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LAURY WRĘCZONE PO RAZ DWUDZIESTY CZWARTY! 

W sobotę 16. stycznia w zabrzań-
skim Domu Muzyki i Tańca odbyła 
się XXIV Gala Laurów Umiejętności 
i Kompetencji, organizowana przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Ka-
towicach.  

Laury Umiejętności i Kompeten-
cji to coroczne wydarzenie, podczas 
którego – w dowód uznania  – wrę-
czane są statuetki w dziedzinie go-
spodarczej, naukowej i kulturalnej. 
Historia Laurów sięga roku 1992, kie-
dy działacze samorządu gospodarcze-
go skupieni w Regionalnej Izbie Go-
spodarczej w Katowicach wystąpili    
z inicjatywą dziękowania ludziom 
nieprzeciętnym, wyróżniającym się  
firmom, organizacjom i instytucjom, 
które aktywnie i skutecznie włączyły 
się w proces tworzenia gospodarki 
rynkowej, jej restrukturyzacji oraz do-
stosowania do standardów europej-
skich. 

Złoty Laur Umiej ę tności i Kom-
petencji w kategorii „Samorząd za-
wodowy, gospodarczy i terytorial-
ny” odebrał także wójt gminy Jasieni-
ca Janusz Pierzyna.  

Wójta, nagrodą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ka-
pituła uhonorowała przede wszystkim za inicjację budowy Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, także za starania w rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz za nawiązywanie poro-
zumienia z samorządem gospodarczym i biznesem. Oprócz złotego li-
ścia lauru oraz dyplomu, wójt otrzymał również kosz kwiatów oraz 
wiele gratulacji i życzeń od najbliższych, pracowników i radnych, 
obecnych podczas  uroczystej gali.  

W części artystycznej XXIV edycji Laurów Umiejętności i Kom-
petencji, odbył się specjalny koncert dedykowany Laureatom, podczas 
którego było można usłyszeć największe przeboje grupy Genesis oraz 
utwory solowe Raya Wilsona w wykonaniu samego artysty. 

W tym roku Laur Diamentowy – najwyższy – został przyznany by-
łej premier i ambasador przy Watykanie Hannie Suchockiej, Kryszta-
łowy z Diamentem – ks. prof. Michałowi Hellerowi, zaś Orzeł Piastów 
Śląskich – Januszowi Steinhoffowi, przewodniczącemu Rady Krajowej 
Izby Gospodarczej, wicepremierowi i ministrowi gospodarki w rządzie 
Jerzego Buzka, który również był obecny na Gali i wręczał nagrody.  

W poprzednich latach Diamentowe Laury otrzymali: Papież Jan 
Paweł II, Premier Jerzy Buzek, Komisarz Javie Solana, prof. Broni-
sław Geremek, Jan Nowak Jeziorański, prof. Zbigniew Brzeziński, 
Prezydent Lech Wałęsa, Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Komi-
sarz Danuta Hübner, kompozytor Wojciech Kilar, Tadeusz Mazowiec-
ki, Kardynał Stanisław Dziwisz, prof. Władysław Bartoszewski, prof. 
Leszek Balcerowicz, Andrzej Wajda, Marszałek Senatu Bogdan Boru-
sewicz, Krzysztof Zanussi, Janusz Lewandowski i Krzysztof Pende-
recki. 

  Gratulujemy Wójtowi Gminy Jasienica, tego szczególnego wy-
różnienia i tego, że znalazł się na liście laureatów, która  jest pełna na-
zwisk uznanych nie tylko w naszym kraju, ale także na świecie. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
      

SPOTKANIA 
NOWOROCZNE 

     Początek nowego 
roku to okres spotkań 
w poszczególnych so-
łectwach z mieszkań-
cami, którzy uczestni-
czą w życiu społecz-
nym. W różnych for-
mach realizują zadania 
w poszczególnych so-

łectwach, pomagają różnym stowarzyszeniom, organi-
zacjom i instytucjom. Dlatego chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim sołectwom, które 
podję ły się organizacji spotkań noworocznych i bie-
siad  w gminie Jasienica. Myślę, że to jest bardzo fajna 
forma nawiązywania współpracy       i zapoznawania 
mieszkańców, którzy niedawno przeprowadzili się do 
naszej gminy, zbudowali na naszym terenie swoje 
domy. Niektórzy są tu już od lat i starają się realizo-
wać różne zadania, integrując się z gminą    i jej 
mieszkańcami. Dlatego wszystkim osobom, które or-
ganizowały spotkania i starały się o to, żeby oprawa 
duchowa i artystyczna była jak najlepsza, bardzo ser-
decznie dziękuję. Dziękuję również pracownikom jed-
nostek i instytucji, pracownikom Urzędu Gminy Jasie-
nica, Gminnego Ośrodka Kultury, za pomoc w pra-
cach organizacyjnych. 
        Szczególne podziękowania kieruję do probosz-
czów wszystkich parafii katolickich i ewangelickich, 
gdzie organizowano koncerty i przeglądy chórów. 
Miały one wymiar artystyczny, ekumeniczny, a przede 
wszystkim przez śpiew zawierały przekaz Ewangelii, 
jakże potrzebny w dzisiejszych czasach  
 SAMORZĄDOWCY  
U BISKUPA ORDYNARIUSZA 
         Bardzo ważnym wydarzeniem 11 stycznia stycz-
nia, było uczestnictwo w Mszy Świętej sprawowanej, 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biel-
sku-Białej, pod przewodnictwem Księdza Biskupa 
Ordynariusza Romana Pindla.  Po Mszy Św. uczestni-
czyłem w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym 
dla parlamentarzystów i samorządowców, w budynku 
kurii diecezjalnej. Tą drogą pragnę wyrazić wielką 
wdzięczność i bardzo serdeczne podziękowanie za to 
miłe spotkanie, za słowa skierowane do uczestników 
w duchu Ewangelii. Szczególnie utkwiły w mojej pa-
mięci słowa wzbudzające refleksję i pytanie o powo-
łanie, misję społeczną i zadania życiowe, aktualne   
każdym czasie i dotyczące każdej profesji. 
XXIV GALA LAURÓW 
     Uhonorowanie mojej osoby Laurem  Umiejętności 
i Kompetencji jest zaszczytem, ale przyjąłem  to wy-
różnienie, jako uznanie wieloletnich wysiłków nas 
wszystkich. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim radnym poszczególnych ka-

dencji, z którymi miałem przyjemność pracować   
współpracować. Długofalowa wizja rozwoju gminy po 
wprowadzeniu jej w życie, daje odpowiednie możli-
wości w postaci konkretnych inwestycji i działań, cze-
go jesteśmy teraz świadkami. Za otwarte spojrzenie   
wsparcie w tym zakresie, bardzo serdecznie dziękuję, 
zarówno radnym, jak i pracownikom Urzędu Gminy 
Jasienica oraz wszystkim podmiotom, które w trakcie 
realizacji poszczególnych projektów w różnoraki spo-
sób wspierali nasze działania. Jednym z tych projek-
tów jest Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomicz-
na, stworzona - można powiedzieć - od zera. Jeszcze 
na początku 2007 roku, gmina nie była nawet właści-
cielem gruntu. Dzisiaj jest jego właścicielem, który po 
przekwalifikowaniu i pełnym uzbrojeniu z wartości 
zakupu 1 300 000 zł,  wzrósł wg dzisiejszego szacun-
ku do wartości ok. 100 000 000 zł. 
To zostało docenione przez kapitułę lauru i jak powie-
dziano - to gmina Jasienica, jako jedna z nielicznych 
w Polsce, - podję ła się procesu stworzenia warunków, 
żeby dać ludziom możliwości zatrudnienia i poprawy 
finansów gminy, dla zaspokojenia potrzeb dnia co-
dziennego, z napływu środków finansowych od pod-
miotów, które będą funkcjonowały w strefie. W nad-
chodzących latach przełoży się to na znaczący wzrost 
dochodów gminy. Jeszcze raz wszystkim, którzy pra-
cowali na to zaszczytne wyróżnienie, bardzo dziękuję. 
Satysfakcjonujące  jest, że galę zaszczyciła była pre-
mier  Hanna Suchocka były premier i przewodniczący 
parlamentu europejskiego Jerzy Buzek, były wicepre-
mier Janusz Steinhoff i szereg wybitnych osobistości, 
uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem. 
MISTRZOSTWA POLSKI  
W RATOWNICTWIE 
26. stycznia zostałem zaproszony na rozpoczęcie Mi-
strzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Podczas 
uroczystego otwarcia dyrektor Waligóra wręczył mi 
podziękowanie za pomoc i zaangażowanie w rozwój 
ratownictwa medycznego na terenie gminy Jasienica. 
Bardzo za to wyróżnienie dziękuję. Trzeba powie-
dzieć, że gmina Jasienica jest jedną z nielicznych 
gmin, która nie sprywatyzowała służby zdrowia. Dla-
czego? Moje nastawienie jest takie, że niezależnie od 
stopnia zamożności naszego społeczeństwa, każdy 
musi mieć dostęp do lekarzy i specjalistów zatrudnio-
nych w publicznej służbie zdrowia. Szczególnie mam 
tu na uwadze mieszkańców gminy o najniższym stop-
niu zamożności, których nie można pozostawić sa-
mym sobie. Troską moją jest, by tu w Jasienicy posze-
rzyć możliwości korzystania z usług medycznych, w 
dniach wolnych od pracy i godzinach nocnych. W tym 
celu trzeba przeorganizować pracę Ośrodka Zdrowia 
w Jasienicy, by przyjęcia nocne pacjentów nie musiały 
odbywać się w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-
Białej, tak jak to dzisiaj szpital wojewódzki chce za-
proponować naszym mieszkańcom. str. 4  
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 KOMITET MONITORUJĄCY 
         Podczas obrad Komitetu Monitorującego Pro-
gramu Republika Czeska - Polska w dniu 4 lutego br., 
którego przedmiotem była dyskusja o kolejnych nabo-
rach i weryfikacji wniosków. Gmina Jasienica również 
złożyła aplikację odnośnie Osi Nr 2. W tej osi złożono 
118 wniosków na teren pogranicza polsko-czeskiego 
po obu stronach granicy. Następnym etapem będzie 
wspólny sekretariat techniczny w Ołomuńcu prześ le 
informacje, odnośnie wstępnej weryfikacji wniosku –
do 1. kwietnia br. Natomiast do 10. maja każdy bene-
ficjent będzie składał kompletny wniosek na realizację 
tego zadania z projektami wykonawczymi. Gmina Ja-
sienica złożyła projekt na zachowanie zabytku w nale-
żytej kondycji jak również na rozwój działań kultural-
nych w kościele w Mazańcowicach. W zakresie prac 
jest wymiana dachu, wymiana i malowanie  okien, 
malowanie wnętrza, wzmocnienie chóru, wymiana po-
sadzki. Wniosek opiewa na 2,6 mln zł. 
Ponieważ wniosek jest transgraniczny, to w Orłowej, 
w kościele ewangelickim również nastąpią niezbędne 
prace, by przygotować obie świątynie na rozwój kultu-

ry i zachowanie dziedzictwa w tym zakresie. 
Wniosków jest 118, aplikacja na ten konkurs wynosi 
22 mln zł, Wystarczy to na około 10 wniosków. Mu-
simy więc robić wszystko, by dofinansowanie uzy-
skać. Wynik zależy od głosowania przez gremium 
składające się z 23 członków, 10. ze strony Polski i 13 
z Czech. 

GRUPOWY ZAKUP ENERGII 
       Będą zorganizowane spotkania, które miały się 
odbyć jesienią ubiegłego roku, dotyczące grupowego 
zakupu energii. Zapowiedziane w ubiegłym roku nie 
odbyły się, gdyż firmy energetyczne zmieniały warun-
ki i stąd opóźnienie. Firma zajmująca się tym zagad-
nieniem miała obawy, czy przedsięwzięcie przyniesie 
oczekiwane efekty dla odbiorców, stąd ten poślizg.  
Spotkania będą zorganizowane 16, 18 i 19 lutego br.   
Rudzicy, Mazańcowicach i Jasienicy. 

 
Dziękuję za relacje 

Notował 
                 Romuald Bożko 

 

DLA KOGO WODOCIĄG? 
Firma wodociągowa Aqua pyta Gminę Jasie-

nica o sensowność dalszego rozwijania sieci wo-
dociągowej w sytuacji, gdy jedna czwarta obec-
nych użytkowników w ogóle nie korzystała z pod-
łączenia się do wybudowanej sieci wodociągów, 
wybudowanych za ogromne kwoty z budżetu 
gminy. – Ja na to pytanie nie znajduję odpowiedzi 
– przyznaje wójt gminy Janusz Pierzyna. 

Aqua skierowała to pytanie jako odpowiedź 
na wcześniejsze pismo Gminy Jasienica o uzgod-
nienie warunków ewentualnej budowy kolejnych 
odcinków wodociągów. O takie inwestycje w cią-
gu ostatnich miesięcy zwrócili się do Gminy 
mieszkańcy kilkunastu rejonów, składając zbio-
rowe wnioski. Według wyliczeń Aquy, mimo, że 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat Gmina Jasienica 
wydała kilkanaście milionów złotych na budowę 
wodociągów, co czwarte gospodarstwo w rejonie 
powstałej sieci w ogóle z nich nie korzysta. 

I tak z sieci, jaka powstała w ostatnich latach 
w gminie Jasienica, na blisko 960 wykonanych 
przyłączy korzysta zaledwie nieco ponad 700. 
Najgorsza sytuacja jest w Wieszczętach, gdzie na 
132 wybudowanych przyłączy do sieci podłączyło 
się zaledwie 59 domostw, a więc zaledwie 44 
proc. Z kolei w Świętoszówce w jednym rejonie 
na dziewięć podłączonych tylko jedno gospodar-
stwo czerpie wodę z sieci. 

Licząca ok. 300 km sieć wodociągowa w swo-
jej znakomitej większości powstała w ciągu ostat-

nich 30 lat. Została zbudowana z pieniędzy z bu-
dżetu Gminy Jasienica, co roku na ten cel prze-
znacza się od kilkuset tysięcy do kilku milionów 
złotych. Według przyjętych w Gminie Jasienica 
zasad, wodociąg budowany jest na wniosek 
mieszkańców. To oznacza, że właściciele podłą-
czonych do gminnej sieci gospodarstw domo-
wych, wcześniej chcieli inwestycji, a następnie, 
już po jej wykonaniu i wydaniu na nią gminnych 
pieniędzy, część z nich uznała, że nie będzie jed-
nak z tego udogodnienia korzystać. 

Czy więc Gmina Jasienica powinna ponosić 
wysokie koszty dalszej budowy sieci wodociągo-
wej? Wójt gminy Janusz Pierzyna namawia 
mieszkańców do odpowiedzialnego składania 
wniosków o budowę wodociągów, aby po wybu-
dowaniu tej sieci wszyscy wnioskodawcy się pod-
łączyli. Aqua wydaje warunki dla nowych inwe-
stycji, też musi zainwestować w nowe pompow-
nie i armaturę, aby tę wodę dostarczyć, a później, 
występują problemy z przewymiarowaniem tej 
inwestycji i znowu potrzeba środków finanso-
wych, aby zakładać redukcję na ciśnieniu, bo nie 
wszyscy mieszkańcy korzystają i wysokie ciśnie-
nie w sieci może spowodować problemy w do-
mach tych którzy się przyłączyli. Dlatego proszę 
mieszkańców o głęboki rozsądek w tym temacie. 

www. jasienica.pl . 
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SPOTKANIE NOWOROCZNE W RUDZICY 

23 stycznia br. do Filii GOK w Rudzicy przybyło 
prawie sto pięćdziesiąt osób, by wspólnie podsu-
mować 2015 rok i wznieść uroczysty toast za po-
myś lność w Nowym Roku.  Organizatorami Spotka-
nia Noworocznego był Sołtys z Radą Sołecką, radni, 
Gminny Ośrodek Kultury i Koło Gospodyń Wiej-
skich w Rudzicy. Spotkanie rozpoczął występ Kape-
li „Dudoski”, który wprowadził wszystkich w bie-
siadny nastrój.  
Sołtys, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Czesław Machalica przywitał uczestników spotka-
nia, podziękował wszystkim za miniony rok pracy 

na rzecz sołectwa oraz całej gminy, szczególne podziękowania 
kierując do wójta gminy Janusza Pierzyny. Radni złożyli gratula-
cje wójtowi, który tydzień wcześniej odebrał prestiżową nagrodę 
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd 
zawodowy, gospodarczy i terytorialny” przyznaną przez Regio-
nalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, a zebrani  spontanicznie 
wyrazili swój aplauz śpiewając 100 lat….   
znanie wyrażono również Damianowi Iskrzyckiemu, który osiąga 
znakomite rezultaty w krajowych    i zagranicznych zawodach w 
bocci, a także drużynie żniwiarzy, która reprezentowała sołectwo 
Rudzica  w ubiegłorocznych zawodach „Josiynicki Żniowowani”, 
zajmując w nich drugie miejsce.  

Wójt Janusz Pierzyna podziękował społeczności sołectwa za pra-
cę, wyrażając wdzięczność za serdeczność, z jaką zawsze jest wi-
tany w Rudzicy. 
Wspólny poczęstunek i zabawa taneczna z zespołem „Drawox” 
do późnych godzin nocnych pozwoliły wesoło spędzić czas i były 
okazją by podzielić się dobrym słowem. Dobra muzyka i pyszne 
jedzenie to ważne składniki dobrej zabawy, a tej na Spotkaniu 
Noworocznym w Rudzicy nie brakowało -  ,Nie ma nic szczęśliw-
szego niż ludzie, którzy łączą się przy wspólnym stole”.        ZP. 

TO NIE PARĘ GĄSEK… 

Stada przelatujących gęsi gęgawych i zbożowych czynią ogromne szkody w uprawach rolnych na terenie gmi-
ny Jasienica. Co gorsza, nie ma sposobu, aby szkodników się pozbyć. 

– Co roku sytuacja się powtarza – mówi Andrzej Szimke, radny i prezes koła łowieckiego „Ślepowron”. Wy-
jaśnia, że to mądre ptaki i gdy tylko pod koniec grudnia kończy się okres polowań, nagle znad Jeziora Goczał-
kowickiego całymi chmarami zlatują na żer. – I nie chodzi tu o parę gąsek, ale o kilkaset sztuk, które co noc 
przylatują na pola z oziminą i wyjadają wyrastające zboża razem z korzeniami – wyjaśnia. 

Jak zauważa, dzieje się tak od kilkunastu lat. – Wcześniej rzeczywiście na przełomie roku można było u nas 
zobaczyć zaledwie kilka przelatujących sztuk tych migrujących gatunków. Ale w ostatnich latach znalazły tu tak 
dobre warunki, że ich populacja znacząco się rozrosła i zachwiała całą naturalną równowagę – dodaje. 

Komisja Rolna Rady Gminy Jasienica uznała skargi rolników, zwłaszcza z sołectw Landek i Rudzica, najbliżej 
położonych Jeziora Goczałkowickiego, nad którym dzikie gęsi odpoczywają w zimie w drodze na południe. 
Rolnicy podkreślają, że nikt nie pokrywa im szkód, wyrządzonych przez ptaki. Dlatego jesienią Urząd Gminy 
Jasienica zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na punktowe odstrzały gęsi zbożowej i gęgawej. Jak 
wyjaśnia prezes Szimke, nie chodzi o masowe polowania, lecz odstrzał kilku, kilkunastu sztuk. Ptaki widząc za-
grożenie poszukałyby swoich żerowisk gdzie indziej. A dzisiaj nie można nawet ich przepłaszać. 

W odpowiedzi Jerzy Motłoch, dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich ś ląskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
napisał, że dotychczasowe postulaty do Ministerstwa Środowiska o wydłużenie okresu polowań, nie przyniosły 
rezultatu. 

www. jasienica.pl . 
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VIII JOSIYNICKI ŚWINIOBICI 
Muzyka, śpiew, taniec oraz dobre, domowe po-

trawy – jednym słowem karnawałowa zabawa w tra-
dycyjnym stylu. Tak bawili się jasieniczanie na do-
rocznym świniobiciu.  

Utarło się, że w okresie karnawału wójt Janusz 
Pierzyna, sołtys Bronisław Szalbot i Rada Sołecka 
organizują „Josiynicki Świniobici”. Zabawa nawią-
zuje wprost do tradycji świniobicia, jakie często na 
Śląsku Cieszyńskim przeprowadzano na przełomie 
roku. Nie było to tylko zwykłe przygotowanie mięsa 
i wędlin. Gospodarze dzieli się mięsnymi wyrobami 
z rodziną i sąsiadami, wiedząc, że ci przy najbliższej 
okazji się zrewanżują. Choć więc w ostatnich kilku 
latach do świniobicia dodano karnawałową zabawę, 
to jednak jego sens pozostał ten sam – pozwolić lu-
dziom z radością podzielić się z innymi tym, co ma 
się najlepszego, i spędzić ostatnie dni przed postem 
na wspólnej zabawie.  

Z roku na rok Josiynicki Świniobici przyciąga 
do sali widowiskowej w kompleksie „Drzewiarza” 
coraz więcej uczestników, w tym roku gościem był 
m.in. mieszkający w Grodźcu wiceminister Stani-
sław Szwed. Wójt dziękując wszystkim za udział w 
zabawie przypomniał, że to święto jest również 
szczególną okazją do podziękowania rolnikom za 
ich trud. Tradycje, związane ze świniobiciem, zapre-
zentował Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, a do 
tańca przygrywał zespół „Preludium”.  

Choć samo świniobicie jest tylko pretekstem do wspólnej zabawy, nie mogło zabraknąć potraw, przygoto-
wanych ze świeżej wieprzowiny. Zabicie świniaka („babucia”, jak mówi się na Śląsku Cieszyńskim) z własnego 
chowu, a następnie przyrządzenie z niego mięs i wędlin zawsze było ważnym wydarzeniem dla gospodarzy. Nic 
dziwnego, że bardzo mocno wrosło w tradycję, obrastając zwyczajami, które przestrzegane są nawet dzisiaj, gdy 
mięso codziennie gości na stole każdej przeciętnej rodziny. Co więcej, tradycja własnego wyrobu wędlin z pro-
duktów, pochodzących ze sprawdzonych, domowych hodowli, znakomicie wpisuje się w poszukiwanie produk-
tów świeżych i pozbawionych szkodliwych chemicznych dodatków. Toteż świniobicie i organizowane przy tej 
okazji zabawy cieszą się rosnącą popularnością.  

– To najlepszy sposób wykorzystania mięsa, nic się nie mogło zmarnować, wszystko było świeże i smaczne. 
Od najmłodszych lat asystowałem przy świniobiciu. Choć muszę przyznać, że wtedy wydawało mi się to okropne 
– mówi Bogdan Biernot z Mazańcowic, od 30 lat szef kuchni, który przygotowywał posiłek na VIII Josiynicki 
Świniobici. Wspomina, że jako „bajtel” trzymał miskę, do której masarz odkładał wycięte podroby do wyrobu 
krupnioków i innych wędlin.  

Masarz przez kilka godzin rozbierał świnię, przygoto-
wując mięso. Rano, zanim przystąpiono do wyrobu wędlin, 
gospodarz zapraszał go na śniadanie, złożone ze szpyrki z 
wątrobą. – To było takie tradycyjne, „szybkie” danie, na 
spróbowanie – wyjaśnia Biernot. Przygotowuje się je krojąc 
wieprzowe podgardle w dość cienkie plastry, które na gorą-
cej patelni się wytapia i doprowadza do miękkości. Następ-
nie dodaje się plastry wątroby i wszystko jeszcze przez kil-
ka-kilkanaście minut razem podsmaża. Tradycyjnie doda-
wało się do potrawy jedynie sól i pieprz i tak, prosto z pa-
telni, na ciepło, zjadało z chlebem. Właśnie szpyrki z wą-
trobą Bogdan Biernot przygotował jako pierwsze danie 
VIII Josiynickigo Świniobicia. Potem podano również ko-
tlety schabowe z zasmażaną kapustą i ziemniakami, jeszcze 
później – krupniok i żurek śląski.  

Zabawa trwała do rana.  
www. jasienica.pl . 
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WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ 

„KRAJOBRAZY PÓŁNOCNEJ RUMUNII” 

W dniu 20 stycznia 2016r. w Filii Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu 
Górnym odbył się wernisaż wystawy po-
plenerowej "Krajobrazy Północnej Rumu-
nii" a także prelekcja na temat  „Zabytki 
Rumunii”, która prowadzona była przez 
przewodnika turystycznego Aleksandra 
Dymka z Krakowa. Podczas pokazu zdjęć  
zostały przedstawione zabytki, które oglą-
daliśmy na Bukowinie między innymi: 
malowane klasztory unikatowe budowle 
architektury sakralnej, maramurskie drew-
niane bramy, krzyże,cmentarze i kościoły 
oraz miejsca,które należało by jeszcze 
zwiedzić w tym pięknym kraju gdzie lu-
dzie są przyjaźni a zabytki nie są jeszcze 
oblegane przez turystów.Należy nadmie-
nić ,że w Rumunii nie tylko można podzi-
wiać ciekawe budowle wraz z ikonostasa-
mi ale także wspaniałą  przyrodę i piękne 
krajobrazy Karpat. Na wystawie ekspono-
wali swoje obrazy plastycy z Grupy Twór-
czej "Barwa". Trzeba przyznać, iż oddały 
one klimaty zwiedzanych miejsc, zabyt-
ków i krajobrazów.  Ilona Mazur zapre-
zentowała- dwie ikony i trzy obrazy olej-
ne,Irena Hulboj -dwie ikony i jeden obraz 
olejny,Stanisław Gawlas-dwa obrazy olej-
ne, Wiesław Hermach- pięć prac plastycz-
nych malowanych pastelami,Hanna 
Kwietniewska -witraż, Elżbieta Cyndel - 
trzy prace malowane pastelami,kolaż oraz 

ikonę , Bernadeta Łuszczewska - Gruszka- osiem prac malo-
wanych pastelami. Podczas imprezy odbyła się także degu-
stacja potraw kuchni ormiańskiej. Smaczne potrawy zostały 
przygotowane przez Ormiankę mieszkającą w Międzyrzeczu 
Dolnym Panią Arminę Hankus (prowadzącą firmę kateringo-
wą w Ligocie) .W śród gości zaproszonych na wernisaż była 
również  Prezes Banku Spółdzielczego w Jasienicy Pani Jo-
lanta Polak.Plastycy uczestniczący w imprezie dziękują  
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy oraz Bankowi 
Spółdzielczemu w Jasienicy za dofinansowanie pleneru ma-
larskiego w Rumunii. Większość z uczestników imprezy była 
w tym kraju po raz pierwszy i  ich doznania estetyczne ludzi 
wrażliwych na piękno pozostaną w pamięci do końca ży-
cia.Wielu z nich zamierza odwiedzić ten kraj ponownie by 
czerpać inspirację do swojej twórczość artystycznej. 

 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka

Zaproszenie  dla mieszkańców i podmiotów 
 gospodarczych Gminy Jasienica 

 
 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami o możliwości zorganizowania 
grupowego zakupu energii elektrycznej dla mieszkańców i podmiotów gospo-
darczych Gminy Jasienica, zapraszamy na spotkania: 

• 16 lutego 2016 godz. 18.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia   
w Mazańcowicach, Mazańcowice 347 

• 18 lutego 2016 godz. 18.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia   
w Rudzicy, Rudzica 124 

• 19 lutego 2016 godz. 18.00 – Urząd Gminy, Jasienica 159 (sala widowi-
skowa) 

Celem grupowego zakupu energii jest obniżenie kosztów zakupu energii elek-
trycznej. 
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SOŁECKA BIESIADA NOWOROCZNA W WIESZCZĘTACH 

Występ Zespołu Regionalnego „Bierowianie” 
rozpoczą ł w sobotę 23 stycznia,  Noworoczną Bie-
siadę w Wieszczętach.  

Obecni mogli powrócić do klimatu Świąt Bożego 
Narodzenia dzięki kolędom i pastorałkom, zaprezen-
towanym przez Zespół „Bierowianie”. Mieli też 
chwilę na refleksję, do której skłaniała tematyka 
„Króla, który napełnia miłością", jasełkowego przed-
stawienia dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wieszczętach. Część biesiadną poprowadziła Ka-
pela „Brynioki”. Liczni goście, dobra muzyka i pysz-
ne jedzenie to ważne składniki dobrej zabawy, a tej  
w Wieszczętach na Sołeckiej Biesiadzie nie brakowa-
ło.  

Wójt Janusz Pierzyna podkreślił, jak ważną rolę  
dla integracji społeczności lokalnych pełnią podobne 
spotkania. - Największą wartością jest to, że chcecie 
się spotykać, a czego dowodem jest wasza liczna 
obecność. Sołectwo żyje waszą siłą, pracą, mądrością  
i zaangażowaniem – mówił wójt, który podziękował 

wszystkim mieszkańcom za ich wkład w rozwój miej-
scowości. Złożył też życzenia noworoczne.  

Na zaproszenie organizatorów spotkania, tj. sołtysa 
Wieszcząt Jana Jenknera, Rady Sołeckiej, KGW i OSP, 
przybyło kilkadziesiąt gości. Wśród zaproszonych byli 
też księża, radny Henryk Frycz oraz dyrektorka Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach Ilona Wa-
lach. Przybyli też licznie strażacy z OSP Wieszczęta z 
prezesem Henrykiem Burianem na czele.  

www.jasienica.pl 

PODZIĘKOWANIE 
Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka Międzyrzecza Dolnego, Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP Między-
rzecze Dolne serdecznie dziękują gościom i mieszkańcom Międzyrzecza Dolnego i Górnego za udział  
w Spotkaniu Noworocznym. 
Szczególne podziękowania kierujemy do: 
o Młodzieżowej Drużyny OSP za piękne Jasełka , 
o Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie” oraz regionalnego zespołu dziecięcego działającego przy GOK, 
o Ks. kanonikowi Witoldowi Grzombie, 
o Sponsorom: 

• RSP „Rolnik” w Międzyrzeczu Górnym - 
Prezes Andrzej Kocurek, 

• PHU KOMERS MAG Hieronim Jarczok i 
Krzysztof Moc, 

• Barbarze i Benedyktowi oraz Łukaszowi Da-
nel – cukiernia  „Jagódka”, 

• Monice i Jarosławowi Szarek  
• Monice i Piotrowi Fusch, 
• Halinie i Andrzejowi Cycer, 
• Agnieszce i Krzysztofowi Kopeć,  
• Zofii Huculak,  
• Małgorzacie i Wojciechowi Strządała, 

o Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie spotkania 
Wdzięczni 

Organizatorzy 



 

luty 2016   9 

… Z   G Ó R K I … 

Nobilitacja plotki 
 
 Za oknem coraz chłodniej, w polityce nadal gorą-
co, jak w martenowskim piecu, z którego jednak nie 
wypływa stal, a sycząca zajadłość. Bliźni zacietrze-
wieni jak cietrzewie, rzucają z najwyższych trybun 
obelgi i oskarżenia – nawzajem i osobno, w kraju i za 
granicą, więc nie dziw, że  nasz kraj staje się wielkim 
kotłem, w którym bulgocą wszystkie nasze denne 
sprawy. I nie widać końca owego bulgotania, bo sam 
Belzebub  nieustannie podkłada pod ten polski swojski 
kocioł suche szczapy nasączone benzyną. 
 Wojna na górze, zagorzałych elit, przeniosła się 
nawet na najniższe szczebelki społeczne – na poziom 
gmin, sołectw i rodzin. Sąsiad z sąsiadem nie rozma-
wia, brat bratu skacze do gardła, już nawet  baby        
w mięsnym sklepie zajadle politykują , choć na  polity-
ce znają się tak, jak ja na życiu seksualnym murzynów 
ze szczepu „tata ma jaja”. 
 Może komuś zależy na tym, by narodek się kłócił, 
złorzeczył, udowadniał, kto jest lepszy, boć nie od dzi-
siaj wiadomo, że skłóconymi łatwiej manipulować, 
chwycić za mordy i przywołać do porządku, uzasad-
niając to tym, że w wyborach uzyskało się   o jeden 
głos więcej, który legitymizuje wszelkie poczynania. 
Dlatego polityką się nie interesuję, bo ktoś znacznie 
mądrzejszy od mnie stwierdził, że polityką interesują 
się tylko beztalencia, które nie mogąc nigdzie indziej 
zaistnieć, realizują się w tej właśnie dziedzinie, gdzie 
można zabłysnąć (przez chwilę) wzbogacić się (do 
praworządnego wyroku) i mieć – jakże złudne - po-
czucie wyższości i ważności… 
 Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za spokój 
w mojej rodzinie, sąsiedztwie, wśród znajomych i do-
brodziejów, w sołectwie, w gminie, a nade wszystko 
we własnych sumieniach, proponuję byśmy wyrzucili 
z pamięci słowa „polityka”, „trybunał stanu”, „gorszy 
sort”, „gen zdrady”, itd, itp,     a zaję li się sobą najdo-

słowniej i troskliwie, bez fana-
tyzmu, z miłością i miłosier-
dziem, z sercem na dłoni pew-
ni tego, że nie zostanie porwa-
ne na gulasz…  

Do realizacji tego zbożne-
go celu chciałbym w pierwszej 
kolejności zaproponować 
…plotkę! Tak – to nie pomyłka. Wiem, że do tej pory 
plotka kojarzyła się z tym, co negatywne i ujemnie 
wpływające na relacje międzyludzkie. Ale czasy się 
zmieniły i zmienić zamierzam też funkcję plotki w na-
szym, tak dojrzałym i demokratycznym, narodzie. Cóż 
to jest bowiem plotka? To rozsiewanie wiadomości, 
podawanych w atrakcyjny i przystępny sposób, by za-
interesować jak najszersze grono wydarzeniami, które 
rzekomo miały miejsce. A w centrum plotki jest kto? 
No właśnie: tu dochodzimy do meritum sprawy -       
w centrum plotki jest człowiek, bliźni, znany plotkują-
cym z imienia i nazwiska, z poglądów i stanowiska, 
którego spotkało nieszczęście, albo za wielkie szczę-
ście, albo to, co godne jest plotki, a więc zaintereso-
wania! Bo najgorsza plotka jest lepsza, niźli najśwież-
sza wiadomość z politycznego (pół)światka, która ma 
nas ogłupić , skłócić, zmanipulować, wprowadzić za-
męt, a nawet naszą katolicką wiarę narazić na szwank, 
(bo jeden biskup mówi tak, a drugi owak). 
Dlatego też, z pełną odpowiedzialnością,                     
i determinacją  wołam:  
Niech żyje plotka,  
jedyna nadzieja, 
abyś ją spotkał, 
bo serca poskleja! 
mając nadzieję , że nie będzie to daremny głos wyjące-
go do księżyca zaszczutego psa bez kagańca… 

                                        Juliusz Wątroba  

SAMOTNOŚĆ
Witóm piyknie! 
Na stare roki ludzie sóm roztomajci: jedni narzyka-
jóm, że w chałpie majóm za kupe wrzasku, bo to abo 
małe wnuki, rajwach robióm, abo ci wiynksi jak pusz-
czóm tóm nowoczesnóm muzyke, to głowa boli. Insi 
zaś godajóm, że teraz, kie zostali sami, to ich ta sa-
motność dobijo, a życi stało sie do nich smutne. Jo zaś 
wóm powiym, że rod móm kie w moji chałpie cosi sie 
dzieje, kierysi przydzie, pogodo, to zaś zatelefónuje, to 
zaś kiery mie łodwiedzi. Tak że nie narzykóm, że mi 
sie dziyń dłuży, jeszcze mi go nieroz brakuje, bo tela 
móm do zrobiynio, a dziyń mo jyno 24 godziny. Ale 
rod też móm chwile samotności, bo samotność to moja 
kamratka, kiero w moim życiu przynosi mi kupe rado-
ści, kie mogym se z nióm być sóm na sóm. Bierym sie 
za robote, wycióngóm szuflode z kumody i przeglón-
dóm stare papiyrzyska, kiere już ni majóm wartości do 
żodnego łurzyndu. Taki stare kwity, faktury, nakazy 
płatnicze, z drugij połowy 20 wieku. 
 – A to je rachunek za 300 kg cymyntu, data 3.04. 
1968 rok – to już hneda bydzie 50 roków tymu. Ja 300 
kilo cymyntu, a trzeja mi przeca 3 tóony. Pamiyntóm 

ty czasy, kie kupe ludzi na 
naszej dziedzinie zaczyło sie 
budować, kożdy chciał mieć 
dach nad głowóm, kónsek 
łogródka, coby móg co posa-
dzić, chciał mieć swojóm 
własność, swoji zacisze. 
Trzymiym deli tyn rachunek 
w rynce, widzym tych ludzi 
w siyni w GS, co czakali ca-
łóm noc na ty 300 kilo cy-
myntu, kiere nie stykło żod-
nymu na budowie na deke, 
taki mały przydział. Nie my-
śleli my długo, pozbiyrali my 
kartki do kupy i dali my to jednymu z nas. Za tydziyń 
drugi dostoł i tak my se pumogali. Rosła niejedno 
chałpa w naszej gminie, ale rosła też i przyjaźń, czło-
wiek człowiekowi był człowiekym, a dzisio zdo mi 
sie, że je wilkym. 
-  A to co za kartka ? Jedno nazwisko pod 
drugim – ja spómniało mi sie – to sóm  

str. 10  
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SAMOTNOŚĆ
ludzie zapisani, kierzy z pobaby byli przy dece u Fa-
rugi. Pobaba – piykne słowo – kierego już sie nie łu-
żywo, kożdy pyto sie za wiela, za jakóm kase, a poba-
ba to bezinteresowno pumoc. Dzisio jo pumogym to-
bie, a jutro ty mie. Jeszcze kupe tych roztomajtych 
ważnych papiórków w tej szuflodzie zostało, ty kartki 
to historia miniónych roków. Dziwóm sie na zygor – 
trzy sztwierci na czwortóm, trzeja skónczyć to moji 
spotkani z samotnościom, dyć już z roboty i ze szkoły 
przydóm młodzi i tak jak w tysióncach chałup, bydóm 
puszczać muzyke, podziwajóm sie co też tam w inter-
necie, bydóm dyskutować ło dzisiejszym dniu,  co 
trzeja zrobić jutro, kiery rachunek zapłacić, kaj za-
dzwónić, komu trzeja powinszować, bo mo łurodziny. 
A z telewizora idóm wiadomości: kumornik rodzinie 
N. łodebroł cały dorobek życio i wycynił go na 3 ty-
siónce złotych, bo taki mieli dłóg. Matce łodebrali 
dziecka, bo ni mo im co wrazić do gymby, siedlokowi 
wziyli traktor. Wszyscy, co to , tłumaczóm sie, że ro-
bióm to wedle prawa, a kaj majóm sumiyni, ło kierym 
sie tak głośnio godo w naszym kraju. Czy ci ludzie 
nigdy nie słyszeli łod swoich łojców, starzyków tych 

słów: nie rób drugimu co tobie nie miło! Przy takich 
wiadómościach już tynskniym za mojóm samotno-
ściom i żeby zaś sie spotkać z takimi ludziami, kierzy 
dzielili sie  tym, co majóm,   z biydokami. Biydno 
kumornica wiedziała, że kie je w potrzebie gaździnka 
nie puści jóm z chałpy z próznymi rynkami. Pastyrz 
wiedzioł, że dostanie wysłóżke na świynta, kieróm nie 
bydzie móg łusmyczyć do chałpy. U bogatych gazdów 
były zawsze łotwarte dwiyrzy, w kuchyni przy piecu 
była wielko ława, czakała łóna na wandrola, kiery ni 
mioł się kaj schrónić w nocy. Móg sie tam przespać, a 
i posilić, bo na stole był dycki chlyb przykryty biołóm 
sciyrkóm, a na blasze ziymnioki z kapustóm. Dzisio 
bogaty łogrodził sie porzóndnym płotym, a nasadzi tu-
jów, żeby też nie widzieć biydy łu sómsiada. Pinión-
dze, pinóndze, pinóndze! A staro Prochorka, co to 
swoji roki miała, dycki prawiła: jak żech je staro jesz-
czech nie widziała, żeby za kim bogatym majóntek na 
kierchów niyś li. Musi wszystko zostawić, a rodzina sie 
potym przez kupe roków ło tyn majóntek żro.  

J. N. Josiyniczanin 

WARTO POMAGAĆ 
Prawdziwe człowieczeństwo polega na tym, że nie pozostaje-

my obojętni na niedolę innych - pomagamy. 
Czasem naprawdę niewiele trzeba, by uczynić los drugiego 

znośniejszym - szczery uśmiech, dobre serce i pomocna dłoń.  
Dzięki ludziom dobrej woli mijający rok 2015 sprawił, że świat dla 
Judytki, Artura, Dominika, Łukasza stał się lepszy. Artur dzięki 
Wam  cieszył się rehabilitacją i  trójkołowym rowerem  rehabilita-
cyjnym. Łukasz korzysta z ortez korygujących, specjalnych butów, 
intensywnie ćwiczył na rehabilitacji i turnusie rehabilitacyjnym. 
Dominik uczestniczył w zajęciach integracji sensorycznej, zaję-
ciach plastycznych, brał udział w Szczególnym Obozie Młodych 
odkrywców, korzysta z pomocy dydaktycznych niezbędnych w te-
rapii. Judytka cieszy się pionizatorem, ortezami i pomocami zaku-
pionymi do celów rehabilitacyjnych. Szczegóły zbiórki : portal zbiórek publicznych 
- nr zbiórki: 2015/599/KS; nazwa zbiórki: RAZEM DLA DZIECI. Uczestników 
akcji można wesprzeć przekazując 1% podatku na pomoc  i ochronę zdrowia.  

Kolejną akcję zaplanowano 17 kwietnia 2016 roku w Landeku. Celem akcji jest  
nie tylko zbiórka funduszy na rehabilitację,  ale także  integracja środowiska lokal-
nego. Komitet organizacyjny starał się dotrzeć do rodzin dzieci i dorosłych niepeł-
nosprawnych wymagających rehabilitacji i kosztownego leczenia z terenu Iłowni-
cy, Landeku i Rudzicy, jeżeli jednak jest jakaś rodzina wymagająca wsparcia, o 
której nie wiemy prosimy o kontakt- Agnieszka tel. 698430948.  Komitet  organi-
zacyjny szuka ludzi dobrej woli, sponsorów pragnących włączyć się w organizację 
trzeciej już akcji charytatywnej.  „Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspól-
nego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać in-
nym”. Barbara Bush  

Komitet Organizacyjny  

 
 
 
 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i młodzież Gimnazjum w Jasienicy 
serdecznie dziękują wszystkim osobom, które wsparły naszą akcję 

 i pomogły w organizacji XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH 

Postępowanie rekrutacyjne do pierwszych klas 
szkół podstawowych  Gminy Jasienica rozpocznie się 
8 lutego 2016 r., zgodnie z harmonogramem i kryte-
riami naboru. Natomiast początek rekrutacji do gim-
nazjów przypada na dzień 6 maja 2016 r., według 
harmonogramu ustalonego przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty.  
Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty obowiązek szkolny 
rozpoczyna się od 7 roku życia  (Dz. U. 2015 poz. 
2156, z późn. zm.).  
Dziecko 6-letnie będzie miało także prawo do rozpo-
częcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawo-
wej,     o ile korzystało z wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w któ-
rym ma rozpocząć naukę.  
Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, 
rodzice będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W 
takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z po-
radni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.  

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (art. 9) wpro-
wadziła również możliwość kontynuowania nauki w 
klasie pierwszej szkoły podstawowej, dla dzie-
ci urodzonych w 2009 roku, które rozpoczę ły naukę 
w roku szkolnym 2015/2016. Konieczne jest wówczas 
złożenie wniosku do dyrektora szkoły podstawowej 
w terminie do 31 marca 2016 r. W tej sytuacji dziec-
ko nie bierze udziału w naborze do klasy pierwszej 
na rok szkolny 2016/2017.  
Podobna sytuacja występuje w przypadku dzieci uro-
dzonych w pierwszej połowie 2008 r., które w roku 
szkolnym 2015/2016 uczęszczają do drugiej klasy 
szkoły podstawowej – mogą one kontynuować na-
ukę  w drugiej klasie szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2016/2017, gdy rodzice złożą stosowny 
wniosek do dyrektora szkoły, do której ono obecnie 
uczęszcza, w terminie do 31 marca 2016 r.  
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można 
znaleźć Gminnego Zespołu Obsługi Szkół        i Przed-
szkoli w Jasienicy www.gzosip.jasienica.pl  

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 
8 lutego 2016 roku, wg harmonogramu rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przed-
szkolach na terenie Gminy Jasienica na rok szkolny 2016/2017. Potrwa ono do 23 marca 2016 r. - do momentu 
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  
Nabór dotyczy dzieci w wieku 3-6 lat, których rodzice ubiegają się o przyjęcie ich do przedszkola po raz pierw-
szy lub których rodzice zdecydują się na zmianę  przedszkola. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na 
wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia w każdej placówce przedszkolnej Gminy 
Jasienica.  
Dzieci kontynuujące edukację  przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. 
Rodzice składają jedynie deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 lutego 
do 5 lutego 2016.  
Więcej informacji o zasadach rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasieni-
cy www.gzosip.jasienica.pl .  

POWIAT  NAGRODZIŁ   SPORTOWCÓW 
Jakub Gawłowski lekkoatleta z Mazańcowic, znalazł się wśród najlepszych sportowców      w 
powiecie bielskim.  
Stało się to podczas uroczystości, na której za wybitne osiągnięcia w minionym roku medalami i statuet-
kami nagrodzono kilkudziesięciu sportowców i trenerów. Gala odbyła się w czwartek 28 stycznia w Staro-
stwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Wśród wyróżnionych, odbierających nagrody z rąk starosty bielskie-
go Andrzeja Płonki oraz przewodniczącego rady powiatu Jana Borowskiego, znalazł się Jakub Gawłowski, 
specjalizujący się w skoku o tyczce w klubie sportowym OLIMP w Mazańcowicach.  
Lekkoatleta z Mazańcowic otrzymał nagrodę z powiatu, za zdobyte III miejsce w Mistrzostwach Polski 
Młodzików we wrześniu ub. r. w Radomiu. 

www. jasienica.pl . 

Druhowie OSP Międzyrzecze  Dolne serdecznie dziękują 
Wójtowi Gminy Januszowi Pierzynie  

za przekazany agregat prądotwórczy. 
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JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ! 

Taki był temat spotkania w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Jasienicy, które odbyło się 11 
stycznia 2016r. W ramach współpracy z Książnicą 
Beskidzką i Komendą Miejskiej Policji w Bielsku- 
Białej, które od szeregu lat realizują program dla 
seniorów. Głównym jego celem jest podniesienie 
bezpieczeństwa osób starszych w miejscu zamiesz-
kania i w miejscach publicznych. Temat przedsta-
wili nam policjanci: nadkom. mgr Aleksandra Gę-
ga, nadkom. mgr Wiesław Mizia- specjaliści z Wy-
działu Prewencji KMP w Bielsku – Białej. Prowa-
dzący uświadamiali uczestnikom spotkania, że każ-
dy przestępca traktuje to co robi jako swój zawód- 
działa pod hasłem ,, mało się narobić aby zarobić” i 
szuka łatwych ofiar, którymi najczęściej są osoby 
starsze. Pani nadkomisarz omówiła trzy czynniki, 
które bierze pod uwagę oszust planując przestęp-
stwo wobec seniorów. Są to: cechy fizyczne (np. 
słabszy wzrok, słuch, trudności w poruszaniu się, 
słabsza pamięć), czynniki osobowościowe (np. 
otwartość, szukanie kontaktu człowiek-człowiek, 
pozytywne nastawienie do ludzi) oraz okoliczności 
życiowe (np. samotne zamieszkiwanie). Nasi goście 
przestrzegali przed metodami najczęściej stosowa-
nymi przez przestępców: oszustwa „na wnuczka”, 
na policjanta (policja nigdy nie prosi o przekazy-
wanie pieniędzy), na kogoś z administracji, przy 
zawieraniu transakcji, prezentacjami z natych-

miastowym zakupem. Mówili również o zabezpieczaniu 
dokumentów i kart płatniczych, głuchych telefonach, nie-
przemyś lanych kredytach, umyślnym ujawnianiu danych 
osobowych. W końcowej części spotkania prowadzący 
zwrócili uwagę na zabezpieczenie domów i mieszkań - 
atestowane zamki w drzwiach, zamykanie okien podczas 
nieobecności, niepozostawianie dokumentów, torebek, 
kluczy w pobliżu drzwi wejściowych. Nadkomisarze 
Aleksandra Gęga i Wiesław Mizia odpowiadali również 
na pytania słuchaczy. 

Dziękuję prowadzącym i współorganizatorom za 
przypomnienie i przybliżenie uczestnikom spotkania te-
matu ważnego dla każdego z nas. 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP 

Ochrona środowiska naturalnego w obecnej dobie  
antropopresji jest szczególnie ważna. 

 
Człowiek od zarania dziejów ma ogromny wpływ 
na to co się dzieje wokół niego, dlatego gospodaro-
wanie zasobami przyrody powinno być szczególnie 
rozważne i prowadzone w sposób nie powodujący 
uszczuplenia tych dóbr, oraz zachwiania równowa-
gi, która w świecie przyrody stanowi doskonałą  
harmonię , z której człowiek może czerpać wzór . 
Łowiectwo jest od zawsze związane z istnieniem 
człowieka, a początkowo stanowiło o tym czy okre-
ślona grupa ludzi przeżyje po powrocie z łowów 
udanych lub będzie cierpieć głód. Tak było w prze-
szłości.  
Teraz gospodarka łowiecka polega przede wszyst-
kim na ochronie zwierzyny dziko żyjącej, oraz re-
dukcji gatunków o dużej zdolności ekspansji na 
uprawy rolne, a nawet ogródki przydomowe, czy 
drobny inwentarz.  
Z wielkim zaniepokojeniem patrzymy na znikanie   
z naszych pól różnego rodzaju zadrzewień i zakrza-
czeń czyli remiz śródpolnych, które są bogactwem 
naszego krajobrazu, a przez swoją , bioróżnorodność 
stanowią miejsce schronienia gniazdowania, a także 
spiżarnie, dla różnych zwierząt. 
Dlatego dziękujemy właścicielom gruntów rolnych, 
oraz osobom wspierającym naszą proekologiczną  
działalność. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
sponsorom i gościom naszego „Balu myś liwskie-

go”, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę wspólnej 
zabawy. 
 
Szczególnie dziękujemy: 
1. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwycię-
stwo” Prezes Pan Jerzy Czudek. 
2. Ceramika Pilch Pan Edward i Jacek Pilch. 
3. Firma Auto-Van Pan Mirosław Łaciok 
4. Paged Meble S.A w Jasienicy 
5. Auto-Części Pan Jarosław Tomiczek 
6. Firma „Andar” Anna i Dariusz Kawik 
7. Auto- Części „Aligator” Marek Gandzel, Alek-
sandr Jankowski 
8. Firma „Pol-Szlif” Pan Rudolf Budny 
9. Auto-Części „Syltom” Tomasz Jabłoński, Syl-
wester Ząber 
10. Zespół wokalny „PRELUDIUM” Pan Stani-
sław Kubaczka 
11. Auto-Części „ Martom'' Tomasz Górniak 
12. Pan Robert Dobrucki 
13. Zakład stolarsko-artystyczny Pan Janusz Cho-
lewik 
14. Firma „Alu-Spaw'' Pan Adam Pośpiech 
15. Pan Mieczysław Michasiów. 
 

Serdeczne dzięki „Darz Bór'' 
za zarząd A. SZ. 
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VII Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń  
Wiejskich Podbeskidzia-Grojec 2016 

Już po raz siódmy, zespoły kolędnicze kół gospo-
dyń wiejskich spotkały się w okresie noworocznym, 
by zaprezentować przygotowane kolędy i pastorałki 
podczas VII Przeglądu Zespołów Kolędniczych Kół 
Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia. 17 stycznia 2016 
r. do Domu Ludowego w Grojcu (powiat oświęcimski, 
gm. Oświęcim, woj. małopolskie) – zjechała rekordo-
wa ilość wykonawców – 17 zespołów reprezentowało 
blisko 400 osób. Zespoły przybyły z woj. ś ląskiego i 
części Małopolski. Były to KGW: Grojec, Brzeszcze 
Bór, Bulowice, Brzezinka, Podolsze, Zasole Bielań-
skie, Broszkowice, Hecznarowice, Przeciszów, Poręba 
Wielka, Witkowice, Grodziec, Nowa Wieś, Między-
rzecze Dolne, Rybarzowice, Malec, Pisarzowice.   

Patronat honorowy pełnili:  Starosta Oświęcimski 
Zbigniew Starzec oraz Wójt Gminy Oświęcim Albert 
Bartosz, którzy podkreślili potrzebę organizowania ta-
kich spotkań, aby pielęgnować naszą bogatą tradycję, 
zwyczaje, pieśni i stroje regionalne.  

Patronat medialny pełnili: mojeKGW.pl;  Be-
skidzka 24,  Radio Bielsko, Gmina Oświęcim. 

Organizatorami Przeglądu byli: Rejonowy Zwią-
zek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w 
Bielsku-Białej, Powiat Oświęcimski, Gmina Oświę-
cim oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy 
Oświęcim.  

Przegląd Zespołów Kolędniczych poprowadził 
Zbigniew Kotrys, który również wraz z Danutą Ko-
żusznik, Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej 
oraz Waldemarem Pieczarą Przewodniczącym Rady 
RZRKiOR w Bielsku Białej otwarł i oficjalnie za-
mkną ł przegląd. 

Powitano przybyłych gości m.in.:. Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Oświęcimskiego Radosława 
Włoszka, Wójta Gminy Oświęcim Alberta Bartosza, 
Z-cę Wójta Mirosława Smolarka, Przew. Rady Gminy 
Oświęcim Piotra Śreniawskiego, Radnych – Sławomi-

ra Domżała, Jacka Mydlarza, Wójta Gminy Przeci-
szów Bogdana Cubera, Przedstawicieli Rejonowego 
Związku, w tym: Gertrudę Proksa – Członka Zarządu 
Krajowego KGW, Jadwigę Gębala – Wiceprezesa Za-
rządu, Stanisławę Kasperczyk – Sekretarza.  

Podczas imprezy wykonawcy zaprezentowali 
przepiękne kolędy i pastorałki, a opracowanie mu-
zyczne, aranżacja i wykonanie poszczególnych utwo-
rów dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Były też 
scenki jasełkowe, przy czym największe emocje do-
starczyła inscenizacja w wykonaniu KGW Przeciszów 
i KGW Poręba Wielka. Zespoły zachwycały regional-
nymi strojami ludowymi, entuzjazmem i autentyczno-
ścią, a także niepowtarzalnością kolęd, będących naj-
częściej własną kompozycją. Całej imprezie towarzy-
szyła miła, jeszcze świąteczna atmosfera oraz – oczy-
wiście – wspólne kolędowanie. Na zakończenie każdy 
zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, upominki i 
wielkie brawa. Były też gorące podziękowania za 
udział w przeglądzie. 

Przeglądowi towarzyszyły stoiska z rękodziełem 
ludowym KGW Dzięgielów, smakołykami przygoto-
wanymi przez KGW Juszczyn, rękodzieło prezento-
wała też Spółdzielnia Socjalna „Skarbnica”. Obsługę 
gastronomiczną imprezy prowadziło sprawnie KGW 
Grojec. 

Głównym celem przeglądu było pokazanie, za-
chowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturo-
wego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pie-
śni, strojów, zwyczajów, a także dorobku kulturowego 
kół gospodyń wiejskich oraz promocja obszarów wiej-
skich i ich bogactwa kulturowego, dla zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej regionu oraz integracji spo-
łeczności wiejskiej, połączona z promocją zwyczajów 
świątecznych. 

Danuta Kożusznik 

 

Dla Pani Heleny Figura-Gańczarczyk 
z okazji Jubileuszu Urodzin z serca płynące gorące życzenia. 

Życzymy Błogosławieństwa Bożego, dni pełnych 
energii  

i dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości, 
 wokół ludzi dobrych i życzliwych 

 oraz wielu wrażeń przy spełnianiu marzeń. 
Życzenia składają 

Członkinie KGW Bielowicko, 
Rada Sołecka i Towarzystwo Przyjaciół Bielowicka 
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SPOTKANIE NOWOROCZNE  W ZSP  W WIESZCZĘTACH 
Ponad 200 osób, pomimo bardzo niesprzy-

jającej aury, wzię ło udział w spotkaniu no-
worocznym, które odbyło się 21 stycznia 
2016 roku w ZSP w Wieszczę tach. Zorgani-
zowali je dla mieszkańców: dyrektor zespołu 
wraz z radą pedagogiczną i uczniami. Spotka-
nie połączone było z obchodami Dnia Babci    
i Dziadka, stąd bardzo licznie zebrani nie tyl-
ko rodzice, ale Babcie i Dziadkowie w dniu 
ich święta. 

Imprezę otworzyła dyrektor zespołu – Ilo-
na Walach, witając licznie zgromadzonych 
gości, nauczycieli i uczniów. Do zgromadzo-
nych popłynę ły słowa świątecznych i nowo-
rocznych życzeń od samorządu uczniowskie-
go, przedszkolaków i uczniów klasy III. Cie-
kawe przedstawienia jasełkowe zaprezentowa-
ły przedszkolaki i uczniowie klas V – VI. 
Najmłodsi wystawili „Kol ędę wieszczęcką” , 
a starsi – spektakl pt. „Król, który obdarza 
miłością”.  

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił 
zespół muzyczny. Uczniowie klas młodszych 
przygotowali ponadto piosenki o tematyce 
świątecznej, noworocznej oraz taniec z kape-
luszami i niezwykle humorystyczną improwi-
zację muzyczno – ruchową. Nie zapomniano 
też o tradycji wspólnego kolędowania. 

Spotkanie noworoczne odbywa się w ZSP 
w Wieszczętach od dwóch lat, powoli stanie się tradycją placówki. Dla mieszkańców sołectw: Wieszczęta, Bie-
lowicko, Roztropice oraz Babć i Dziadków jest znakomitą okazją do wspólnego kolędowania, świętowania i we-
sołego spędzania wolnego czasu. 

Ze strony Dyrektora – Wielkie Podziękowania dla OSP w Wieszczętach i OSP w Roztropicach za udostęp-
nienie krzeseł oraz Wszystkim Osobom, które wzię ły udział w przewożeniu i ustawianiu krzeseł. 

Barbara Mikołajczyk 
Dyrektor ZSP w Wieszczętach składa serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc w przygotowaniu 
imprezy: 
- Panu Markowi Gandzlowi 
- Panu Przemysławowi Pilch 
- Panu Aleksandrowi Jankow-
skiemu 
- Panu Radosławowi Król 
- Panu Łukaszowi Sośnie 

- Panu Maurycemu Król 
- Panu Sławomirowi Sośnie 
- Panu Dariuszowi Faruga 
- Panu Krzysztofowi Białoń 
- Panu Arkadiuszowi Czakon 
- Panu Arturowi Rak 

- Panu Jackowi Sztwiorok 
Wielkie podziękowania dla OSP 
w Wieszczętach i Roztropicach 
za udostępnienie krzeseł. 

III BIESIADA NOWOROCZNA W BIELOWICKU 
W dniu 16 stycznia 2016 roku, na „Ranczo” w Bielowicku odbyła się III Biesiada Nowo-

roczna, zorganizowana przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Bielowicka. 

Swą obecnością zaszczycił nas nasz proboszcz ks. Ryszard Grabczyk, zaskakując biesiad-
ników serią pysznych anegdot i żarcików. 

Do tańca przygrywał świetny zespół Stanisława Kubaczki. 
Wspaniałe menu zapewniły, jak co roku, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Bielowic-

ko. 
Biesiadę uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego „Echo Bielowicka” oraz popis umiejęt-

ności kowbojskich. 
Zabawa była przednia i trwała do białego rana. 
Do wspólnego biesiadowania za rok! 

CW. 
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KONCERT LAUREATÓW  
 

Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz Przegląd Jase-
łek i Obrzędów Kolędniczych – to dwie imprezy, któ-
re już na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. I z roku na 
rok przyciągają coraz więcej wykonawców (34 soli-
stów i  zespołów kolędniczych oraz  16 grup teatral-
nych) . 
- 14 stycznia Jury VII Przegl ądu Jasełek i Obrzę-
dów Kolędniczych w składzie: Maria Suprum, Grze-
gorz Sikora i Tomasz Lorek postanowiło przyznać : 

• W kategorii przedszkola i klasy I – III:  
I   miejsce dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Międzyrzeczu, 

II   miejsca  nie przyznano. 
III  miejsce  dla przedszkolaków  z ZSP w Jasienicy 
III miejsce Przedszkole Publiczne w Świętoszówce 
III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach 

• W kategorii  klasy IV – VI: 
I miejsca nie przyznano 
II  miejsce dla koła teatralnego ZSP  w Rudzicy, 
II miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny                 
w Wieszczętach, 
III miejsce INTERMEZO MDK Komorowice. 

• W kategorii gimnazja i ponadgimnazjalne 
I miejsce zespół teatralny z Gimnazjum w Rudzicy, 
II miejsce Wapienickie Anioły – Zespół Szkół         

w Bielsku-Białej, 
III miejsce Grupa teatralna „Jestem” z Bielska Białej   

- 21 stycznia Jury Konkursu Kol ęd i Pastorałek      
w składzie: Jadwiga Sikora, Zbigniew Wałach i Euge-
niusz Kubat postanowiło przyznać : 

•  W kategorii  przedszkola i klasy I – III: 
I miejsce zespół wokalny ZSP z Grodźca, 
II  miejsce zespół „Pszczółki” ZSP w Jasienicy, 
III  miejsce grupa „Smerfy” z Przedszkola nr 4 ze 

Skoczowa, 
Wyróżnienie – ZSP w Rudzicy. 

• W kategorii klasy IV – VI: 
I miejsce zespół muzyczny ZSP Iłownica, 
II  miejsce dla zespołu „Kontrasty” z DK Komo-

rowice, 
II miejsce Hanna Stoszek ze SP nr 2 w Cieszynie, 
III  miejsce Oskar Maciejowski z ZSP w Grodźcu,  
III Natalia Luzak z DK Włókniarzy w B-B 
Wyróżnienia  
Żaneta Gładysz – ZSP w Grodźcu 
Aleksandra Bielewicz - DK Komorowice, 
Magdalena Jędrzejczak - DK Komorowice, 
Dziecięca Kapela Folkowa – MDK w Wapienicy 
Julia Borowska – ZSP w Rudzicy 

• W kategorii gimnazjum i ponadgimnazjalne: 
I    miejsce Karolina  Kobielusz - Laliki, 
II   miejsce „Kapela Folkowa: MDK w Wapienicy, 
III  miejsce „Fairy Tale” – GOK Jasienica. 
Wyró żnienia: 
„Rozmarynek” Jabłonków (Czechy) 
Zespół muzyczny – Gimnazjum w Jasienicy 
Zespół Wokalno-Instrumentalny – I Liceum Ogól-
nokształcące w Cieszynie 
Karolina Nykiel z Bielska-Białej, 
Aleksandra Kowalik DK Komorowice 
Natalia Nawrat i Justyna Siudak – Gimnazjum       
w Mnichu. 
 

W niedzielne popołu-
dnie, 31 stycznia,  
jeszcze raz mieliśmy 
okazję poczuć atmos-
ferę minionych Świąt 
Bożego Narodzenia.  

Na scenie w filii 
GOK w Rudzicy, od-
był się koncert laure-
atów . W niedzielnym 
finale wystąpili zdo-
bywcy pierwszych 
miejsc w obu konkur-
sach, którzy przed 
wypełnioną salą za-
prezentowali swoje 
wokalne i sceniczne 
umiejętności. 

– Dzięki zaanga-
żowaniu uczniów        
i nauczycieli możemy 
cieszyć się nieprzemi-
jającym pięknem ko-
lęd      i pastorałek – powiedział wójt Janusz Pierzyna, 
dziękując wykonawcom i gratulując zwycięzcom. Lau-
reaci otrzymali nagrody pieniężne, statuetki oraz dy-
plomy ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury    
w Jasienicy.  
Zainteresowanie konkursem rośnie z każdym rokiem. 
W przesłuchaniach w tym roku wzię ło udział łącznie 
700 wykonawców, poza reprezentantami gminy Jasie-
nica, także z Jabłonkowa w Czechach oraz wielu miej-
scowości powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywiec-
kiego.  

Obie imprezy odbyły się pod patronatem Wójta 
Gminy Jasienica.        ZP 
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Spacer po zdrowie z KS RUDZICA 

Jest taka dyscyplina sportu, którą może uprawiać każdy, niezależnie od wieku, za-
sobności portfela, sprawności fizycznej. Jednym z największych atutów tego sportu 
jest fakt, że można go uprawiać o każdej porze roku. 
Jest świetnym sposobem na zachowanie zdrowia i dobrej kondycji, redukcję stresu  
i poprawę samopoczucia. Jego kolejnym atutem jest kontakt z naturą i ludźmi.  
Do jego uprawiania nie potrzeba wiele, wystarczą dwa kije, wygodne buty i dobre chęci. 
Oczywiście to NORDIC WALKING,  sport, który uspokaja i relaksuje. 
 
Chętny/a? Zapisz się już dziś! Zapisy poprzez mail, sms, lub dowolnie innym sposobem :) 
Treningi dwa razy w tygodniu po ok. 1-1,5 godz. na Stadionie Sportowym w Rudzicy. 
Najbliższe spotkania 
-02.02.2016, 04.02.2016, 09.02.2016 , 11.02.2016, 16.02.2016, 
18.02.2016, 23,02.2016, 25.02.2016 godzina 17,00 
na Stadionie Sportowym w Rudzicy  
Kontakt: Urszula Chrapek  
tel. 506 141 169 lub ulka.chrapek@gmail.com  
lub w sklepie rolniczo-przemysłowym w Rudzicy 
ZAJĘCIA BEZPŁATNE ! 

*** 
W grudniu,  nasz klub zorganizował mikołajki dla 
swoich podopiecznych, w których uczestniczyło oko-
ło 200 osób. Mieliśmy zaszczyt gościć: Starostę Biel-
skiego Andrzeja Płonkę , Wójta Gminy Jasienica Ja-
nusza Pierzynę, Przewodniczącego Rady Powiatu  

 
Bielskiego Jana Borowskiego, księży rudzickiej parafii z Księdzem Proboszczem na czele, prezesa OSP Rudzi-
ca,  rudzickich radnych Rady Gminy Jasienica oraz wielu rodziców i opiekunów ze swoimi pociechami.   
Fotorelacja: www.traffoto.pl         C.G. KS RUDZICA 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
Nie przez to, kim jest, 
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

Jan Paweł II  

Stowarzyszenie Przyjaciół  Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie” 
serdecznie dziękuje 

Ks. Proboszczowi Kanonikowi Witoldowi Grzomba 
za wsparcie finansowe naszego zespołu 
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Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu składa 
serdeczne podziękowania Rodzicom i Pracownikom,  

którzy włączyli się w przygotowanie „Balu Rodziców 2016”. 
Dziękujemy również sponsorom, którzy zdecydowali się nas wesprzeć: 
1. GO4RIDE Szkoła Narciarstwa i Snowbo-

ardu, 
2. SED-Ja, 
3. Paget Meble Jasienica, 
4. Stolmark Dariusz Ryrych, 
5. Torty AG, 
6. Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych 

POLMOS Bielsko_Biała, 
7. Lennert Małgorzata Delikatesy Ania, 
8. Polnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Rol-

nik” w Międzyrzecu, 
9. Konieczna Halina – Ferma Drobiu Mię-

dzyrzecze, 
10. SG System Szczypka Grzegorz, 
11. Firma Okmar-Plastik Marek Szczypka, 
12. OSP Międzyrzecze Górne, 
13. Komers-Mag Zakład Przetwórstwa Ryb-

nego, 
14. Kwiaciarnia Stokrotka Grażyna Stokłosa, 
15. Po Świecie Kuchni, 
16. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

Bernadeta Wyciszkiewicz, 
17. Koło Łowieckie „HUBERTUS”                w 

Międzyrzeczu, 
18. Kea Salon Fryzjerski Danuta Ślęk, 
19. Zakład Przetwórstwa Mięsnego           

Karol & Agata Czaderna, 
20. Firma Usługowo-Handlowa    Marek Ma-

ciarz z Piekielnika, 
21. Butik MK Fashion, 
22. Drukarnia REMI, 
23. AD REM Higiena, 
24. Solbi Producent Czapek, 
25. Studio Urody Avalanche Magdalena Ma-

giera, 
26. Zmełły Beata i Andrzej, 
27. TOP FITNESS Jasienica, 
28. Ekspert Roman Królak, 
29. Zofi Huculak, 
30. Katarzyna Jezutek, 
31. Hurtownia Ambi 
32. Hurtownia MIX Jaworze, 
33. Genowefa Kwiecień, 
34. Polszlif Rudzica, 
35. Korbasowy Dwór, 
36. Centrum Ogrodnicze Szarotka 
37. Apteka „Bursztynowa” 
38. KABA – Przedsiębiorstwo Budowlane 

– Janusz Pawłowski, 
39. Studio Urody Magnifiqu.

 

PODZIĘKOWANIE 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy z całe-

go serca dziękuje wszystkim Rodzicom i Sponsorom, którzy chętnie włączyli się w organizację BALU KAR-
NAWAŁOWEGO 2016 i czuwali nad jego przebiegiem.  

Szczególnie dziękuję  Firmom i Osobom: 
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego BARBARA T OMASIK – Jasienica 
• KAPECKI – Rzeźnictwo SP. J. 
• Centrum Owocowo-Warzywne  M.E. FERFECCY– Jasienica 
• PAGED MEBLE S.A. – Jasienica 
• „U KRZYŚKA” – Sklep Mięsno-Wędlin iarski – Rudzica 
• POLSZLIF – Rudzica 
• Biuro Podróży „ALLADYN TRAVEL” – Bielsko-Biała 
• ROD-DRUK – Jasienica 

• TOP FITNESS – Jasienica 
• Kwiaciarnia „FLORESSA”– Jasienica 
• Kwiaciarnia „PALMA” – Jasienica 
• Centrum Ogrodnicze KRUCZEK – Jasienica 
• „ARGOL” LESZEK KALISKI - Jasienica 
• Salon Fryzjerski „BEATA” – Jasienica 
• Salon Fryzjerski „PERFECT” – Jasienica 
• Salon Fryzjerski „MAGIA WŁOSÓW” – Jasienica 
• Salon Fryzjerski Damsko-Męski - Bielow icko 
• Studio Urody „ESTILLO” EDYTA ZDOLSKA – Jasienica 
• Studio Urody „ALOHA” – Międzyrzecze 
• Apteka „FAMILIA” – Jasienica 
• EURO SKLEP – Jasienica 
• Auto Części „KAMIL” - Jasienica 
• KOMERS MAG P.H.U. – Międzyrzecze Dolne 
• Gabinet Dentystyczny „JULADENT” BOGUSŁAWA KENSY 

Dziękuję również Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Jasienicy za bezpłatne udostępnienie sali oraz Pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich za bezpłatne udo-
stępnienie kuchni i naczyń. 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności 
                Dyrektor ZSP Jolanta Duźniak 

„Prawdziwej wdzięczności  
nie można niestety wyrazić słowami.” 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA ” 
LATO 2016  
• 25.06-01.07.2016 r. Morze Bałtyckie-Niechorze.     

Pobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Koszt całkowi-
ty 1100 zł/os  

• 24.07-30.07.2016 r. Mazury. Pobyt wypoczynkowy. 
Koszt całkowity 1100 zł/os  

• 22.08-28.08.2016 r. Morze Bałtyckie-Jastrzębia Gó-
ra. Pobyt wypoczynkowy. Koszt całkowity 1100 zł.   

Zapisy przyjmuje:  Lidia Sztwiorok 
tel. 692 405 825 

 

KWIAC IARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: kwiaty  cięte i doniczkowe, bukiety  ślubne, upominki, per-

fumy, wieńce i palmy pogrzebowe, znicze i wkłady, sztuczne kwiaty . 

W  niedzielę 14 lutego WALENTYNKI – zapraszamy 

zakochanych po czerwone róże, serduszka i upominki . 

DZIEŃ KOBIET – 8 marca  
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 
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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 

� arty kuły  elektryczne 

� arty kuły  spawalnicze 

� farby  

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

K W I A C I A R N I A  
W ŚWI ĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ś lubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

 
8 marca 

D Z I E Ń  K O B I E T  
7 i 8 marca czynne od 600-2100 

Największy wybór kwiatów ciętych, 

doniczkowych i gotowych wiązanek. 

Zapraszamy również 
do Salonu Choinek Sztucznych  

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  
 Zamówienia tel.:  603 604 333 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

�  Z A K Ł A D  P OG R Z E B OW 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 

 



 

III BIESIADA NOWOROCZNA 

 W BIELOWICKU 
 

BIESIADA NOWOROCZNA  

W WIESZCZĘTACH 
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