy i 
idym na wadner do zadku, do mojich młodych roków, żeby zaś 
sie spotkać z tymi ludziami, kierych już ni ma. A jo fórt tynsk-
niym za nimi i w takich chwilach ich trefióm. Zaś żech je w chał-
pie, w kierej żech sie łurodził,  to zaś siedzym na moście, a 
śpiywóm ty piyknie pieśniczki, kierych żech sie nałuczył w 
przedszkolu. Ło tym gołómbku, co to polecioł wysoko, a godoł 
coby sie dziecka już nie starały, że pokój już wojne zwyciynżył. 
Abo ło tym braciszku i siostrzyczce, co to jechali drógóm a na-
dziwić sie ni mógli, jaki piykny świat. Rod żech siadowoł na tym 
moście, dyć tam szło trefić nejwiyncyj ludzi.  
O, idzie Sikorzyno! Piyknie żech jóm pozdrowił, pogłaskała mie 
po głowie i prawi: 
- Józeczku, a cóżeś taki wczora był zabeczany, jak żeś szeł z 
przedszkola? 
- Ja, bo pani mi powiedziała że brzydko godóm. 
- Na, ni ma możne, rozeźliła sie Sikorzyno, dyć ty piyknie rzón-
dzisz tak, jak tu się dycki godało. Cóż to za czasy nastały, że 
tóm naszym staróm mowe chcóm wyciepać jak stary kyrpiec do 
harapucio. Ale sie nie starej, dyć przydóm jeszcze czasy, że 
bydóm szukać, po starych szlabikorzach tych naszych piyknych 
słów. Telki roki my godali tóm mowóm, a dzisio zaczyno im 
smerdzieć, na dobre rozzłościła sie Sikorzyno.  
Potym jeszcze spotkał żech Wiznera, jak zbiyroł trowe królikóm, 
Kurycjuske co to z kozóm sie wadziła, bo ji zeżrała fortuch, kie-
ry na płocie suszyła i jeszcze kupe inszych ludzi, co ich już 
downo ni ma. W takich chwilach domownicy moji wiedzóm, że 
ni mogóm mie sterować, bo żech je daleko na wandrze, na spo-
tkaniu z ludziami, kierych żech tak dobrze znoł. Chocioż na ce-

stach i chodnikach moji dziedziny 
już ich nie trefiym, to żyjóm w moji 
pamiynci. Po takim szpacyrze ło-
twiyróm łoczy, deszcz przestoł 
klupać po szybach, niebo jakby 
sie rozchmurzyło tóż wychodzym 
z chałpy i kierujmy kroki w stróne 
kierchowa, coby łodwiedzić groby 
mojich bliskich, przocieli i 
znómych - tych kierzy tworzyli hi-
storie naszej małej ojczyzny. By-
dzie to dłógi szpacyr, dyć na naszej dziedzinie mómy trzy kier-
chowy, ale myślym, że do wieczora zdónżym ich łobyńś. Idym 
łod grobu do grobu, czytóm nazwiska zmarłych, daty ich śmierci 
- to już telki roki minyły, a jo ich widzym, pamiyntóm dobrze. Je 
tu grób komornicy, co to telki roki łu gazdy mieszkała, dobro 
stwora była, miłośniczka ludzi i zwiyrzónt. Roz żech słyszał ta-
kóm godke, kie łodbywała swoich łoblubiyńców; 
- Dobre rano koziczki, na jako żeście sie wyspały? Ty strokula, 
czymu żeś wlazła wczora do gazdowej kóńczyny, tak sie nie 
godzi, dyć doś żeś miała pięknej trowiczki na miedzy, jakby to 
gazda widział, byłby krawal. Ale co łoczy nie widzóm to sercu 
nie żol. Gazda tam  mo jeszcze doś, a tyś mi aspóń dała dzisio 
moc mlyka. A wy babućki, jak sie mocie? Zaroz wóm tu poście-
lym, coby sie wóm dobrze leżało, jeszcze wóm kurki dóm pszy-
niczki i lecym do gazdowych ziymioków, kiere chcemy dzisio ło-
kopać. Sama była na tym świycie, przocieli ni miała, a na sóm-
siadów nigdy sie  nie lutowała dyć miała koło siebie życzliwych 
ludzi, a w chałpie zwierzóntka, z kierami godać łumiała.  
Potym trefióm groby zocnych rechtorów, starego fojta, sołtysów, 
nie łomijóm też grobu starych Byrtków, co to swoich dziecek ni 
mieli, ale radzi cudze widzieli i pod swój dach przyjyli. Pamiyn-
tajóm ło nich wnuki, a ich groby bielóm sie piyknymi kwiotkami. 
I tak idym łod grobu do grobu, a kożdy grób to historia, to 
wspómniynia.  

Na dobrze zaczyno sie ćmić, trzeja iś ku chałpie, zawiyróm 
za sobóm brame „bydźcie z Bogym aż sie zejdziem znów”. Po 
drodze do chałpy słyszym słowa ks. Twardowskiego „śpieszmy 
się kochać ludzi tak, szybko odchodzą”. 

J. N. Josiyniczanin 

WICEMISTRZ POLSKI W JUDO 
Marek Chrapkiewicz, policjant i mieszkaniec gminy 

Jasienica, 28 października został wicemistrzem Polski w 
judo w wadze do 81 kg do lat 40 podczas Mistrzostw 
Służb Mundurowych w Legionowie.  

W zawodach uczestniczyło 53 reprezentantów Policji, 
Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Gra-
nicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W drodze do finału 
Marek Chrapkiewicz stoczył trzy walki, które wygrywał 
poprzez wysokie rzuty, jak również akcje w parterze. W 
zawodach wzięli udział byli olimpijczycy, jak również 
zawodnicy, którzy cały czas osiągają wysokie wyniki na 
zawodach judo i ju jitsu na arenie krajowej i międzynaro-
dowej. Dzięki wysokim indywidualnym rezultatom ślą-
skich sportowców drużyna z KWP Katowice zajęła na 
punkty pierwsze miejsce w kraju, pokonując Komendę 
Stołeczną Policji oraz Służbę Więzienną.  

www.jasienica.pl 
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70 - LECIE KGW W MAZAŃCOWICACH 
W dniu 15 października br. odbyły się obchody 

70- lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Ma-
zańcowicach. Impreza rozpoczęła się od Mszy 
Dziękczynnej w Kościele św. Marii Magdaleny. Na-
stępnie korowód z gośćmi przeszedł do budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury filia w Mazańcowicach, 

gdzie odbyły się uroczyste przemówienia i gra-
tulacje dla Pań składane na ręce przewodniczącej 
Pani Władysławy Sacher. 

Z zaproszonych gości obecni byli m.in. Poseł na 
Sejm Mirosław Suchoń, Wójt Gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna, radni Tadeusz Kuś, Franciszek 
Handzel, Genowefa Kopeć, Zofia Polok oraz sołtys i 
radny Wojciech Zawada. Poza tym uczestniczyli 
również Prezes PZERI Karol Krywult, Prezes OSP 
Mazańcowice Krzysztof Kuś, LKS Mazańcowice 
Wacław Wieczorek, kierownik GOKu w Mazańco-
wicach Krzysztof Przemyk, Prezeska „Chóru Hej-
nał” Beata Przemyk, Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mazańcowicach Agata Czauderna 
oraz zaproszone delegacje Pań z poszczególnych 
KGW działających w Gminie Jasienica. 

Zebrani wysłuchali krótkiej historii koła oraz 
podzielili się wspomnieniami ubiegłych lat i działal-
ności Koła. Wszyscy goście zostali poczęstowani 
pysznym kołoczem i smacznymi daniami. Wójt Ja-
nusz Pierzyna w towarzystwie radnego Franciszka 
Handzla i przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet 
Genowefy Kopeć, wręczył mazańcowickiemu Kołu 
pamiątkową tabliczkę, zaś każda z Pań otrzymała list gratulacyjny. 

www.jasienica.pl 

PRZY ŚWIECACH O „ZAPACHU SZCZĘŚCIA” 
 

W dniu 12 października 2016 r. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Jasienicy, gościła po raz 
drugi, pisarkę młodego pokolenia Klaudię Ko-
piasz. Przypomnę, że Pani Klaudia jest bielsz-
czanką, uczennica klasy maturalnej jednego z biel-
skich liceów. Kocha podróże, książki i gotowanie.  
Jej przygoda z pisarstwem rozpoczęła się gdy mia-
ła 11 lat. Pierwsza jej książka pt. „W głąb lawen-
dowych uliczek” ukazała się w 2014 roku, a w ma-
ju tego roku, została wydana powieść pt.: „Zapach 
szczęścia”. Promocja tego właśnie utworu, miała 
miejsce w naszej bibliotece. Spotkanie odbyło się 
pomimo awarii prądu, miało niezwykły i wyjąt-
kowy charakter, bo Pani Klaudia swoją najnowszą 
powieść zaprezentowała w blasku świec. Pisarka opowiedziała o okolicznościach powstania książki i zdradziła 
nam niektóre wątki powieści, której akcja rozgrywa się na greckiej wyspie Zakynthos. Bohaterami powieści są: 
młoda dziennikarka Mia i popularny angielski pisarz William. Oboje doświadczeni przez życie spotykają się na 
malowniczej wyspie i dzięki sobie poznają dawno zapomniany zapach szczęścia. Pani Kopiasz zdradziła rów-
nież, że w zamyśle ma kontynuację „Zapachu szczęścia”, która ukaże się pod tytułem „Smak szczęścia”. Liczne 
pytania kierowane do naszego gościa, świadczą o tym, że postać młodej pisarki  wzbudziła zainteresowanie 
uczestników spotkania. W bibliotece dostępna jest nowa powieść Pani Klaudii Kopiasz. Zapraszam do lektury.  

 
Magdalena Waliczek  

Dyrektor GBP w Jasienicy 
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NOWA STRATEGIA – NOWE MOŻLIWOŚCI 
Pierwsze nabory wniosków w ramach realiza-

cji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowane-
go przez Społeczność na lata 2016-2020 już za 
nami. Mieszkańcy gmin objętych Strategią oraz 
instytucje z tego terenu (Bestwina, Buczkowice, 
sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligo-
ta, Zabrzeg, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, 
Wilamowice, Wilkowice) skorzystali z możli-
wości pozyskania dotacji na utworzenie lub 
rozwój firmy zachowanie dziedzictwa lokalnego 
lub budowa niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej i złożyli swoje wnioski o przyznanie 
pomocy. Co dalej? 
Kto oceni mój wniosek? 

Wniosek złożony w LGD Ziemia Bielska pod-
lega trzystopniowej ocenie: wstępnej, zgodności 
z PROW 2014-2020 / zgodności z LSR oraz 
ocenie wg kryteriów wyboru. Po jej zakończeniu 
tworzona jest lista rankingowa projektów na 
podstawie przyznanych punktów i Wniosko-
dawca otrzymuje informację o wybraniu bądź 
niewybraniu projektu. Od każdej z trzech ocen 
może wnieść protest w terminie do 7 dni od 
otrzymania wyników.  

Kolejno wnioski przekazywane są do Urzędu 
Marszałkowskiego gdzie również podlegają we-
ryfikacji oraz procedurze uzupełnień (Urząd 
Marszałkowski tylko raz może wezwać Wnio-
skodawcę do uzupełnień). Zarząd Województwa 
ma 3 miesiące od otrzymania dokumentów na 

wyznaczenie terminu podpisania umowy lub poinformowa-
nie o odmowie przyznania pomocy. Po pozytywnej ocenie 
wniosku Zarząd Województwa w ciągu 14 dni zaprasza do 
swojej siedziby w celu podpisania Umowy na realizację pro-
jektu. 
Jakie są następne działania LGD Ziemia Bielska 

Kolejne nabory z zakresu rozwoju przedsiębiorczości 
przewidziane są na drugą połowę 2019 r. W przyszłym roku 
Wnioskodawcy będą mogli skorzystać z pierwszego w tym 
okresie projektu grantowego „ Aktywni Międzypokolenio-
wi”. Projekty grantowe składają się z kilku mniejszych pro-
jektów-grantów (o wartości 5.000 – 50.000 zł) udzielanych 
beneficjentom z obszaru objętego LSR, głównie organiza-
cjom pozarządowym. Projekty grantowe od A do Z realizo-
wane są na poziomie LGD – tzn. od doradztwa na etapie 
przygotowania wniosku po jego rozliczenie, wypłatę środ-
ków i monitoring. Ponadto LGD będzie realizować tzw. pro-
jekty własne np. opracowanie marki lokalnej czy Festiwal 
Kuchni Myśliwskiej. 
Gdzie znajdę więcej informacji? 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo-
łeczność oraz wszelkie inne dokumenty znajdują się na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje 
można także uzyskać w biurze Stowarzyszenia. Zapraszamy 
do kontaktu! 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,  
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała 

Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, 
www.ziemiabielska.pl. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opra-
cowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Za-
rządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

UCZNIOWIE BILI REKORD 
W poniedziałek 17 października uczniowie klas III b i III d z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Jasienicy wzięli udział w ogólnopolskiej próbie bicia Re-
kordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej przez jak największą ilość osób.  

Jak wyjaśniają koordynatorki szkolnej akcji, Iwona Nycz i Magdalena Matu-
siak-Mertens, bicie rekordu musiało przebiegać według ściśle określonego sce-
nariusza i wymagało udziału niezależnych świadków, stewarda, osób mierzą-
cych czas, kamerzysty i fotografa. Czas akcji obejmował 35 minut. Szkole w 
Jasienicy udało się spełnić wszystkie wytyczne organizatora. – Dzieci spisały 
się na medal, a cała akcja przebiegła zgodnie z planem. Czekamy teraz z nie-
cierpliwością na potwierdzenie przez Biuro Guinness World Records powodze-
nia całej akcji – wyjaśniają koordynatorki szkolnej akcji Iwona Nycz i Magda-
lena Matusiak-Mertens.  

Akcja prowadzona była przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która 
jest koordynatorem realizowanego od lat w jasienickiej szkole programu nauki 
pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”.  

www.jasienica.pl 
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FIRMA ROKU 2016 
W Teatrze Polskim 19 października uroczyście pod-
sumowano Konkurs "Firma Roku 2016", który ogłosili 
Starosta Bielski, Prezydent Miasta Bielska - Białej 
oraz prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w 
Bielsku - Białej. 
Paged Meble SA z Jasienicy oraz Befaszczot sp. z 
o.o. z Bielska-Białej otrzymały główne nagrody i zo-
stały uhonorowane statuetkami „Dedala” autorstwa 
Lidii Sztwiertni , natomiast nagrodę specjalną i złote-
go Dedala otrzymała Walcownia Metali „Dziedzice” 
SA z Czechowic-Dziedzic. 
Firmę Paged Meble SA z Jasienicy uhonorowano w 
kategorii „Ziemia Bielska”, a w kategorii Miasto Biel-
sko – Biała - Bielską Fabrykę Szczotek i Pędzli Be-
faszczot sp. z o.o. 
Nagroda specjalna i "Złoty Dedal" przypadły w tym 
roku Walcowni Metali „Dziedzice” SA. 
Nagrody i wyróżnienia wręczali organizatorzy konkur-
su „Firma Roku 2016” przebiegającego pod hasłem 
„Samorządy – Przedsiębiorcom”: prezydent Bielska-
Białej Jacek Krywult , starosta bielski Andrzej Płon-
ka oraz prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu 
w Bielsku-Białej Janusz Targosz. 
Starosta Andrzej Płonka zwracając się do przedsię-
biorców powiedział: Przedsiębiorca to nie tylko za-

wód, jakaś profesja, ale to niezwykle ważna rola w 
społeczeństwie. Bez przedsiębiorczości nie ma rozwo-
ju, postępu, a w konsekwencji nie ma cywilizacji. Od 
wieków tradycje przedsiębiorczości zawierają w sobie 
to samo przesłanie: zaspokajanie ludzkich potrzeb       
i osiąganie mistrzowskiej biegłości w prowadzeniu 
swojej firmy. I to nie jest istotne: jednoosobowej czy 
zatrudniającej setki osób.. Wyrażam wielki szacunek 
dla Państwa dorobku, dla prezentowanej przez Pań-
stwa przedsiębiorczości i kreatywności. Szacunek dla 
Waszej pracy, która wymaga nieraz znacznego wysił-
ku, ale przecież cieszy serce i przynosi piękne efekty, 
szacunek dla Waszego społecznego zaangażowania, za 
udział w ekonomicznym rozwoju miasta Bielska – Bia-
łej i powiatu bielskiego, a mówiąc szerzej ale niezwy-
kle trafnie - wdzięczność dla Waszych zasług wobec 
całej polskiej gospodarki. 
Uroczystość swoją obecnością uświetnili Wicewoje-
woda Jan Chrząsz i Wojciech Saługa Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego. 
Galę uświetnili aktorzy Teatru Polskiego, którzy za-
prezentowali największe musicalowe przeboje - "Prze-
tańczyć całą noc. Spacer po Broadwayu." 

www.powiat.bielsko.pl

 

WĘDKOWANIE NAJMŁODSZYCH 
 

W Bierach znajdują się stawy wędkarskie należące do 
Polskiego Związku Wędkarskiego - Okręg Bielsko-Biała. 
Wzorem lat ubiegłych, to na tych stawach rozegrały się w 
minionym sezonie wędkarskim zawody dla dzieci i mło-
dzieży, której nie obce jest zmaganie się z wędką. Spła-
wikowe zawody wędkarskie przebiegały pod hasłami: 
„Dzień Dziecka”, zawody rodzinne „Wakacje 2016”       
i  „Pożegnanie lata”.  
 Uczestnicy zawodów nie musieli wykazać się umie-
jętnością  samodzielnego wędkowania. Dozwolona była 
pomoc opiekunów, którymi byli nie tylko rodzice, ale 
również dziadkowie. Najmłodszy uczestnik zawodów 
miał zaledwie 3 latka, a najstarszy 17 lat. Główną nagro-
dą  zawodów był Puchar Prezesa  oraz  tytuł -  Najlep-
szego wędkarza w sezonie wędkarskim  2016. W tym 
roku  tytuł ten otrzymała Anna Bułka  - uczennica 
czwartej klasy Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 6 w 
Bielsku-Białej. Ania puchar odebrała z rąk Prezesa Koła 
PZW Jasienica Pana Czesława Biesoka. 

 Zwycięzcy oraz uczestnicy wszystkich zawo-
dów zostali nagrodzeni dyplomami, upominkami w 
postaci akcesoriów wędkarskich oraz słodyczami. 
Było to możliwe dzięki hojności wielu osób. Gorąco 
dziękujemy władzom samorządowym Wójtowi 
Gminy Jasienica Panu Januszowi Pierzynie oraz 
Wójtowi Gminy Jaworze Panu Radosławowi 
Ostałkiewiczowi. Pragniemy również podziękować  
Panu Adamowi Miklerowi, właścicielowi sklepu 
zoologiczno-wędkarskiego „Wszystko dla Gołębi” 
w Jasienicy oraz właścicielom Hurtowni Wędkar-
skiej „Ewita” w Bielsku-Białej Państwu Ewie         
i Tadeuszowi Michalczykom. 
 Niezależnie od wieku dziecka - wszystkich 
chętnych przeżycia niezapomnianej przygody z 
wędką, zapraszamy w przyszłym roku na kolejną 
edycję zawodów wędkarskich na stawach w Bierach. 
Do zobaczenia. 

A.P.Iskrzyccy 
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KOLEJNE, LICZNE NAGRODY DLA CHÓRU ATH  

Podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” Chór Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej zdobył najwyższe wyróżnienie Grand Prix. 

Chór ATH podczas XII Międzynarodowego  Festiwalu Chórów  "Gaude Cantem" zdobył Grand Prix oraz 
Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, a dyrygent prof. AM dr hab. Jan Borowski Pu-
char Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego dla najlepszego dyrygenta w XII Między-
narodowym Festiwalu Gaude Cantem im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej w dniu 23 października 2016 
roku.   

Poza tym zespół otrzymał Złoty Dyplom i I miejsce w kategorii chóry akademickie oraz nagrody specjal-
ne: za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym (Gloria - Hyo Won Woo) - Puchar Bisku-
pa Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romana Pindla, dla najlepszego chóru akademickiego - Pu-
char Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, dla najlepszego chóru Oddziału Bielskiego  - Puchar Preze-
sa Oddziału Bielskiego PZChiO. 

Głównymi organizatorami Festiwalu są niezmiennie: Bielski Oddział Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. 

www.powiat.bielsko.pl 

GMINNY DZIEŃ NAUCZYCIELA 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek 14 
października wójt Janusz Pierzyna złożył życzenia 
wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek 
oświatowych z terenu gminy Jasienica.  

Z dyrektorami i najlepszymi nauczycielami ze 
wszystkich szkół i przedszkoli publicznych w gmi-
nie Jasienica wójt spotkał się w strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Świętoszówce. W spotkaniu 
wzięli też udział radni z Komisji Budżetowej oraz 
Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Jasienica. – 
Co roku niecierpliwie czekam na ten dzień, aby 
wszystkim wam podziękować za to, jak wiele wkła-
dacie trudu w nauczanie naszego najmłodszego po-
kolenia i jak bardzo przyczyniacie się do rozwoju 
naszej gminy. Cieszę się, że mogę nagrodzić najlep-
szych nauczycieli, bo młodzież, która wychodzi       
z naszych szkół jest dobrze przygotowana do na-
stępnych etapów edukacji – mówił wójt Janusz Pie-
rzyna. Składając życzenia, wyraził też obawy zwią-
zane z organizacją szkolnictwa po zapowiadanych 
zmianach w systemie edukacji i likwidacji gimna-
zjów.  

Spotkanie było także okazją do nagrodzenia 
tych, którzy wyróżnili się swoją pracą nauczania      
i wychowania. Wójt Janusz Pierzyna wraz z prze-
wodniczącym Rady Gminy Janem Bateltem nagro-
dził 19 nauczycieli za wyróżniającą się pracę dydak-
tyczno-wychowawczą, nagrody otrzymało również 
12 dyrektorów.  

Nauczycielom wręczono kwiaty, mieli też oka-
zję obejrzenia występu artystycznego przedszkola-
ków i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święto-
szówce. – Niech Wam słońce zawsze świeci/ Niech 
Was lubią wszystkie dzieci – wyrecytowały naj-
młodsze przedszkolaki nauczycielom, wychowaw-
com i pracownikom oświaty w gminie Jasienica. 
Uczniowie podstawówki przygotowali z kolei mini 
musical, w którym w humorystyczny sposób przed-

stawili blaski i cienie chodzenia do szkoły, zbierając 
ogromny aplauz pedagogicznej publiczności.  

W Gminie Jasienica w skład publicznej oświaty 
wchodzi jedno przedszkole, jedna szkoła podstawowa, 
siedem zespołów szkolno-przedszkolnych oraz trzy gim-
nazja. Pracuje w nich 369 nauczycieli.  

www.jasienica.pl
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„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA” 
Ziemniaki w naszej tradycji i kulturze kulinarnej zajmują niebaga-

telne miejsce. Kluski śląskie, pyzy ziemniaczane, kopytka, pyry z gzi-
kiem czy placki ziemniaczane, to tylko niektóre z popularnych ziem-
niaczanych potraw. Nic więc dziwnego, że ziemniak doczekał się 
swojego dnia w kalendarzu. Przypada on na czas zakończenia ziem-
niaczanych zbiorów tj. 21 października. W Zespole Szkolno Przed-
szkolnym w Iłownicy „Smerfy” i „Muminki” wraz ze swoimi bliski-
mi, 10 października, wzięły udział w zajęciach otwartych, o smacznej 
nazwie „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Celem tego spotkania było 
budowanie i pogłębianie wzajemnych relacji między dziećmi, rodzi-
cami i nauczycielami. Wszak każde dziecko jest skarbem, a zadaniem 
nas dorosłych jest wspieranie ich rozwoju fizycznego i emocjonalne-
go. Najpierw dzieci zaprezentowały rodzicom swoje umiejętności 
wokalne, taneczne i recytatorskie. Następnie wyposażone w mapki 
wyruszyły na poszukiwanie przygód. Przygotowane stanowiska dawa-
ły okazję do rozwijania tężyzny fizycznej na stanowiskach sprawno-
ściowych takich jak bieg w workach, tor przeszkód czy rowerek równoważny. Podpowiadały jak kreatywnie 

spędzać czas ze swoimi pociechami tworząc 
niepowtarzalne „kasztankowe ludki”, ziemnia-
czane stempelki czy malując pędzlem na folii. 
Uruchamiały nasze zmysły na stanowiskach    
z zagadkami dotykowymi     i zapachowymi. 
Nie mogło zabraknąć miejsca gdzie propago-
wano zdrowy tryb życia i odżywiania. Dodat-
kową atrakcją nie tylko dla dzieci była możli-
wość przećwiczenia sposobu udzielenia pierw-
szej pomocy przedmedycznej, pod okiem do-
świadczonego instruktora i jego asystentki. 
Każdy uczestnik warsztatów w nagrodę zdo-
bywał pieczonego ziemniaka, którego mógł 
spożyć w zorganizowanej przy wydatnym 

udziale hojnych rodziców „przedszkolnej spiżarni”. Można tam było nabyć domowe smakołyki, w postaci róż-
nych przetworów i wypieków. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję spotkać się w równie 
miłej atmosferze, aby wspólnie rozbudzać w naszych dzieciach ciekawość świata, chęć uczenia się, rozwijać 
zdolności i poczucie własnej wartości, aby wyrosły na twórczych, kreatywnych i wrażliwych dorosłych Ludzi. 
Za wszelką pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia serdecznie dziękujemy. 

/Nauczyciele przedszkola w ZSP w Iłownicy/ 
 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI GWARANCJĄ  
SUKCESU WYCHOWAWCZEGO 

Jedną z form współpracy w naszym 
przedszkolu są tzw. zajęcia otwarte, na które 
zapraszani są rodzice, w celu obserwacji swo-
ich dzieci wśród rówieśników. Jest to okazja 
do poznania pracy nauczyciela z dziećmi, ich 
relacji, dostrzeżenia słabych i mocnych stron 
dziecka.  

W dniu 21 października 2016r., w grupie 
średniaków – (dzieci 4,5-letnie) ZSP w 
Wieszczętach,  zostały zorganizowane zajęcia 
otwarte dla rodziców pt. „Zasady ruchu zna-
my, uśmiechnięte buzie mamy”. Podczas 
pierwszej części zajęć dzieci utrwalały wiedzę 
dotyczącą sygnalizacji świetlnej, kolorów 

świateł. Zostały omówione różnice wy-
stępujące pomiędzy sygnalizacją świetlną dla  

str.18 
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI GWARANCJĄ 
SUKCESU WYCHOWAWCZEGO 

kierowców i dla pieszych. Przedszkolaki ćwiczyły pojęcia matema-
tyczne, rozróżniały i nazywały figury geometryczne, które były 
wprowadzeniem w świat znaków drogowych.  Następnie dzieci 
przedstawiły poznany wcześniej wierszyk pt. „Gdy zamierzasz 
przejść ulicą”, który mówi o prawidłowym przechodzeniu przez 
przejście nieoznakowane sygnalizacją świetlną. Dzieci wskazywały 
swoją prawą i lewą stronę i przechodziły przez papierowe przejście 
dla pieszych. 

Zabawa ruchowa „Samochody”, pozwoliła w praktyce zweryfi-
kować poznane dotychczas informacje. Dzieci zaprezentowały rów-
nież piosenki wraz z improwizacją ruchową. Zabawy ruchowe po-
zwoliły odetchnąć dzieciom przed kolejną drugą częścią zajęć, którą 
była praca plastyczno-techniczna - „Makieta ruchu drogowego”. 
Dzieci podzielone były na cztery grupy. Zadanie polegało na wyko-
naniu znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, drzew. Przykleja-
nie samochodów, drogi, pasów, tworzenie wspólnej kompozycji. 
Dzieci 4-letnie mogły posiłkować się gotowymi elementami. Do 
pracy przy makietach zostali zaproszeni wszyscy rodzice, aby 
wspólnie ze swoimi dziećmi mogli uczestniczyć w zajęciach. 

Kieruję dla rodziców serdeczne podziękowanie, za tak liczne 
uczestnictwo w zajęciach otwartych. Jestem przekonana, że takie 

spotkania służą nam wszystkim – dzieciom, nauczycielom i rodzicom, a także pozwalają realizować założone 
wcześniej cele. Radość dziecka z obecności rodzica na zajęciach, powoduje jego zwiększoną aktywność, poczu-
cie akceptacji i sensu swoich działań. Liczymy, że kolejne zajęcia otwarte będą cieszyć się równie licznym zain-
teresowaniem.           Wioleta Sojka 

„ROBIMY ZDROWĄ PIZZĘ” 

W dniach: 3 i 4 października 2016 r. dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Świętoszówce, gościły w Zajeździe „Dwór Święto-
szówka”. 
Dzięki gościnności Prezesa i właścicieli restauracji, przedszko-
laki wzięły udział w warsztatach kulinarnych „Robimy zdrową 
pizzę”. Okres dzieciństwa to czas, kiedy kształtują się nawyki i 
zachowania żywieniowe. Dlatego też należy optymalnie go wy-
korzystać, na tworzenie właściwych zachowań prozdrowotnych. 
Dzieci poznały podstawowe grupy produktów wchodzących      
w skład piramidy żywieniowej, poznały na zajęciach historię 

powstawania niektórych produktów. 
Podczas warsztatów pod czujnym okiem pizzermana Pana Łuka-
sza Cuj, nauczycielek, właścicieli restauracji Panów Sebastiana i 
Marcina Frycz oraz kucharki – Pani Katarzyny Pyka – która jest 
jednocześnie mamą dwóch naszych wychowanek – dzieci zagnia-
tały ciasto drożdżowe, wałkowały placki i nakładały dodatki. Takie 
warsztaty, to idealny pomysł na twórcze spędzenie czasu dla dzie-
ci. W miłej atmosferze uczyły się współdziałania w grupie, zdoby-
wały doświadczenia kulinarne, a przy okazji świetnie się bawiły. 
Celem takich zajęć jest przekonanie dzieci, że przyrządzane sa-
modzielnie posiłki mogą być smaczne i zdrowe. Zajęcia kulinarne, 
to także możliwość poznawania różnych smaków i zapachów. 
Podnosi się świadomość zdrowotna dzieci, utrwala się podstawo-
we nawyki higieniczne. Udział w tych warsztatach był dla dzieci 
ogromną przygodą kucharską, ponieważ uczestniczyły we wspól-
nym tworzeniu, podejmowaniu trudu własnoręcznego przygotowa-
nia smacznego i zdrowego dania. Zwieńczeniem zajęć była wspól-
na degustacja. 
Serdeczne podziękowania składamy Prezesowi Firmy „FRYBUD” Panu Eugeniuszowi Frycz oraz właścicielom Zajazdu „Dwór Święto-
szówka” Panom Sebastianowi i Marcinowi Frycz za zaproszenie i współpracę, co ma ogromny wpływ na jeszcze lepszą współpracę pla-
cówki ze środowiskiem lokalnym. 

Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 



listopad 2016   19 

GMINNE ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWE 
Dwanaście jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych gminy Jasienica w sobotę 22 paź-
dziernika wzięło udział w ćwiczeniach bojo-
wo-taktycznych. Obserwował je Janusz Pie-
rzyna, wójt gminy Jasienica, a jednocześnie 
prezes Zarządu Gminnego OSP.  

Tuż po godz. 9 we wszystkich jednostkach 
zawyły syreny alarmowe. Zastępy przemiesz-
czały się pomiędzy poszczególnymi zadaniami 
zgodnie z bardzo rygorystycznym harmono-
gramem. Czas na ćwiczenie nie mógł przekro-
czyć 15 minut, jednostka miała dodatkowo     
5 minut na przygotowanie i 5 minut na zwi-
nięcie sprzętu po zakończeniu zadania. Na do-
jazd pomiędzy zadaniami po drogach, który 
odbywał się zgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego, a więc bez sygnałów uprzywilejowa-
nia, został wyznaczony czas 20 minut.  

Druhowie ochotnicy mieli do wykonania 
kilka zadań. M.in. na parkingu przy kościele w 
Świętoszówce strażacy udzielali pomocy oso-
bie potrąconej przez samochód. Strażacy ćwi-
czyli zabezpieczanie miejsca takiego wypad-
ku, opatrywanie ran, badanie urazowe po-
szkodowanych oraz zabezpieczanie na no-
szach. W Międzyrzeczu Górnym na Prochow-
ni musieli ugasić pożar budynku, w którym 
znajdowała się osoba poszkodowana. Tutaj 
strażacy trenowali organizację tego typu akcji, 
oraz działanie w sprzęcie ochronnym. Z kolei 
w Międzyrzeczu Dolnym na terenie Jasienic-
kiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej ich 
zadanie polegało na wydobyciu osoby z po-
jazdu zdeformowanego po zderzeniu. Musieli 
ewakuować poszkodowanego z samochodu, a 
następnie na manekinie ćwiczyli czynności resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Natomiast przy remizie OSP 
wykonywali likwidację zdarzeń związanych z powalonymi drzewami, które tarasowały drogę. W trakcie zadania 
ćwiczyli organizację tego typu akcji, oraz prawidłową pracę piłą łańcuchową. Na placu manewrowym oceniane 
były umiejętności kierowców, którzy wykonywali prosty manewr tzw. koperta. Końcowe zadanie polegało na 
przetłoczeniu wody do zasilania działek gaśniczych.  

Co istotne, strażacy wykonywali zadania w połączeniu sił tak, aby nauczyć się jak najlepiej ze sobą współ-
pracować. – Ćwiczenia są formą intensywnego szkolenia pożarniczego, niezbędnego w przygotowaniu od akcji 
gaśniczych po ratownictwo specjalistyczne – mówił Janusz Pierzyna, podsumowując ćwiczenia w remizie OSP 
w Międzyrzeczu Dolnym. Podziękował również strażakom za ich zaangażowanie.  

Organizatorami ćwiczeń byli Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasienicy przy udziale Ko-
mendy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.  

www.jasienica.pl 

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślad w naszych sercach.” 

Serdeczne podziękowania ks. A. Krzykowskiemu, Rodzinie, Przyjaciołom, 
Delegacjom, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, 
uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Męża, Ojca, 

Dziadka 
śp. Henryka Hawełeka 

składa 
żona Krystyna z rodziną. 
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HEJ, W GÓRY, W GÓRY…  

15 – LECIE KOŁA TURYSTYCZNEGO PTTK „PIONIER” 
Obecny rok 2016 jest dla Koła Tury-

stycznego „Pionier” działającego przy 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. 
Adama Mickiewicza w Mazańcowicach 
już piętnastym rokiem działalności. Jest 
to kolejny rok wspólnych wędrówek       
z dziećmi naszej szkoły, po szlakach         
i szczytach pobliskich Beskidów. Opie-
kunowie Koła: Danuta Tyszecka, Mał-
gorzata Jakubiec oraz Bartłomiej 
Krótki,  już od najmłodszych klas szkoły 
podstawowej włączają uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowi-
cach w aktywne formy wypoczynku, 
rozwijają ich wiedzę krajoznawczą i re-
gionalną, promują zdobywanie Górskiej 
Odznaki Turystycznej oraz przynależ-
ność do Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego. Ponadto uczą 
dzieci zasad bezpiecznego zachowania 
się podczas górskich wędrówek, zachęca-
ją do  śpiewania piosenki turystycznej 
oraz popularyzują walory turystyczne       
i krajoznawcze naszego regionu, w 
szczególności Beskidu Śląskiego, Ży-
wieckiego, Małego, powiatu bielskiego 
oraz miasta Bielsko-Biała. 

Przez piętnaście lat, od roku 2001 
kiedy koło „Pionier” zostało zarejestro-
wane w Oddziale PTTK w Bielsku-
Białej, do dnia dzisiejszego miało miej-
sce 207 wycieczek, w których wzięło 
udział w sumie 5229 uczestników, za-
równo członków jak i sympatyków tury-
stycznej działalności koła. Średnio pod-
czas roku szkolnego odbywa się 14 wy-
cieczek, w których uczestniczy około 350 
uczniów. Podczas rajdów i złazów orga-
nizowanych przez PTTK, członkowie ko-
ła „Pionier” biorący udział w konkursach 
wiedzy turystyczno-krajoznawczej na 
temat Beskidów siedmiokrotnie zajmo-
wali pierwsze miejsce oraz ośmiokrotnie 
drugie miejsce. W konkursach wiedzy 
krajoznawczej dotyczącej powiatu biel-
skiego, organizowanych podczas gór-
skich rajdów powiatowych, reprezentanci 

„Pioniera” aż sześciokrotnie plasowali się na pierwszym miejscu. 
Miło śnicy górskich wędrówek, dla których celem było zdobywanie 
odznak turystycznych GOT, zdobyli w sumie 197 odznak Popular-
nych, 89 odznak w stopniu Małej Brązowej, 17 odznak w stopniu 
Małej Srebrnej, oraz 2 odznaki w stopniu Małej Złotej.  

Za całokształt działalności i upowszechnianie turystyki wśród 
młodzieży, koło „Pionier” oraz jego opiekunowie wielokrotnie byli 
nagradzani przez władze oświatowe, samorządowe oraz władze Od-
działu PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej. Podczas ostatniego 
XVI Górskiego Rajdu Powiatowego z metą w Jaworzu, organizo-
wanego 11 czerwca 2016 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-
Białej, Koło Turystyczne „Pionier” zostało wyróżnione otrzymując 
Honorową Odznakę z okazji 15-lecia działalności turystyczno-
krajoznawczej.  

Opiekunowie koła „Pionier” pragną serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczyniają się do umożliwienia i upowszech-
niania działalności naszego koła. W szczególności pragniemy po-
dziękować Wójtowi Gminy Jasienica panu Januszowi Pierzynie, 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Adama Mickiewicza 
w Mazańcowicach pani Agacie Czaudernie, Prezes bielskiego Od-
działu PTTK „Podbeskidzie” pani Lucynie Bardel oraz Radzie 
Rodziców działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ma-
zańcowicach. Dziękujemy także wszystkim przewodnikom, którzy 
podczas wycieczek bezpiecznie prowadzili grupy naszych dzieci, 
dzieląc się z nimi wiedzą dotyczącą otaczających gór oraz rodzi-
com, którzy wspomagali nas w opiece nad uczestnikami podczas 
górskich wędrówek.  
Do zobaczenia na kolejnych wyprawach po beskidzkich szlakach.  

Opiekunowie KT „Pionier” 

OD LISTOPADA OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWA DLA ŚWIŃ 
Od 4 listopada 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 

r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.  
Zgodnie z nowymi przepisami nakazuje się zaopatrywanie wszystkich świń przemieszczanych do miejsca położonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie 
badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.  

W świadectwie muszą znaleźć się następujące informacje: dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo, numer 
świadectwa, liczba przemieszczanych świń, numery identyfikacyjne świń, miejsce pochodzenia świń, miejsce przeznaczenia 
świń, określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny, poświadczenie spełniania przez świnie wymagań 
zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, data wy-
stawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.  

www.jasienica.pl 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W JASIENICY 
FILIA W MAZAŃCOWICACH  

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA ZIMOWE 
KIEDY: od 16.01 do 27.01 2017r. 
UCZESTNICY: DZIECI W WIEKU 5-11 LAT 
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 8.00 – 16.00  
(dzieci można przyprowadzać od 7.30 i odbierać do 16.30) 

KOSZT: 450zł – dwa tygodnie lub 260zł - tydzień.  
(CENA OBEJMUJE PRZEJAZDY, BILETY WSTĘPU, UBEZPIECZENIE, OBIADY) 
W PROGRAMIE: 
∗ ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE;  
∗ WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKOTECHNIKI; 
∗ WYCIECZKA DO „STACJI KOSMICZNEJ” POLA-

RIS; 
∗ WYCIECZKA DO KONIAKOWA; 
 

∗ WARSZTATY Z DRUKARSTWA W CIESZYNIE; 
∗ ZAJĘCIA SPORTOWE; 
∗ EKSPERYMENTY; 
∗ KINO; 
∗ SALA ZABAW LUB KRĘGLE. 

ZAPISY DO 16.12.2016 
NUMER TELEFONU: 883 535 513 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!! 
 

POSIADY GWAROWE 
27 października 2016 r. w sali GOK w Jasienicy odbyły się pierw-
sze Posiady Gwarowe w ramach realizacji  projektu  „Bajtel i star-
zik rzondzom po naszymu - gwarowe spotkania pokoleń", opracowanego przez  

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica, dofinansowanego  przez Gminę Jasienica. Koor-
dynatorem projektu była pani Jolanta Szczugiel, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Jasienicy.  
Uczestnicy spotkania  zaprezentowali  swoje umiejętności w posługiwaniu się gwarą, nie tylko w wersji 
mówionej, ale również śpiewanej. W spotkaniu gawędziarskim udział wzięło 29 wykonawców ze szkół 
podstawowych i  gimnazjów  z Jasienicy, Iłownicy, Grodźca, Rudzicy, Międzyrzecza, Jaworza i Pierśćca, a także 
absolwenci Gimnazjum w Jasienicy.  Występ wokalno-taneczny zespołu „Szwarne Dziecka” z ZSP w  Iłownicy 
oraz zespołu wokalno-instrumentalnego „Zadymiarze” z Gimnazjum w Jasienicy ukazał piękno gwary 
śpiewanej.  Uczestnicy  wyróżniali się  pięknymi strojami Śląska Cieszyńskiego.  

W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Jasienica, pan Janusz Pierzyna, przedstawiciele Komisji Kultury        
i Oświaty gminy Jasienica oraz wszyscy, którym bliska sercu jest gwara Śląska Cieszyńskiego. Spotkanie 
prowadził pan Józef Niesyt, członek zespołu „Jasieniczanka”, znany z felietonów pisanych gwarą pod 
pseudonimem „Josiyniczanin”, zapowiadając kolejne występy gwarowe. Podczas przerwy panie z Koła 
Gospodyń z Jasienicy  zaprosiły uczestników posiadów oraz gości na „swaczynę”, czyli śląską  przekąskę.  
Każdy z uczestników spotkania gwarowego otrzymał dyplom uznania oraz pamiątkowy kubek.  
Podczas spotkania została wyróżniona pani Maria Szubert  za ogromne zaangażowanie w pracę z  dziećmi          
i młodzieżą oraz z Zespołem Regionalnym „Jasieniczanka”, wielkie serce i  promocję naszej gminy. Pani Maria 
otrzymała Order Sympatii, przyznawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica. 
Nagrodzie towarzyszyła niespodzianka – laureatka musiała wypić sok z cytryny, co uczyniła z uśmiechem na 
twarzy. 

Organizatorzy Posiadów Gwarowych serdecznie dziękują wszystkim, którzy swoją pracą, energią                  
i pomysłowością przyczynili się do zorganizowania tej imprezy. 

Dorota Pękala 
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SPORT SZKOLNY  
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

27 września 2016 roku, na stadionie sportowym w Ru-
dzicy, odbyły się pierwsze w nowym roku szkolnym 
2016/2017, zawody sportowe w sztafetowych biegach 
przełajowych. Do zawodów zgłosiło się 7 reprezenta-
cji szkół podstawowych oraz 4 z gimnazjów. Stawką 
były tytuły mistrza gminy w poszczególnych katego-
riach oraz prawo startu w zawodach powiatowych. W 
kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsca wy-
walczyły drużyny z Jaworza (kat. dziewcząt) oraz 
Świętoszówki (kat. chłopców). Rywalizację sztafet 
gimnazjalnych zdominowali zawodnicy z Jasienicy i 
zwyciężyli zarówno kategorii dziewcząt jak i chłop-
ców.  
Wyniki: 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
DZIEWCZĘTA 
1. SP Jaworze  18 min 41 s – awans do finału powia-

tu 
2. ZSP Wieszczęta 19 min 25 s  
3. ZSP Jasienica 19 min 38 s – awans do finału 

powiatu 
4. SP Świętoszówka 20 min 03 s 
5. ZSP Mazańcowice 0 min 25 s 
6. SP Międzyrzecze 21 min 17 s 
7. ZSP Rudzica  dyskwalifikacja 
CHŁOPCY 
1. SP Świętoszówka 24min 12 s – awans do finału 

powiatu 
2. SP Jaworze  24 min 15 s – awans do finału 

powiatu 
3. ZSP Rudzica  24 min 48s 
4. ZSP Jasienica 24 min 53 s 
5. ZSP Wieszczęta 25 min 20 s 
6. ZSP Mazańcowice 25 min 30 s 
7. ZSP Międzyrzecze 25 min 59 s 
GIMNAZJUM 
DZIEWCZĘTA 
1. Gimnazjum Jasienica  17 min 58 s – awans 

do finału powiatu 
2. Gimnazjum Rudzica  18 min 20 s – awans 

do finału powiatu 
3. Gimnazjum Mazańcowice 19 min 09 s 
4. Gimnazjum Jaworze  19 min 31 s 
 
 

CHŁOPCY 
1. Gimnazjum Jasienica 21 min 25 s – awans 

do finału powiatu 
2. Gimnazjum Jaworze 22 min  25 s – awans 

do finału powiatu 
3. Gimnazjum Rudzica 22 min 39s 
4. Gimnazjum Mazańcowice 23 min 09 s 

Zawody powiatowe rozegrano 5 października na 
stadionie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach. Re-
prezentanci naszej gminy, w kategorii szkół gimna-
zjalnych, zajęli bardzo dobre miejsca: dziewczęta z 
Gimnazjum w Jasienica zajęły I miejsce i tym samym 
awansowały do zawodów rejonowych, natomiast 
chłopcy z Jasienicy zajęli III miejsce. Sztafeta dziew-
cząt z Rudzicy wywalczyła V miejsce. 

Wśród szkół podstawowych najlepiej wypadli za-
wodnicy z Jaworza, zajmując I miejsce w kategorii 
dziewcząt oraz III w kategorii chłopców. Sztafeta 
chłopców z Świętoszówki zajęła VI miejsce. 

W zawodach rejonowych, rozgrywanych 11 paź-
dziernika 2016 roku na stadionie w Zabrzegu, spotkały 
się po dwie najlepsze sztafety z powiatów: bielskiego, 
żywieckiego oraz miasta Bielska – Białej. Reprezentu-
jące powiat bielski dziewczęta z Gimnazjum w Jasie-
nicy i tym razem okazały się najszybsze i zwyciężając 
w swojej kategorii wywalczyły awans do zawodów na 
szczeblu mistrzostw województwa śląskiego. 

Sztafeta dziewcząt wystartowała w składzie: Wik-
toria Ben, Wiktoria Moczała, Marzena Biesok, Zofia 
Szymala, Michaela Grubesic, Katarzyna Zontek, 
Klaudia Polok. Opiekunem zawodniczek jest  Leszek 
Obracaj. 

PIŁKA NOŻNA 
29 września na boiskach w Rudzicy, Mazańcowicach 
oraz Międzyrzeczu rozgrywane były mistrzostwa gmi-
ny w minipiłce nożnej szkół podstawowych. Do za-
wodów zgłosiły się reprezentacje wszystkich szkół 
podstawowych z terenu gmin Jasienicy i Jaworza. 
Wszystkie drużyny podzielone zostały na trzy grupy,  
w których zespoły rywalizowały systemem „każdy z 
każdym”. Następnie zwycięzcy grup walczyli pomię-
dzy sobą o tytuł mistrzowski oraz awans do zawodów 
półfinałowych mistrzostw powiatu bielskiego.  
Zwycięzcami całego turnieju zostali zawodnicy ZSP w 
Rudzicy, którzy w grupie finałowej zremisowali z re-

prezentacją ZSP Jasienica 1:1 oraz pokonali                     
SP Jaworze 2:1. 
Wyniki: 
Grupa A 
ZSP Jasienica – ZSP Mazańcowice 2:2 
ZSP Grodziec – ZSP Jasienica  0:8 
ZSP Grodziec – ZSP Mazańcowice 0:6 
 
ZSP Jasienica – awans do grupy finałowej 
Grupa B 
ZSP Międzyrzecze – SP Jaworze 0:5 
SP Jaworze – SP Świętoszówka  2:0 
SP Świętoszówka – ZSP Międzyrzecze 1:2 

str.23 
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SP Jaworze – awans do grupy finałowej 
Grupa C 
ZSP Rudzica – ZSP Wieszczęta  6:2 
ZSP Wieszczęta – ZSP Iłownica 1:3 
ZSP Iłownica – ZSP Rudzica  1:8 
ZSP Rudzica – awans do grupy finałowej 

Grupa finałowa 
SP Jaworze – ZSP Jasienica  1:1 
ZSP Jasienica – ZSP Rudzica 1:1 
ZSP Rudzica – SP Jaworze  2:1 
Klasyfikacja: 
1. ZSP Rudzica -  awans do półfinału             

powiatu 
2. ZSP Jasienica 
3. SP Jaworze  
Do zawodów o mistrzostwo gminy Jasienica w 
kategorii szkół gimnazjalnych stanęły drużyny z 
Jasienicy, Jaworza oraz Rudzicy. Zawody roze-
grano na boisku „Orlik” w Rudzicy. Gospodarze 
turnieju, zawodnicy z gimnazjum w Rudzicy oka-
zali się niezbyt gościnni i pokonując drużyny z 
Jasienicy 2:1 oraz Jaworza 3:0 zajęli pierwsze 
miejsce. 
Wyniki: 
G. Rudzica – G. Jaworze  3:0 
G. Jaworze – G. Jasienica  1:1 
G. Jasienica – G. Rudzica  1:2  
KLASYFIKACJA 
1. Gimnazjum Rudzica -  awans  

do półfinału powiatu 
2. Gimnazjum Jasienica   
3. Gimnazjum Jaworze  
 
 
 

10 października na boisku w Rudzicy, odbył się turniej pół-
finałowy mistrzostw powiatu bielskiego w minipiłce nożnej 
szkół podstawowych oraz piłce nożnej szkół gimnazjalnych. 
Reprezentujący Gminę Jasienica, zawodnicy Gimnazjum w 
Rudzicy, i tym razem okazali się najlepsi pokonując rywali 
z Buczkowic 3:1 oraz drużynę z Zabrzegu 2:1. Tym samym 
wywalczyli sobie prawo startu w zawodach o mistrzostwo 
powiatu. 
Troszeczkę szczęścia zabrakło drużynie ZSP Rudzica. Po 
łatwym zwycięstwie 8:0 z drużyną z Buczkowic, w drugim 
meczu musieli uznać wyższość zawodników z SP nr 4   
Czechowice –Dziedzice przegrywając 0:4. 
Wyniki: 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
ZSP Rudzica – SP Buczkowice     9:0 
SP  Buczkowice – SP Nr 4 Czechowice – Dziedzice  0:6 
SP Nr 4 Czechowice - Dziedzice – ZSP  Rudzica  4:0 

KLASYFIKACJA 
1. SP Nr 4 Czechowice – Dziedzice -  awans do finału po-

wiatu 
2. ZSP Rudzica   
3. SP Buczkowice  

GIMNAZJUM 

G. Rudzica – G. Buczkowice   3:1 
G. Buczkowice – G. Zabrzeg  2:1 
G. Zabrzeg – G. Rudzica  0:2 
KLASYFIKACJA 
1. Gimnazjum Rudzica -  awans do finału powiatu 
2. Gimnazjum Buczkowice   
3. Gimnazjum Zabrzeg 
W finale powiatowym piłki nożnej szkół gimnazjalnych, 
rozgrywanym w dniu19 października, spotkały się drużyny 
z Czańca, Bystrej oraz Rudzicy. Oprócz tytułu mistrzow-
skiego zwycięzca turnieju otrzymał prawo startu w zawo-
dach rejonowych, które będą rozgrywane na wiosnę 2017 
roku. Pierwsze miejsce wywalczył gospodarz turnieju, re-
prezentacja Gimnazjum w Rudzicy pokonując kolejno dru-
żynę z Bystrej 4:0, a następnie Czaniec 2:1. 

Reprezentacja Gimnazjum w Rudzicy występowała w skła-
dzie: Krystian Konior, Jakub Mencnarowski, Daniel Lorań-
czyk, Sebastian Zontek, Kacper Sproski, Maciej Malchar, 
Krzysztof Szczypka, Szymon Borek, Mikołaj Bułka,  Paweł 
Potok, Zahradnik Filip, Mikołaj Wieczorek, Mateusz Sto-
larz. Opiekunem zespołu jest p. Arkadiusz Sojka. 
 

Koordynator sportu  
Arkadiusz Sojka

 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jasienicy 

serdecznie ZAPRASZA  na 

BAL    SYLWESTROWY  
2016/2017.                                                                                 

Zabawa odbędzie się w Sali GOK przy 
Urzędzie Gminy w Jasienicy.  

Początek godz.19.00. Zabawę uświetni 
zespół  „DYNAKORD” z Rudzicy.                                                                             

Bogate menu, miła obsługa,  
wspaniała zabawa.                                                                                            

Cena  -  270.-zł  od pary.                                                                  
Zapisy pod nr telefonu  

– 693 066 685   oraz  691 030 773. 
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BIURO PODRÓŻY "LIDIA"  

zaprasza: 
• do BAJKOWEJ KRAINY ŚW. MIKOŁAJA  

w Zatorze - 03.12.2016 r./ sobota/ Koszt całkowity: 
80-85 zł/os.  Wyjazd o godz. 12.00. Zapisy do 
15.11.2016 r.  

• - wspaniałe widowisko muzyczne w teatrze w 

Cieszynie – „JASEŁKA TRADYCYJNE” - 
20.01.2017 r/piątek/. Koszt całkowity: 48-50 zł/os. 
Wyjazd o godz.15.30. Zapisy do 20.12.2016 r.  

Zapisy przyjmuje: Lidia Sztwiorok 
tel. 33/8152 916 lub 692 405 825 

 

 

ŁADNE MIESZKANIA 

W CENTRUM JASIENICY 

dla emerytów wynajmę 

tel. 33 851 01 65  

lub 535 290 898. 

   

 

 

 

MĄDROŚCI ŻYCIOWE 
J E Ś L I  C H C E S Z  B Y Ć  W I E L K I ,  Z A C Z Y N A J  O D  R Z E C Z Y  M A Ł Y C H .   
Z A K Ł A D A J  G Ł Ę B O K I  F U N D A M E N T  P O K O R Y ,   
S K O R O  Z A M I E R Z A S Z  B U D O W A Ć  W Y S O K O .  

św. Augustyn 
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„BĄCZEK” oferuje: 

Ciepłą domową atmosferę 

od poniedziałku do piątku w godz. 6-18 

Czy Wasza pociecha ukończyła 
już 1 rok życia? 

Kreatywne zajęcia wspomagające czynności samoob-
sługowe 

Radosne spędzanie czasu Czy jest to czas powrotu do 
pracy? Zajęcia dostosowane do grup wiekowych 

Małe grupy przedszkolne Czy w grupie rówieśniczej nie 
jest raźniej niż nawet z najbar-
dziej pomysłową nianią? Smaczne zdrowe posiłki 

Własny ogród z kolorowym placem zabaw Czy dziadkowie nie są w stanie 
zaspokoić nadmiaru energii 
swoich wnucząt? Zajęcie dodatkowe 

Czujną opiekę pod okiem wykwalifikowanej kadry.  JEŚLI CHOĆ JEDNA WASZA OD-
POWIEDŹ BRZMI TWIERDZĄCO 

TO ZNAK, ŻE KONIECZNIE  
MUSICIE NAS ODWIEDZIĆ 

Międzyrzecze Dolne  

ul. Mazańcowicka 302 

Tel. 517 595 826 

www.baczek.edu.pl 
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ZZAABBAAWWĘĘ  AANNDDRRZZEEJJKKOOWWĄĄ  DDLLAA  DDZZIIEECCII..  
Zapewniamy  całonocną opieką – od 1800 w sobotę  do 900 w niedzielę.  

Koszt od dziecka - 60 zł -  obejmuje kolację i śniadanie oraz przekąski 
w czasie imprezy.  

Zapraszamy dzieci od 3 do 12 lat. 

ZAPRRASZAMY 

RESTAURACJA MC DONALD’S 
 ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 

Uczysz się, studiujesz, masz wolne popołudnie, a może szukasz dodatkowego za-

jęcia w weekend? 

Przyjdź do nas – zatrudnimy Cię! 
Gwarantujemy zatrudnienie na umowę o pracę na pełny i niepełny etat, pracę na 

stałe, możliwość rozwoju zawodowego i awansu. 

CV prosimy wysyłać na adres email: pl-00207MGR@pl.mcd.com  

lub można złożyć bezpośrednio w restauracji.  

Więcej informacji pod numerem telefonu 502-242-103 
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PRACA !!!       
 Poszukujesz stałej 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 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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,  palmy pogrzebowe,  bukiety ślubne, 
ozdoby świąteczne, stroiki i choinki. 
JESTEŚMY NA FACEBOOKU. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości 

dla firm i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 

oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

 

43-385 Jasienica 484 

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

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi:  
wszystkie przeróbki � gręplowanie 
 wełny �czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne � z puchu � z pierza � do filcowania 

Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 
43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 

Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 
www.galinska.com.pl 

e-mail: biuro@galinska.com.pl 
 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
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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  
W sprzedaży: 
� ładne i tanie CHOINKI SZTUCZNE 
� żywe, cięte JODŁY KAUKASKIE 
� oświetlenia choinkowe 
� dekoracje świąteczne 
� ozdoby choinkowe 
� świąteczne znicze 
� stroiki 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

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

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

 
  

 

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 
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„BAJTEL I STARZIK RZONDZOM PO NASZYMU - GWAROWE SPOTKANIA POKOLEŃ" 


