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Z okazji Dnia Strażaka, WSZYSTKIM STRAŻAKOM  

składamy najlepsze życzenia! Życzymy Wam bezpiecznej 
służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także 
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświę-
cenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie 
i gotowość do niesienia pomocy. 
Wasza praca jest niezwykle ważna. Dajecie nam poczucie 
bezpieczeństwa, możemy przecież na Was liczyć o każdej 
porze dnia i nocy. Serdeczne podziękowania i życzenia kie-
rujemy również do Waszych najbliższych, którzy przecież 
nie raz muszą martwić się o Wasz bezpieczny powrót do 
domu. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypeł-
nianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech bę-
dzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy. 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Batelt 

Wójt Gminy Jasienica 

Janusz Pierzyna 

POTRÓJNA UROCZYSTOŚĆ – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI, GMINNE 
OBCHODY DNIA STRAŻAKA  ORAZ  90-LECIE OSP LANDEK 

Szczegóły w następnym numerze 
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JASIENICA PO GODZINACH 
Pod taką nazwą ruszył profil na Facebooku – jest to oficjalny portal Urzędu 
Gminy. W tym miejscu będziemy informowali o wydarzeniach na terenie na-
szej gminy. Zapraszamy do jego polubienia i stałego śledzenia, a także po-
mocy przy jego tworzeniu.  

Na facebookowej „Jasienicy po godzinach” będzie można znaleźć przede wszystkim zapowiedzi wyda-
rzeń, przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i jego filie, Gminną Bibliotekę Publiczną, liczne 
stowarzyszenia, organizacje, rady sołeckie, szkoły i przedszkola, a także strażaków z OSP i panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, czy też przez innych organizatorów z terenu naszej gminy. Mamy nadzieję, że 
nie zabraknie też bogato ilustrowanych zdjęciami relacji z najciekawszych imprez.  
Zapraszamy do polubienia i do zachęcenia innych mieszkańców i sympatyków gminy Jasienica do wi-
zyt na stronie „Jasienica po godzinach”. Także do informowania nas o imprezach i wydarzeniach, war-
tych odwiedzenia.  

 

PLAC ZABAW OD NIVEA - GŁOSUJEMY! 
   

Nasza Gmina Jasienica startuje w konkursie „Podwórko NIVEA” organizowanym przez NIVEA 
Polska Sp. z o.o., w którym nagrodą jest plac zabaw.  
Do udziału w konkursie zgłosiliśmy jedną lokalizację. Jest to teren w Bierach działka 135/3 /dawne 
korty tenisowe/ przy ul. Olszowej. Lokalizacja ta bierze udział w otwartym głosowaniu internetowym.  

Konkurs staruje 5 maja 2016 r. i potrwa 
do 2 czerwca 2016 r. za pośrednictwem 
strony www.nivea.pl/podworko2016. 
Wystarczy wejść na www.nivea.pl i raz 
dziennie oddać swój głos na lokalizację 
naszego placu zabaw pod adresem Biery 
działka 135/3.  
To szansa wybudowania placu zabaw bez 
ponoszenia kosztów z budżetu Gminy. 
Od Waszych głosów zależy czy nasz plac 
zabaw zostanie ufundowany w ramach 
programu NIVEA.  
 

LICZYMY NA GŁOSY NASZYCH MIESZKAŃCÓW!  

NOWY NUMER TELEFONU DO URZĘDU 
Informujemy mieszkańców, iż od 2 maja 2016 r. ulega zmianie dotychczasowy numer telefonu do 
Urzędu Gminy Jasienica.  

  Centrala: 33 472 62 00          Fax: 33 472 62 62  

Wydawca miesięczn ika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasien ica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.p l; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: b raldo@interia.p l;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, u l. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcy jnego. Za treść reklam i og łoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
 

Z OSTATNIEJ CHWILI: W dniach  1 do 3 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowi-
cach odbył się XXIII Mi ędzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 
2016. Po przesłuchaniu i obejrzeniu 70 zespołów jury przyznało w kategorii: zespoły śpiewacze z towarzy-

szeniem instrumentów muzycznych  II miejsce Zespołowi „Jasieniczanka” z Jasienicy. 
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PROJEKT 500 + 

      Jak poprzednio in-
formowałem uruchomi-
liśmy punkty odbioru 
wniosków Programu 
500+,  w ośmiu pla-
cówkach oświatowych.  
Proces ten został 
sprawnie przeprowa-
dzony. Nie było kolejek 
i żadnych problemów. 
Na dzień 27. kwietnia 

br., mamy złożonych 1535 wniosków i 284 zrealizo-
wanych decyzji.  Pierwsze osoby, które złożyły wnio-
ski, mają już przekazane pieniądze na konta. Należą 
się tu podziękowania dla pracowników GOPS, który  
w imieniu wójta realizował i koordynował akcję           
i sprawnie ją przeprowadził. Obecnie trwa weryfikacja 
pozostałych  wniosków. 

PRZETARGI 

      Przetarg na remonty cząstkowe dróg i wykonywa-
nie dywaników asfaltowych przeprowadzony 27 
kwietnia wyłonił wykonawców. Wszystkie postępo-
wania przetargowe zakończone zostaną na początku 
maja, wtedy będzie wiadomo jakie firmy będą wyko-
nywały prace w poszczególnych sołectwach w zakresie 
zgłoszonych remontów przez sołtysów, rady sołeckie   
i radnych poszczególnych sołectw. 

REMONT I PRZEBUDOWA MOSTU W JASIENICY 
      Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. 
Najkorzystniejszą ofertę na wartość 497.420,- zł, zło-
żył Zakład Budowlany Most-Bud  pana Eugeniusza 
Klimczaka z Bielska-Białej. Chciałbym podziękować 
służbom wojewódzkim, ponieważ występowałem        
o środki finansowe na ten cel, z funduszy przeznaczo-
nych na usuwanie skutków powodzi. Udało mi się po-
zyskać dofinansowanie w kwocie 420 tys. złotych, co 
stanowi 80% dofinansowania do tej inwestycji. Pozo-
stałą część czyli jedną piątą kosztów wyłożymy z bu-
dżetu naszej gminy. 

POMOC Z URZĘDU PRACY 

     Wystąpiłem do Urzędu Pracy o pracowników w ce-
lu zatrudnienia do robót publicznych i na praktyki stu-
denckie, na półroczny okres. W wyniku tego przyzna-
no nam dofinansowanie na 22 osoby i jednego studen-
ta. Pozwoli nam to wzmocnić prace dróżników w po-
szczególnych sołectwach, wykonać niezbędne prace 
porządkowe oraz uzupełnienia bruków. Apeluję tu do 
wszystkich mieszkańców gminy o zadbanie o swoje 
posesje i ich otoczenie. 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ  
       Odbył się Turniej wiedzy pożarniczej szczebla 
powiatowego. W kategorii szkół podstawowych naszą 
gminę reprezentował Jakub Mendrek, a szkół gimna-
zjalnych Krzysztof Szczypka. Obaj nasi reprezentanci, 
druhowie Mendrek i Szczypka, zdobyli w swoich ka-

tegoriach drugie miejsca. Jest to bardzo ważne, gdyż 
nie wszyscy wiedzą , jak w razie potrzeby należy 
udzielić pierwszej pomocy. Gratuluję umiejętności       
i wiedzy w dziedzinie pożarnictwa. Taka wiedza każ-
demu się przyda, ponieważ znajdujemy się w różnych 
sytuacjach życiowych i często trudno nam podjąć de-
cyzję o pomocy, gdyż nie wiemy jak jej udzielić. 
Szkolenia w tym zakresie prowadzone są z druhami 
młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP). Dlatego 
zachęcam młodych ludzi - mieszkańców naszej gminy, 
do wstępowania do MDP, gdyż można zdobyć tam 
wiedzę, którą w razie potrzeby można pożytecznie 
wykorzystać.  

LOKALNA GRUPA RYBACKA 

       Możemy poszczycić się również sukcesem, gdyż 
Lokalna Grupa Rybacka, której jestem wiceprezesem, 
aplikowała o środki  na rozpoczęty okres akcesyjny.   
W tym zakresie Urząd Marszałkowski przeprowadził 
konkurs i została ogłoszona lista. Lokalną Grupę Ry-
backą  oceniono najlepiej w naszym województwie, 
więc mamy możliwość dofinansowania. 
        Również aplikowaliśmy w Lokalnej Grupie Dzia-
łania. Uzyskaliśmy taką ilość punktów i zostaliśmy 
warunkowo dopuszczeni do następnego czytania          
i mamy nadzieję , że LGD będzie brana pod uwagę     
w dofinansowaniu. To spowoduje, że beneficjenci        
i stowarzyszenia jak również inne organizacje,  będą 
mogły starać się o dofinansowanie, by mieć możliwo-
ści organizowania różnych spotkań, uroczystości i in-
nych przedsięwzięć w ramach Lokalnej Grupy Rybac-
kiej i Lokalnej Grupy Działania. Również środki pu-
bliczne są przewidziane do zagospodarowania, bę-
dziemy więc aplikować, by gmina Jasienica również je 
otrzymała. 

KOMITET MONITORUJACY 

        Uczestniczyłem 19 kwietnia br. w spotkaniu Ko-
mitetu Monitorującego na pograniczu polsko-czeskim. 
Mam pozytywną informację , że nasz wniosek dotyczą-
cy dofinansowania projektu będącego walorem w for-
mie zabytku tj. modernizacja i możliwość odwiedzania 
kościoła w Mazańcowicach. Wniosek będzie złożony 
do końca maja. Natomiast pierwszy wniosek aplika-
cyjny został przez wspólny sekretariat techniczny w 
Ołomuńcu oceniony pozytywnie i jest dopuszczony do 
następnego etapu, czyli pełnego złożenia wniosku       
z dokumentacją i pozwoleniem na budowę. W tym 
czasie została wykonana dokumentacja. Spotkaliśmy 
sie również z konserwatorem zabytków oraz  z  księ-
dzem doktorem Traczem - znawcą zabytków, aby 
skonsultować różne przedsięwzięcia. Głównym tema-
tem była posadzka w kościele, ponieważ pierwsze sta-
nowisko konserwatora było, aby posadzkę tylko uzu-
pełnić , a pozostałą część pozostawić bez zmian. To 
wzbudzało wiele emocji, ale udało się ten problem 
rozwiązać. Jeżeli wniosek przejdzie to jest porozumie-
nie z konserwatorem zabytków, że będzie to posadzka 
marmurowa. Teraz, jak powiedziałem, czekamy na na-
stępny etap. Myślę, że ten wniosek  str. 4  
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złożymy również po stronie partnera czeskiego. Doty-
czy to parafii ewangelicko-augsburskiej w Orłowej. 
Przygotowujemy pełną dokumentację i razem z Orło-
wą chcemy to złożyć. Beneficjentem zgłaszającym bę-
dzie gmina Jasienica. Będziemy starać się, aby ten 
wniosek uzyskał akceptację. Aczkolwiek trzeba po-
wiedzieć, że konkurencja jest bardzo duża. Mamy 118 
wniosków zgłoszonych na całej granicy polsko-
czeskiej, a przewiduje się , że pieniędzy może starczyć 
tylko na 10 wniosków. 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 
     Odbyła się również duża impreza związana z bez-
pieczeństwem ruchu drogowego szczebla powiatowe-
go, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowi-
cach. W kategorii szkół podstawowych jak również w 
kategorii gimnazjów wygrały Mazańcowice. Bardzo 
się z tego cieszymy i gratulujemy zawodnikom i na-
uczycielom szkolącym młodzież w tym zakresie. To 
stało się już tradycją, że młodzież Mazańcowic osiąga 
tak wysokie wyniki.  
23. kwietnia odbyły się również eliminacje szczebla 
wojewódzkiego.  
W kategorii szkół podstawowych  nasi zawodnicy       
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Mazańcowic za-
ję li drugie miejsce, a reprezentanci Gimnazjum w Ma-
zańcowicach zajęli pierwsze miejsce w kategorii gim-
nazjów. 
Jeszcze raz gratuluję bardzo dobrych wyników, życzę 
by wystarczyło sił, a młodzież była zainteresowana tą 
dyscypliną w następnych latach. 

SPOTKANIE W SPRAWIE BUDOWY GAZOCIĄGU 
Zostało zorganizowane przez Wojewodę Śląskiego     
w siedzibie Starostwa Powiatowego.  Wójtowie i bur-
mistrzowie terenów, przez które ma przebiegać gazo-
ciąg nie zostali zaproszeni na to spotkanie. Natomiast 
dowiedziałem się od innych osób, że takie spotkanie 
ma się odbyć. Ze względu na znaczenie tej inwestycji        
i w trosce o naszych mieszkańców, przez których tere-
ny ma rurociąg przebiegać, wziąłem w nim udział. Bu-
dowa gazociągu po tym terenie jest rzeczą nieodwra-
calną. Wcześniej decyzje w tym zakresie zapadły na 
szczeblu rządowym i zostały wdrożone w życie. Po-
przednia ustawa, która limitowała sprawy budowy ga-
zociągu, mówiła, że to gminy powinny zmienić stu-
dium uwarunkowań, a następnie plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, aby dopuścić do przejścia przez 
dane gminy, tereny prywatne czy gminne tym rurocią-
giem. Dyskusje w tym zakresie trwały od 2011 roku. 
Moje stanowisko było jednoznaczne: Jeżeli GAZ-
SYSTEM S.A. nie wypłaci należytego odszkodowania 
właścicielom, przez których grunty przejdzie rurociąg, 
nie ma możliwości podjęcia przez gminę uchwały od-
nośnie zmiany studium i wpisała właścicielom grun-
tów rurociągu na ich posesje. To trwało dwa lata. Były 
tzw. przepychanki i różne argumenty, m.in., że jest to 
potrzebne, z czego i ja zdaję sobie sprawę. Natomiast 
nie może tak być, że inwestycja będzie realizowana 
kosztem właścicieli gruntów, przez które gazociąg ma 
przebiegać i że oni będą sponsorami budowy, a profity 
w późniejszym czasie będą płynę ły do właściciela ga-
zociągu. Trzeba zaznaczyć, że właściciele gruntów by-
li odwiedzani przez rzeczoznawców i przedstawicieli 
GAZ-SYSTEM i dostali różne propozycje. Według 

moich ocen na podstawie informacji, które do mnie 
docierały przedstawiane propozycje odszkodowań 
oscylowały na poziomie 1/5 lub 1/6 wartości gruntów. 
Stanowisko gminy Jasienica było takie, aby ślad ruro-
ciągu , który będzie wyznaczony, został zweryfikowa-
ny finansowo, czyli właściciel gruntu winien dostać 
odszkodowanie za posadowienie rurociągu w wysoko-
ści stanowiącej różnicę pomiędzy gruntem rolnym       
a budowlanym. Dzisiaj średnia wartość terenów bu-
dowlanych , usługowych, przemysłowych na terenie 
gminy wynosi około 100 zł za metr kwadratowy, na-
tomiast średnia wartość gruntów rolnych jest w grani-
cach 10 zł za metr kwadratowy. W taki sposób wyli-
czone odszkodowanie wynosiłoby 90 zł za metr kwa-
dratowy gruntu. Wyliczyliśmy tę wartość i przedstawi-
liśmy firmie GAZ-SYSTEM. Ostatecznie wartość ta 
nie została przyjęta. W tej sytuacji gmina Jasienica nie 
wprowadziła uchwały o zmianie studium.  Przedstawi-
łem firmie warunek brzegowy, że jeżeli wpłaci na kon-
to Urzędu Gminy Jasienica wartość odszkodowania, to 
gmina podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie. 
Tak się jednak nie stało i dogadywanie się trwało ko-
lejne dwa lata. W końcu okazało się , że ta inwestycja 
została wpisana do zadań strategicznych naszego pań-
stwa. Oznacza to, że można budować ten gazociąg ko-
rzystając ze specustawy, która mówi o tym, że na 
dzień dzisiejszy mieszkaniec - właściciel gruntu nie 
ma żadnej możliwości odwołania się w trakcie budo-
wy. Później może odwołać się do sądu, jeżeli jest nie-
zadowolony z wartości odszkodowania. Natomiast 
projekt zatwierdzają służby naszego województwa       
i inwestor wchodzi na teren danej posesji, a właściciel 
działki otrzymuje odszkodowanie. Odszkodowania bę-
dą wypłacane na podstawie stanu przeznaczenia gruntu 
na dzień posadowienia. Wydaje mi się, że to jest bar-
dzo nieuczciwe, bo jeżeli ktoś ma teren rolny to już na 
wieki będzie miał ten gazociąg na swojej posesji i nie 
ma możliwości, że dostanie teren budowlany. 
Jeżeli ma działkę 20 lub 30 arów, a przez środek przej-
dzie gazociąg i jeszcze będą strefy oddziaływania tego 
gazociągu, to ten grunt pozostanie na zawsze terenem 
rolnym. Wydaje mi się, że płacimy na tyle dużo za 
gaz, za opłatę przesyłową, by do tematu podejść 
uczciwie i dziwię się, że taka inwestycja została wpi-
sana w specustawę, na której mieszkańcy bardzo dużo 
stracą.  Mam nadzieję, że obecny rząd i parlamentarzy-
ści pomogą właścicielom działek, przez które będzie 
przebiegał docelowo rurociąg, wykreślić je ze specu-
stawy. Tylko taka sytuacja może zapewnić właścicie-
lom właściwe odszkodowanie.  
WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA 
"OLZA" 
    27. kwietnia obradowało Walne Zgromadzenie Sto-
warzyszenia "Olza" w Cieszynie. Podjęto uchwałę o 
udzieleniu absolutorium zarządowi i przyjęciu planu 
pracy na następny rok. Wchodzimy w dobry okres. 
Rozpoczę liśmy nabór wniosków na mikroprojekty. 
Beneficjenci z pogranicza polsko-czeskiego już mogą 
aplikować o środki pozabudżetowe na realizację swo-
ich zadań. 

Dziękuję za  relacje                                                                                            
Notował  

                                            R. Bożko
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  W 25-rocznicę święceń kapłańskich 

Ks. Proboszczowi 
                Piotrowi Grochowieckiemu 

Proboszczowi Parafii św. Marii Magdaleny 
                    w Mazańcowicach 

 

Składamy serdeczne gratulacje w 25. rocznicę święceń 
kapłańskich i rozpoczęcia duszpasterskiej posługi 

wśród mieszkańców naszego regionu. Doceniamy wielkie zaangażowanie Księdza w pracę Pa-
rafii św. Marii Magdaleny,  jego udział w rozwoju życia duchowego naszej społeczności oraz 

inicjatywy, integrujące Gminę Jasienica.  
Bóg zapłać Wielebnemu Księdzu Proboszczowi za jego duchową służbę wśród wiernych Ma-
zańcowic. Jesteśmy wdzięczni za umacnianie  wiary osobistym świadectwem życia i głoszenie 

Bożego Słowa całej naszej lokalnej wspólnocie sołeckiej i gminnej. 
 Niech Bóg wspiera Księdza we wszystkich przedsięwzięciach,  

w modlitwie i jego dalszej posłudze kapłańskiej. 
 

                                                                  Z wyrazami  szacunku i uznania 
Wójt Gminy Jasienica 

Zastępca Wójta Gminy Jasienica                                                                                          
 Rada Gminy Jasienica 

 

SAMORZĄDOWCY GRALI W SIATKÓWKĘ 
Czwarte miejsce zdobyła drużyna samorządu gminy Jasienica w VII Turnieju Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządo-
wych Powiatu B ielskiego o Puchar Starosty Bielskiego.  
W turnieju wzięło udział siedem drużyn, oprócz Jasienicy także z Bestwiny, 
Czechowic-Dziedzic, Kóz, Porąbk i, S tarostwa Powiatowego oraz Wilkowic.        
I właśnie ta ostatnia gmina by ła gospodarzem zawodów, zorganizowano w tu-
tejszej hali sportowej.  
Drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym”, rozgrywając po dwa sety. 
Turniej trwał niemal pięć godzin, w tym roku poziom był zarówno wysoki, jak       
i wyrównany, a o zwycięstwie decydował często tzw. „złoty punkt”. O wyrówna-
nym poziomie zawodów świadczy fakt, że dopiero w ostatnim meczu został wy-
łoniony zwycięzca. Okazała się nim drużyna z Kóz, k tóra wyprzedziła Czecho-
wice-Dziedzice oraz Bestwinę. Tuż za podium znalazła się drużyna samorzą-
dowców z Jasienicy. Najlepszą zawodniczką turnieju wybrana została Katarzy-
na Kasiuba z Kóz, zaś najlepszym zawodnikiem Piotr Dziendziel z Jasienicy. 
Najlepszym rozgrywającym okazał s ię Paweł Łękawa z Czechowic-Dziedzic. – 
Cieszy mnie debiut w tegorocznych zawodach drużyny z Jasienicy, złożonej 
niemal wyłącznie z  radnych gminnych, k tórzy zajęli czwarte miejsce w turnieju – 
powiedz iał główny organizator z ramienia Starostwa Powiatowego w Bielsku-
Białej Czesław Pszczółka.  

www.jasienica.pl 
 

TURNIEJ PIŁKI SIATOWEJ W RUDZICY 
Amatorska drużyna z Bielska-Białej “KANGURY” w sobotę 9 kwietnia zwyciężyła w Turnieju Piłki Siatkowej 
z cyklu imprez sportowych „Rudzica na sportowo”.  
Klub Sportowy Rudzica zorganizował turniej piłki siatkowej dla amatorów nie zrzeszonych w Polskim Związku 
Piłki Siatkowej. W rozgrywkach na hali sportowej przy Gimnazjum w Rudzicy wzię li udział wyłącznie amato-
rzy. Do zawodów przystąpiło sześć zespołów dwie drużyny z Rudzicy, po jednej drużynie z Jasienicy, Czecho-
wic-Dziedzic, Ustronia oraz Bielska-Białej. Wójt Janusz Pierzyna nagrodę główną – piłkę do siatkówki MVA 
300, wręczył zespołowi z Bielska-Białej, drugie miejsce zajęła drużyna z Jasienicy, a trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Czecho Voley z Czechowic-Dziedzic. Najstarszy zawodnik miał 60 lat i wystąpił w drużynie z Jasienicy.  
Nagroda główna została ufundowana przez Gminę Jasienica. Impreza została objęta patronatem Wójta Gminy 
Jasienica.           

www.jasienica.pl 
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„WIELCY POLACY” 

5 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Rudzicy odbyła się VIII edycja po-
wiatowego konkursu interdyscyplinarnego 
pt. „Wielcy Polacy”, nad którym patronat ze-
chcieli objąć  Wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna oraz Starosta Bielski Andrzej Płon-
ka. 

Celem konkursu jest zainteresowanie 
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu i mia-
sta Bielska-Białej postaciami wielkich Pola-
ków, ich życiorysami, dokonaniami oraz 
wkładem, jaki wnieśli w wszechstronny roz-
wój naszego kraju. W VIII edycji konkursu 
postanowiono zwrócić uwagę na postać wy-
bitnego Polaka – poetę, eseistę, dramaturga– 
Zbigniewa Herberta. 

W konkursie wzięło udział 5 czterooso-
bowych drużyn. Młodzież wykazała się 
wszechstronną znajomością  biografii oraz 
twórczości Zbigniewa Herberta.  

Konkurs składał się z trzech części. 
Pierwsza miała charakter pisemny, spraw-
dzano w niej oprócz wiadomości teoretycz-
nych, umiejętności językowe uczniów, czy-
tanie ze zrozumieniem, umiejętność analizy 
tekstu literackiego. Część druga polegała na 
wykonaniu pracy plastycznej, której tematem  
było przedstawienie w formie plakatu jednej 
z wybranych tez przesłania Pana Cogito. 
Ocenie podlegała zgodność wykonywanej 
pracy z ustalonym tematem, oryginalny         
i twórczy sposób ujęcia tematyki, wartość ar-
tystyczna. Komisji oceniającej prace prze-
wodził znany artysta p. Florian Kohut. Trze-
cia część miała charakter quizu, w którym 
uczestnicy sami decydowali o trudności za-
dawanych pytań.  

Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna, który otworzył gimnazjalne zmagania uczniów   
z wiedzy i twórczości Zbigniewa Herberta. W trakcie trwania 
konkursu swoją obecnością zaszczyciła nas p. o. Dyrektora 
Szkoły Iwona Szcząchor oraz Alina Macher z Biura ds. Promo-
cji Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Bielskiego. 
Poziom wiedzy prezentowany przez uczestników był bardzo 
wysoki. Najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 4         
w Bielsku-Białej, drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu 
Szkół z Dankowic, trzecie wywalczyli uczniowie z Gimnazjum 
w Jasienicy. Dzielnie walczyli też przedstawiciele Gimnazjum   
z Mazańcowic i Rudzicy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody – gry plan-
szowe, bilety do kina oraz nagrody książkowe. Zorganizowanie 
konkursu i ufundowanie nagród nie byłoby możliwe gdyby nie 
przychylność Starosty Bielskiego oraz Wójta Gminy Jasienica, 
którym w tym miejscu Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania.  

   Organizatorzy:  Katarzyna Czupryniak 
   Edyta Sobczyk-Wiśniewska 

 

„ASY Z 3 KLASY” 
„Asy z 3 klasy” to cykliczny gminny konkurs orto-

graficzny, który odbywa się co roku wiosną w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Jasienicy. W tym roku 
szkolnym 8 kwietnia odbył się on po raz XV.  

W konkursie wzię ło udział 12 uczniów klas 3 ze 
szkół podstawowych gminy Jasienica, którzy zmierzyli 
się w pojedynku z zasadami ortograficznymi języka 
polskiego. Z tej walki zwycięsko wyszło 3 uczniów, 
którzy uzbrojeni w umiejętność stosowania tychże za-
sad pokonali czyhające w zadaniach trudności i pułapki 
ortograficzne.  
Tegoroczne „Asy z 3 klasy” to:   
I miejsce: Paulina Szkowron – ZSP w Mazańcowicach 
II miejsce: Weronika Świńczyk – ZSP w Rudzicy 
III miejsce: Emilia Pająk – ZSP w Mazańcowicach 

ZWYCI ĘZCOM GRATULUJEMY ! 
Magdalena Kliber 
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Program imprezy: 
 

14.20  zbiórka strachów uczestniczących w konkursie na „NAJCIEKAWSZE STRACHY POLNE” 
            miejsce: ścieżka polna ul. Grabówka  (300m poniżej galerii) 
 Korowód poprowadzi wóz strażacki OSP Rudzica 

14.30 wymarsz strachów polnych w kierunku galerii w towarzystwie Orkiestry Dętej z Jasie-
nicy i szczudlarzy 

14.40 krótki postój przed galerią „ukłon dla dyżurnych strachów weteranów” 

15.00 przywitanie korowodu przy amfiteatrze GOK w Rudzicy 

15.15  blok występów artystycznych  zespołów działających przy filii GOK w Rudzicy 
             Dziecięcy Teatr „Calineczka”/ zespół „Lemon” 

15.45  koncert Zespołu Regionalnego „Dudoski” 

16.20 występ Zespołu Tańca Nowoczesnego z GOK Jasienica 

16.40 malowanie obrazu „na żywo” przez artystę Floriana Kohuta  
 z towarzyszeniem tria „Folk Fiesta” (Kubat/Golec/Żupański) 

17.20  rozstrzygnięcie konkursu „Najciekawsze Strachy Polne” - rozdanie nagród 

18.00  koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z miasta Tłuszcz 

18.30  pokaz walk rycerskich w wykonaniu grupy „Chorągiew Żywiecka” 

19.00  wieczór muzyczno-taneczny:  
▪ koncert „Magda Navarrete & Caravana Banda”/www.magdanavarrete.pl/caravana-banda/ 
 

▪ pokaz w wykonaniu „BielSkill Crew” – bielska grupa B-Boy’s /facebook.com/BielSkill/ 
 

▪ impreza taneczna z zespołem „Bunga Band” /facebook.com/BUNGABANDRNR/ 
 

▪ FIRE SHOW w wykonaniu grupy „Zapaleńcy” /facebook.com/zapalency.fireshow/ 

24.00  koniec imprezy 
 

W trakcie imprezy zapraszamy do Galerii Autorskiej Floriana Kohuta „Pod Strachem Polnym”  

w  dniu 4 czerwca 2016r. galeria czynna od 8.00 do 16.00  

W trakcie imprezy wiele atrakcji m. in. wioska rycerska, ogród zabaw dla dzieci oraz konkursy. 

Organizatorzy:  Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
 Galeria Autorska Floriana Kohuta  „Pod Strachem Polnym” 
Pomagają nam: Rada Sołecka z Rudzicy, OSP Rudzica, KGW Rudzica, KGW Landek 
 

więcej na www.gokjasienica.pl i facebooku 
 

WSTĘP WOLNY 
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DZISIO I WCZORA 
Witóm piyknie! 
Tóż mómy moj, doczkali my sie wiosny, wszyndzi 
zielóno, kwiotki kwitnóm, kosiarki jyny furczóm, kole 
chałp piyknie porobióne, ludzie grillujóm, łodpoczy-
wajóm, rzóndzóm ło sporcie, ło polityce, kaj to sie 
wybieróm na rajze, na wczasy, a jak sie kapke za-
chmurzy tóż sie starajóm: 
-  Ja, ja zaś popadze trowa bydzie rosła i czako nas 
sieczyni, grabiyni i tak fórt aż do jesiyni tej roboty 
przy chałpie kupe.  
Paniczki zaś przed wczasami chcóm sie kapke łopolić, 
tóż leżóm na słóńcu, bo przeca biołe nad morze nie 
pojadóm. Na jesiyń zaś bydóm łopowiadać,  jak to by-
ło na tych wczasach, co łuwidzieli, na jaki zajyńcia 
trzeja zapisać dziecka, kie już zaczyły chodzić do 
szkoły. Auto też trzeja by wymiynić na inszóm marke. 
Starajóm sie kaj pojadóm w zimie na narty. Tóż tej 
starości ludzie majóm dzisio doś.  
Kiesi downi ludzie też przy niedzieli siodali przed 
chałpami, ale nie grillowali, ani kiełbasy na łognisku 
nie piykli, ale se ze sobóm pogodali. Jyno to godani 
było insze. Chłopi rzóndzili ło tym jak to było na woj-
nie, co trzeja zrobić pilnego kole chałpy, czy już za-
czynać żniwować, abo siyc drugi trowy, bo popadało   
i już zaczyno kwitnóć. Baby zaś miały inszóm godke: 
- Ja, latoś zasiołach przysade dziepro na Jozefa,           
a kwaki na Matke Boskóm. Dyć nielza było rychli, 
czas był w marcu szpatny, fórt siómpiało – zaczyła 
staro Miklarka. 
- Ja, ja tak było – prawiła Jewka, wdowa. Jak już tam 
w marcu je mgła, a siómpi  to ni ma nic dobrego, po-
kazuje to, że za sto dni bydzie powódź. To sie spraw-
dzo. 
- A dyć nie narzykejcie tela baby – wloz im do godki, 
kierysikej z chłopów. Dyć nie było tak źle. Pónbóczek 
doł ku kóńcu marca piyknóm pogode, słońce zaświy-
ciło, a wiater gibko ziymie wysuszył i chycilimy sie 
roboty. Trzeja było sioć , sadzić , w moju posadziło sie 
fazole i kapuste. Porobili my na czas.  

- To je prowda – tuplowały 
baby. Dyć nóm Pónbóczek 
tego słóńca potym  doł. Dyć 
my sóm całe łogorzałe, jak 
cygóny, przy tej robocie na 
polu. Jeszcze nas czako ło-
kopani ziymników i ćwikle, 
a potym trzeja bydzie zbiy-
rać, a suszyć zieliny na zi-
me. Bo Jóna bydzie hnet.  
-A wiycie co baby - zaczył 
stary gazda Jyndrys, kiery był na wymowie. Nie jyny 
ty zieliny słóżóm człowiekowi ku zdrowiu, ale też 
strómy, co to rasnóm leca kany. Majóm łóne łogróm-
nom siłe w lyczyniu. Jak mi łopowiadoł mój kamrat 
jego dalszy przociel przyszeł z wojny do chałpy tak 
nimocny, że całóm zime z łóżka nie stanył. Kie na 
wiosne chodził dróciorz po dziedzinie, a wloz też do 
niego, podziwoł sie pokiwoł głowóm i prawił : 
- Widziołech, że za chałpóm rośnie szumno brzoza,    
a brzoza to je wielki dochtór. Weście nimocnego kie 
jyno bydzie pogoda i tam go sodzejcie, niech sie przy-
cisko ku tymu drzewu. A jak na jesiyń tu do was przy-
dym, to bydzie chodził kole chałpy, wierzcie mi. I tak 
też było, kie z brzozy spadły łostatni liści przociel, łod 
mojigo kamrata, stoł przy strómie i dziynkowoł mu za 
wylyczyni. 
- Powiela bydym żył, nie dóm cie ścióńć, boś ty je mój 
dochtór. 
 Na taki łopowiadani baby jyno potuplowały, że je 
to prowda bo jak to godoł dróciorz, to mu przeca 
wszyscy wierzymy. Dyć chodzi borok łod chałpy 
do chałpy, łod dziedziny do dziedziny to się i nie-
jedno dowiy.  
Tak to kiesi se ludzie przy niedzieli łopowiadali, jak    
i dzisio przy grillowaniu. 

J. N. Josiyniczanin. 

 
PRZYJDŹ*ZOBACZ*ZAPISZ SIĘ 

Serdecznie zapraszamy  
na  Dzień Otwarty   

Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce,  
który odbędzie się   21 maja 2016 r. 

w godzinach  od 11.00 do 15.00. 
Z rodzicami śmiej się i baw, ale także zdrowo spędzaj czas! 

W programie: 
- występy artystyczne uczniów 
z okazji „Dnia Mamy i Taty”,  

- pomiar ciśnienia krwi, 
- porady dietetyka, 

- degustacja zdrowej żywności, 

- zabawy ruchowe, 
- quiz o zdrowiu. 

Uczniowie, Pracownicy oraz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  im. Rudolfa Gila                                                                                                                     

                 w Świętoszówce. 
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ŚWIAT POEZJI I PROZY KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO  
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W WIESZCZĘTACH 

 
Już po raz trzynasty Zespół Szkolno – Przedszkolny                   
w Wieszczętach był gospodarzem i organizatorem  Międ zysz-
kolnego Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów Szkół Pod-
stawowych z Gminy Jasienica. Od lat przyświecają mu te sa-
me cele: popularyzowanie dorobku poetyckiego i  prozatorskiego 
znanych, polskich twórców literackich, rozwijanie zdolności recy-
tatorskich, zainteresowanie uczniów literaturą oraz uczenie„ ry-
walizacji” w przyjaznej   i miłe j atmosferze.  
 W ty m roku bohaterem spotkania był ksiądz Jan Twardowski  
– wybitny poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religij-
nej. Stąd jego poezja i proza odbijała się echem w szkolnej 
świetlicy, w dniu 21 kwietnia 2016 roku.  
 Do zmagań recytator skich z niełatwą w interpretacji twórczo-
ścią poety,  przystąpiło 20 uczniów, z czterech szkół gminy Ja-
sienica:  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzicy, 
Grodźcu, Mazańcowicach, Wieszczętach oraz   Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Bielsku – Białej. 
 W skład komisji oceniającej uczniowskie prezentacje weszli 
nasi lokalni poeci, artyści – Danuta Korecka i  Juliusz Wątro-
ba oraz Mariusz Wysłych – kiero wnik administracyjny 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy .  
 Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: klasy I – II I oraz 
klasy IV – VI.  
 Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców. 
 W kategorii klas I  – III  na podium znaleźli się: 
 – Liliana Marijczyk – SP nr 2  w Bielsku – Białej  - I  miejsce 
 – Szymon Adamiec – ZSP w Mazańcowicach - II  miejsce  
 – Pola Hyjek – ZSP w Mazańcowicach - III  miejsce 
Wyróżnienie  przypadło Julii Wątrobie z ZSP w Rudzicy 

W kategorii klas IV – VI,  I  miejsce zajęła Julia Sojka  z ZSP        
w Rudzicy,  II  miejsce zdobyła Kornelia Sojka z  ZSP w Rudzicy, 
III  – stało się udziałem Amelii Czakon– przedstawicielki ZSP       
w Wieszczętach.  
Wyróżnienia z kolei otrzymali: Amelia Kukiełka z ZSP w Mazań-
cowicach oraz Mikołaj Kusak –uczeń  SP nr 2 w Bielsku – Białej. 
Zwycięzcy konkursu otrzy mali nagrody książkowe, a pozostali 
uczestnicy – pamiątkowe dyplomy.  
      Pomysłodawczyni konkursu recytator skiego –  I lona Walach 
wraz z jego organizatorami – Barbarą Mikołajczyk, Danutą Macu-
rą, Katarzyną Karatnik, Dagmarą Skowron i Beatą Włoch składa-
ją serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom imprezy, za 
twórczą i kreatywną interpretację twórczości Jana Twardowskiego, 
zaś opiekunom - za duży wkład pracy wniesiony w przygotowanie 
uczniów do wystąpień na bardzo wysokim poziomie. 

Barbara Mikołajczyk 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze Święte, złożone 
wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej naszego kochanego 

Męża, Ojca, Dziadka 

Ś.P. PIOTRA MĘCNAROWSKIEGO 
ks. Janowi Gustynowi za odprawioną Mszę Św., wszystkim krewnym, znajomym, są-
siadom, koleżankom i kolegom ze szkoły podstawowej, delegacjom Firmy "Leśnik"  
z Kiczyc, "Takoni" z Komorowic, "MPI" z Chybia, sklepów  "Wiarus" z Jaworza, Biel-
ska-Białej, "Wiarus-Bis" z Mazańcowic, "Paged" z Jasienicy, "Auto-Części Łaciok z Ja-

sienicy, ZUS w Bielsku-Białej. 
składają 

żona oraz dzieci z rodzinami 

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach” 
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  z powodu śmierci  

Ś.P. Ludwika Dziadek  

składają żonie  MARII DZIADEK 

Wójt Gminy Jasienica 
 Rada Gminy Jasienica 

Zespół redakcyjny miesięcznika Jasienica  
pracownicy GOK oraz Zespół Regionalny „Jasieniczanka”  
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… Z   G Ó R K I … 
Uwaga! Mafia!!! 

 
Tak pięknie: zielono, kolorowo, słonecznie, błękitnie, rozśpiewanie… Słowem 

maj ze wszystkimi atrybutami przynależnymi temu najpiękniejszemu miesiącowi – 
takoż dookoła (w skali makro) jakoż i w skali mikro, chociażby w zakochanych na 
amen serduszkach… 

Nie będzie jednak o niewątpliwych urokach wiosny. Będzie o moim łatwowier-
nym idiotyzmie. Bo jestem idiotą większym, niźli wynikałoby to z wyglądu mojej, 
porośniętej siwizną ,  mordki… 

Ale po kolei: zostałem zaproszony przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia 
Autorów Polskich na dwa spotkania autorskie. Podróż w komfortowym pociągu przebiegła, a raczej prze-
turlała się po szynach, lekko i przyjemnie.  Wysiadłem w  Warszawie Zachodniej, zaopatrzony w numery 
tanich taksówek, ale jak na złość nie mogłem się skontaktować owymi luksusowymi środkami transportu.  
A że czas mnie gonił, a walizka była ciężka, więc – niepomny na ostrzeżenia i czerwone światełko zapala-
jące się w mojej mózgownicy – wlazłem do jednej z licznych, a wolnych, taksówek przed dworcem, myś ląc 
naiwnie, że stać mnie przecież, by zapłacić te parę złotych więcej, bo „jestem tego warty” (jak ta jedna pani    
z reklamy, której chodziło o coś zupełnie innego).  

Do hotelu było około dwa kilometry. Dwumetrowy łysol, który powoził owym karawanem, wiózł mnie 
okrężną drogą (zauważyłem to od razu, bo już tam nieraz byłem), ale najważniejsza rzecz wydarzyła się , 
gdy musiałem zapłacić za 5,3. km (w linii celowo naciągniętej) … 180 zł !!! Bowiem w naszej pięknej sto-
licy, w biały dzień, działa (widać legalnie?) i za przyzwoleniem kogo trzeba autentyczna mafia, nie dopusz-
czająca normalnych (czyli uczciwych taksówkarzy) pod Dworzec Zachodni (ale nie tylko, bo z podobnymi 
złodziejami  spotkałem się na warszawskiej Starówce), grabiąca nieświadomych, zagubionych, czy roztar-
gnionych podróżnych egzekwując dziesięciokrotnie większe pieniądze za wątpliwej przyjemności bandycką 
usługę. Oczywiście ów łysol usłyszał, co o nim sądzę (nie będę  się sam cytował, by się  nie gorszyć), ale     
w niczym to nie zmieniło mojej sytuacji… 

Wieczorem miałem spotkanie w niezwykle klimatycznym i nastrojowym miejscu zwącym się z francu-
ska „La Boheme” , gdzie na początku opowiedziałem o mojej radości wynikającej z wizyty w Stolicy          
i o …atrakcyjnej, już mniej radosnej,  przygodzie, która mnie spotkała… I muszę przyznać, że nie spodzie-
wałem się takiej reakcji uczestników, (na poziomie!) owego spotkania, bowiem Warszawiacy czuli się tak 
zażenowani tą sytuacją , że spontanicznie … uzbierali do kapelusza owe 180 zł które zapłaciłem temu szu-
brawcowi, by zrekompensować mi straty materialne. Straty moralne zrekompensowała mi (z nawiązką) at-
mosfera owego spotkania, gdzie mogłem się zaprezentować jako liryk, satyryk i …bard z gitarą… 

Historyjkę tę opowiadam ku przestrodze bliźnich, by nie dali się oszukać warszawskim złodziejom, bo 
pewnie nie mieliby takiego szczęś liwego zakończenia, jakie mnie spotkało…                                                                                    

Juliusz Wątroba 

    Ks. Piotr Grochowiecki 

Drogi Księże Jubilacie  
Pan posłał Cię 25 lat temu abyś jako  nauczyciel, kapłan  i pasterz  wypełniał  

to posłannictwo w Jego winnicy. Za te lata Twojej posługi z całego serca  Bogu  
i Tobie dziękujemy . 

Czcigodny Księże, z okazji podwójnego  jubileuszu 
25 –lecia kapłańskich święceń  i 50-tych urodzin 

zechciej przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości,  
wszelkich łask Jezusa, któremu służysz. Niech wspomaga Cię Matka Najświętsza  

Nieustającej Pomocy i Twój święty patron – św. Piotr . 
Księże Proboszczu ,Wielkie Bóg zapłać za Twoją obecność wśród nas. 

                                    

 SZCZĘŚĆ BOŻE- parafianie  
                          parafii św. Marii Magdaleny  w Mazańcowicach. 



12  maj 2016 

IV GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

W dniu 12 kwietnia 2016 r.    
w Szkole Podstawowej w Święto-
szówce, odbyła się już czwarta 
edycja Gminnego Konkursu Języ-
ka Angielskiego. Najlepsi ucznio-
wie z piątych i szóstych klas wzię-
li udział w zmaganiach o tytuł Mi-
strza Języka Angielskiego. Głów-
nym celem konkursu jest zachęca-
nie uczniów do doskonalenia 
umiejętności językowych oraz po-
szerzanie wiedzy na temat kultury 
i tradycji krajów anglojęzycznych. 
W konkursie rywalizowało 18 
uczniów, ze Szkół Podstawowych 
naszej gminy.  

Wśród uczestników wyłonieni 
zostali zwycięzcy: 
 I miejsce – Julia Borowska         
z ZSP w Rudzicy, 

II miejsce –  Karolina Strzałkowska z ZSP w Międzyrzeczu, 
III miejsce – Małgorzata Kosiec z ZSP w Międzyrzeczu.  
Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję konkursu 
w przyszłym roku szkolnym! 
                                                                                                                                   Ewa Kalita 
 

Uczniowie z Grodźca laureatami w II edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno –Literackiego 

„BAJKA I LEGENDA ŚWIATA W ŻYCIE NAM SIĘ WPLATA”  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodźcu, 
wzięli udział w II edycji Międzynarodowego 
Konkursu Polskie bajanie czyli „Bajka i legenda 
świata w życie nam się wplata”. 

Organizatorem konkursu był portal „egmi-
ny.eu - Bardzo Prywatny Portal Ludzi Cieka-
wych”. Honorowy patronat nad konkursem spra-
wowali m.in. Minister Edukacji Narodowej oraz 
Marszałek Województwa Pomorskiego. Specjalną 
pulę nagród ufundowała Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów.  

Celem konkursu było wyzwolenie potencjału 
twórczego małych i dorosłych mieszkańców gmin 
oraz integracja wszystkich środowisk bizneso-
wych i twórczych, placówek oświatowych i kultu-
ralnych zarówno w kraju, jak i poza jego grani-
cami. 

Organizatorzy chcieli, aby uczestnicy konkur-
su pokazali bajki i legendy znane w ich okolicy. 
Innymi celami było pokazanie wpływu bohaterów 
bajek i legend na nasze życie w wieku młodzień-
czym i na starość, wywołanie wspomnień, poka-

zanie naszej rzeczywistości poprzez ich bohate-
rów. 

Warto podkreślić, że na konkurs „Bajka i le-
genda w życie nam się wplata”, nadesłano ponad 
650 prac literackich i plastycznych z całej Polski i 
z zagranicy.  

Miło nam poinformować, że w  
kategorii: komiks, I miejsce zajął Adrian Wolf    
z klasy V,     
w kategorii: twórczość literacka,  II miejsce zaję-
ła Kinga Kubaczka z klasy VI, a także w tej kate-
gorii wyróżnienie otrzymała Aleksandra Zając    
z klasy V. 
Cieszymy się niezmiernie, że dzieci rozsławiły 
imię naszej szkoły w całej Polsce i poza jej grani-
cami. Niech  ich trud i wysiłek zmobilizuje tym 
samym innych, do podejmowania kolejnych wy-
zwań. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy 
do zapoznania się z ich pracami, które dostępne są 
na stronie internetowej ZSP w Grodźcu.  

Barbara Kabat 
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X REGIONALNY KONKURS  ZNAJOMOŚCI GWARY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO  

Już po raz dziesiąty w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w 
Grodźcu mogliśmy się cieszyć  
pięknym brzmieniem mowy cie-
szyńskiej. W X Regionalnym 
Konkursie Znajomości Gwary 
Śląska Cieszyńskiego, pod patro-
natem wójta gminy Jasienica Ja-
nusza Pierzyny, w szranki stanę li 
uczniowie szkół podstawowych  
z naszej gminy (z Grodźca, Iłow-
nicy, Jasienicy, Międzyrzecza, 
Rudzicy i Świętoszówki) oraz re-
prezentanci gmin sąsiednich        
z Górek Wielkich, P ierśćca i Po-
górza. Występy dzieci były oce-

niane w dwóch kategoriach: pre-
zentacji indywidualnej oraz gru-
powej, a jury przyznawało punk-
ty za sposób zaprezentowania 
tekstu i jego oryginalność, wła-
ściwy akcent i wymowę , ruch 
sceniczny oraz opracowanie arty-
styczne. Urząd Gminy Jasienica 
reprezentował zastępca wójta 
Krzysztof Wieczerzak. 
W ławie jurorskiej zasiadły sza-
cowne osobistości związane z na-
szą gminą : Agnieszka Bronow-
ska, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy, Juliusz 
Wątroba , poeta doskonale wła-
dający gwarą cieszyńską, Józef 
Niesyt, jasienicki gawędziarz, 
który uświetnił konkurs porywa-
jącą przemową , a także wicepre-
zes Koła Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej w Grodźcu Józef Król 
oraz Maria Hara ńczyk, emery-

towana dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy. 
W kategorii indywidualnej rywalizowało ze sobą dwunastu uczestni-
ków, którzy bez wyjątku wystąpili przed publicznością w pięknych 
strojach cieszyńskich. Ich prezentacje bawiły i wzruszały, a opracowa-
nie artystyczne i gra aktorska były na najwyższym poziomie. Jury mia-
ło twardy orzech do zgryzienia, dlatego przyznało aż dwa miejsca 
pierwsze i drugie. O wyniku zaważyły, co podkreś lił pan Juliusz Wą-
troba, swobodne posługiwanie się gwarą i właściwy akcent, coraz rza-
dziej słyszane u młodego pokolenia. Trzecie miejsce otrzymała 
Agnieszka Ciupek ze szkoły w Pierśćcu, która rozbawiła zebranych 
oryginalną opowieścią o lekturze W pustyni i w puszczy na podstawie 
tekstu Gabrieli Rajewskiej Stasinek i Nela. Drugie miejsce ex aequo 
uzyskali: Sebastian Madzia z Górek Wielkich, który zaprezentował 
tekst Stanisławy Jabłonki pod tytułem Loteria, oraz Stefania Zbijowska 
ze szkoły w Iłownicy z tekstem Dożynki. Zwycięzcami okazali się Zu-
zanna Maciejiczek ze szkoły w Górkach Wielkich, która brawurowo 
przedstawiła utwór Stanisławy Jabłonki Gdo zjod jelita, oraz Krzysztof 
Janota z Iłownicy z zabawnym tekstem Jako ciotka koziczki chowała. 
Występy grupowe dały uczniom większą swobodę artystyczną i możli-
wość zaprezentowania talentu aktorskiego. Spośród przybyłych zespo-
łów trzecią nagrodą jury uhonorowało uczniów z Międzyrzecza: Hannę  
Nachyłę i Filipa Komenderę , którzy urzekli publiczność swoją interpre-
tacją utworu Juliusza Wątroby Nasze wiesieli.  Drugie miejsce zdobyli 
Mikołaj Szafarz i Zuzanna Pająk z Jasienicy z zabawną scenką Stary 
Borkała w urzędzie gminnym. Zwycięzcami okazali się uczniowie z 
Grodźca: Magdalena Lach, Julia Maciejowska i Jakub Westermann, 
którzy zaprezentowali alternatywną wersję bajki o Jasiu i magicznej fa-
soli, zatytułowaną Jako się Czubaniok dostoł do nieba. 
Po części konkursowej, przed zgromadzonymi wystąpił ludowy ze-
spół Grodźczanie. Artyści zaprezentowali kilka pieśni z naszego re-
gionu, a niektórym utworom  towarzyszyła oprawa taneczna w wy-
konaniu uczennic z Grodźca, z koła muzyczno-tanecznego prowa-
dzonego przez panią Barbarę Frydel-Ociepka. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania: Wójtowi Gminy 
Jasienica Januszowi Pierzynie,   za patronat nad konkursem            
i wsparcie finansowe, dzięki któremu  udało się go zorganizować     
i ufundować nagrody, a także przygotować poczęstunek. 
 

Karolina Matoga 
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X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI LEKTUR 
 13 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rudzicy, odbył się po raz dziesiąty Konkurs Zna-
jomości Lektur, dla uczniów klas trzecich szkół pod-
stawowych naszej gminy, który w tym roku przebie-
gał pod hasłem ,,Książka uczy, bawi i wzrusza”. W 
konkursie wzięło udział 10 czteroosobowych zespo-
łów z: Iłownicy, Jasienicy, Mazańcowic, Międzyrze-
cza, Rudzicy, Świętoszówki oraz Wieszcząt. Celem 
tegorocznego jubileuszowego konkursu, było ukaza-
nie  korzyści jakie na rozwój emocjonalny i intelektu-
alny młodego człowieka wywiera obcowanie z litera-
turą. Zadania konkursowe były różnorodne i nie nale-
żały do najłatwiejszych. Mimo to, uczestnicy konkur-
su wykazali się świetną znajomością lektur, inwencją 
twórczą oraz umiejętnościami współdziałania w ze-
spole. 

     Komisja oceniająca zmagania poszczególnych 
zespołów przyznała: 
I miejsce zespołowi z Rudzicy, II miejsce zespołowi  
z Jasienicy, a III zespołowi z Międzyrzecza. Pozo-
stałe zespoły otrzymały wyróżnienia. 
     Wszystkich uczestników konkursu obdarowano 
nagrodami książkowymi, dyplomami oraz słodycza-
mi. Całe spotkanie miłośników książek było bardzo 
udane i przebiegało w radosnej atmosferze. Organiza-
torzy konkursu składają serdeczne podziękowania ju-
rorom paniom Marii Hareńczyk, Marii Suchy i Elż-
biecie Kubicius za rzetelną pracę w komisji, nauczy-
cielom i uczniom za liczny udział, wspaniałą współ-
pracę oraz wysiłek włożony w przygotowanie się do 
konkursu. 

Organizatorzy: Barbara Gawlik, Ilona Jonkisz, Maria Jonkisz, Anna Malchar - nauczycielki ZSP w Rudzicy. 
 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM I SPARTEM 

30 marca br. do Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
przyjechał niecodzienny gość. Był nim polic jant z bielskiej Ko-
mendy Policji wraz ze swoim przyjacielem psem Spartem.       
I właściwie to on by ł tym niezwykłym gościem w naszym przed-
szkolu. M imo groźnego wyglądu i stanowczego spojrzenia od 
razu „kupił” sobie wszystkich przedszkolaków. Polic jant przy-
pomniał dziec iom, nie tylko o zasadach ruchu pieszych, bez-
pieczeństwa, ale też właściwego zachowania się wobec zwie-
rząt. Uświadomił przedszkolakom, jak należy postępować pod-
czas spotkania z nieznajomymi zwierzętami i jakie tego mogą 
być konsekwencje. 

Dzieci bardzo szybko nawiązały kontakt ze Spartem.       
W czasie spotkania przedszkolak i zobaczyły, jak polic jant wraz 
z psem-partnerem współpracują na co dz ień. Uświadomiły so-
bie, że pies jest prawdziwym przyjac ielem człowieka, na k tóre-
go można zawsze liczyć. 

Na tym spotkaniu dzieci nauczyły się nie ty lko zasad bez-
pieczeństwa, ale również właściwego stosunku do zwierząt. 
Przedszkolaki dowiedz iały się, że przyjaźń i zaufanie to podstawowe zasady zgodnej współpracy i dobrej relacji koleżeńsk iej. 

Spart skradł serca zarówno dziec i, jak i całego personelu przedszkola. Mamy nadzieję, że nasz policyjny przyjaciel odwiedz i 
nas w przyszłym roku. 

Nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
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USŁYSZEĆ AFRYKĘ – DZIECI UGANDY 
Window of Life (Okno Życia) to Funda-

cja polsko-ugandyjska założona w 2011 ro-
ku, przez Martę Majewską-Vaassen z Bie-
lawy. Dzięki działalności Fundacji powstał    
w Ugandzie Dom Dziecka, którego celem 
jest udzielanie pomocy dzieciom porzuco-
nym i osieroconym.  

21. kwietnia 2016 roku, w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Jasienicy, gościliśmy 
Magdalenę Steklę, która wspiera wymienio-
ną wyżej fundację i jest jej wolontariuszką. 
Pani Magda w lutym br. wyjechała do 
Ugandy i przez miesiąc pracowała jako wo-
lontariuszka w Domu Dziecka. Jej przygoda 
z Afryką rozpoczę ła się po wylądowaniu na 
lotnisku w Entebbe, niedaleko Kampali. 
Stamtąd różnymi środkami lokomocji dotar-
ła do miejscowości Masindi, gdzie działa 
dom dla niechcianych dzieci. Masindi to ma-
łe miasteczko, wywierające na Europejczyku 
niemiłe pierwsze wrażenie, wszystko leży na 
ulicach, jest brudne i niezbyt bezpieczne,     
a dla Ugandyjczyków biały człowiek jest 
kimś niezwykłym.  

Obecnie w sierocińcu przebywa kilkana-
ścioro dzieci, którymi oprócz stałych opie-
kunów zajmują się wolontariusze z różnych 
krajów, najczęściej z Polski, Niemiec i Au-
stralii. Historie małych mieszkańców są bar-
dzo różne, najczęściej są znajdywani jako 
dzieci porzucone w miastach, w lasach,       
w rowach czy zabrane od rodziców przeby-
wających w więzieniach. W Domu Dziecka 
znajdują nie tylko własne łóżko, skromne ale 
regularne posiłki, ale co najważniejsze bez-
pieczeństwo, opiekę i miłość. Za to, co 
otrzymują, potrafią być wdzięczne, cieszyć  
się każdym drobiazgiem i pomagać sobie 
wzajemnie. Na ogół są grzeczne, bez przy-
pominania posiłki rozpoczynają i kończą  
modlitwą i słowami „dziękuję Ci Ciociu” 

skierowanymi do osób przygotowujących jedzenie. Dzieci, cho-
ciaż od czasu do czasu otrzymują zabawki, to największą frajdę 
sprawia im zabawa tym, co znajdują wokół siebie. Bardzo waż-
ne jest to, że mogą się uczyć i chętnie to robią, bo wiedzą, że jest 
to dla nich szansa na lepszą przyszłość. Cieszą się z przyjazdu 
każdej nowej osoby, bardzo łatwo ją akceptują i traktują jako 
członka swojej „rodziny”, bo każdy wolontariusz nie tylko po-
maga przy codziennych czynnościach, ale dba o to, aby pod-
opieczni mile spędzali czas, a przede wszystkim kocha dzieci     
i poświęca im uwagę.  

To wszystko również robiła Pani Magda podczas swojego 
pobytu w Masindi. W czasie spotkania podkreślała też jak waż-
ne i cenne jest prowadzenie tego domu i działalności na rzecz 
dzieci, ponieważ w Ugandzie brak jest programu rządowego 
obejmującego swoją pomocą najmłodszych. Działalność Funda-
cji możliwa jest tylko i wyłącznie, dzięki wsparciu życzliwych   
i wrażliwych ludzi, których nie zabrakło wśród uczestników 
spotkania. Przekazali Oni na rzecz podopiecznych w Ugandzie 
kwotę 300 zł. Więcej informacji o Fundacji Window of Life 
oraz jej działalności i życiu dzieci w Ugandzie można znaleźć na 
stronie po adresem: www.window-of-life.org  
        Bardzo dziękujemy Pani Magdzie za spotkanie i podziele-
nie się swoimi doświadczeniami i wrażeniami, z pobytu                  
w Ugandzie. Dziękujemy również Pani Reni Sadlik za pomoc           
w zorganizowaniu spotkania.  

Magdalena Waliczek 
p.o. Dyrektora GBP w Jasienicy 

PROGRAM ETWINNING  w Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila 

Do projektu „Easter Card Exchange”, uczniowie     
z koła języka angielskiego, pod opieką nauczycielki 
Ewy Kality dołączyli w marcu tego roku. W projekcie 
brały udział szkoły z Włoch, Szwecji, Grecji, Hiszpa-
nii, Rumunii, Francji, Polski i Wielkiej Brytanii. 
Głównym celem projektu, było poznanie swoich part-
nerów z Europy oraz krajów partnerskich, poprzez 
kontakt internetowy. Uczniowie  poznawali siebie 
nawzajem, poznawali  kulturę państw partnerskich 
dzięki realizacji czterech zadań:  przygotowanie pre-
zentacji multimedialnej o swoim kraju i szkole, przy-
gotowanie prezentacji o Świętach Wielkanocnych ob-
chodzonych w poszczególnych państwach, wykonanie 
kartek wraz z życzeniami,  nagranie życzeń Wielka-

nocnych w języku ojczystym i angielskim. Korzysta-
jąc z technologii TIK, uczniowie wymieniali się do-
świadczeniami i wiedzą. Pracując nad projektem, do-
skonalili znajomość języka angielskiego, ponieważ 
wszystkie materiały zostały przygotowane w tym  ję-
zyku.  

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca 
szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tyl-
ko), współpracująca za pomocą mediów elektronicz-
nych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet 
we współpracy ponad granicami - współdziałają , wy-
mieniają się informacjami i materiałami do nauki.  

Ewa Kalita 
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STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MAZAŃCOWIC 
W dniu 20 marca 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo 
wyborcze członków Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic.  
W zebraniu wzięło udział 24 członków. Zebranie rozpoczęło się 
sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2015 rok. 
Od stycznia 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia działa ł w składzie: 
Wojciech Zawada – prezes, Lid ia Szarek – wiceprezes, Damian 
Kosiński – wiceprezes, skarbnik,  Dawid Czernek – sekretarz,  
Krzysztof Suwaj – członek zarządu, Dariusz Krymski – członek za-
rządu, Damian Kreis – członek zarządu, Krzysztof Kuś – członek 
zarządu, Grzegorz Jagiełło – członek zarządu oraz Komisja Re-
wizyjna : Dariusz Kuś – przewodniczący, Franciszek Handzel – 
członek, Ewa Kosińska – członek 
Liczba członków Stowarzyszenia wynosiła na koniec 2015 roku 30 
osób. W 2015 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu, prawie każde 
w pełnym składzie i w pełni protokołowane.  
W trakcie roku sprawozdawczego Stowarzyszenie aktywnie włą-
czało się w życie kulturalne, sportowe i społeczne Mazańcowic. W 
okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało swoje cele 
statutowe m.in. przez: 
1) Realizację zadania publicznego współfinansowanego pr zez 

Gminę Jasienica pt. „ Orlik na zielono – w trosce o przyrodę”. W 
trakcie realizacji zadania wypielęgnowano wzniesienie od strony 
stromego nasypu kompleksu spor towego Orlik w Mazańcowi-
cach. Następnie  nawieziono ziemię na wzmocnienie skarpy       
i nasadzono  211 sztuk irgi i 48 sztuk tawuy. Ponadto w ramach 
zadania przeprowadzono konkurs ekologiczny dla dzieci na naj-
piękniejszą pracę pr zedstaw iającą naturalny krajobraz  Mazań-
cowic. Najładniejsze prace zostały nagrodzone. 

2) Zorganizowano w dniu 30 maja 2015 roku „II Biegu po zdrowie 
Mazańcowice – Międzyrzecze Górne 2015” wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Jasienicy, którego honorowym patronem 
został wójt Janusz Pierzyna. W biegu uczestniczyło około 200 
biegaczy. Imprezę poza członkami Stowarzyszenia wsparli or-
ganizacyjnie strażacy z OSP Mazańcowice, OSP Międzyrzecze 
Górne i Międzyrzecze Dolne, którzy pomogli   w  zabezpieczeniu 
trasy na drogach. 

3) Realizację zadania publicznego współfinansowanego pr zez 
Gminę Jasienica pt. „IV Dni Mazańcowic”. Zorganizowanie, ra-
zem z organizacjami działa jący mi w Mazańcowicach m.in. Lu-
dowym Klubem Spor towym, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochot-
niczą Strażą Pożarną, Klubem Strzeleckim „Wiarus II” i Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury  dużej imprezy plenerowej, pod tytułem 
„IV Dni Mazańcowic”, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2015 
roku. Podczas wydarzenia zorganizowano szereg animacji dla 
dzieci i dorosłych oraz pokazy umiejętności poszczególnych 
grup i kółek zainteresowań mieszkańców Mazańcowic. Podczas 
IV Dni Mazańcowic na boisku LKS Mazańcowice odbyła się ko-
lejna edycja Turnieju Dzielnicowego Drużyn Amatorskich w piłce 
nożnej o puchar Sołtysa Mazańcowic. Do  turnieju, w którym 
uczestniczyć mogły drużyny składające się z zawodników nie 
występujących na co dzień     w rozgrywkach seniorskich zgłosi-
ło się 9 drużyn reprezentujących poszczególne dzielnice Ma-
zańcowic. Ponadto w trakcie wydarzenia przeprowadzono kon-
kurs na najlepsze „Duszonki Mazańcowickie”. Uczestnicy bawili 
się przy muzyce do białego rana. 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic włączyło się czynnie     
w przebieg dożynek sołeckich, które odbyły się 22 sierpnia 2015 
roku. Członkowie Stowarzyszenia m.in.  przygotowali postacie ze 
słomy na wjeździe do Mazańcowic oraz pomogli w obsłudze im-
prezy. 

5) Zorganizowanie przez członków Stowarzyszenia „IV Biesiady 
Mazańcowickiej”, na której poza tańcami uczestnicy mogli 
wspólnie śpiewać stare i tradycyjne piosenki, jednocześnie za-
chowując tradycję wspólnego śpiewania – tak charakterystyczną 
dla Śląska Cieszyńskiego.  

6) W dniu 18 listopada 2015 roku w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mazańcowicach odbyła się akcja pod hasłem 
„Bezpieczny dzień w Mazańcowicach”. In icjatorem wydarzenia 
współfinansowanego przez Gminę Jasienica było Stowarzysze-
nie Przyjaciół Mazańcowic przy współpracy z Dyrekcją Szkoły 
oraz Gronem Pedagogiczny m. W akcję włączyli się również 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach i Po-
licjanci z Komisariatu Policji w Jasienicy. Celem zadania było 
zapoznanie uczniów szkoły ze sposobami postępowania w sy-
tuacjach kryzysowych i zagrożenia życia.  Dzieci zostały prze-
szkolone przez instruktorów z zasad udzielania pierwszej pomo-
cy, zapoznały się również z pracą strażaków i wyposażeniem 
bojowym jednostki OSP Mazańcowice. W ramach akcji wszyscy 
uczniowie zostali zaopatrzeni w odblaski do zamocowania na 
plecakach szkolnych, które mają zapewnić dzieciom bezpie-
czeństwo w drodze do i ze szkoły. 

Podsumowując minioną kadencję Zarząd Stowarzyszenia podzię-
kował wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim spon-
sorom i instytucjom, dzięki pomocy których możemy rozwijać na-
szą działalność.  
Ponadto podziękowano za współpracę organizacjom działającym 
na terenie naszego sołectwa tj. członkom Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Mazańcowicach, członkom Stowarzyszenia Orkiestr Dę-
tych Gminy Jasienica Batuta, członkom Ludowego Klubu Sporto-
wego w Mazańcowicach, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich   
w Mazańcowicach, klubowi Strzeleckiemu Wiarus 2, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Mazańcowicach oraz Wójtow i Gminy Jasieni-
ca Januszowi Pierzynie za dotychczasową współpracę. 
Zarząd otrzy mał jednogłośne absolutorium za działa lność. 
Na zebraniu wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w osobach 
Wojciech Zawada – prezes, Lid ia Szarek – wiceprezes,  Damian 
Kosiński – wiceprezes, skarbnik, Natalia Witos – sekretarz, Ewa 
Kosińska – członek zarządu, Krzysztof Suwaj – członek zarządu 
Dariusz Krymski – członek zarządu, Paweł Prusak – członek za-
rządu, Krzysztof Kuś – członek zarządu, Grzegorz Jagiełło – czło-
nek zarządu 
Wybrano również nową Komisje Rewizyjną: 
1. Dariusz Kuś – przewodniczący 
2. Franciszek Handzel – członek 
3. Krzysztof Szarek – członek 
Na koniec członkowie omówili plany do realizacji w 2016 roku: 
1) Obsadzenie terenów za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Mazańcowicach – projekt ekologiczny – w ramach reali-
zacji projektu współfinansowanego przez Gminę Jasienica pt.  
„GOK na zie lono w trosce o przyrodę”.  

2) Współorganizowanie razem z Gminny m Ośrodkiem Kultury   
w Jasienicy kolejnej edycji "III Biegu po zdrowie Mazańcowice 
– Międzyrzecze Górne 2016" pod honorowym patronatem 
wójta Gminy Jasienica Janusza Pier zyny.  

3) Współorganizowanie "V Dni Mazańcowic" wraz z pozostały mi 
organizacjami z Mazańcowic oraz GOK-iem w ramach reali-
zacji projektu współfinansowanego przez Gminę Jasienica. 

4) Współpraca przy organizacji dożynek sołeckich. 
5) Zorganizowanie "V Biesiady Mazańcowickiej". 
6) Wydanie publikacji z okazji 5 lat działa lności SPM. 
7) Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury za 

Gminny m Ośrodkiem Kultury w Mazańcowicach i prze-
kształcania jej na tereny rekreacyjne.  

8) Współpraca z wszystkimi organizacjami działający mi na tere-
nie Mazańcowic oraz całej gminy Jasienica, w szczególności 
z GOK. 

9) Podejmowanie innych in icjatyw mających na celu rozwój 
Mazańcowic, lokalnej społeczności,  działa lności kulturalnej     
i spor towej. 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic 
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WARSZTATY Z  „ARKĄ” 
1 kwietnia klasy 5a i 5b Szkoły Podstawowej w Świętoszówce, wzię-

ły udział w warsztatach ekologicznych „Świat 3R”. Poprowadziła je Pani 
Alicja Fober z fundacji ekologicznej „Arka” z Bielska – Białej. Wyjaśniła 
naszym uczniom, czym jest owy Świat 3R. To świat, w którym redukuje 
się wytwarzanie śmieci, używa surowców ponownie i poddaje je recy-
klingowi. Piątoklasiści zadawali dużo pytań i wiele się nauczyli podczas 
tych dwugodzinnych warsztatów. Mamy nadzieję, że to spotkanie zapo-
czątkuje naszą stałą współpracę   z „Arką”, która promuje wiele proeko-
logicznych akcji. 

    Dominika Tumas 

 
 

Szanownej Solenizantce 

Emilii Zawadzie 
z Mazańcowic pragniemy złożyć  z okazji 

94 Urodzin najserdeczniejsze życzenia  
niezłomnej i ciągłej pogody ducha, obfitych  

Łask Bożych oraz dużo, dużo zdrowia. 
życzą Dzieci, Wnuki oraz Prawnuki 

ZAPROSZENIE  - DZIECIAKI, WĘDKI W DŁONIE! 
Sekcja Młodzieżowa Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Jasienicy oraz Liga Morska      
i Rzeczna działająca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasienicy zapraszają dzieci i mło-
dzież do lat 16 z prawnymi  opiekunami na zawody wędkarskie, które odbędą się na stawach        
w Bierach. Harmonogram zawodów: 

• zawody spławikowe   „Dzień Dziecka” – 29 maja 2016r  
• zawody spławikowe – rodzinne – „Wakacje z wędką” – 19 czerwca 2016r 
• zawody spławikowe –„Pożegnanie lata” – 18 września 2016r 

Warsztaty  z wędkarstwa  (teoria połączona z praktyką) – 24 lipca – początek godz. 9.00 
Uczestnicy wszystkich zawodów  wędkarskich biorą jednocześnie udział we współzawodnictwie     
o tytuł „Najlepszego wędkarza 2016”  oraz Puchar Prezesa Koła PZW Jasienica.  
Początek  każdych zawodów o  godz. 8.15. Przypominamy, że w czasie zawodów dzieci i młodzież  
są pod opieką swoich prawnych opiekunów. Na uczestników czekają atrakcyjne  nagrody i upomin-
ki. Dodatkowe informacje można uzyskać na „Rybaczówce” w Bierach  w soboty i niedziele. 

Z okazji 80-tych urodzin 

Wandy Golemba 
Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności oraz 
spokojnych i radosnych dni 

życzy 
cała 

 Rodzina 
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RAZEM DLA DZIECI 17.04.2016 
Już trzeci rok kiedy serce zabiło i coś się w ludziach 

nowego zrodziło. Aby nauka nie poszła w las, przy-
pomnę co Papież skierował do nas: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in-
nymi”. Tymi słowami żyjecie szczerze, a swoją dobroć 
świadczycie w potrzebie. Efekty widać w ilości nas, 
kiedy na pomoc przychodzi czas. Ludzie otwarci, 
chętni, gotowi, niby zwyczajni, a wyjątkowi. Pomimo 
swojej życiowej troski, sprawiają że czas staje się bo-
ski. Uśmiechnięci pomimo zmęczenia i oddani do za-
pomnienia. Ten jeden dzień spowalnia czas, pozwala 
zmienić każdego z nas. Zapomnieć o kłopotach i swo-
ich problemach, zwadach i kłótniach, smutnych 
wspomnieniach. W tym dniu radość u wszystkich go-
ści, dzieląc się wspólnie aurą wdzięczności. A czas 
płynie dalej i życie się zmienia, chcemy wciąż mówić 
do zobaczenia. Życzymy zdrowia i wiele radości, w 
każdych trudnościach niech siła w Was gości. Pomimo 
problemów jakie napotykacie, musicie wierzyć że radę 
dacie. Ciężko napisać słowami, wspomnienie i duma 
zostaną z nami. Jest nas już więcej aby pomagać i na-
szym gwiazdom radość okazać. Wolność z pomocy 
nieśmy już wszędzie, i z roku na rok niech więcej nas 
będzie. Taki to przykład w świat wielki płynie, jak da 
się pomagać w potrzebie rodzinie. Niech każdy każ-
demu pomocny będzie, w różnej potrzebie zawsze        
i wszędzie. Dziękując za pomoc każdemu z Was, 
wspomnienia i duma już żyją w nas. 

Razem dla dzieci, to nazwa wydarzenia które po raz 
trzeci zostało zorganizowane przez ludzi dobrej woli, 
aby przypomnieć o osobach niepełnosprawnych żyją-
cych wśród nas, a przy okazji kolejny raz wesprzeć fi-

nansowo rodziny takich osób. Do wydarzenia, od ze-
szłego roku, włączył się kościół w Rudzicy i po 
mszach w tym dniu zbierano wolne datki na rzecz nie-
pełnosprawnych. W tym roku, wydarzenie otrzymało 
patronat Wójta Gminy Jasienica. Z roku na rok, akcja 
się powiększa. Ludzi dobrej woli do pomocy w orga-
nizacji też, jak również prelekcji na różne tematy. Za-
interesowani mogli więcej dowiedzieć się na temat au-
tyzmu, zapobiegania narkomani, jak pomóc osobie na 
wózku inwalidzkim, doświadczyć odczucia osób nie-
widomych, zmierzyć poziom cukru zasięgnąć konsul-
tacji diabetologa. Panowie z OSP pokazali w jaki spo-
sób wyciągają poszkodowanego z samochodu, rozci-
nając go.  Panie z KGW raczyły pysznościami, a na 
swoim stoisku sprzedawały produkty własnej roboty. 
Na scenie przeplatały się występy artystyczne z mu-
zycznymi, a dla chętnych przygotowano treningi         
z Nordic walking, BuggyGym- fitnes z wózkami,        
a także tradycyjnie rozgrywki piłkarskie. Fajnie, że    
w tym dniu bawili się razem z nami Judytka, Artur, 
Łukasz i Dominik bo to właśnie oni byli gwiazdami 
tego wydarzenia. To dzięki nim tyle ludzi potrafi za-
pomnieć o codziennym pośpiechu i oddać kawałek sie-
bie. Dzień pełen słońca uśmiechów życzliwości, po-
mimo zmęczenia, zabiegania było watro. Wiemy. że 
jeszcze nie wiele miejsc takich jest na świecie dlatego 
apelujemy : „Wy też możecie innym pomóc u siebie” 
Zmęczenie i satysfakcja, radość i łzy, a nade wszystko 
coś co zmienia się w nas i nie da się tego opisać Nam 
już zostają wspomnienia z wspólnie przeżytego dnia    
i to coś co spowodowało, że możemy być dumni          
i wdzięczni. 

LUDZIE DOBREJ WOLI  
 
„Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa ...wtedy proste - dziękujemy - zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”. 
W życiu dzieci n iepełnosprawnych, każdy gest dobroci wnosi nadzieję i wiarę w lepszą pr zyszłość. Nie zawiedliście Państwo! 
W ty m roku udało się zebrać 21.560 zł.. Dzięki Waszemu wsparciu Judytka, Ar tur, Łukasz, Dominik mogą odbywać intensywną rehabili-
tację dającą nadzieję na rozwój i uzyskanie samodzielności w przyszłości.  
Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwar tość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współ-
czucia oraz ludzkiej solidarności. 

Składając podziękowanie , pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność w szczególności: 

Januszowi Pierzynie  - Wójtowi Gminy Ja-
sienica, za objęcie honorowym patronatem 
akcji.  Proboszczowi Parafii Narodzenia 
Świętego Jana Chrzciciela w Rudzicy        
ks. Janowi  Gustynowi  i wikariuszom. 
Korzystając z okazji pragniemy złożyć po-
dziękowania wszystkim firmom i osobom 
prywatnym, bez których zorganizowanie te j 
akcji byłoby niemożliwe.  
Serdecznie dziękujemy za wsparcie:  
Artystom: 
Mariuszowi  Skoczylasowi 
Monice Komędera 
Roksanie Gawlas 
Annie Nowok 
Urszuli Chrapek 

Stanisławowi Wandzel 
Dawid0wi Janik 
Marcinowi Sobala 
Ireneuszowi  Brachaczek 
Fundacji  Pogranicze Bez Bar ier –
Bogumiłowi  Kanik 
Big Band pod batutą Stanisława  Urbana  
Rodzicom i dzieciom z ZSP w  Wieszczę-
tach 
Tomaszowi  i Karolinie Kłaptocz 
Grupie  teatralnej  „Jestem” z "Centrum" 
Środowiskowego Dom Samopomocy w Biel-
sku-Białej 
Waldemarowi Gabzdyl 
 Zespołowi Holyguns 
Zespołowi Shima 

Uczniom ZSP w Iłownicy  i ZSP   
w Rudzicy za przygotowany program ar ty-
styczny 
Instytucjom i firmom: 
Dyrektor  i pracownikom GOK Jasienica 
Radzie Rodziców ZSP w Iłownicy 
Wszystkim Paniom z Babskiej Pracowni 
Twórczej z GOK-u  w Rudzicy 
Pracownikom Gminnym Landeka, Iłownicy   
i Rudzicy 
Dyrektor, nauczycielom  i pracownikom ZSP 
w Iłownicy 
Dyrektor, nauczycielom i pracownikom ZSP 
w Rudzicy 
Dyrektor, nauczycielom i pracownikom Gim-
nazjum w Rudzicy 
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Pracownikom Niepublicznego Przedszkola 
„Bajkowy Dworek” 
 i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej  w Chybiu  
Dyrektorowi  i pracownikom EMGOK  
w Strumieniu  
KGW I łownica 
KGW Landek 
KGW Rudzica 
Państwu Szramek 
OSP Landek, OSP Rudzica, OSP Iłownica 
Zbigniewowi Orawiec 
Spójni Landek 
Miejskiemu Zarządowi Dróg  
w Skoczowie 
Kołu Łowieckiemu „Ślepowron” 
 w Rudzicy 
Auchan z Bielska-Białej 
Sklepowi  Wielobranżowemu Józefa Kopeć 
Sklepowi p. Loska Emi Market  
Sklepowi  Krzysztofa Kocurek 

Sklepowi Krzysztofa Pisarek  
Rudolfowi Budny, Rafałowi  Budny i Renacie 
Budny-firma Polszlif 
Sklepowi  "U Krzyśka" Mięsno-
Wędlin iarskiemu Pani Otylii Pilarz 
Sklepowi  Delikatesy Centrum  
– w Rudzicy 
Januszowi i Robertow i Krywult  - Firma Foto 
Flesz 
Jarosławowi Bernat- firma Virgin 
Marcinowi Ryszka - Sklep Spożywczy   
Hurtowni Ekspert Południe  z Międzyrzecza 
Górnego 
Łukaszowi Danel "Jagódka" Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowe Cukiernia  
Sklepowi Wiarus-Bis  z  Brennej  
Nasza imprezę wsparli także: 
Dr. Ewa Doktór-Hórnik 
Marcelina Dziedzic   
Joanna Kasperek 
Renata  Wątroba 

Jakub Brzuska 
Marzena Iskrzycka 
Salon Fryzjerski z Bielowicka   
Ewelina Białecka 
Małgorzata Dyk 
Katarzyna Jędrysik 
Dagmara Skowron  
Czesław Gutkowski 
Irena Sojka 
Grzegorz Konior 
Magdalena Kuś 
Alojzy Janik 
Jan Mitte lstadt 
Kazimierz Majcher 
Czesław Szkorupa 
Czesław Machalica 
Magdalena Sadlik 
Zofia Polok 
Marcin Derber 
Grażyna Wróbel 
Marcelina Wojtyła 

Bardzo serdecznie dziękujemy tym , którzy przygotowali stoiska handlowe inwestując w to własne 
środki finansowe, prywatny czas oraz wysiłek związany z ich prowadzeniem Wszystkim, których trud-
no tutaj wymienić z imienia i nazwiska, a w jakikolwiek sposób wsparli tę akcję , okazali bezintere-
sowną pomoc – wyrażamy ogromną wdzięczność !!! Szczerze doceniamy Państwa poświęcenie. 
Za przepyszne wypieki- placki, ciastka i inne słodkości dziękujemy wszystkim, którzy je upiekli i dostarczyli! 
Wszystkim dziękujemy bardzo serdecznie! 

Organizatorzy LUDZIE DOBREJ WOLI  

IV Wiosenna Spartakiada Sportowa 
,,POWITANIE WIOSNY W PODWODNEJ KRAINIE.” 

dla dzieci przedszkolnych Gminy Jasienica. 
Tak - to już nasza czwarta Spartakiada w Wieszczętach. Po raz czwarty      
- 8 kwietnia 2016 r. o godz. 10-tej w Wieszczętach spotkały się reprezenta-
cje ośmiu przedszkoli gminy Jasienica, na sportowych  zmaganiach. Jak co 
roku na wiosennej spartakiadz ie byli obecni bajkowi bohaterzy. Był już u 
nas Bolek i Lolek, Kopciuszek ze swoimi przyrodnimi siostrami oraz Zdrojek 
– błękitny chłopiec, bohater programu ,, Mamo , Tato , wolę wodę. W tym 
roku także odwiedził nas Zdrojek , ale nie sam. Towarzyszyli mu Super 
wodni bohaterowie - Zosia i Krzyś . Zdrojek, Zos ia i Krzyś sędziowali kolej-
ne konkurencje sportowe, pokazali jak wykonać kolejne zadania, podliczali 
nasze zdobyte punkty.   Punkty można by ło zdobyć nie tylko za sportowe 

osiągnięcia, ale i za przepiękne , kolo-
rowe portrety Pani Wiosny w Podwod-
nej Krainie, k tóre drużyny przygotowały  
na spartakiadę, za rozwiązanie trud-
nych, wodnych zagadek, a także za 
prawidłowe wykonanie pokazu udziela-
nia pierwszej pomocy osobie poszko-
dowanej, nieprzytomnej. Wszystkie 
drużyny, wykonały  zadania jak praw-
dziwi ratownicy. Brawo!! Na zwycięz-
ców czekały nagrody, które wręczyła 
Dyrektor ZSP w Wieszczętach i poczę-
stunek, oczywiście ze zdrową wodą do 
picia, w towarzystwie Zdrojka, Zosi i 
Krzysia. Przedszkolaki dz iękują organizatorom za wspaniałą zabawę, a przede wszystkim: 
Wójtowi Januszowi Pierzynie za s finansowanie bezpiecznego dojazdu wszystkich reprezentac ji na Spartak iadę.   
Państwu Krywult - ,, Piekarnia w Bielowicku” za pyszne, zdrowe rogaliki. 
 Panu Sławomirowi Wencel - Hurtownia Spożywcza w Jaworzu- za zdrową i smaczną wodę. 
 A także naszym Rodzicom, za każdą okazaną pomoc w organizacji imprezy. 

Joanna Kenig 
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JEDNOSTKI OSP MAJĄ NOWE WŁADZE 
W naszej gminie zakończyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP. Poniżej prezen-
tujemy wyniki wyborów:  

OSP GRODZIEC 
- Prezes: Stanisław Cebulak,  
- Wiceprezes: Adam Pośpiech,  
- Naczelnik: Janusz Konderla,  
- Zastępca naczelnika: Wiesław Tolasz,  
- Skarbnik: Krzysztof Pochcioł,  
- Sekretarz: Marcin Cebulak,  
- Gospodarz: Wojciech Konderla,  
- Opiekun młodzieżowej Drużyny     
Pożarniczej: Szy mon Donocik  
- Członek: Stanisław Borak 
W skład Komisji Rewizyjnej OSP 
Grodziec weszli: Grzegorz Kocurek, 
Józef Jarczo i Stanisław Szczelina. 
Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego 
OSP zostali: Stanisław Cebulak, Janusz 
Konderla, Adam Pośpiech, Wiesław 
Tolasz, natomiast przedstawicie lem do 
Zarządu Gminnego Stanisław Cebulak. 
 
OSP IŁOWNICA 
- Prezes: Roman Marekwica  
- Wiceprezes: Antoni Sojka  
- Naczelnik: Janusz Czylok  
- Zastępca naczelnika: Zbigniew Sojka  
- Skarbnik: Magdalena Sadlik  
- Sekretarz: Mateusz Marekwica  
- Gospodarz: Rafał Grelowski  
- Członkowie: Antoni Zachurzok,  
Jan Dziendziel 
W skład Komisji Rewizyjnej OSP 
I łownica weszli: Paweł Tomiczek, 
Krzysztof Dzida, Stanisław Małysz. 
Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego 
OSP zostali:  Roman Marekwica, Janusz 
Czylok, Zbigniew Sojka, Rafał Grelowski,  
Paweł Tomiczek, natomiast 
przedstawicie lem do Zarządu Gminnego 
Roman Marekwica, Janusz Czylok 
 
OSP JASIENICA 
- Prezes: Florian Feruga  
- Wiceprezes: Paweł Kamiński  
- Naczelnik: Zbigniew Żur  
- Zastępca naczelnika: Artur Berek  
- Skarbnik: Krystyna Moskała  
- Sekretarz: Tomasz Mendrek  
- Gospodarz: Anna Burian  
- Kronikarz, Opiekun młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej: Sławomir Duźniak  
- Członek: Gustaw Berek  
W skład Komisji Rewizyjnej OSP 
Jasienica weszli: Tomasz Kuś, Szymon 
Tyrna, Jarosław Zamarski, Mariusz 
Kapias. Delegatami na zjazd Oddziału 
Gminnego OSP zostali: Janusz Pierzyna, 
Helena Janota, Ryszard Macura, Florian 
Feruga, Zbigniew Żur, Grzegorz Kapias, 
Tomasz Mendrek, Maria Brudna, 
natomiast przedstaw icielami do Zarządu 
Gminnego Janusz Pierzyna, Helena 
Janota, Zbigniew Żur i Florian Feruga.  
 
OSP LANDEK 
- Prezes: Jakub Brzuska  
- Wiceprezes: Damian Hajdrych  
- Naczelnik: Grzegorz Szczypka  
- Skarbnik: Zbigniew Holisz  

- Sekretarz: Paweł Janik  
- Gospodarz: Kazimierz Szczypka  
- Członek: Antoni Żur  
W skład Komisji Rewizyjnej OSP 
Landek weszli: Emil Łukasz, Kazimierz 
Neter, Kamil Śliwka. Delegatami na zjazd 
Oddziału Gminnego OSP zostali: Jakub 
Brzuska, Antoni Żur, Grzegorz Śliwka, 
Emil Łukasz, natomiast przedstaw icielem 
do Zarządu Gminnego Antoni Żur. 
 
OSP ŁAZY 
- Prezes Krzysztof Droździk,  
- Wiceprezes Paweł Bierski,  
- Naczelnik Jakub Polok,  
- Z-ca naczelnika Sylwester Małysz,  
- Skarbnik  Alicja Małysz, 
- Sekretarz Beata Macura,  
- Gospodarz Janusz Gruszka,  
- Członkowie Łucja Huper t, Krzysztof 
Wawrzeczko 
W skład Komisji Rewizyjnej OSP Łazy 
weszli: Kamil Suchy, Marek Greń, 
Wojciech Waliczek. Delegatami na zjazd 
Oddziału Gminnego OSP zostali: 
Ireneusz Suchy, Paweł Bierski, Jakub 
Polok, Krzysztof Droździk, natomiast 
przedstawicie lem do Zarządu Gminnego 
Krzysztof Droździk.  
 
OSP MIĘDZYRZECZE DOLNE 
- Prezes: Stanisław Cypcer  
- Wiceprezes: Henryk Francuz  
- Naczelnik: Mariola Kurzius  
- Zastępca naczelnika: Marek Glos  
- Skarbnik: Lucyna Iskrzycka  
- Sekretarz: Katarzyna Wudyka  
- Kronikarz: Elżbieta Szczyrbowska  
- Gospodarz: Franciszek Jachnik  
- Opiekun młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej: Lucyna Iskrzycka  
- Członek: Czesław Gola  
W skład Komisji Rewizyjnej OSP 
Międzyrzecze Dolne weszli: Kazimierz 
Binda, Arkadiusz Piela,  Sławomir 
Klejnocki, Roman Mola, Antoni Jachnik. 
Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego 
OSP zostali: Stanisław Cypcer, Henryk 
Francuz, Mariola Kurzius, Tadeusz Piela, 
Czesław Gola, natomiast 
przedstawicie lem do Zarządu Gminnego 
Stanisław Cycer 
 

OSP MIĘDZYRZECZE GÓRNE 
- Prezes: Krzysztof Wieczerzak  
- Wiceprezes: Bronisław Wydra  
- Naczelnik: Kr zysztof Ryszka  
- Zastępca naczelnika: Krzysztof Gola  
- Skarbnik: Anna Gacek  
- Sekretarz: Józef Łopacki  
- Gospodarz: Andrzej Czader  
- Członkowie: Andrzej Z mełty, Mirosław 
Krutnik  

W skład Komisji Rewizyjnej OSP 
Międzyrzecze Górne weszli: Maria 
Głuc-Mrzyk, Andrzej Zemanek, Bogusław 
Kucza, Sebastian Folek, Piotr Sztojc. 
Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego 

OSP zostali: Krzysztof Wieczerzak, 
Krzysztof Ryszka, Andrzej Z mełty, 
Mirosław Krutnik, Bronisław Wydra, 
natomiast przedstaw icielem do Zarządu 
Gminnego Krzysztof Wieczerzak 
 
OSP MAZAŃCOWICE 
- Prezes: Krzysztof Kuś,  
- Wiceprezes: Maciej Kuś,  
- Naczelnik: Marcin Kieczka,  
- Zastępca naczelnika: Krzysztof Suwaj,  
- Skarbnik: Paweł Piech,  
- Sekretarz: Ewelina Kliś,  
- Gospodarz: Dominika Donocik,   
- Członek: Mieczysław Orlicki,  
- Kronikarz: Grzegorz Rzepus  
W skład Komisji Rewizyjnej 
OSP Mazańcowice weszli: Tomasz 
Donocik, Andrzej Stańco, Ewa Hamerlak, 
Krzysztof Hamerlak, Sebastian Kieczka. 
Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego 
OSP zostali: Tomasz Donocik, Krzysztof 
Kuś, Aleksander Lorenz, Andrzej Stańco, 
Mieczysław Or licki, Maciej Kuś, Paweł 
Piech, Marcin Kieczka, natomiast 
przedstawicie lami do Zarządu Gminnego 
Krzysztof Kuś, Tomasz Donocik.  
 
OSP ROZTROPICE 
- Prezes: Grzegorz Tłoczek,  
- Wiceprezes: Sławomir Bierski,  
- Naczelnik: Łukasz Piszczałka,  
- Zastępca naczelnika: Grzegorz Dziadek,  
- Skarbnik: Leszek Jękal,  
- Sekretarz: Sławomir Sadlik,  
- Gospodarz: druhna Bogumiła Bierska,  
W skład Komisji Rewizyjnej OSP 
Roztropice weszli: Janusz Gogler, 
Bożena Bartosz i Andrzej Sojka. 
Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego 
OSP zostali: Sławomir Bierski, Grzegorz 
Dziadek, Łukasz Piszczałka, Grzegorz 
Tłoczek, Ferdynand Sojka, natomiast 
przedstawicie lem do Zarządu Gminnego 
Grzegorz Tłoczek.  
 
OSP RUDZICA 
- Prezes Roman Nowak  
 - Wiceprezes Ar tur Duława  
- Naczelnik Dariusz Borowski  
- Z-ca naczelnika Krzysztof Nowak  
- Skarbnik Klaudiusz Siąkała  
- Sekretarz Marek Szpunar  
- Gospodarz Piotr Chaba  
- Członkowie: Bar tłomiej Pilorz,  
Szymon Duława  
W skład Komisji Rewizyjnej OSP 
Rudzica weszli: Piotr Duława, Kazimierz 
Kopel, Marcin Leśniewicz. Delegatami na 
zjazd Oddziału Gminnego OSP zostali:  
Dariusz Borowski, Kazimier z Kopel, 
Krzysztof Nowak, Piotr Chaba, Piotr 
Duława, Ar tur Duława natomiast 
przedstawicie lem do Zarządu Gminnego 
Wiesław Siąkała, Roman Nowak.  
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SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 
GOŚCIEM SZKOŁY W JASIENICY 

14 kwietnia 2016r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy, 
odbyło się  spotkanie z wyjątkowym gościem. Społeczność szkolną swoją 
obecnością, zaszczyciła sędzia Anna Maria Wesołowska, znana z popu-
larnego i lubianego programu telewizyjnego. 

Pani sędzia rozmawiała z dziećmi na trudne tematy, związane z prze-
stępczością nieletnich, omawiała zagrożenia, na jakie narażone są osoby 

w ich wieku. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w spotkaniu, podejmując rozmowę i zadając gościowi ciekawe 
pytania. Następnie każda klasa, miała możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia oraz otrzymania autografu. 
Kolejka była bardzo długa, a dzieci w niej czekające, podekscytowane.  

Po uczniach ze szkoły podstawowej przyszedł czas na gimnazjalistów. Motywem przewodnim spotkania, 
była odpowiedzialność karna nieletnich oraz konsekwencje, jakie niesie stosowanie przemocy rówieśniczej.  

W międzyczasie pani sędzia zobaczyła prowadzony przez dwóch nauczycieli naszej szkoły – pedagog Kari-
nę Wolf-Chanek i wychowawcę świetlicy Szymona Czernek- ,,Kącik Prawny”, w którym znajdują się różne cie-
kawe wiadomości dla uczniów i ich 
rodziców. 

Grono pedagogiczne Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego również 
miało przyjemność uczestniczyć      
w spotkaniu z panią Wesołowską. 
Podczas prelekcji poruszono różno-
rodne wątki z zakresu praw nauczy-
cieli, bezpieczeństwa uczniów oraz 
zagrożeń czyhających na dziecko   
w Internecie.  

Niezwykle  miło było nam go-
ścić  sędzię Annę Marię Wesołow-
ską w murach naszej szkoły. Dzięki 
zamiłowaniu do wykonywanej pra-
cy, kompetencjom oraz otwartości, 
uzyskaliśmy wiele nowych i cieka-
wych  wiadomości. Będziemy długo 
wspominać to spotkanie. 

Szymon Czernek 
 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI 
 
W dniu 08.04 2016r.  w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym, 
odbyło się spotkanie z podróżnikami Wiolettą Hutnik i Wojciechem I lkiewiczem.  
Na spotkaniu zaprezentowano zdjęcia z kolejnych wojaży po Afryce, a ty m razem 
części zachodniej kontynentu. Z Polski, podróżnicy przez Andorę pojechali do 
Hiszpanii,  następnie do Maroka i Sahary Zachodniej, Senegalu, Gambii,  Mali, N i-
gru, Burkina Faso. Kolejny m etapem ich podróży, było Wybrzeże Kości Słonio-
wej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria. W Kamerunie, w misji kościoła katolickiego     
u Ojca Darka, podróżnicy zostaw ili swój samochód. Materiałów do prezentacji by-
ło tak dużo, że połowę zdjęć pokażą na następnym spotkaniu,  które odbędzie się 
11 maja  br. w "Chacie Międzyrzecze".  Zdjęcia ukazują wspaniałe krajobrazy, 
dziwne budowle, egzotyczną faunę i florę, trudy życia codziennego  większości 
mieszkańców czarnego lądu (bo, tylko nielicznym mieszkańcom tych krajów do-
brze się powodzi). Ludzie żyją bliżej natury, niektórzy są szczęśliwi, a ci którzy marzą         
o lepszym jutrze uciekają do Europy. Dzieci nie płaczą, starsze wychowują młodsze, taka 
jest kolej rzeczy. Mieszkańców Afryki nękają choroby tropikalne, często zakaźne, przy 
czy m słabsze osoby umierają.  Medycyna naturalna często nie jest w stanie uratować życia.  
Przebywanie w niektórych krajach afrykańskich nawet dla podróżnika, jest n iebezpieczne, 
gdzie podczas częstych walk o władzę w trakcie obstr zału, przy zamieszkach ulicznych  
czy też w buszu można stracić życie. Podróże, to adrenalina, chęć poznania innych kultur, 
tradycji, a naszych międzyrzeckich podróżników cechuje ogromny har t ducha, odwaga i 
jest to po prostu ich sposób na życie. Swoimi wrażeniami i doświadczeniami  chcą się dzie-
lić  na spotkaniach z ludźmi lubiącymi poznawać świat. 

                       Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
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JEDNOSTKI OSP MAJĄ NOWE WŁADZE 
OSP ŚWIĘTOSZÓWKA OSP WIESZCZĘTA 
- Prezes: Józef Ryrych,  
- Naczelnik: Paweł Rojczyk,  
- Zastępca naczelnika: Józef Stroka,  
- Skarbnik: Aleksander Szymala,  
- Sekretarz: Andrzej Rojczyk  
- Gospodarz: Sylwester Cebulak,  
- Członek: Karol Sroka  

- Prezes: Henryk Burian  
- Wiceprezes: Grzegorz Cieślar  
- Naczelnik: Piotr Król  
- Zastępca naczelnika: Krzysztof Król  
- Skarbnik: Andrzej Jendruchniewicz  
- Sekretarz: Szy mon Białoń  
- Gospodarz: Mar ian Machalica  
- Kronikarz: Dawid Faruga 

W skład Komisji Rewizyjnej OSP Świętoszówka weszli: 
Janusz Wiencek, Roman Kubaczka, Jarosław Lorańczyk. 
Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego OSP zostali: 
Aleksander Szymala, Józef Ryrych, Paweł Rojczyk, Andrzej 
Rojczyk, Janusz Wiencek, natomiast przedstawicielem do 
Zarządu Gminnego Józef Ryrych.  

W skład Komisji Rewizyjnej OSP Wieszczęta weszli: Arkadiusz 
Faruga, Radosław Król, Dariusz Zamarski.  Delegatami na zjazd 
Oddziału Gminnego OSP zostali: Arkadiusz Faruga, Dawid 
Faruga, Krzysztof Skorupa natomiast przedstawicie lem do 
Zarządu Gminnego Piotr Król 

 

„CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM” 

Już niemal tradycją stało się, że 
uczniowie klas I-III ZSP w Jasienicy, 
aktywnie uczestniczą w akcji "Cała 
Polska Czyta Dzieciom". W tym ro-
ku, nagrodą za udział w konkursach 
literackich i plastycznych, był bilet 
wstępu na "Wieczorne bajdurzenie", 
wypełnione licznymi atrakcjami tj.  
czytanie fragmentów książki Astrid 
Lindgren pt. "Pippi Langstrumpf", 
wykonanie ciekawych zakładek, gra 
memory, odgadywanie tytułów zna-
nych książek, czytanie bajek wy-
świetlanych ze starego rzutnika oraz        
z niecierpliwością oczekiwanym 
"nocnym" poszukiwaniem skarbów 
ukrytych w salach szkolnych. Mimo, 
iż spotkanie zakończyło się późnym 
wieczorem, nikt nie narzekał i wszyscy zgodnie stwierdzili, że koniecznie musimy spotkać się ponownie za rok 
w tak magiczno-bajkowej atmosferze. 

Kolejną inicjatywą w ramach wspomnianej akcji, prócz odkrywania piękna literatury, było zorganizo-
wanie bardzo ciekawych spotkań z ludźmi, którzy wolny czas poświęcają rozwijaniu swoich zainteresowań.     
W murach naszej szkoły mieliśmy okazję gościć artystę "wielu pasji", miłośnika sztuki i przyrody - Krzysztofa 
Czadera, który z wielką radością i chęcią budził w dzieciach fascynację otaczającym światem. Gościliśmy rów-
niez Katarzynę Sadlik- dogoterapeutkę, która wraz ze swym przyjacielem, psem Elmo, przeprowadziła warszta-
ty, ucząc dzieci prawidłowych zachowań w kontakcie z psem. Harcmistrz Joanna Buzderewicz, z wielką pasją    
i zaangażowaniem szerzącą ideę harcerstwa, która w niejednym małym uczniu wzbudziła chęć zostania zuchem.  

Wszystkim gościom, jeszcze raz bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas, a nade wszystko uśmiech 
i radość dzielenia się z innymi swoją wiedzą oraz zainteresowaniami. 

Organizatorzy 

BRĄZOWY MEDAL W JU-JITSU 
Marek Chrapkiewicz z Gminy Jasienica zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów w Ju-

Jitsu.  
W Ośrodku Sportowym Szopienice – MOSIR Katowice 9 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów  
w Ju-Jitsu, będące kwalifikacją do kadry narodowej. Marek Chrapkiewicz, mieszkaniec gminy Jasienica i pod-
opieczny klubu ,,Gwardia” Bielsko- Biała, wystąpił w kategorii do 85 kg w konkurencji fighting, w której star-
towało 14 zawodników. Pierwsze dwa pojedynki wygrał, poddając przeciwnika przed końcem czasu walki.   
W półfinale zmierzył się z mistrzem Świata z 2014 r. z Paryża Mateuszem Duranem. Po zaciętym pojedynku 
musiał uznać wyższość przeciwnika i ostatecznie przegrał z nim na punkty 11:6. W walce o trzecie miejsce    
w niespełna dwie minuty w pełni zdominował swojego przeciwnika, kończąc mistrzostwa z brązowym meda-
lem. Stawka była wysoka, gdyż dojście do finału gwarantowało start w Mistrzostwach Świata, które w tym ro-
ku odbędą się we Wrocławiu.  

www.jasienica.pl 
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GRUPOWY ZAKUP ENERGII I GAZU JAKO MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA 

WYDATKÓW ZA ENERGIĘ. 

Prąd i gaz to towary, których zakup podlega takim samym prawom rynku jak każdy inny produkt. 
Dotychczasowi sprzedawcy prądu i gazu dążą do ich sprzedaży po jak najwyższych cenach wykorzystując 
głównie brak wiedzy klientów oraz obawy, że przy wyborze oferty od innego sprzedawcy klient będzie narażony 
na ukryte koszty lub wręcz odcięty od zasilania. 

Aby zagwarantować bezpieczeństwo związane z wyborem lepszej i tańszej oferty Energia Optimum      
w imieniu swoich klientów przeprowadza cały proces wyboru nowego sprzedawcy i zawierania nowych umów 
zakupu prądu lub gazu. W ten sposób doradzamy klientom, którzy posiadają łącznie 10 000 liczników prądu       
i gazu, w tym Gminom z Powiatów Bielskiego i Cieszyńskiego. 

Doświadczenie kilku ostatnich lat pokazuje, że najlepszą ofertę zakupową można uzyskać kupując prąd 
lub gaz wspólnie, jako Grupa Zakupowa. W ten sposób kupują korporacje, Gminy, m.in. Gmina Jasienica, która 
po przeprowadzeniu przetargu kupuje gaz i prąd ok. 30% taniej niż wcześniej. Oszczędności, jakie każdy może 
uzyskać są różne i zależą od tego jakie ma obecnie ceny, ile zużywa prądu lub gazu i jaką posiada grupę 
taryfową. 

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców i firm z terenu Gminy Jasienica z propozycją zorganizowania 
wspólnego zakupu prądu i gazu. Planujemy, aby umowy były zawarte na 2 lata. 

Organizacja grupy zakupowej będzie przebiegała w 4 krokach: 

Krok 1 

Każdy zainteresowany może przesłać na adres mailowy: grupowyzakup@eopt.pl kopię (skan, zdjęcie) 
faktury za prąd i/lub gaz (jeżeli istnieją jakiekolwiek obawy związane z ujawnieniem danych osobowych, 
można te pozycje zamazać, ważne aby pozostały dane o grupie taryfowej, numerze licznika, okresie 
objętym fakturą i zużyciu). 

TEN KROK NIC NIE KOSZTUJE I NIE RODZI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ 

Krok 2 

Na podstawie przesłanych faktur utworzymy grupę zainteresowanych uczestników, roześlemy zapytania 
ofertowe do największych sprzedawców prądu i gazu, wybierzemy najkorzystniejszą ofertę. 

Krok 3 

Każdemu, kto przysłał fakturę prześlemy informację o uzyskanych cenach i warunkach umowy oraz 
indywidualne wyliczenie oszczędności. 

Krok 4 

Każdy z zainteresowanych przesyła nam informację, że chce skorzystać z oferty i zawrzeć nową umowę 
na zakup prądu i/lub gazu. Dla wszystkich chętnych przygotujemy odpowiednie umowy i prześ lemy do 
podpisu. 

Ten etap jest związany z wniesieniem opłaty dla Energia Optimum za wykonanie wszystkich 
powyższych działań. Opłaty są następujące: 
� dla mieszkańców (gospodarstwa domowe): 20 zł od licznika (30 zł jeżeli  domostwo ma 2 liczniki) za 

energię elektryczną; 40 zł od licznika za gaz 
� dla podmiotów gospodarczych: 2,00 zł netto za każde 1000 kWh zużycia energii za energie 

elektryczną; 4,00 zł netto za każde 1000 kWh zużycia za gaz. 

Zgłoszenia (przesłanie kopii faktury) przyjmujemy do 31 maja 2016 roku. 

Pozdrawiam i zachęcam do uczestnictwa 

Energia Optimum Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 

Leszek Rojczyk 
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KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 
 

Grzegorz Mojeścik 
Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  
 

i  

PRZYJMĘ UCZNIA 
DO NAUKI ZAWODU 

STOLARZ MEBLOWY 
i BUDOWLANY 

w JASIENICY 

 
 

STOLARSTWO 

 Janusz 

Cholewik,  

Jasienica  96 

tel. 601 460 880 

ŻYCIE TO NIE FILM, POWTÓRKI NIE BĘDZIE 

• Nie wypalaj traw! 
Grożą za to kary    
i cofnięcie dopłat 
bezpośrednich. 

• Za wypalanie traw 
można trafić do 
więzienia, nawet 
na 10 lat. 

• Wypalanie traw 
nie ma sensu - jest 
szkodliwe i 

niebezpieczne.  
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HUMOR NA WIOSNĘ 
- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 
- Nie rozumiem. 
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. 

Tak się zasłuchałem, że nie usłyszałem kosiarki... 
*** 

Mąż do żony: 
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem 
podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód... 

Mówi robak do robaka: 
- Patrz synu jaki św iat jest piękny! Tamto żółte to słoneczko, tamto 
zielone - to las, a to co tu migocze - to strumyk. Widzisz jak pięknie 
jest dookoła? 
- No dobrze, tato. Ale skoro dookoła jest tak pięknie, to d laczego 
my siedzimy w gównie? 
- Bo widzisz synu... Bo to jest nasza ojczyzna.  
 
 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
 

dywanów i wykładzin 
tapicerki meblowej  
i samochodowej 
tel. 694 168 920 
www.top-clean.pl 
 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

BOŚNIA I HERCEGOWINA – NEUM AUTOKAREM 
30.07.2016r. – 09.08.2016r. 

 

� Pobyt w Hotelu Stella położonym w centrum miasta, usytuowanym ok. 200 metrów od kamienistej 

plaży. W hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia, restauracja na tarasie zewnętrznym, dostęp do 

Internetu na terenie całego hotelu oraz muzyka na żywo. Pokoje 2 i 3 osobowe z suszarką do włosów, 

ręcznikami, telefonem, TV-SAT. Wszystkie pokoje są klimatyzowane z balkonem i z widokiem w kie-

runku morza. Wyżywienie – posiłki 2 x dziennie (śniadanie i obiadokolacja) w formie bufetu szwedz-

kiego.  

� W trakcie pobytu będą organizowane wycieczki oraz pobyt na innych plażach. 

� Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zorganizowania: rejsu statkiem z „Fish piknikiem” i degusta-

cją rakiji i wina, połączonego z plażowaniem (20,00 Euro od osoby), spływu łodziami z degustacją ra-

kiji i muzyką w miejscowości Opuzen – Bośnia i Hercegowina (25,00 Euro od osoby). 
 

Cena: 1 650,00 zł od osoby, dziecko do 7 lat – 1 120,00 zł, dziecko od 7 lat do 12 lat – 1 340,00 zł. 
Więcej informacji pod nr: 888 953 777 – Janusz, 729 536 636 - Maria 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA ” 
  LATO 2016 
- 24.07-30.07.2016 r. Mazury- Ostrów Piec-
kowski. Pobyt wypoczynkowy. Koszt całkowity 
1100 zł/os. Zapisy do 10 maja 2016 r.  
 

- 22.08-28.08.2016 r. Morze Bałtyckie- Karwia. 
Pobyt wypoczynkowy. Koszt całkowity 980 
zł/os.  
Zapisy do 30 czerwca 2016 r. 

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, upomin-
ki, perfumy, wieńce i palmy pogrzebowe, znicze i wkłady, 

sztuczne kwiaty. 

ZAPROSZENIA, KARTY  

KOMUNIJNE I KONFIRMACYJNE 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

 

Reklama w miesięczniku „Jasienica” 
tylko  0,60 zł   za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 
– 1 zł  - za słowo 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości 

dla firm i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalif ikacje 

oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281   
www.ksiegowosc-eldoro.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  ślubne 
 palmy i wieńce pogrze-

bowe 
Zapraszamy również 
do Salonu Choinek 

Sztucznych  
E.A. WASZEK 

Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  
 Zamówienia tel.:  603 604 333 

Polecamy: 
� Ziemię, Torf, Korę, 

� Nawozy, Odży wki 

� Kwiaty  sztuczne 

� Kompozycje nagrobne 

� Znicze, wkłady   

� Kwiaty  doniczkowe  

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 
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