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Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna wkrótce ma stać się 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
JUBILEUSZ KGW 
ROZTROPICE 

We wtorek 8 stycznia 
wraz z całą społecznością 
sołectwa Roztropice brałem 
udział w uroczystych 
obchodach jubileuszu 60-
lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich. W imieniu całej 
gminy i swoim własnym na 
ręce przewodniczącej Koła 

pani Jolanty Węglorz złożyłem serdeczne życzenia 
wszystkim gospodyniom, które bardzo aktywnie 
działają na rzecz swojego środowiska. Na swoim 
koncie mają mnóstwo społecznych działań, także na 
płaszczyźnie całej gminy, stale biorą udział m.in. w 
dożynkach, turnieju żniwowania czy Josiynicki Wiliji. 
Podziękowałem im za wielką rolę, jaką panie z 
Roztropic od sześciu dekad odgrywają w rozwoju 
naszej śląskocieszyńskiej wsi, przyuczania żon i matek 
do nowoczesnych metod prowadzenia domu oraz 
opieki nad dziećmi, ale także realizacji swoich 
własnych pasji. Życzenia przekazali przedstawiciele 
lokalnej społeczności oraz zaprzyjaźnionych trzynastu 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy 
Jasienica.  
PODZIĘKOWANIA ZA NOWOROCZNE 
SPOTKANIA 

Z całego serca chciałem podziękować wszystkim 
organizatorom spotkań w okresie świątecznym i 
noworocznym, jakie odbyły się w naszej gminie. To 
wielki wkład w tworzenie zgranej społeczności, która 
potrafi ze sobą rozmawiać, dzielić się radościami, 
choć czasem i smutkami. Tworzymy w ten sposób 
naszą samorządową wspólnotę, stajemy się bardziej 
świadomymi i lepszymi obywatelami, bardziej 
odpowiedzialnymi za rozwój naszego wspólnego 
kawałka polskiej ziemi. Jestem wam szczególnie 
wdzięczny, bo spotkania podtrzymują i ugruntowują 
lokalną tradycję naszych przodków, ich strój, 
zwyczaje, pieśni, mowę. 

I takich spotkań jest coraz więcej, coraz też więcej 
osób angażuje się w ich przygotowanie i 
poprowadzenie, co bardzo mnie cieszy. Dziękuję też 
uczestnikom tych biesiad, balów, opłatków, jasełek i 
kolędowania, spotkań kół emerytów, organizowanych 
dzięki wsparciu od sponsorów. Przypomnę tylko 
niektóre z tych wydarzeń: 13 stycznia w 
Mazańcowicach odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek 
„Spotkania z kolędą”, 19 stycznia spotkanie 
noworoczne w Rudzicy, 25 stycznia koncert 
noworoczny w wykonaniu dzieci i młodzieży w 

Mazańcowicach, 26 stycznia tradycyjne świniobicie w 
Jasienicy, 9 lutego biesiada w Międzyrzeczu Dolnym, 
9 lutego zabawa karnawałowa w Landeku, 16 lutego 
bal strażacki w Międzyrzeczu Górnym. Dużą imprezą 
16 stycznia była charytatywna wieczornica w szkole w 
Iłownicy, podczas której zebrano ponad 3,7 tys. zł, 
wspierając m.in. akcję „Pola Nadziei”. 

27. FINAŁ WOŚP W JASIENICY 

Jak co roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 13 
stycznia został zorganizowany gminny finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program artystyczny 
wypełniły występy wokalne i taneczne uczniów, 
absolwentów szkoły, a także zaproszonych zespołów, 
działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Jasienicy. Podczas imprezy wystąpił Big Band pod 
dyrekcją Stanisława Urbana, Stowarzyszenie 
Gimnastyki Artystycznej z Bielska-Białej, Zespół 
Libra z Domu Kultury Włókniarz. Można było też 
obejrzeć pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa 
medycznego, przeprowadzony przez OSP 
Świętoszówka, a gwiazdą był zespół Silesian Tyrol 
Band. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom, bo co roku sala 
gimnastyczna jest pełna. Dziękuję za tę wspólną 
solidarność gminy Jasienica, za to, że kolejny raz 
potrafimy jednoczyć się wokół idei pomagania 
dzieciom. Niezależnie od przekonań, od 
przynależności politycznej czy wyznaniowej, jednoczy 
nas dobre serce. Życzyłem organizatorom i 
wolontariuszom, artystom, którzy wtedy wystąpili, a 
także mieszkańcom, żeby każda złotówka przekazana 
na ten szczytny cel wróciła do nich podwojona, aby 
ten każdy w ten sposób zainwestowany grosz wrócił 
do nich, niekoniecznie w formie materialnej, ale też 
jako wdzięczność drugiego człowieka. 

OŚRODEK ZDROWIA W MAZAŃCOWICACH 

W czwartek 24 stycznia uroczyście oddaliśmy do 
użytku mieszkańcom Mazańcowic nowy ośrodek 
zdrowia. Zastąpił dotychczasowy, mieszczący się w 
starym budynku, niespełniającym już norm 
wyznaczonych dla służby zdrowia. Mamy tu do 
dyspozycji przestronny i nowoczesny budynek, o 
dwóch kondygnacjach, ponad 300 mkw. powierzchni, 
z windą, rejestracją, gabinetami lekarskimi i 
zabiegowymi. Pracuje w nim 4 lekarzy, w tym 1 
internista, 2 pediatrów i 1 lekarz rodzinny przyjmujący 
dzieci, są także 4 pielęgniarki. Łącznie leczy się tu 2,3 
tys. pacjentów. 

Chcę podkreślić, że cała inwestycja była 
wzorowym przykładem współpracy całej społeczności 
gminy Jasienica i wzajemnego zrozumienia 
potrzeb we wszystkich sołectwach.  

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: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  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 
autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Długo wspólnie dyskutowaliśmy, następnie radni z 

wszystkich części naszej gminy, jeszcze poprzedniej 
kadencji, podjęli jednomyślną decyzję o budowie. Już 
w 2016 r. Gmina Jasienica za 100 tys. zł zakupiła 10 
arów niedaleko strażnicy OSP w Mazańcowicach z 
myślą o budowie nowego ośrodka. Pod koniec 2017 r. 
ruszyły prace budowlane. Sama inwestycja kosztowała 
budżet Gminy Jasienica 1,54 mln zł, a wraz z 
wyposażeniem koszty przekroczyły 1,6 mln zł. 

Warto też dodać, że Gmina Jasienica to jedna z 
nielicznych w skali całej Polski, która dysponuje 
własną siecią pięciu przychodni lekarskich. Dzięki 
temu możemy dostosować naszą lokalną służbę 
zdrowia do potrzeb mieszkańców. Mamy tu 13 
specjalności, dobrze wyposażone laboratorium, 
rentgen, rehabilitację, nocną i świąteczną opiekę 
zdrowotną. 
KONCERT LAUREATÓW 

W niedzielę 27 stycznia w filii GOK w Rudzicy 
odbył się finałowy koncert laureatów dwóch 
konkursów, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury po raz szesnasty: Przegląd Jasełek i Obrzędów 
Kolędniczych oraz Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Bardzo mnie 
cieszy, że z roku na rok wzrasta liczba uczestników w 
obu przeglądach, w naszej gminie mamy pięćdziesiąt 
różnego rodzaju zespołów, coraz częściej pojawiają się 
uczestnicy także z zagranicy. A też poziom stale 
wzrasta, zwiększa się tym samym pula nagród, jakie 
przygotowujemy. Dziękuję wszystkim uczestnikom, 
że dzielą się swoim talentem, jednocześnie 
podtrzymując bardzo długą tradycję pastorałek. 

NAGRODY DLA TWÓRCÓW KULTURY 
W styczniu podczas Noworocznego Spotkania z 

Twórcami i Animatorami Kultury starosta bielski 
Andrzej Płonka uhonorował ludzi kultury z całego 
powiatu bielskiego. Cieszę się, że jak zwykle wśród 
wyróżnionych nie zabrakło również osób z gminy 
Jasienica. Nagrody otrzymali poeta z Rudzicy Juliusz 
Wątroba, malarz Florian Kohut, dyrygent i animator 
muzyczny w skali całego regionu Krzysztof Przemyk 
oraz Janusz Kobza i zespół „Dudoski”, który w 
ubiegłym roku obchodził jubileusz 35-lecia 
działalności. Zespół Regionalny „Dudoski”, działający 
przy Gminny Ośrodku Kultury w Jasienicy, miał 
okazję wystąpić przed gośćmi spotkania zbierając 
duże brawa. Również nasz poeta i aforysta Juliusz 
Wątroba zaprezentował bardzo zabawny występ, także 
otrzymując gorące oklaski. Serdecznie gratuluję 
wszystkim nagrodzonym. 

WYRÓŻNIENI SPORTOWCY 

Starostwo Powiatowe było również organizatorem 
Noworocznego Spotkania środowiska sportowego 
powiatu bielskiego. Tu także nie zabrakło młodych 
zawodników i trenerów z gminy Jasienica, których 
starosta Andrzej Płonka docenił i uhonorował. 
Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia 
sportowe w 2018 r. otrzymali m.in. tyczkarze: Adrian 
Kupczak, Maciej Krzempek i Dominika Świerkot z 

ich trenerem Piotrem Krupińskim z UKS Olimp 
Mazańcowice, a także badmintoniści: Julia Piwowar 
oraz Michał Szczypka z ich trenerem Bartoszem 
Pietryją ze Stowarzyszenia Beskidzki Klub 
Badmintona Set Mazańcowice. Serdecznie gratuluję 
młodym zawodnikom za ich wspaniałe wyniki, za 
którymi stoją wielogodzinne treningi i determinacja w 
dążeniu do celu. Cieszę się, że właśnie na terenie 
naszej gminy może talent tych młodych ludzi 
rozkwitnąć. Dziękuję też trenerom, że szlifują formę i 
umiejętności młodych ludzi, pokazując im 
najważniejsze życiowe wartości, takie jak praca i 
doskonalenie samego siebie. 

SUKCESY SPORTOWE 
Nagrody starosty bielskiego to doroczne 

podsumowanie całego okresu pracy treningowej i 
występów na zawodach, tymczasem cieszymy się 
kolejnymi sukcesami sportowymi mieszkańców naszej 
gminy, zwłaszcza młodego pokolenia. Serdecznie 
gratuluję całej drużynie tyczkarzy z UKS Olimp 
Mazańcowice znakomitych wyników podczas 
Halowych Mistrzostw Śląska, z których przywieźli 
wiele medali. Ogromny sukces odnotował też Adrian 
Kupczak, zdobywając złoty medal Halowych 
Mistrzostw Polski juniorów w Toruniu, w tych samych 
zawodach Jakub Gawłowski, zdobył brązowy medal, a 
inni zawodnicy z Mazańcowic zajęli też dwa piąte 
miejsca. 

To niejedyny sportowy sukces ostatnich tygodni. 
Tomasz Pająk, mieszkaniec Jasienicy, zdobył drugie 
miejsce na mistrzostwach Słowacji w zawodach psich 
zaprzęgów, a jego córka, Zuzanna, zajęła 5 pozycję 
wśród dorosłych. Na kolejnych zawodach, startując 
osobno w swoich kategoriach, oboje zajęli trzecie 
miejsca. Sukces odnotowali również młodzi karatecy, 
których aż 15 wystąpiło na Ogólnopolskim Turnieju 
Karate Kyokushin-kan o Puchar Ziemi Żywieckiej w 
Żywcu, skąd przywieźli 11 medali. W zespole pod 
kierunkiem Sławomira Jurczaka medale wywalczyli: 
Filip Szendzielarz, Urszula Długosz, Paweł Długosz, 
Oskar Fender, Nikodem Sadlik, Michał Danel, Amelia 
Danel, Dawid Jurczak, Dawid Borutko i Kacper 
Bujak. 

Początek roku dobrze też wypadł dla młodej 
pływaczki z gminy Jasienica, dziewięcioletniej 
Karoliny Klajmon, która z Międzynarodowych 
Zawodów o Puchar Silesia przywiozła srebrny i 
brązowy medal. 

Bardzo się cieszymy z tych sukcesów i serdecznie 
gratulujemy zawodnikom i ich trenerom. Życzymy 
kolejnych dobrych występów na następnych zawodach 
w ciągu całego roku. 

JASIENICA DO KATOWICKIEJ STREFY 
Zabiegamy o to, aby nasza Jasienicka 

Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna stała się częścią 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezes 
Katowickiej SSE dr Janusz Michałek odwiedził 
Jasienicę. Rozmawialiśmy o warunkach tego 
włączenia, co dla nas oznacza wzmocnienie potencjału 
strefy w Jasienicy, bo inwestorzy będą 
mogli korzystać z przysługujących im ulg  
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podatkowych, takich, jakie obowiązują w strefach 
specjalnych w całej Polsce. Katowicka SSE jest 
największą w kraju, przynależność do niej umożliwi 
m.in. udział w szerokiej międzynarodowej promocji, 
jaką prowadzi. Ma także licencję na dystrybucję gazu i 
związane z tym tworzenie sieci gazowniczej. Tego 
rodzaju inwestycja na terenie Jasienicy pozwoli 
inwestorom w gminnej Strefie na korzystania z 
ekologicznej energii gazowej. 

Wynegocjowałem z prezesem Michałkiem 
pięcioprocentową zapłatę dla Katowickiej SSE z 
każdej sprzedanej działki w Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Ale będzie to 5 
proc. doliczone do wartości działki, nie będzie więc 
oznaczać spadku dochodów dla budżetu Gminy 
Jasienica z tego tytułu. A wręcz odwrotnie, bo 
podleganie pod KSSE sprawi, że jasienickie grunty 
staną się dużo droższe. Radni podjęli uchwałę 
intencyjną o woli przyłączenia się do Katowickiej 
SSE, także zarząd Katowickiej SSE przychylił się do 
tego pomysłu, więc w najbliższym czasie zostaną 
dopełnione wszystkie formalności i podpiszemy 
umowę. 

Warto dodać, że jeden z inwestorów Jasienickiej 
Strefy, spółka Rawibox, już wyraziła zainteresowanie 
skorzystania z dobrodziejstwa obniżenia podatku, o 
jaki może się starać firma inwestująca na terenie 
Strefy Specjalnej. Podatki wpływające do gminy nie 
podlegają obniżeniu. Firma zamierza w dwóch ratach 
zainwestować w najbliższych latach aż 70 mln euro, 
budując w Jasienickiej Strefie Ekonomicznej 
najnowocześniejszą w Europie fabrykę opakowań z 
tektury. Produkcja ma być oparta na wysoce 
ekologicznych technologiach. 

Z rozwojem Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Ekonomicznej związana był również inna uchwała, 
jaką na sesji 31 stycznia przegłosowali radni – o 
współdziałaniu z Powiatem Bielskim na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w gminie. Jednym z elementów 
tego współdziałania będzie modernizacja i rozbudowa 
drogi od ronda w Mazańcowicach do Międzyrzecza 
Dolnego w rejonie strefy ekonomicznej. Powiat 
Bielski, właściciel drogi, może na ten cel pozyskać 3,6 
mln zł, umowa o współdziałaniu z Gminą Jasienica 

ułatwi te starania. 
ZABIEGI O SPRZĘT DLA STRAŻY 

W środę 9 stycznia byłem na posiedzeniu Zarządu 
Powiatowego Związku OSP, gdzie omawialiśmy m.in. 
różne formy dofinansowania do zakupu nowych 
samochodów bojowych. Jako Gmina Jasienica 
złożyliśmy wniosek o zakup ciężkiego wozu 
bojowego dla OSP Rudzica i średniego samochodu dla 
podziału bojowego OSP Świętoszówka. Jeden z tych 
samochodów będzie kosztował 800 tys. zł, drugi 1 mln 
zł. Zadeklarowaliśmy swój udział w wysokości 50 
procent, liczymy, że drugą połowę uzyskamy jako 
dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. 

Z kolei w poniedziałek 11 lutego jako Zarząd 
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP rozmawialiśmy na temat możliwości 
dofinansowania na zakup samochodu i sprzętu dla 
naszych jednostek. Także w tym wypadku jako Gmina 
Jasienica jesteśmy zainteresowani pozyskaniem 
wyposażenia służącego podniesieniu sprawności 
bojowej naszych 12 jednostek straży pożarnej. 

NOWE OSOBY W STOWARZYSZENIU OLZA 

W czwartek 7 lutego wziąłem udział we wspólnym 
spotkaniu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza”, gdzie pełnię funkcję prezesa, oraz 
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej. 
Była to okazja do podsumowania minionej kadencji 
2014-2018 w pracy obu Stowarzyszeń, ze swej strony 
podziękowałem wszystkim wójtom i burmistrzom, 
którzy aktywnie brali udział w pracach 
Stowarzyszenia. Jednocześnie powitałem nowe osoby 
w tym gronie, które po wyborach samorządowych w 
październiku ub.roku reprezentują swoje gminy w 
naszych działaniach na Ziemi Cieszyńskiej. 

Wraz z naszymi partnerami z czeskiej strony z 
Euroregionu Śląsk Cieszyński podsumowaliśmy także 
realizację mikroprojektu Jubileo. Każdy z nas 
otrzymał komplet flag Euroregionu, które 22 kwietnia 
w ramach ustanowionego w ubiegłym roku Dnia 
Euroregionu załopoczą po polskiej i czeskiej stronie 
granicy, także w gminie Jasienica. 

Notował: Mirosław Łukaszuk 

SUKCESY FAIRY-TALE 

27.10.2018 zespół Fairy-Tale po raz pierwszy wziął udział w 
XXI Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” Kęty 2018. Wy-
konał tam dwa utwory: „Adoramus” Roberta Prizemana oraz 
„Pieśń o narodzeniu Syna Bożego z Pisma Świętego zebrana” – 
utwór nieznanego autora z XVI w. Pieśń ta została wykonana a 
capella. Prezentacje zdobyły uznanie jury, które przyznało zespo-
łowi nagrodę Grand Prix. 

 9.01.2019 r. zespół wystąpił na Pastorałce Żywieckiej, a 
11.01.2019 r. na VI Konkursie Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu. Na 
obu tych konkursach Fairy-Tale zdobył pierwsze miejsca śpiewa-
jąc: „Przybieżeli do Betlejem” w opracowaniu instruktora Piotra 
Morawskiego oraz „Niech Bóg dziś pokój ześle wam” - tradycyjną kolędę angielską w tłumaczeniu Bartosza Kuriaty, zaaranżowaną 
przez zespół Pentatonix.  

Zespół Fairy-Tale działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Instruktorem jest Piotr Morawski.  
www.gokjasienica.pl 
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27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
 W JASIENICY  

Pięknego niedzielnego popołudnia- 13 stycznia 
2019 r. - w hali sportowej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy odbył się kolejny już 
27. Finał WOŚP. Wydarzenie to rozpoczęło się o 
godzinie 15.00 i trwało prawie do godziny 20. 
Celem tego kolejnego już finału było pozyskanie 
środków na zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych oddziałów 
dziecięcych. Wszystkich gości przywitali Szymon 
Kuźnik i Aleksandra Jaworska z trzeciej klasy 
gimnazjum, którzy przedstawili program i krótko 
opowiedzieli historię tej akcji. 

Swoją obecnością jak co roku, zaszczycił nas 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, który 
podziękował organizatorom za kolejny finał już 17 
w Jasienicy.  

Koncert rozpoczęły występy wokalne 
zwycięzców Konkursu Piosenki Anglojęzycznej, 
którzy przedstawili utwory w języku angielskim. 
Następnie na scenie mogliśmy podziwiać grupy 
tańca nowoczesnego „Magic Dance” prowadzone 
przez Sarę Długosz. Tancerze i tancerki z klas 
młodszych naszej szkoły zachwyciły widownię i po 
zakończonym występie wszyscy uhonorowali ich 
gromkimi brawami.  

Kolejnym punktem programu był koncert Big 
Bandu pod batutą Stanisława Urbana, który jak 
zwykle zachwycił wszystkich zebranych 
różnorodnością prezentowanych utworów, pozwolił 
oderwać się od codziennych trosk. O godzinie 
16.00 została udostępniona ścianka wspinaczkowa, 
do której kolejka ciągnęła się bardzo daleko. 

Po raz pierwszy w szkole w Jasienicy 
gościliśmy gimnastyczki ze Stowarzyszenia 
Gimnastyki Artystycznej z Bielska-Białej wraz z 
trenerką Anną Duszą. Dziewczęta zaprezentowały 
nam wiele pięknych i niezmiernie trudnych 
układów akrobatycznych. Artystki zachwyciły 
zebranych swoimi występami, które na pewno 
długo będziemy pamiętać. 

Mitologia wcale nie musi być nudna, a 
udowodnili to uczniowie klas czwartych, którzy 
zostali przygotowani przez Iwonę Brudny! 
Przedstawili krótki spektakl pt. „W świecie mitów”. 
Publika nagrodziła młodych aktorów gromkimi 
brawami. 

Następnie mieliśmy krótką przerwę, podczas 
której odbyła się sprzedaż darów od sponsorów. 
Przeprowadzili ją Piotr Kliber oraz Grzegorz 
Suchy. Na licytację zostały wystawione dary 
rzeczowe, które otrzymaliśmy od bardzo wielu 
sponsorów. W czasie sprzedaży na scenie ustawiał 
się już gość specjalny naszego finału, czyli zespół 
Silesian Tyrol Band z Cieszyna. Muzycy 
dostarczyli nam dawkę dobrej muzyki i świetnej 
zabawy. Wszyscy byli zachwyceni ich występem. 

Po chwili na scenie pojawiły się kolejne 

roztańczone grupy- zespół Vivre z GOK-u w Jasienicy 
oraz zespół Libra z Domu Kultury Włókniarz w Bielsku-
Białej pod kierunkiem Izabeli Drobisz. Wszystkim ten 
występ zapadł w pamięć, a widownia nagrodziła zespoły 
gorącymi brawami. 

Następnie na scenie pojawili się absolwenci, którzy 
już jakiś czas temu opuścili mury naszej szkoły.  
Wykonali oni popularne i znane nam wszystkim 
przeboje. 

Kolejnym punktem był występ Zespołu 
Instrumentalnego uczniów naszej szkoły pod batutą 
Stanisława Urbana, który przeniósł nas w cudowny, 
świąteczny czas, prezentując piękne kolędy i pastorałki.  

Na zakończenie 27. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na scenie pojawił się zespół Fairy-
Tale z GOK w Jasienicy - laureat wielu nagród 
kierowany przez Piotra Morawskiego . Cała widownia 
była zachwycona ich występem i nagrodziła zespół 
brawami. 

W czasie całej imprezy były do kupienia przepyszne 

ciasta,przekazane przez rodziców naszych uczniów i 
sponsorów, oraz napoje, a także cegiełkę z 
niespodzianką. Podczas naszego koncertu można było 
wrzucić do skarbonek pieniądze, które zbierały 
wolontariuszki działające w Szkolnym Kole PCK: 
Dominika Kliber, Alicja Podstawny, Zuzanna Wieja oraz 
Natalia Łaszczak pod opieką Barbary Mierzejewskiej.  

Mogliśmy też obserwować pokazy udzielania 
pierwszej pomocy prezentowane przez uczniów klasy 4 
w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz 
druhów OSP Świętoszówka. Jednostka OSP 
Świętoszówka podobnie, jak w ubiegłym roku 
przyjechała do nas z kuchnią polową, z której wydawano 
pyszną grochówkę. 

Na zakończenie podsumowania dokonała 
wicedyrektor Dorota Pękala i serdecznie podziękowała 
wszystkim za tak liczne przybycie i przekazywanie 
pieniędzy na szczytny cel. 

 Podczas tegorocznego finału zebraliśmy rekordową 
kwotę 18 006,00 zł! 

Zapraszamy za rok! 
Dominika Kliber 
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JUBILEUSZ KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W ROZTROPICACH 
Serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności złożono 

we wtorek 8 stycznia paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Roztropicach z okazji jubileuszu 60-lecia 
istnienia swojej organizacji.  

Uroczystość z okazji jubileuszu odbyła się na sali w 
remizie strażackiej OSP Roztropice. Od 60 lat panie z 
KGW w Roztropicach działają na rzecz swojego 
środowiska. Na swoim koncie mają mnóstwo 
społecznych działań, stale biorą udział m.in. w 
dożynkach, turnieju żniwowania czy josiynicki wiliji. – 
Dziękuję Wam za wielką rolę, jaką Wy i Wasze 
poprzedniczki odegrały w rozwoju naszej 
śląskocieszyńskiej wsi, nauce żon i matek 
nowoczesnych metod prowadzenia domu oraz opieki 
nad dziećmi – mówił wójt Janusz Pierzyna.  

Wójt w towarzystwie przewodniczącego Rady 
Gminy Jasienica Czesława Machalicy, wręczył na ręce 
przewodniczącej Koła Jolanty Węglorz kwiaty i paniąt-
kową tabliczkę. Życzenia przekazali przedstawiciele 
lokalnej społeczności oraz zaprzyjaźnionych trzynastu 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jasienica. 
Wśród gości obecni byli m.in. Danuta Kożusznik, 
prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, a także 
delegacja tutejszej OSP.  
Całą imprezę uświetniło swoją muzyką koło śpiewacze 
Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic. 

www.jasienica.pl 
 

ZARYS HISTORYCZNY 
W 1959 roku w Roztropicach z inicjatywy Jadwigi 
Ruszaj-Biel oraz Fryderyki Brachaczek 
(przewodniczącej Powiatowej Rady Kobiet w Bielsku-
Białej) odbyło się spotkanie wszystkich kobiet z 
naszej wsi, na którym postanowiono założyć Kolo 
Gospodyń Wiejskich. Wybrano zarząd: 
przewodnicząca Eleonora Uchyła, skarbnik Hermina 
Kidoń, sekretarz Anna Szpałek. Co pewien czas 
skład zarządu się.zmieniał. W 1974 roku nową 
przewodniczącą została Alojzja Brzóska. Po 20 
latach jej kadencji na nową przewodniczącą wybrano 
Stefanię Szary. Następne przewodniczące to: 
Elżbieta Piszczałka, Elżbieta Żbel (w latach 1995-
2002) i Jolanta Węglorz (od 2002 r.).Od założenia 
KGW członkinie aktywnie podejmowały działalność 
na rzecz naszej wsi i jej mieszkańców. Organizowały 
kursy kroju i szycia oraz gotowania; wieczorki 
taneczne i bale karnawałowe. Latem były 
prowadzone tzw. „dziecińce” dla dzieci gospodyń, 
które w okresie żniw pracowały w polu. KGW 
pomagało w zakupie i rozprowadzaniu piskląt, 
sadzonek roślin i grzybni wśród mieszkańców wsi. 
Co roku KGW obchodziło Dzień Kobiet i Dzień Matki.  
Najprężniej Kolo działało po roku 1974 - kiedy to 
liczyło ponad 50 członkiń. Obecny zarząd, wybrany w 
2016 roku, tworzą: przewodnicząca Jolanta Węglorz, 
zastępca Barbara Sadlik, sekretarz Weronika Gawlik, 
skarbnik Grażyna Kulas. Nasze KGW teraz liczy 15 
członkiń. Współpracujemy z OSP, Radą Sołecką, ze 
Stowarzyszeniem Sympatyków Roztropic oraz 
Gminną Radą Kobiet. Od 3 lat spotykamy się przed 
świętami i wspólnie pieczemy ciasteczka. Pomagamy 
strażakom „od strony kuchni” między innymi przy 
organizacji „Andrzejek” i walnych zebrań. Jako KGW 
czynnie brałyśmy udział w organizowaniu w 2017 r. 
dożynek gminnych - co byto dla nas ogromnym 
wyzwaniem. W ramach naszej działalności 
organizujemy spotkania z firmami Forewer i Siberian 
propagujemy naturalne suplementy diety i wysokiej 
jakości kosmetyki. Nasze członkinie uczestniczą w 
warsztatach haftu, szydełkowania i ceramiki, a także 
biorą udział w wyjazdach organizowanych przez 
Gminną Radę Kobiet. Dla poprawienia swojej 
kondycji, niektóre członkinie „chodzą z kijkami”. 
Przez cały czas staramy się kultywować naszą 
tradycję, między innymi ubierając się podczas 
ważnych uroczystości w stroje ludowe, śpiewając na 
naszych biesiadach piosenki Ziemi Cieszyńskiej lub 
organizując tak zwane „sztubaczki”. Wraz z innymi 
organizacjami działającymi na terenie naszej wsi 
współorganizujemy takie imprezy, jak Mikołajki, 
Dzień Dziecka, Spotkania opłatkowe dla 
mieszkańców. Na Jasienickiej Wigilii w tym roku 
wystawiłyśmy własne stoisko, między innymi z 
ozdobami świątecznymi i piernikami. W ramach 
naszej działalności staramy się rozwijać swoje pasje, 
doskonalić umiejętności, propagować zdrowy tryb 
życia oraz kultywować nasze tradycje. 

Przewodnicząca KGW Roztropice 
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NAGRODY DLA TWÓRCÓW KULTURY 
Poeta Juliusz Wątroba, malarz Florian Kohut, dyry-

gent Krzysztof Przemyk oraz Janusz Kobza i zespół 
„Dudoski” zostali uhonorowani podczas Noworoczne-
go Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury w 
bielskim Starostwie Powiatowym.  

Doroczne spotkanie ludzi kultury z całego powiatu 
bielskiego zostało zorganizowane po raz kolejny w sali 
sesyjnej w gmachu przy ul. Piastowskiej w Bielsku-
Białej. Uczestnicy na początku uczcili minutą ciszy 
dwie zmarłe w ciągu ostatniego roku osoby związane z 
kulturą, obok Zofii Dwornik również Teresę Marekwi-
cę, prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy.  

Przed pu-
blicznością 

wystąpił Zespół Regionalny „Dudoski”, działający przy Gminny Ośrod-
ku Kultury w Jasienicy, obchodzący w ub. roku jubileusz 35-lecia dzia-
łalności. Właśnie z tej okazji jego kierownik Janusz Kobza otrzymał z 
rąk starosty bielskiego Andrzeja Płonki i przewodniczącego Rady Po-
wiatu Bielskiego Jana Borowskiego podziękowania dla całego zespołu. 
Wyróżnienie dla animatorów życia kulturalnego lokalnej społeczności 
otrzymał zaś Krzysztof Przemyk, kierownik chóru „Hejnał Mazańcowi-
ce”, dyrygent, organizator Międzynarodowych Festiwali Orkiestr Dę-
tych „Złota Trąbka” oraz Chórów „Gaude Cantem”.  
Podziękowania za współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz ze 

Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej otrzymało Towarzystwo Miłośników Rudzicy – za organizację Zjaz-

du Towarzystw Regionalnych w Rudzicy. 
Z kolei wśród nagrodzonych medalami z okazji 20-lecia powstania Powiatu Bielskiego znaleźli się twórcy z 

Rudzicy w gminie Jasienica: malarz Florian Kohut oraz poeta Juliusz Wątroba. Ten ostatni miał również okazję 
wystąpić w roli stand-upera, bawiąc publiczność swoimi żartami i zbierając gromkie brawa. Brawami nagrodzo-
no również występ zespołu Dudoski, który na zakończenie ponownie zaśpiewał dla publiczności.  

www.jasienica.pl 

WYRÓŻNIENI SPORTOWCY 
Młodzi zawodnicy z gminy Jasienica oraz ich 

trenerzy zostali uhonorowani podczas Noworocz-
nego Spotkania środowiska sportowego powiatu 

bielskiego. 
Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia 

sportowe w 2018 r. zawodnikom i trenerom wręczył 
starosta bielski Andrzej Płonka w towarzystwie prze-
wodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Jana Borow-
skiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się lekkoatleci: 
Adrian Kupczak, Maciej Krzempek i Dominika 
Świerkot z ich trenerem Piotrem Krupińskim z UKS 
Olimp Mazańcowice, a także badmintoniści: Julia Pi-
wowar oraz Michał Szczypka z ich trenerem Barto-
szem Pietryją ze Stowarzyszenia Beskidzki Klub 
Badmintona Set Mazańcowice.  
Osiągnięcia nagrodzonych zawodników w 2018 r.:  
Adrian Kupczak UKS Olimp Mazańcowice  
- złoty medal w skoku o tyczce, Halowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów i Juniorów młodszych w Toruniu, kat. 
junior młodszy  
- złoty medal w skoku o tyczce, Mistrzostwa Polski 
juniorów młodszych OOM w Chorzowie, kat. junior 
młodszy  
Maciej Krzempek UKS Olimp Mazańcowice  

- brązowy medal w skoku o tyczce, Halowe Mistrzo-
stwa Polski Juniorów i Juniorów młodszych w Toru-
niu, kat. junior młodszy  
Dominika Świerkot UKS Olimp Mazańcowice  
- brązowy medal w skoku o tyczce, Halowe Mistrzo-
stwa Polski Juniorów i Juniorów młodszych w Toru-
niu, kat. juniorka  
- IV miejsce w skoku o tyczce, Mistrzostwa Polski w 
Lekkiej Atletyce juniorów we Włocławku, kat. U 20  
Julia Piwowar Stowarzyszenie Beskidzki Klub Bad-
mintona Set Mazańcowice  
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WYRÓŻNIENI SPORTOWCY 
- III miejsce w grze pojedyn. i mieszanej,  
Mistrzostwa Polski Młodzików  
- II miejsce w grze pojedyn. i II miejsce w grze mie-
szanej, Grand Prix Młodzików w Warszawie, kat. 
młodzik  
- III miejsce w grze pojedyn. i III miejsce w grze mie-
szanej, Grand Prix Polski Młodzików w Suchednio-
wie, kat. młodzik  
- III miejsce w grze pojedynczej, Medvode FZ Forza 
Cup U15 w Słowenii, kat. młodzik  
Michał Szczypka Stowarzyszenie Beskidzki Klub 
Badmintona Set Mazańcowice  
- III miejsce w grze pojedyn. i mieszanej, Mistrzostwa 
Polski Młodzików  

- III miejsce w grze pojedyn. i II miejsce w grze mie-
szanej, Grand Prix Młodzików w Warszawie  
- III miejsce w grze pojedyn. i III miejsce w grze mie-
szanej, Grand Prix Polski Młodzików w Suchedniowie  
- III miejsce w grze mieszanej i III miejsce w grze po-
jedyn., Ogólnopolski Turniej Młodzików w Suche-
dniowie  
- III miejsce w grze pojedyn. i II miejsce w grze mie-
szanej, Grand Prix Młodzików w Warszawie  
- III miejsce w grze pojedyn. i III miejsce w grze mie-
szanej, Grand Prix Polski Młodzików w Suchedniowie 

www.jasienica.pl 
  

 

MŁODZI KARATECY NA TURNIEJU W ŻYWCU 
Piętnastu zawodników z gminy Jasienica wystą-

piło w sobotę 26 stycznia podczas Ogólnopolskiego 
Turnieju Karate Kyokushin-kan o Puchar Ziemi 
Żywieckiej, przywożąc 11 medali.  

W żywieckim turnieju wystartowali zawodnicy 
z klubu Kyokushin-kan Karate Kasai trenujących w 
szkołach w Mazańcowicach i w Rudzicy pod kie-
runkiem Sławomira Jurczaka. Łącznie w turnieju 
wzięło udział 274 zawodników z klubów zareje-
strowanych w Światowej Organizacji Kyokushin-
kan.  

Medale w kategorii kumite (walki) zdobyli: za 
drugie miejsce Filip Szendzielarz, Urszula Długosz, Paweł Długosz, Oskar Fender (także za II miejsce w konku-
rencji kata), Nikodem Sadlik i Michał Danel. Trzecie miejsce wywalczyli Amelia Danel, Dawid Jurczak, Dawid 
Borutko i Kacper Bujak.  

Organizatorem był Żywiecki Klub Karate kierowany przez Sebastiana Janika.  
www.jasienica.pl 

DOBRE WYSTĘPY MASZERÓW Z JASIENICY 
Tomasz Pająk, mieszkaniec Jasienicy, zdobył 2 miejsce 

na mistrzostwach Słowacji w zawodach psich zaprzęgów.  
Zawody odbywały się w Zubercu, jak wspomina Pająk 

trasa była bardzo twarda dla psich łap. Oprócz Tomasza, 
wystąpiła na nich także jego córka, Zuzanna, która wraz ze 
swoimi psami uplasowała się na 5 pozycji wśród dorosłych.  

Tydzień później odbyły się zawody w Oravskiej Polho-
rze, gdzie zawodnicy z Jasienicy wraz z psami musieli po-
konać trasy od 6 do 10.5 km w terenie górzystym. Tym ra-
zem podłoże śnieżne było bardzo miękkie, niejednokrotnie 
psy zapadły się po szyję w śniegu. Tomasz Pająk startował 
z 7 psami alaskan husky, zaś Zuzanna ze swoją parą grey-
sterow. Jasieniczanie zdobyli bardzo dobre wyniki, plasując 
się na 3. miejscach w swoich klasach.    
    www.jasienica.pl 

 
 
 
 
 
 

 Nigdy nie rezygnuj z osiągnięcia celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga 

czasu. Czas i tak upłynie. 

 Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był 
lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego. 

mat. prasowe 
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OŚRODEK ZDROWIA W MAZAŃCOWICACH JUŻ OTWARTY 
Od piątku 25 stycznia ośrodek zdrowia w Mazań-

cowicach ma nową siedzibę.  
– Budowa nowego ośrodka zdrowia to przykład 

współpracy całej społeczności gminy Jasienica i wza-
jemnego zrozumienia potrzeb we wszystkich sołec-
twach. Długo wspólnie dyskutowaliśmy, następnie 
radni z wszystkich części naszej gminy podjęli jed-
nomyślną decyzję o budowie – mówił wójt Janusz 
Pierzyna podczas uroczystego otwarcia przychodni w 
czwartek 24 stycznia, dziękując za wsparcie dla inwe-
stycji. Ks. Andrzej Dyczek z parafii ewangelickiej 
oraz ks. Piotr Grochowiecki z parafii katolickiej po-
błogosławili i poświęcili nową placówkę medyczną, 
wójt wręczył też okolicznościowe upominki osobom 
zaangażowanym w powstanie przychodni. Przewod-
niczący Rady Gminy Czesław Machalica oraz wiceprzewodniczący Franciszek Handzel w imieniu społeczności 
gminy Jasienica i sołectwa Mazańcowice za wsparcie i determinację w doprowadzeniu do powstania ośrodka 
podziękowali z kolei wójtowi Januszowi Pierzynie.  

Nowy ośrodek zastąpił dotychczasowy, mieszczący się w starym budynku, niespełniającym już norm wyzna-
czonych dla służby zdrowia. Budynek nie nadawał się też do przebudowy. Już w 2016 r. Gmina Jasienica za 100 
tys. zł zakupiła 10 arów niedaleko strażnicy OSP w Mazańcowicach z myślą o budowie nowego ośrodka, pod 
koniec kolejnego roku prace ruszyły.  

Wójt wylicza, że sama budowa kosztowała budżet Gminy Jasienica 1,54 mln zł, a wraz z wyposażeniem 
koszty przekroczyły 1,6 mln zł. W zamian pacjenci mają do dyspozycji przestronny i nowoczesny ośrodek 
zdrowia, o dwóch kondygnacjach, 1,6 tys. m sześc. kubatury i ponad 300 mkw. powierzchni. Pomiędzy kondy-
gnacjami kursuje winda, co umożliwi dotarcie do wszystkich gabinetów osobom niepełnosprawnym. Na parterze 
znajduje się rejestracja, trzy gabinety lekarskie i jeden zabiegowy, na piętrze zaś gabinet lekarski, biuro i po-
mieszczenie socjalne. Nowy ośrodek od razu rozpoczął działalność. Pracuje tu 4 lekarzy, w tym 1 internista, 2 
pediatrów i 1 lekarz rodzinny przyjmujący dzieci, codziennie pacjentów będzie przyjmować przynajmniej dwóch 
lekarzy. Są także 4 pielęgniarki. Łącznie leczy się tu 2,3 tys. pacjentów, nie tylko z Mazańcowic czy sąsiedniego 
Międzyrzecza, lecz także gminy Czechowice-Dziedzice i Bielska-Białej.  

Jak podkreśla wójt Janusz Pierzyna, gmina Jasienica to jedna z nielicznych w skali całej Polski, która dyspo-
nuje własną siecią przychodni lekarskich, oprócz Mazańcowic również w Jasienicy, Grodźcu, Rudzicy i Między-
rzeczu Górnym. – Dzięki temu możemy dostosować naszą lokalną służbę zdrowia do potrzeb mieszkańców – 
zwraca uwagę wójt, wskazując na 13 specjalistów, dobrze wyposażone laboratorium, rentgen, rehabilitacja, a 
także nocną i świąteczną opiekę. rentgen, rehabilitacja, a także nocną i świąteczną opiekę. 

www.jasienica.pl 

HALOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W SKOKU O TYCZCE 
Bardzo dobrze wypadli zawodnicy mazańco-

wickiego UKS Olimp na rozgrywanych we wła-
snej hali Mistrzostwach Śląska.  

W sobotę 12 stycznia w hali Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Mazańcowicach odbyły się 
Halowe Mistrzostwa Śląska w skoku o tyczce 
dzieci. W zawodach uczestniczyło 16 zawodni-
ków z Ustronia i Mazańcowic urodzonych w la-
tach 2006-2009.  
Wyniki:  
Kategoria dzieci młodsze  
1. Kinga Gibas, UKS Olimp Mazańcowice  
2. Amelia Maślanka, UKS Olimp Mazańcowice  
3. Kornelia Szczygieł, UKS Olimp Mazańcowice  
Kategoria dzieci starsze (dziewczęta)  
1. Agnieszka Kapka, UKS Olimp Mazańcowice  
2. Wiktoria Roman, MKS Ustroń  
3. Małgorzata Sikora, MKS Ustroń  
W kategorii chłopców wystartował jedynie Igor 
Mężyński z UKS Olimp Mazańcowice.  
      P. Krupiński 
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KONCERT LAUREATÓW  
 

Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz Przegląd 
Jasełek i Obrzędów Kolędniczych – to dwie 
imprezy, które już na stałe wpisały się w kalendarium 
wydarzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. I z 
roku na rok przyciągają coraz więcej uczestników.  
7 stycznia w filii GOK w Rudzicy odbył się XVI 
Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych. Na scenie 
podczas przesłuchań konkursowych pojawiło się 12 
zespołów z terenu gminy Jasienica oraz z Bielska-
Białej, Strumienia, Sarnowa i Katowic. 
W kategorii przedszkola i klasy I – III:  

I. miejsce (ex aequo) „Bajkowe Dzieci” z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczę-
tach, 

I. miejsce (ex aequo) „Nutki” z Przedszkola w 
Strumieniu, 

II. miejsce grupa przedszkolna 5-latki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy, 

III. miejsce Dziecięca Grupa Twórcza „Skrzaty” z 
DK Włókniarzy z Bielska-Białej. 

Wyróżnienia:  
- Grupa „Muchomorki” z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Wieszczętach, 
- Przedszkole Publiczne w Świętoszówce, 
- Hanna Mroczkowska z grupy „Nutki” w Strumieniu, 
- Wojciech Cieślar z grupy „Nutki” w Strumieniu. 
W kategorii klasy IV – VI: 

I. miejsce Grupa Teatralna klasa V z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu, 

II. miejsce koło teatralne Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudzicy, 

III. miejsce Dom Dziecka im. Dominika Savio w 
Sarnowie. 

Wyróżnienia:  
- Emilia Błaszczyk z Domu Dziecka im. Dominika 
Savio w Sarnowie, 
- Ramona Waleczek z Domu Dziecka im. Dominika 
Savio w Sarnowie. 
W kategorii gimnazja i ponadgimnazjalne: 

I miejsce Zespół Teatralny Śląskich Technicznych 
Zakładów Naukowych. 

*** 

Soliści, duety, zespoły i chóry. Wykonania tradycyjne, 
folkowe, jazzujące i bluesowe. Tak w skrócie można 
opisać XVI Konkurs Kolęd i Pastorałek, który odbył 
się 10 stycznia 2019 r. w filii GOK w Rudzicy. Na 
scenie pojawiło się 51 wykonawców z różnych zakąt-
ków województwa śląskiego. Nie zabrakło również ar-
tystów z Czech. I to właśnie goście z zagranicy zdoby-
li Grand Prix konkursu. Jury tym zaszczytnym wy-
różnieniem uhonorowało Chór Szkolny Crescendo z 
PSP Bystrzyca nad Olzą.   
W kategorii  przedszkola i klasy I – III: 

I. miejsce Antonina Kraszewska z Cieszyna, 
II. miejsce duet Aga i Maks ze studia 

Artystycznego Maciej z Zabrza, 
III. miejsce Chór Szkolny Wiolinki z PS Bystrzyca 

nad Olzą z Republiki Czeskiej. 

Wyróżnienie – Ewelina Strządała z Bielska-Białej. 
W kategorii  klasy IV – VI: 

I. miejsce Karina Skwarczyńska z Porąbki, 
II. miejsce Kapela „Mały Beskidek”, 

III. miejsce Zespół Regionalny „Szwarne Dziecka” 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy. 

W kategorii gimnazjum i ponadgimnazjalne: 
I. miejsce Agnieszka Pszonak ze studia Artystycz-

nego Maciej z Zabrza, 
II. miejsce Zespół „Demow” z Jaworza, 

III. miejsce (ex aequo) Natalia Luzak z Bielska-
Białej, 

III. miejsce (ex aequo) Jakub Matejczuk z Dębow-
ca. 

Wyróżnienie: Emilia Paul ze studia Artystycznego 
Maciej z Zabrza. 

*** 
27 stycznia 2019 r. w filii GOK w Rudzicy odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu 
Kolęd i Pastorałek oraz Przeglądu Jasełek i Obrzędów 
Kolędniczych.  
- Co roku ten stół z nagrodami jest coraz dłuższy, bo 
też coraz więcej zespołów do nas przyjeżdża. Już nie 
tylko z naszej gminy, nie tylko Polski, ale i z zagranicy. 
Sami w naszej gminie mamy pięćdziesiąt różnego 
rodzaju zespołów. To cieszy, że wspólnie dzielicie się 
swoim talentem, jednocześnie podtrzymując bardzo 
długą tradycję pastorałek. Serdecznie wam za to 
dziękuję i gratuluję nagród, bo po nich widać, że z 
roku na rok to wspólne śpiewanie, te występy w 
Rudzicy w gminie Jasienica, stoją na coraz wyższym 
artystycznym poziomie – mówił wójt Janusz Pierzyna 
podsumowując przegląd. 
Pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody pieniężne 

zwycięzcom wręczyli – Wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna oraz Przewodniczący Rady Gminy Czesław 
Machalica. Nie zabrakło również występów 
nagrodzonych artystów. Na scenie zobaczyliśmy 
zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych 
kategoriach konkursowych. Organizatorem obu 
konkursów był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
pod patronatem Wójta Gminy Jasienica. 

www.jasienica.pl 
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DOBRY ROK DLA STRAŻY 
Ochotnicze Straże Pożarne gminy Jasienica dobrze wypełniają swoje zadania – ocenia wójt gminy Janusz 

Pierzyna.  
Bielska Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przygotowała statystyki ubiegłorocznej działalności 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Bielsko-Biała oraz gmin powiatu bielskiego. – Na-
sze jednostki OSP dobrze spełniają swoją rolą w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz likwidacji skutków wypad-
ków drogowych czy związanych z pogodą. Trzeba podkreślić, że druhowie to ochotnicy, angażują się w działa-
nia na rzecz gminnej społeczności w swoim wolnym czasie, który mogliby spędzić z rodziną. Należy ich za to 
docenić, tym bardziej, że stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby ich pomoc była coraz bardziej skuteczna – wy-
jaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.  

Przypomnijmy, gmina Jasienica może poszczycić się 12 jednostkami ochotniczej straży. To największa licz-
ba, nawet samo Bielsko-Biała nie dysponuje tyloma OSP. Pod względem zdarzeń i działań statystyka nie odbie-
ga już jednak od powiązań z liczbą ludności. I tak w 2018 r. najwięcej zdarzeń odnotowano w Bielsku-Białej – 
blisko 2,5 tys. w tym 1,7 tys. miejscowych zagrożeń i ponad 300 pożarów – a następnie w Czechowicach-
Dziedzicach, odpowiednio – blisko 550, 341 i 136. Pod tym względem gmina Jasienica plasuje się na trzecim 
miejscu z 326 zdarzeniami, w 
tym 271 miejscowymi zagroże-
niami i 41 pożarami.  

– Stale wspieramy nasze 
jednostki w wieloraki sposób, 
także finansowy, właśnie z my-
ślą o podnoszeniu poziomu 
bezpieczeństwa całej gminy. 
Przypomnę, że już w najbliż-
szym czasie oddamy do użytku 
dwie kolejne strażnice, w 
Grodźcu i Mazańcowicach, 
rozbudowane i nowoczesne. 
Regularnie również kupujemy 
strażakom potrzebny sprzęt, 
wozy i dofinansowujemy szko-
lenia – dodaje wójt Janusz Pie-
rzyna.  

Wkrótce we wszystkich jed-
nostkach OSP gminy Jasienica odbędą się walne zebrania sprawozdawcze, które szczegółowo podsumują dzia-
łalność w ostatnim okresie.  

www.jasienica.pl 

W imieniu naszej Ukochanej Żony, Mamy, Babci i Prababci 

Śp. Teresy Marekwicy 
składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy towarzyszyli Jej w ostatniej 

ziemskiej drodze. Dziękujemy za obecność w trakcie uroczystości pogrzebowych, 

zamówione Msze święte, modlitwy oraz skierowane do nas słowa otuchy i wsparcia. 

Wdzięczni jesteśmy kapłanom, którzy koncelebrowali pogrzebową Mszę świętą: ks. 

proboszczowi J. Wójcikowi, ks. J. Oleszko, ks. W. Grzegorzkowi, ks. P. Borgoszowi oraz 
 ks. J. Krutakowi. 

Mieszkańcom Rudzicy, przyjezdnym z dalszych i bliższych okolic dziękujemy za tak 

liczną obecność oraz złożone wieńce i kwiaty. Wszystkim, którzy naszą Kochaną Zmarłą 
przez całe życie obdarzali przyjaźnią i szacunkiem, współpracownikom ze Szkoły 

Podstawowej w Rudzicy i Iłownicy, koleżankom i kolegom z Towarzystwa Miłośników 

Rudzicy oraz Koła Gospodyń Wiejskich – dziękujemy za wszelkie okazane dobro. 

       Rodzina 
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POCZĄTEK ROKU W GBP 
Styczeń w instytucjach, takich jak biblioteka, to 

zarówno czas sprawozdań, podsumowań jak i kreś-
lenia planów. 

Do największych sukcesów i radości GBP w 
Jasienicy w ubiegłym roku należy zdobycie I miejsca i 
przyznanie tytułu „Biblioteki roku 2017/2018” w 
XVIII edycji konkursu organizowanego przez Starostę 
Bielskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
Oddział w Bielsku-Białej. Komisja konkursowa 
przyznała to zaszczytne miejsce za wzorową współ-
pracę z lokalnym środowiskiem – tworzenie 
kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców 
gminy, za wielokierunkową działalność placówki 
oraz modernizację i estetykę pomieszczeń. 

Cieszymy się, że podejmowane przez GBP w 
Jasienicy i jej filie liczne inicjatywy czytelniczo-
kulturalne zostają docenione i wpływają na pozytywny 
odbiór działalności naszych bibliotek w środowisku 
naszej Gminy.  

Rynek wydawniczy jest bardzo bogaty, ale GBP 
w Jasienicy stara się trzymać rękę na pulsie i być na 
bieżąco z nowościami zaopatrując w nie biblioteczne 
regały. Gorąco zachęcamy młodzież i dorosłych do 
korzystania z zakładki pt. „ZAPROPONUJ 
KSIĄŻKĘ”, dostępnej na stronie internetowej 
biblioteki. Staramy się, aby bogata i bardzo aktualna 
oferta książkowa oraz kulturalno-edukacyjna docierała 
do czytelnika w każdym wieku. W minionym roku 
odnotowaliśmy wyraźny wzrost ilości czytelników, 
odwiedzin i wypożyczeń książek na zewnątrz, 
zwłaszcza w GBP w Jasienicy, co nas bardzo cieszy. 
We wszystkich bibliotekach naszej Gminy 
zarejestrowano 3197 czytelników, którzy odwiedzili 
bibliotekę 27340 razy, wypożyczyli w sumie 54562 
książki i 1329 audiobooków. 

Najwierniejszą grupę czytelniczą stanowią osoby 
dorosłe, które bardzo chętnie i regularnie odwiedzają 
nasze biblioteki wypożyczając książki oraz 
audiobooki, bo jak mówią wolą czytać niż oglądać 
telewizję. Czytelnicy bardzo chętnie sięgają po 
współczesne powieści polskich autorów oraz powieści 
kryminalne. Popularnością cieszą się też prenu-
merowane przez GBP czasopisma. 

Zainteresowanie książką na szczęście widoczne 
jest również wśród dzieci przedszkolnych oraz 
wczesnoszkolnych i ich rodziców. Nieco gorzej pod 
tym względem wypada młodzież, która przychodzi do 
biblioteki głównie po lektury, książki fantastyczne, a 
także po tytuły zekranizowane.  

W 2018 roku spotkaliśmy się wielokrotnie z 
naszymi czytelnikami, zarówno z tymi małymi jak i 
dorosłymi, podczas cyklicznych imprez i wielu innych 
ciekawych wydarzeń czytelniczych i kulturalno-
edukacyjnych. Pomimo ograniczonych możliwości 
lokalowych nasze kameralne spotkania cieszą się 
zawsze życzliwym odbiorem i są cenione przez 
naszych czytelników. Do najpopularniejszych i 
najbardziej obleganych należą od lat spotkania o 
tematyce podróżniczej w cyklach: „Podróże z GBP” 

oraz „Świat w zasięgu ręki” oraz spotkania 
edukacyjne w cyklu „Aktywna biblioteka” o 
tematyce prozdrowotnej i społecznej. Wraz z zapra-
szanymi ekspertami z danej dziedziny omawiane były 
tematy, takie jak: nawyki żywieniowe, borelioza, 
czyste powietrze wokół nas.  

W roku świętowania odzyskania przez Polskę 
niepodległości nie mogło zabraknąć „spotkania z 
historią” w ramach, którego obejrzeliśmy wystawę pt. 
„Droga do niepodległości” i usłyszeliśmy wykład pt. 
„Droga do niepodległości mieszkańców powiatu 
bielskiego”. 

Nasze biblioteczne progi odwiedziło też sporo 
fantastycznych autorów, takich jak: Magdalena 
Majcher, Jacek Pałkiewicz oraz wspaniałe osoby 
związane z naszym regionem, jak K. M. Bakow, Jacek 
Kachel czy Juliusz Wątroba. 

Piękną tradycją bibliotecznych imprez jest 
spotkanie pt. „Ni ma tego świata… i już go nie 
bydzie”, promujące gwarę oraz stare zwyczaje i 
tradycje Śląska Cieszyńskiego. Cykl ten, również w 
tym roku, na początku stycznia swoim wykładem 
rozpoczął etnograf, znawca i miłośnik kultury Śląska 
Cieszyńskiego Leszek Richter, opowiadający o 
tradycjach bożonarodzeniowych naszego regionu. 

Dla dzieci i młodzieży w bibliotekach naszej 
gminy odbywają się lekcje biblioteczne, spotkania 
edukacyjne i promujące czytelnictwo. Organizowa-
ne są też spektakle, Noce w Bibliotece, w mazań-
cowickiej filii - warsztaty florystyczne i strap-
bookingu. Filia w Międzyrzeczu organizuje zajęcia 
czytelniczo-plastyczne pt. „Z bajeczką i kredecz-
ką”. Dużą popularnością zwłaszcza w rudzickiej filii 
GBP cieszą się spotkania pt. „Przyjaciele z 
Biblioteki” oraz dla młodzieży cykl „U-
kulturalnieni”.  

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w 
Jasienicy będzie realizować projekt „Jasienica z 
Przewodnikiem”, który ma na celu upowszechnianie 
dziedzictwa kulturowego i akwakultury oraz promocję 
potencjału turystycznego Bielskiej Krainy. Poza tym 
planujemy zorganizować i kontynuować spotkania, 
które na stałe wpisały się w charakter 
funkcjonowania GBP.  

Informacje o nich będzie można znaleźć  
na stronie internetowej biblioteki 

www.gbpjasienica.pl, Facebooku 
 i w gazecie „Jasienica”. 

 
Bardzo dziękujemy za wspieranie szerokiej 

działalności biblioteki Panu Wójtowi Januszowi 

Pierzynie, Komisji Kultury i Oświaty minionej 

kadencji z przewodniczącym Panem Czesławem 

Machalicą oraz Radnym i wszystkim życzliwie 

odnoszącym się do naszej pracy. 
Magdalena Waliczek 

Dyrektor GBP w Jasienicy 
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Z  G Ó R K I … 

Himalaje (śmieci) 

 Taka piękna zima, jak z bajki, jak z pięknego snu… 
Słońce zawieszone na błękicie nieba oświetla 
promieniście biały świat ze śniegiem skrzącym się 
wszystkimi kolorami tęczy, z drzewami przyozdo-
bionymi kryształkami zamarzniętej wczorajszej 
mgły… Zdziwione nawet sikorki, bo też takiej pięknej 
zimy dawno nie widziały, baraszkują w gałęziach 
śliwy, na której jeszcze dyndają pojedyncze, 
zamarznięte na kość, oszronione owoce… Jedenasta 
godzina, minus jedenaście stopni… Słowem idylla… 

Ale oto nagle z zachwytu nad urodą styczniowego 
świata wyrywa mnie, przywołuje do porządku i do 
rzeczywistości, brutalny radiowy komunikat: Ambasa-
dorowie Unii Europejskiej zatwierdzili porozumienie w 
spawie zakazu plastikowych sztućców i słomek. 

I momentalnie moje pozytywne nastawienie do 
świata prysło jak bańka mydlana, a w miejsce 
błogiego spokoju wtargnęła niema bezsilność nad 
totalną głupotą, totalnie zafałszowanego świata, z 
którego totalnie przyjmujemy to wszystko, co jest 
totalnym i globalnym idiotyzmem. Przecież nie trzeba 
ambasadorów unijnych, ekspertyz pseudonaukowców, 
akceptacji możnych tego świata, by wiedzieć – choćby 
się nie miało ukończonego przedszkola, że plastikowe 
śmiecie zalewają naszą planetę, że gdyby tak 
„przecedzić” zawartość hipermarketów, to okazałoby 
się (z całą pewnością!), iż właściwego produktu jest 
mniej, niźli połowa, a reszta to plastikowe, papierowe, 
czy ki diabeł jeszcze wie jakie, zupełnie zbędne 
błyskotki, które mają mamić, ogłupiać klientów, żeby 
tylko kupili wątpliwej jakości towar. Marnotrawstwo 
surowców, robocizny, energii gigantyczne i 
monstrualne też góry (rozkładające się setki czy 
tysiące lat) śmieci wszelakich, z którymi nie wiedzieć 
co zrobić, do jakich worków wsadzić, gdzie składować 

itd. itp. 
I wszystko to przefrunęło 

do nas z Zachodu. I wszystko 
to przyjęliśmy z wdzięcznoś-
cią, jakbyśmy nie mieli rozu-
mu, który każdemu myślące-
mu musi, a przynajmniej 
powinien, podpowiadać, że 
przecież litr mleka jest mniej warty niźli plastikowy, 
jednorazowego użytku „karnister” w którym ów 
mlekopodobny płyn się znajduje, że do opakowania 
słodkości nie trzeba potrójnych skrzyneczek, 
pudełeczek, przegródek, kolorowych tekturek 
okrytych folią i innych pierdółek, by wreszcie 
wyłuskać owiniętą w wielobarwny kokonik pralinkę… 
A potem góry śmieci i tęgie głowy się zastanawiają co 
z tym zrobić… Jak to co? Nie robić tego, co 
niepotrzebne! Nie mamić, nie oszukiwać, nie mydlić 
oczu, nie okradać! To takie proste na zdrowy rozum… 
Ale kto ma jeszcze zdrowy rozum w tym świecie 
niezdrowej żywności, niezdrowych emocji, chorych i 
poronionych pomysłów? Wszystko to, co próbujemy 
nieudolnie robić ze śmieciami, to tylko walka ze 
skutkiem, a nie z przyczyną… 

A najsmutniejsze jest to, że jeśli już zachód 
wycofuje się z niektórych absurdalnych „osiągnięć” 
cywilizacyjnych, to my je dopiero wprowadzamy, bo 
jesteśmy kilka lat do tyłu… Ale to już przed laty 
dostrzegał wizjoner i prorok w jednej postaci, nasz 
wieszcz Juliusz Słowacki (co przewidział także wybór 
papieża Polaka) który w Grobie Agamemnona pisał: 

„ …Polsko! Lecz ciebie błyskotkami łudzą; 
Pawiem narodów byłaś i papugą, 
A teraz jesteś służebnicą cudzą…” 

Juliusz Wątroba

DÓM – RODZINNY DÓM. 
Człowiek bez domu to człowiek wszędzie obcy. 
Więc potrzebny jest człowiekowi dom,  
Ale zbudowany na fundamencie miłości, dobroci i serdeczności.” 

/I.B./ 
Witóm piyknie! 

Kie wypowiadómy słowo dóm, mój dóm – 
rodzinny dóm to przed łoczami kożdego człowieka, a 
nejwiyncyj starszego, co to z niejednego pieca chlyb 
jod, stowo tyn dóm, w kierym sie urodził i kaj przeżył 
swój żywot. Choćby tyn dóm był biydny, niepodobny 
do dzisiejszych nowoczesnych dómów, to człowiek 
spómino go jako łoaze bezpieczeństwa i nejpiykniejsze 
miejsce na ziymi. Kiedy nasi starzycy i łojcowie 
wracali z tułaczki wojynnej wyczyrpani, chorzy, że 
ledwo nogami zaplatali, kie dostali sie do swoji chałpy, 
to tóm date do kóńca życio pamiyntali: „w tym dniu 
dostołżech sie do chałpy”. 

 Ludzie kiesi łogrómnie cynili se swojóm 
rodzinnóm strzeche, była dlo nich świyntościóm, 

szczególnym miejscym na 
ziymi. To tu spotykali sie z 
całóm rodzinóm przy wielkim 
stole w kuchyni, przy kierym nie 
jyno jadło się śniodani, łobiod, 
wieczerze, ale też prowadziło sie 
rozmowy dotyczónce rodziny. Tam człowiek czuł sie 
potrzebny, łodpowiedzialny za swojóm familije. Żodyn 
też w starości nie zostowoł sóm, był wspiyrany przez 
bliskich. Kie zostoł sóm na świycie, bez baby abo 
chłopa, nie zostawiało sie go samego w swoji izbie, 
brało sie go do kuchyni, tu stawiało sie jego łóżko w 
kóncie blisko pieca coby było mu ciepło. 
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DÓM – RODZINNY DÓM 
A musiało też być blisko łokna, coby móg do pola 
zoglóndać. Tu też mioł całodobowóm pumoc, dyć w 
tej kuchyni było cyntróm rodzinnego życio 
Nie narzykoł na samotność, bo fórt tu sie cosi działo 
łod rana do wieczora.  

Dzisio je ganc inaczy na tym świycie. Młodzi 
ludzie nie chcóm mieszkać w starych chałpach – 
godajóm że sóm niemodne, niefunkcjonalne, 
nieekonomiczne, tóż zacióngajóm kredyty i budujóm 
swoji gniazdko wedla nowej mody. Insi zaś 
wyjyżdżajóm za granice abo kupujóm kwatyr w 
blokach. Łojcowie zostowajóm w starych chałpach 
sami, kiere wedle mie nie sóm taki stare, dyć stawiane 
były nieroz pod kóniec dwudziestego wieku.  Czynsto 
jednak zostowajóm w nich starzy łojcowie ze swoimi 
wspómniyniami, jak to procnie te chałpe stawiali coby 

mieć na stare roki swój kónt, a dziecka dach nad 
głowóm. Nie chcecie wierzyć co godóm, dyć sie 
przyńdźcie przez nasze dziedziny a łuwidzicie wiela to 
chałp w dobrym stanie je prózne, mieszko tam dwóch 
abo jedyn człowiek ze swiadomościóm, że skoro i łón 
łodyndzie to chałpa pójdzie na sprzedani. Dziwi mie 
jyny jedno, że tym dzieckóm nie przydzie do głowy, 
coby już teraz dać łogłoszyni na płocie: „dóm do 
sprzedanio a starzyk abo starka gratis”. Może w 
nowych właścicielach znaszli by miłość i serce, może 
ci cudzi ludzie radzi by posłóchali historii tego domu, 
kiery był taki żywy, mioł dusze. Ale jak na dzisio 
mogóm se jyno zanucić: „wesołe je życie staruszka, 
wesołe jak piosynka ta, gdzie stanie zakwita mu 
dróżka i swiat się doń śmieje ha ha”. 

J. N. Josiyniczanin
 

 

NIE MOŻEMY POMÓC KAŻDEMU,  
ALE KAŻDY MOŻE KOMUŚ POMÓC 

- Ronald Reagan 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli którzy w 

jakikolwiek sposób przyczynili się  do  wsparcia akcji „Razem dla dzieci” 
organizowanej już po raz 5  na rzecz dzieci i dorosłych niepełnosprawnych 

z Landeku, Iłownicy i Rudzicy. Otwartość na potrzeby innych, stała się 
cegiełką do budowania wiary w lepsze jutro... Dzięki zebranym środkom:  

− Artur był na turnusie rehabilitacyjnym, zostały zakupione okulary 
korekcyjne, obuwie ortopedyczne - sandały i półbuty, środki higieniczne i 

pielęgnacyjne oraz korzystał z rehabilitacji. 

− Łukasz otrzymane pieniądze ze zbiórki wykorzystał na zakup ortez na stopy i ortezę obejmującą 
obręcz biodrową i uda, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie ortopedyczne oraz na zajęcia rehabilitacyjne 

z  rehabilitantem. 

− Ireneusz wykorzystał na środki czystości i pampersy. 

− Dominik ma trójkołowy tandem rehabilitacyjny, był na obozie dla dzieci z niepełnosprawnością in-

telektualną. 
− Judyta  środki wykorzystała na rehabilitację, opłacenie wizyt u lekarzy specjalistów, zakup leków, 

butelek treningowych, środków higienicznych, jedzenia i napojów dietetycznych oraz sprzętu re-

habilitacyjnego. 

Zgodnie z pozwoleniem jedna rodzina przekazała cześć swojej kwoty na chore dziecko z Rudzicy. 
Szczegóły: zbiórki govpl 

Nr zbiórki:2018/869/KS  

Nazwa zbiórki: RAZEM DLA DZIECI  

Organizator: JUDYTKA - NOWE SPOJRZENIE NA ŚWIAT - V  

NASZA UROCZYSTOŚĆ 
W dniu 24 listopada 2018 r. Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 5 w Świętoszówce 

zaprosił na spotkanie wszystkich członków koła, a w szczególności tegorocznych jubilatów, obchodzących 
w tym roku 70., 75. i 80. urodziny. W bieżącym roku było to 21 osób, którym wręczono upominki i kwiaty 

przy gromkich brawach i chóralnie odśpiewanych życzeniach stu lat. Występ zaproszonej młodzieży 
uatrakcyjnił spotkanie. 

Przy wspólnym posiłku i kawie spędzono dalsze miłe chwili tego spotkania. Przedstawiono zebranym 
członkom zamierzenia na 2019 rok – planowane wycieczki, spotkania, wieczorki oraz odwiedziny chorych 

Zarząd KERiI nr 5 w Świętoszówce 
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KOLĘDOWANIE Z ZESPOŁEM REGIONALNYM „JASIENICZANKA” 
Przełom roku, grudzień i styczeń każdego roku 

- to taki szczególnie radosny, świąteczny czas. 
Prawie w każdym domu pachnie pieczonymi 
ciateczkami, ubieramy świąteczną choinkę. 
Ozdabiamy nasze domy migającymi światełkami. 
Słuchamy i śpiewamy nasze piękne polskie 
kolędy. Zespół Regionalny „Jasieniczanka” 
również w tym czasie śpiewał właśnie kolędy.  
Były to m.in. koncerty kolęd: 
• 25 XII 2018 – w czasie nabożeństwa w I 
Święto Bożego Narodzenia w kościele Zmart-
wychwstania Pańskiego w Jasienicy, 

• 26 XII 2018 - w Sanktuarium św. Mikołaja w 
Pierśćcu - w II Dzień Świąt Bożego Narodze-
nia, 

• 6 I 2019 - w Święto Trzech Króli - w czasie 
nabożeństwa w kościele Św. Jerzego w Jasie-
nicy. 

Okres świąteczny to czas dzielenia się radością z 
innymi, również ludźmi starszymi, 
schorowanymi, często zapomnianymi przez 
najbliższą rodzinę. Dlatego i my dnia 10 I 2019 r. 
wyjechaliśmy z takim koncertem kolęd do Domu 
Pomocy Społecznej do Buczkowic, aby wnieść 
nieco radości swoim śpiewem i dobrym słowem 
w ich samotne, monotonne, szare dni.  
• 12 I 2019 – Zespół kolejny już raz zaśpiewał 

na XIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotka-
nia z Kolędą” 2019 im. Piotra Jakóbca w 
„Domu Nauczyciela” w Bielsku-Białej. 
Mieszkańcy tego domu to również schorowani, 
często niepełnosprawni ludzie, którym nasz 
koncert wniósł dużo radości. Bardzo się 
wszystkim podobało. Z okazji naszego koncer-
tu zostały tam również zaproszone rodziny 
mieszkańców tego domu, jak i przedstawiciele 
bielskiego samorządu i nie tylko… 

Każda kolęda jest piękna. Ale jest taka jedna, 
wyjątkowa, mówiąca o nadziei, o wspomnieniu 
bliskich nam osób, które odeszły i nie zasiądą już 
z nami do wigilijnego stołu. Kolęda o tych, 
których co roku nam brakuje, brakuje nam ich 
głosu, rozmów, uśmiechów, gestów, którym już 
nigdy nie powiemy, ile dla nas znaczyli, po 
których zostało puste miejsce przy stole. A 
przecież czasem oddalibyśmy wszystko, żeby byli 
z nami. „Kolęda dla nieobecnych” - jest to 
wspomnienie tych – nam najbliższych w rodzinie, 
ale często i tych, którzy żyli obok nas, byli 
naszymi znajomymi, koleżankami i kolegami z 
pracy czy dobrymi sąsiadami. Ta pustka po nich 
nas boli i jedynie nadzieja pokładana w tym 
nowonarodzonym dzieciątku – Jezus może dać 
wyciszenie i wiarę w to, że kiedyś wszyscy 
spotkamy się w owym, lepszym świecie.  

Dlatego teraz, póki możemy, my, jako zespół 
staramy się wnosić swoim śpiewem radość tym, 
którzy tego potrzebują i którzy chcą nas słuchać.  
Jak dotąd na nasze koncerty przychodzi sporo 
osób, a to nas  mocno mobilizuje i zachęca do 
dalszej aktywności. 
 
A na cały ten 2019 rok winszujymy Wóm: 
Radości, miłości, wszelkiej obfitości - 
i wszystkiego dobrego od Pana Boga miłego. 
Żeby Wóm też przez rok cały nie chybiło chleba, 
 ani soli ani mąki ani gwiozdki z nieba. 
 Żebyście też mili wszyscy zdrowi byli 
 I następnej Wiliji w szczyńściu dożyli. 
 -Tak to Boże dej!!! 

    
Paulina Podstawna 
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PODZIĘKOWANIA 
Koło Łowickie „Ślepowron” Rudzica składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomagali 

nam w organizacji „Balu Myśliwskiego”, który odbył się 12.01.2019 r. Tworzyliśmy razem wspaniałą 
atmosferę wspólnej zabawy, która ma na celu przybliżyć naszą proekologiczną działalność, 
ukierunkowaną na ochronę gatunków zagrożonych, a równocześnie redukcję gatunków inwazyjnych, 
oraz gatunków, które wskutek zmiany struktury upraw zwiększyły nadmiernie swoją populację 
stwarzając tym samym zagrożenie dla upraw rolnych, kolizji oraz wypadków drogowych, a także 
innych groźnych w skutkach konsekwencji. Prowadzimy również działalność dydaktyczną z dziećmi i 
młodzieżą szkolną, poruszającą racjonalną ochronę przyrody oraz zagrożenia dla zwierząt mało 
odpornych na antropopresję. Dokonujemy również zakupu budek lęgowych dla ptaków, które 
rozwieszane są przez młodzież szkolną.  
SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJEMY SPONSOROM: 
1. Rolnicza  Spółdzielnia-Produkcyjna 

„Zwycięstwo” w Jasienicy, 
2. Bank Spółdzielczy w Jasienicy, 
3. Paged – Meble S.A. w Jasienicy, 
4. Supermarket Wiarus-Bis - Państwo Dorota i 

Tadeusz Haręza, 
5. Firma Auto-Van - Pan Mirosław Łaciok, 
6. Firma An-Dar - Państwo Anna i Dariusz Ka-

wik, 
7. Firma Aligator - Panowie Aleksander Jan-

kowski oraz Marek Gandzel, 
8. Firma Pol-Szlif – Pan Rudolf Budny, 
9. Beskidzka Tłocznia Soków – Grodziec, 

10. Sklep „Nowy Metalowiec” Pogórze - 
Państwo Katarzyna i Piotr Osinczuk, 

11. Zespół Wokalno Muzyczny „Preludium” , 
12. P. Michał Pierzyna,  
13. P. Krzysztof Świnczyk, 
14. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasie-

nicy z Panią Jolantą i Elżbietą na czele. 
Dziękujemy również właścicielom oraz użytkow-
nikom gruntów rolnych za wyrozumiałość i tole-
rancję dla zwierzyny dziko żyjącej, która 
wyrządza szkody w uprawach rolnych . 

„Darz Bór” 
     A. Szimke 

 

SREBRO I BRĄZ KAROLINY KLAJMON 
Dziewięcioletnia Karolina Klajmon z Jasienicy bardzo dobrze zaprezento-

wała się podczas Międzynarodowych Zawodów o Puchar Silesia, które odby-
ły się od 1 do 3 lutego na katowickiej pływalni Akademii Wychowania Fi-
zycznego.  
W rywalizacji w grupie wiekowej 10 lat i młodsze Karolina wywalczyła 2 
medale:  
- medal srebrny na dystansie 100 m stylem grzbietowym z czasem 1.38,33 
min., poprawiając swój dotychczasowy rekord życiowy aż o 18 s.  
- medal brązowy na dystansie 50 m stylem grzbietowym z czasem 44,61 s., 
również poprawiając swój rekord o 1,5 s.  

Tegoroczna IX edycja zawodów zgromadziła ponad 650 zawodników z 53 
klubów zarówno z Polski, jak i z zagranicy.  

www.jasienica.pl 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem informację  

o śmierci  

Śp. Teresy Marekwicy  

  aktywnej działaczki społecznej, prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy, 

 nauczycielki, a przede wszystkim człowieka o wielkim sercu.  

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie… 
 Poseł na Sejm RP 

Sekretarz Stanu w MRPiPS  

Stanisław Szwed  
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Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu 
składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom i Pracownikom, którzy 

włączyli się przygotowanie „Balu Rodziców 2019 r.”   

Serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki Waszej hojności zmieniamy warunki  
edukacji naszych dzieci na lepsze.  

D Z I Ę K U J E M Y !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CAROLINA TOYOTA BIELSKO 
• VENA Izabela Pastucha-Smok 
• PPHU MIREX Mirosław Jasiewicz 
• „WEST” Import – Export Izabela i Krzysztof Krutnik 
• Centrum Kształcenia Zawodowego „Cypcer” 
• NEMAK Poland sp. z o.o. 
• „Barman na wesele” Paweł Słoda 
• Firma „SED-JA” 
• STOLMARK Dariusz Ryrych 
• OSP Międzyrzecze Górne 
• PHU Francuz 
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bernadeta Wyciszkiewicz 
• Beata i Andrzej Zmełty 
• Firma Transportowa Józef Łopacki  
• EDICOL Adam Brychcy 
• Korbasowy Dwór 
• Bulten Polska SA 
• Firma „STARLING HATS” 
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Czaderna Karol i Agata S.C.  
• PROLET TM – serwis samochodowy 
• Karczma „Pod Strzechą” Iwona i Wiesław Lis 
• Firma AG TORTY 
• Kwiaciarnia „Stokrotka” Grażyna Stokłosa  
• JTR MARKET (EURO sklep Międzyrzecze) 
• Katarzyna Jezutek 
• Delikatesy „ANIA” Małgorzata Lennert 
• BAJ-WER Barbara Nycz 
• AVALANCHE Magdalena Magiera 
• Spółdzielnia „POKÓJ” 
• Pe-Pe. Hurtownia wyposażenia gastronomii 
• Firma GreenStone Grzegorz Rycak 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy zaprasza wszystkich 

członków na spotkanie z okazji DNIA KOBIET. 

Spotkanie odbędzie się w sali GOK przy Urzędzie Gminy  

w dniu 9 marca (sobota) 2019 r. o godz. 15.00 
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BABCIA Z DZIADKIEM DZIŚ ŚWIĘTUJĄ, 
WSZYSTKIE DZIECI WIĘC PRACUJĄ 

Za oknem srogi mróz, ale w serduszkach 
przedszkolaków ciepło i miło. Powodem takiej 
atmosfery jest zawsze bardzo uroczyście 
obchodzony w ZSP w Iłownicy Dzień Babci i 
Dziadka. Ten dzień sprawia wszystkim ogromną 
radość i wywołuje uśmiechy na naszych twarzach, 
ponieważ to właśnie wtedy do naszej szkoły 
licznie przybywają nasi najukochańsi dziadkowie. 
Tak było i w tym roku. Grupa maluszków 
przygotowała oraz zaprezentowała spektakl 
muzyczny „Zima w krainie Smerfów”, natomiast 
zerówka „Królową Śniegu”. Dumni dziadkowie ze 
wzruszeniem podziwiali występy swoich 
milusińskich, a przedszkolaki odważnie i bez 
tremy prezentowały swoje umiejętności 
muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie. 

Dzieci, podczas warsztatów ceramicznych 
zorganizowanych oraz przeprowadzonych przez 
Marzenę Iskrzycką, własnoręcznie wykonały 
ceramiczne rybki ze swoim zdjęciem. Był to 
piękny i wyjątkowy prezent dla przybyłych gości. 
Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek, podczas którego każdy 
wnusio mógł spędzić miło czas z ukochaną babcią 
i dziadkiem. Do zobaczenia za rok!   

    Agnieszka Bronowska 

EDUKACYJNE SPOTKANIA Z FOLKLOREM 

W grudniu ubiegłego roku 
uczniowie klas pierwszych i 
drugich Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Międzyrzeczu 
pod opieką Urszuli Biegun i Edyty 
Gajewicz ukończyli cykl 
warsztatów pod hasłem „Żywa 
kultura i tradycja – edukacyjne 
spotkania z folklorem” 
organizowanych przez Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej. 

Na zajęciach dzieci poznawały 
najpierw wybrane tańce Beskidu 
Śląskiego. Warsztaty taneczne 
prowadzone były przez 
doświadczoną choreograf Dorotę Siedlecką-Dominiak. 
Przeprowadzane były również zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci samodzielnie wykonywały 
wspaniałe prace związane ze zwyczajami i obrzędami towarzyszącymi świętom kościelnym i ludowym na 
Śląsku Cieszyńskim. Uczestnicy warsztatów m.in. malowali pisanki, tworzyli wianki z papieru, piekli ciasteczka 
oraz wykonywali Marzannę. 
Po skończonych zajęciach zawsze czekał na uczniów pyszny poczęstunek. 

Spotkania prowadzone były w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Dzieci mogły aktywnie przyswoić 
przedstawiane treści i były bardzo zaangażowane. Uczestnictwo w zajęciach dawało im bardzo wiele radości. 
Była to najlepsza droga przekazania dzieciom tradycji kultywowanych w naszym regionie. 

Uczniowie wraz z opiekunami składają serdeczne podziękowania na ręce Dyrektor Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej Karolinie Małysz –Tulec za zaproszenie do udziału w zajęciach. 

Organizatorzy 
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PODSUMOWANIE W WIESZCZĘTACH 
We wtorkowe, mroźne popołudnie, 15 

stycznia 2019 roku, kiedy za oknami 
szalała zamieć śnieżna, w murach 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Wieszczętach odbyło się podsumowanie I 
półrocza roku szkolnego 2018/2019. 

Po powitaniu przybyłych gości przez 
Dyrektor Ilonę Walach rodzice zostali 
zaproszeni do obejrzenia części artys-
tycznej, przygotowanej przez szkolną 
społeczność. 
Jako pierwsza wystąpiła grupa przed-
szkolnych starszaków w jasełkach 
„Piekło - niebo”. Młodzi artyści ujęli 
wszystkich swoim wielkim zaangażo-
waniem w grę aktorską, a także śpiewem 
i tańcem. Całości dopełniły stroje, 
scenografia oraz świetnie dobrana mu-
zyka. Jasełkowe przedstawienie przy-
gotowały: Wioleta Sojka, Anna Norym-
berczyk i Joanna Kenig. 

Następnie zaprezentowali się ucznio-
wie klas IV-VIII, którzy przez cały 
semestr uczęszczali na zajęcia szkolnego 

koła muzycznego. W wykonaniu zespołu oraz solistów 
zabrzmiały kolędy i pastorałki. Było radośnie i wesoło, a 
czasem nostalgicznie. Całość muzycznych popisów 
przygotowała i poprowadziła Roma Tajduś. 

Część artystyczną spotkania zakończył spektakl 
teatralny „Księżniczka Pirlipatka” w wykonaniu Koła 
Teatralnego „Kurtyna”. Uczniowie klas IV-VIII dzięki 
wyrazistej grze aktorskiej oraz barwnym strojom 
przenieśli wszystkich w baśniowy świat H. Ch. Andersena. 
Spektakl wyreżyserowała opiekun koła Katarzyna 
Bednarz, a oprawę muzyczną przygotowała Roma Tajduś. 

 Roma Tajduś 

KOLĘDOWANIE MISYJNE W IŁOWNICY 
„Jest w Twoim sercu miejsce na cud… 

Na wiarę, że radość zamieszka w nim znów…” 
Czas świąteczny to przede wszystkim 

radość ze spotkania z Jezusem, który przy-
chodzi w tajemnicy Świąt Bożego Naro-
dzenia. To czas doświadczania Jego obec-
ności i miłości, a także czas dzielenia się tą 
radością z innymi. 

6 stycznia 2019 r. w naszej wiosce 
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Iłownicy wcieliły się w Kolędników Misyj-
nych. Głosiły one mieszkańcom Dobrą 
Nowinę o przyjściu Zbawiciela oraz Jego 
miłości do każdego człowieka. Oprócz tego 
przybliżyły tematykę misyjną, szczególnie 
troski i problemy dzieci żyjących w róż-
nych zakątkach świata. W tym roku Kolęd-
nicy Misyjni ruszyli na pomoc rówieśnikom 
żyjącym w Rwandzie i Burundi. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
za ciepłe przyjęcie, życzliwość i otwarte 
serce. Dzięki zebranym ofiarom możemy nieść pomoc niedożywionym dzieciom, ochronie życia i edukacji w 
najbiedniejszych krajach. 

A. Mleczko 
 
 
 
 
 

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: 
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego. 

      Papież Franciszek 
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WIECZORNICA W IŁOWNICKIEJ SZKOLE 

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości,  

współczucia, dobroci i pociechy” 

ks. Kardynał Stefan Wyszyński 

W środowy wieczór 16 stycznia 2019 roku kolejny 
już raz w Zespole Szkolno–Przedszkolnym odbyło się 
niecodzienne spotkanie. W trakcie imprezy zbierano 
fundusze na wsparcie inicjatywy „Pola Nadziei” oraz 
na potrzeby naszych podopiecznych. Przedsięwzięcie 
miało integrować środowisko lokalne, rodziców, 
uczniów i pracowników szkoły. Wśród zaproszonych 
gości pojawili się: dyrektor GZOSiP Urszula Bujok,  
przedstawiciele władz terytorialnych, przedstawiciele 
organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich, 
przedstawiciele straży pożarnych, proboszcz Parafii 
rzymskokatolickiej w Rudzicy - ks. Jacek Wójcik. 

Nasi uczniowie od lat przygotowują na Boże 
Narodzenie spektakl teatralny, przedstawiający 
historię narodzenia Pana Jezusa, a następnie 
prezentują go na szkolnej wieczornicy. W tym roku 
prezentacji tego wydarzenia podjęło się dwudziestu 
śmiałków koła regionalno–teatralnego prowadzonego 
przez Małgorzatę Krehut-Skoczylas. Przedstawienie 
było niecodzienne, gdyż pierwszy raz wykorzystano 
pantomimę, której pomysłodawcą była między innymi 
p. Ewelina Szuba-Paprzycka. Bez słów opowiedziano 
wszystkim zebranym tak wiele. Piękna muzyka, taniec 
aniołów w układzie choreograficznym uczennic klasy 
szóstej, niezwykła gra aktorów, czarowna scenografia 
– przygotowana przez Dagmarę Skowron i Mariolę 
Białek. Po pierwszej części do inscenizacji dołączyły 
się dzieciaki klasy drugiej. Zaśpiewały znane kolędy, 
zatańczyły i złożyły szczere życzenia noworoczne 
wszystkim zebranym. Popisy drugoklasistów 
wzbogacone zostały o akompaniament uczniów kółka 
gitarowego prowadzonego przez Annę Mleczko oraz 
solowe występy uczennic klasy ósmej.  Całość 
przedstawienia pozwoliła uczestnikom imprezy na 

niecodzienne przeżycia: wzruszenie, zachwyt. W 
świąteczny nastrój wszystkich zgromadzonych na sali 
wprowadziły również kolędy śpiewane i grane przez 
członków zespołu muzycznego pod batutą Marii 
Szubert. Oby jak najczęściej występy naszych 
podopiecznych wzruszały nas do łez.  

Podczas spotkania był czas na wspólną integrację 
przy kawie, herbacie i domowym ciastku. Można też 
było zakupić domowe specjały przygotowane przez 
pracowników szkoły i rodziców.  

Frekwencja zaskoczyła wszystkich. Wypełniona po 
brzegi sala radowała serca organizatorów. Zebrana 
kwota była również rekordowa – zebraliśmy 3725 
złotych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów 
spotkamy się w podobnym gronie na szkolnych 
jasełkach. 

M. Krehut-Skoczylas  

 „ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA W POGÓRZU” 
Kontynuując występy świąteczne, 16 stycznia uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wieszcząt odwiedzili z programem arty-

stycznym Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu. 
Występ uczniów rozpoczął szkolny zespół muzyczny wykonując kolędy i pastorałki. W drugiej części przedstawienia uczniowie kl. II i 

III przedstawili „Bajkowe Jasełka”. Widownia spontanicznie włączała się do śpiewu kolęd. Występy nagrodzono wyjątkowo gromkimi 
oklaskami i radością malującą się na twarzach publiczności. 

Słodki poczęstunek zakończył spotkanie pensjonariuszek z uczniami, których gorąco zaproszono do odwiedzin w przyszłym roku.
         Jadwiga Jagła 
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PRELEKCJA PREZESA KLUBU HDK Z JASIENICY W SZKOŁACH 
W listopadzie 2018 prezes Klubu Honorowych 

Dawców Krwi im. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Jasienicy Jan Mrzyk przeprowadził prelekcje z 
młodzieżą w szkołach na terenie naszej gminy. 

Spotkania odbyły się w szkołach podstawowych w 
Świętoszówce, Grodźcu, Wieszczętach, Iłownicy, 
Rudzicy, Jasienicy, Mazańcowicach i Międzyrzeczu.  
Krwiodawstwo i krwiolecznictwo w Polsce 

Młodzież obejrzała film na temat wykorzystywania 
krwi w leczeniu chorych, ofiar wypadków, czy 
planowanych zabiegach chirurgicznych. Dowiedziała 
się, kto może zostać honorowym dawcą krwi i jaką 
drogę musi przejść dorosły człowiek, aby ją oddać: od 
rejestracji, na którą trzeba się zgłosić z aktualnym 
dowodem tożsamości i wypełnić ankietę na temat 
swojego stanu zdrowia, poprzez pobranie próbek krwi 
do badań kontrolnych, aż do spotkania z lekarzem. 
Lekarz sprawdza dane osobowe, wyniki kontrolne 
badań krwi, przeprowadza krótki wywiad i kwalifikuje 
lub odmawia możliwości oddania krwi.  

Zupełnie bezpiecznie dla swojego zdrowia można 
oddać jednorazowo 450 ml krwi. Krew pobiera się 
stosując jednokrotnego użytku, sterylne narzędzia - nie 
ma możliwości zarażenia, ani przeniesienia 
ewentualnej choroby. Następnie pobrana krew zostaje 
za każdym razem dokładnie przebadania w pracowni 
biologii molekularnej, by potwierdzić, że może służyć 
osobie chorej, potrzebującej.  

Każdemu dawcy, który pierwszy raz zgłosił chęć 
oddania krwi, wyznacza się grupę krwi. Sprawdzona 
krew, dokładnie opisana, jest przechowywana w 
specjalnych lodówkach i czeka na sygnał ze szpitala. 
W związku z dużą ilością nagłych wypadków, 
szczególnie na drogach, zapotrzebowanie na krew jest 
duże. Dlatego warto każdego młodego człowieka 
uwrażliwiać i zachęcać do tego, aby podzielił się tym 
drogocennym płynem z ludźmi potrzebującymi. Jest to 
jedyny dla nich ratunek.  

Krew pobrana w naszym rejonie wędruje do 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Katowicach. Obsługuje ono 154 
szpitale i kliniki. Dziennie do szpitalnych banków krwi 
wysyłane są ok. 254 litry. Aby jej nie zabrakło, 
każdego dnia ok. 500 osób powinno się zgłosić i oddać 
krew. Zachęcamy osoby młode, zdrowe do zgłaszania 

się do oddziałów terenowych lub ambulansów i 
przekazania krwi dla osób potrzebujących.  

W Polsce mamy 21 takich ośrodków, ale na Śląsku 
pobiera się najwięcej krwi. W naszym województwie 
wykonuje się bardzo dużo zabiegów, jest więc wielkie 
na nią zapotrzebowanie. Co roku na Śląsku wykonuje 
się ok. 460 transplantacji szpiku kostnego, jest to 
ponad 50% operacji tego typu w całej Polsce. Na 
Śląsku wykonuje się przeszczepy serca, płucoserca, 
wątroby i innych tkanek. Mamy też dwa ważne 
ośrodki kardiochirurgiczne w Zabrzu i Katowicach, 
gdzie wykonuje się jedną czwartą wszystkich 
zabiegów kardiochirurgicznych w Polsce. Jest to duża 
koncentracja ważnych i trudnych zabiegów ratujących 
życie.  

Na Śląsku jest 7 ambulansów które codziennie 
wyjeżdżają i pobierają kreww całym województwie. 
To jest ponad 1800 akcji wyjazdowych co roku.  

Organizacją akcji krwiodawstwa zajmują się  Kluby 
HDK. Nasz Klub HDK im. Maksymiliana Marii 
Kolbego zorganizował w 2019 r. 22 akcje oddawania 
krwi w 8 miejscowościach. Zgłosiło się na nie 466 
osób, oddało 370, w tym 50 po raz pierwszy. Zebrano 
więc w 2018 roku 166,500 litrów krwi. 

Zachęcamy wszystkie zdrowe osoby do zgłaszania 
się do stacji krwiodawstwa lub ambulansów do 
pobierania krwi, aby podzielić się nią z wszystkimi 
potrzebującymi.  
Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w szkole i 
podczas powrotu do domu 

Podczas pogadanki zwrócono uwagę na noszenie 
jasnej odzieży zewnętrznej, zaopatrzonej w elementy 
odblaskowe, aby zapewnić lepszą widoczność w 
drodze - szczególnie jesienią i zimą - oraz o zadbanie o 
bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu 
drogowego.  

Ważne jest rozsądne, spokojne zachowanie podczas 
przerw w szkole, unikanie popychania, biegania, 
szczególnie na schodach, wąskich korytarzach 
szkolnych, aby nie doprowadzić do wypadku.  
Udzielanie pierwszej pomocy 

Przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy 
w razie wypadku w szkole, w drodze do szkoły lub 
domu. 

Prezes Klubu HDK 
Jan Mrzyk 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI! 
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Jasienica 

rozpocznie się 11 lutego 2019 r.  
Zarządzeniem Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica, określono terminy składania dokumentów oraz 
terminy prac komisji rekrutacyjnej.  

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce - Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 lub w 

siedzibach poszczególnych szkół i przedszkoli.     www.gzosip.jasienica.pl 
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+ - Biuro Rachunkowe 

x = REVENTO 

• ryczałty 

• księgi przychodów  i  rozchodów 

• deklaracje VAT, CIT, PIT, JPK, ZUS 

• obsługa kadrowo-płacowa  

• sprawozdania   

ul. Leśna 195             
43-386  Łazy             
tel. 692 424 372 

e-mail:  revento.biuro@gmail.com 

SPRZEDAM DZIAŁKI ROLNE 
POŁOŻONĄ W KOWALACH: 

• prg 866/2 o pow. 1,0502 ha,   
• prg 770/5 o pow.  0,34 ha ,  
• prg 721/7 o pow.  0,0899 ha. 

Kontakt pod nr tel.: 606 625 527 

Reklama w miesięczniku 
„Jasienica” 

tylko 0,60 zł za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł  

 za słowo 
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  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 oferujemy 
najtańszy kompleksowy zakres usług: 

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok na 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  

 

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

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

Poleca: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
                                

  

 

BIURO PODRÓŻY „LIDIA” zaprasza: 
• 22-28.06.2019 r. 7 dni - Morze Bałtyckie -

Niechorze ORW „Natalia”. 15 zabiegów 

rehabilitacyjnych,1 wycieczka, ognisko i 

inne atrakcje.  Koszt całkowity: 1200 zł/os.  

• 19-27.08.2019 r. 9 dni - Morze Bałtyckie-
Karwia, Pensjonat „Albatros”. Wycieczka 

do Gdańska.   Koszt całkowity: 1300 zł/os.  

Zapisy i zaliczkę w wysokości 200 zł/os. do 

końca marca przyjmuje Lidia Sztwiorok 

tel. 33/8152916, 692405825 
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Koncert laureatów 
Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz Przeglądu Jasełek i Obrzędów Kolędniczych 10 

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

i pomogły w organizacji XXVII Finału  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

JESTEŚCIE WSPANIALI   DZIĘKUJEMY 


