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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Początek roku to okres wy-
pełniony nie tylko spotka-
niami, ale i intensywnego 
przygotowania do realiza-
cji przyjętych na cały rok 
zadań, w tym poważnych 
inwestycji. 

NOWOROCZNE  
SPOTKANIA 
W środę 10 stycznia w filii 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach odbyło 
się spotkanie opłatkowe miejscowego Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, na które, jak co roku, zosta-
łem zaproszony przez prezesa pana Karola Krywulta 
wraz z zarządem. Była to okazja do podsumowania 
minionego roku, jak również nakreślenia planu pracy 
na najbliższe miesiące. Chciałem bardzo serdecznie 
podziękować za organizację tego spotkania i możli-
wość przeżycia radosnych chwil wraz z seniorami tej 
części naszej gminy. Bardzo dziękuję także wszystkim 
osobom, które zechciały uczestniczyć w tym spotka-
niu, jak również tym, którzy ze strony GOK-u zaanga-
żowali się w przygotowanie spotkania i korzystając    
z okazji raz jeszcze życzę wszystkim seniorom kolej-
nego udanego roku w tak dobrej atmosferze. 

Chciałem także serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy w tym radosnym okresie roku w poszcze-
gólnych sołectwach zorganizowali spotkania świą-
teczne i noworoczne mieszkańców, na których mogli-
śmy podsumować miniony rok w świątecznej atmosfe-
rze. Dziękuję osobom, radom sołeckim, organizacjom 
za wysiłek włożony w ich przygotowanie, za to, że 
możemy wspólnie się spotkać. To dobra okazja, aby 
powiedzieć proste słowa podziękowania za to, co się 
dla siebie wzajemnie i całej społeczności zrobiło. Te-
go typu spotkania stwarzają możliwość do zastano-
wienia się nad tym, co zrobiliśmy, ale też, co możemy 
zrobić w najbliższej przyszłości dla dobra naszych so-
łectw i całej gminy. Bardzo dziękuję za organizację 
takich spotkań, tak w Rudzicy, Bielowicku, Wieszczę-
tach i Łazach. 

KONCERT W MAZAŃCOWICACH 
W niedzielę 14 stycznia mieliśmy okazję wysłu-

chać wspaniałego koncertu w Mazańcowicach, który 
też staje się doroczną tradycją. Dla słuchaczy było to 
wyjątkowe przeżycie, które dało wiele radości. 
Zwłaszcza występ Chóru „Hejnał”, którego poziom ar-
tystyczny od wielu lat utrzymuje się na bardzo wyso-
kim poziomie, a muzyczny kunszt zespołu został wy-
pracowany przez wiele godzin wspólnych prób. Bar-
dzo dziękuję dyrygentowi Krzysztofowi Przemyk oraz  

wszystkim muzykom i wokalistom, których praca i 
poświęcenie sztuce dostarcza nam wszystkim tak wie-
le wrażeń. Dziękuję też proboszczowi rzymskokato-
lickiej parafii w Mazańcowicach ks. Piotrowi Gro-
chowieckiemu za udostępnienie świątyni, abyśmy 
mogli razem cieszyć się z muzyki    i wspólnie rado-
wać w tym świąteczno-noworocznym okresie. 

STATUETKA OD POGOTOWIA 
We wtorek 23 stycznia uczestniczyłem w bardzo 

pięknym wydarzeniu, inauguracji kolejnej już edycji 
Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, 
która odbyła się w Bielskim Centrum Kultury. Na za-
wody przyjechało blisko 50 drużyn z terenu całego 
kraju, ale także liczne załogi z zagranicy, Litwy, Ukra-
iny i Grecji. Ratownicy, uczestniczący w tych zawo-
dach, to ludzie o najwyższych kwalifikacjach i umie-
jętnościach z zakresu udzielania pomocy, podczas Mi-
strzostw mają okazję wymienić swoje doświadczenia, 
a także zmierzyć się w konkurencjach z innymi zało-
gami. Mistrzostwa stanowią tym samym ważne forum 
dla tego środowiska, co daje dużą satysfakcję ich or-
ganizatorom z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. 

Podczas tego spotkania dyrektor bielskiego pogo-
towia pan Wojciech Waligóra przekazał na moje ręce 
pamiątkową statuetkę jako podziękowanie za wkład   
w rozwój sieci pomocy medycznej w naszym regionie. 
Związane to było z uruchomieniem przez Gminę Ja-
sienica punktu stacjonarnego Bielskiego Pogotowia 
Ratunkowego w naszym ośrodku zdrowia, gdzie 
obecnie w dni wolne od pracy oraz w nocy zapewnio-
na jest pomoc lecznicza. Dzięki naszemu wsparciu     
w uruchomienie tego punktu mamy teraz znacznie lep-
sze zabezpieczenie dla mieszkańców pod względem 
opieki medycznej w sytuacjach zdarzeń. Chciałem 
jeszcze raz serdecznie podziękować panu dyrektorowi 
za otwarcie punktu pogotowia w naszej gminie z my-
ślą o mieszkańcach zarówno Jasienicy, jak i Jaworza 
oraz części gminy Czechowice-Dziedzice. 

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW 
W środę 24 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu 

noworocznym środowiska sportowego powiatu biel-
skiego, podczas którego nagrodzono sportowców za 
osiągnięcia i sukcesy w minionym roku. W tym gronie 
z terenu gminy Jasienica znaleźli się młodzi tyczkarze 
z UKS Olimp Mazańcowice, jak również trener i pani 
prezes, państwo Krupińscy, a także badmintoniści       
z KS Set Mazańcowice. W obu tych dyscyplinach za-
wodnicy z powodzeniem występują w krajowych za-
wodach, zarówno Olimp, jak i Set plasują się w czo-
łówce krajowych klubów.  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, skład: 
Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
I za każdym razem, kiedy w ciągu roku docierają 

do nas informacje o sukcesach i medalach zawodni-
ków z mazańcowickich klubów, sprawiają nam wielką 
radość. Dziękuję wszystkim, którzy opiekują się tą 
uzdolnioną młodzieżą i dbają o jej sportowy rozwój, a 
jednocześnie z serca gratuluję zawodnikom osiągnię-
tych wyników. 

DOBRE WYNIKI POLICJI 
W piątek 26 stycznia zostałem zaproszony na co-

roczną naradę w Komendzie Miejskiej Policji w Biel-
sku-Białej. Komendant podsumował działalność Poli-
cji w ciągu minionego roku, przedstawił też statystyki 
wykrywalności różnego rodzaju zdarzeń na terenie 
miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. Pod 
tym względem nasza Komenda plasuje się w czołówce 
krajowych zestawień, zajmując drugie lub trzecie 
miejsce, możemy więc być dumni z tych funkcjonariu-
szy, którzy na różnych płaszczyznach osiągają tak wy-
sokie wyniki. Gratulujemy i życzymy, aby bezpieczeń-
stwo na terenie naszego regionu zawsze było na bardzo 
wysokim poziomie. 
JOSIYNICKI ŚWINIOBICI  

W sobotę 27 stycznia już po raz dziesiąty bawili-
śmy się podczas Josiynickiego Świniobicia, które jak 
co roku cieszyło się dużym powodzeniem. Na tym 
spotkaniu również podziękowaliśmy tym wszystkim, 
którzy w minionym roku pracowali na rzecz naszego 
sołectwa Jasienica, za wkład w jego rozwój na płasz-
czyźnie kultury, sportu, inwestycji, przedsiębiorczości. 
Serdecznie dziękuję uczestnikom tego wydarzenia, jak 
również tym, którzy je przygotowali. 

ODZNACZENIA DLA LUDZI KULTURY 
W środę 31 stycznia spotkali się twórcy i animato-

rzy kultury z terenu gmin naszego powiatu. Jak co ro-
ku jest to okazja do uhonorowania i nagrodzenia za-
służonych osób. Bardzo się cieszymy i serdecznie gra-
tulujemy panu Florianowi Kohutowi, który otrzymał 
brązowy medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. 
Zespół Regionalny „Jasieniczanka” na czele z panią 
Marią Szubert, który od wielu lat nieprzerwanie do-
starcza nam niezapomnianych wrażeń, uświetniając 
swoimi występami wiele wydarzeń, jakie mają miejsce 
w gminie Jasienica. Zespół otrzymał Dyplom Hono-
rowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim członkom 
zespołu. Gratulacje składam także proboszczowi para-
fii ewangelickiej w Międzyrzeczu ks. Andrzejowi 
Dyczkowi, który otrzymał od starosty wyróżnienie za 
wkład pracy, w przywrócenie po pożarze zabytkowej 
świątyni do dawnej świetności. 
PODZIĘKOWANIE DLA PREZESA  
KS DRZEWIARZ 

W czwartek 1 lutego odbyło się walne zgroma-
dzenie KS Drzewiarz Jasienica, na którym mogliśmy 
podziękować panu prezesowi Mirosławowi Łaciokowi 
za jego 11 lat pracy jako najpierw wiceprezesa, a na-
stępnie prezesa. W tym okresie klub osiągał bardzo 
dobre wyniki sportowe. Trzeba zaznaczyć, że drużyna 
juniorska weszła do klasy mistrzowskiej, zaś seniorzy 

do IV ligi i od tamtej pory nieprzerwanie utrzymują się 
wysoko w tabeli. Bardzo serdecznie dziękuję panu Mi-
rosławowi za jego wkład w ten sukces, za rozwój spor-
tu i rekreacji, jak również za wszystkie środki finan-
sowe, które przekazał na funkcjonowanie klubu, za 
wszystkie darowizny z tym związane. Życzymy mu, 
aby kolejny okres w jego życiu przyniósł mu również 
wiele zadowolenia i satysfakcji. 
Zostały wybrane nowe władze w składzie: prezes Da-
mian Zdolski, wiceprezesi Antoni Staniek i Dariusz 
Kołodziej, skarbnik Grzegorz Marsowicz, sekretarz 
Marian Krupiński oraz członkowie Sławomir Moskała 
i Stanisław Bylok. 
Życzę nowym władzom Drzewiarza dobrej współpracy 
i realizacji założonych celów sportowych. 

KONCERT BIG BANDU 
W niedzielę 4 lutego, jak co roku na początku lu-

tego, został zorganizowany koncert noworoczny  Big 
Bandu. Bardzo serdecznie dziękuję panu Stanisławowi 
Urbanowi i wszystkim muzykom, którzy występują w 
tym zespole, od wielu lat uczestniczą w próbach, pod-
nosząc cały czas swoje muzyczne umiejętności, aby 
następnie występować przed publicznością, cieszyć ją 
muzyką, a także rozsławiać naszą gminę, przynosząc 
jej chlubę swoimi artystycznymi zdolnościami. To dla 
nas wielka radość, że możemy słuchać ludzi, którzy 
tak niedawno chodzili jeszcze do przedszkola i tam 
odbywali pierwsze próby, a dzisiaj doszli już do wspa-
niałego muzycznego kunsztu. Życzę wam, aby muzyka 
przynosiła wiele radości, a talent rozwijał się na miarę 
waszych oczekiwań. 
PRZYGOTOWANIA DO WIOSENNYCH  
INWESTYCJI 

Z prac gospodarczych warto odnotować, że reali-
zujemy kolejne pozycje zaplanowanego na ten roku 
budżetu. W miarę możliwości, tam gdzie pogoda to 
umożliwia, kontynuujemy prace, m.in. rozbudowę 
strażnicy OSP Mazańcowice, budowę ośrodka zdrowia 
w Mazańcowicach, budowę skrzydła szkoły w Mię-
dzyrzeczu, czy strażnicy w Grodźcu. 
Zabiegamy również o środki na dofinansowanie roz-
budowy zaplecza dla amfiteatru w Jasienicy. Tam do 
tej pory nie ma żadnej szatni, miejsca dla zespołów, 
przygotowujących się do występów na scenie. Mamy 
szansę na otrzymanie dofinansowania z projektu Lo-
kalnej Grupy Rybackiej. 

Jesteśmy w trakcie przygotowań do realizacji zadań 
z zakresu remontów dróg, remontów cząstkowych, jak 
również oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jasie-
nica. Z tymi zadaniami chcielibyśmy ruszyć zaraz na 
początku wiosny, jak tylko aura będzie sprzyjać. 
Trwają prace projektowe budowy strażnicy OSP Jasie-
nica, boksów dla części bojowej oraz garaży. Jedno-
cześnie powstanie część z dużą salą sesyjną, salą ślu-
bów, odpowiednim zapleczem, także ogólnodostęp-
nym dziennikiem podawczym Urzędu Gminy. Całość 
będzie dostosowana do poruszania się osób niepełno-
sprawnych, na miarę obecnych czasów. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Projekt ma być gotowy do czerwca, z dwóch kon-

cepcji na sesji Rady Gminy Jasienica do dalszych prac 
została wybrana jedna. 

Trwają również prace przygotowawcze do budowy 
placów zabaw w poszczególnych sołectwach. Uzgad-
niamy i prowadzimy negocjacje, aby zakupić odpo-
wiednie na ten cel parcele w różnych miejscach naszej 
gminy. Zamierzamy doprowadzić do tego, aby jesienią 
wszystkie zaplanowane place zabaw były gotowe          
i aby w każdym sołectwie było przynajmniej jedno ta-
kie miejsce. 
PANELE FOTOWOLTAICZNE W CAŁEJ GMINIE 

Jesteśmy już po przetargu, który wyłonił firmy, 
które będą zakładać panele fotowoltaiczne na terenie 
naszej gminy. Realizujemy ostatnie formalności, zwią-
zane z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkow-
skim na realizację tego, wartego 3 mln zł, projektu. W 
jego ramach 13 naszych gminnych placówek zostanie 
wyposażonych w panele, które pozwolą znacznie 
ograniczyć zużycie energii elektrycznej i wykorzysta-
nie konwencjonalnego ogrzewania: na budynku Urzę-
du Gminy, budynkach szkoły, ośrodka zdrowia, Ze-
społu Obsługi Szkół oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy, Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola           
w Świętoszówce, szkoły i ośrodka zdrowia w Grodźcu, 

szkoły i ośrodka zdrowia w Rudzicy, szkół w Między-
rzeczu i Mazańcowicach. Łącznie w tych obiektach 
będzie zamontowanych 608 paneli, dających moc 182 
kW. Ten sam projekt przewiduje wykonanie 116 
wniosków mieszkańców, wyłonionych w drodze loso-
wania. Obecnie jesteśmy w trakcie następnego postę-
powania na wyłonienie kolejnych prywatnych posesji, 
na których zostaną zamontowane panele fotowoltaicz-
ne. 

OTWARCIE OŚRODKA DLA UZALEŻNIONYCH 
KOBIET 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się 
w prace Fundacji Pomocy Kobietom, gdzie prezesem 
jest pani Barbara Raj, i przyczynili się do otwarcia 
Ośrodka Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy   
z Kalkuty w Międzyrzeczu Górnym. 

NOWY WÓZ OSP IŁOWNICA 
Cieszy nas fakt, że na podział bojowy OSP Iłowni-

ca został przekazany lekki samochód. Przypomnę, że   
z budżetu Gminy Jasienica przekazaliśmy połowę po-
trzebnych środków na zakup auta, tj. 15 tys. zł. 

Notował: 
M. Łukaszuk 

Cierpi istot wiele 
Serce bardzo krwawi  
Gdy to przyjaciele”  

ZAPROSZENIE 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej  

„RAZEM DLA DZIECI” 

Akcja odbędzie się 8.04.2019 (niedziela) o godz.14
00

  przy  GOK w Rudzicy. Jej nad-

rzędnym celem jest pomoc  i wsparcie  niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, zamiesz-

kujących trzy miejscowości naszej gminy: Iłownicę, Landek  i Rudzicę. 
W ramach akcji planujemy szereg atrakcji, zarówno dla dzieci, jak  i dorosłych. Będzie 

to wydarzenie  o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym. Planuje się również prze-

prowadzenie zbiórki publicznej. 

Warto wspomóc tę akcję, gdyż pokazujemy wtedy naszą postawą, że nie jesteśmy obo-

jętni na cudze problemy. 

CEL JEST SZCZYTNY,  

GDYŻ MOŻEMY CHOĆ TROCHĘ ZMIENIĆ CZYJEŚ ŻYCIE. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Jasienica. 

ZAPRASZAMY!!! 

ORGANIZATORZY: LUDZIE DOBREJ WOLI Szczegóły w następnym numerze i  na plakatach 
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26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
       Pięknego, niedzielnego popołudnia, 14 stycznia 
2018 r. w ZSP w Jasienicy, w hali sportowej odbył się  
26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Wydarzenie to rozpoczęło się uroczystym powitaniem 
i przedstawieniem programu przez prowadzących te-
goroczne wydarzenie: Olę Jaworską i Szymona Kuź-
nika.  
      Następnie Wójt Gminy Jasienica pan Janusz Pie-
rzyna serdecznie podziękował wszystkim za przybycie 
i oficjalnie otworzył nasz 16. już koncert.  
Po uroczystym rozpoczęciu na scenie mogliśmy  zoba-
czyć laureatów konkursu piosenki obcojęzycznej, któ-
rzy przedstawili  utwory  w języku angielskim. 

Następnie na scenę weszły przedszkolaki, które zo-
stały przygotowane przez panią Martę Kamińską. 
Najmłodsi artyści zachwyciły zebranych swoim wy-
stępem, który na pewno zapadł wszystkim w pamięć.  
Kolejnym punktem programu były koncerty kolęd       
i utworów,  granych przez zespół instrumentalny oraz 
Big Band pod batutą pana Stanisława Urbana. 
O godzinie 16.00 została udostępniona ścianka wspi-
naczkowa, do której kolejka ciągnęła się bardzo dale-
ko. Po występach zespołów wysłuchaliśmy ciekawej 
prelekcji pt. ,,Wpływ stresu na zdrowie”, prowadzonej 
przez Joasię Frycz. Dowiedzieliśmy się dużo na temat 
stresu, jego powodów oraz sposobów radzenia sobie z 
nim. Następnie mieliśmy krótką przerwę, podczas  któ-
rej odbyła się sprzedaż darów od sponsorów. Prowa-
dzona była ona przez pana Piotra Klibra oraz pana 
Grzegorza  Suchego. Pod koniec licytacji do kupienia 
został wystawiony piękny, gigantyczny (prawie 3-
metrowy) miś przygotowany przez uczniów i rodziców 
klasy 4b. Nad wszystkim czuwała pani Sabina Kliber.  
W czasie sprzedaży na scenie ustawiali się nasi goście 
z Cieszyna, czyli zespół Silesian Tyrol Band. Wszyscy 
byli zachwyceni ich występem. Po chwili na scenie po-
jawił się zespół ,,Muzyczny Odjazd” z MDK w Wa-
pienicy, przygotowany przez panią Ewę Rabaszowską. 
Wykonawcy przenieśli nas w cudowny, świąteczny 
czas  poprzez  piękne kolędy. Następnie swoje wystę-
py przedstawili laureaci konkursu kolęd i pastorałek. 
Wszystko nadzorował pan S. Urban. Po cudownych 
kolędach i po krótkim przywróceniu świątecznego na-
stroju, naszą scenę podbiła klasa 6b i ich piosenka pt. 
,,Zeus - jesteśmy dziećmi”. Aby wszystko wyszło jak 
należy, klasę przygotowała pani M. Suchy.  
Na zakończenie na scenie pojawili się uczniowie i ab-
solwenci naszego gimnazjum, wykonując znane nam 
wszystkim przeboje oraz piękny pokaz gimnastyczny, 
zaprezentowany  przez Wiktorię Pykę. 
       

W czasie całej imprezy można było kupić przepyszne 
ciasta, przekazane przez rodziców naszych uczniów i 
sponsorów, oraz napoje, a także cegiełkę      z niespo-
dzianką. Podczas naszego koncertu można było wrzu-
cić do skarbonek pieniądze, które zbierały wolonta-
riuszki działające w Szkolnym Kole PCK: Julita Sto-
kłosa, Joanna Frycz, Monika Mołdawa, Natalia Strzą-
dała. Gościliśmy również przedstawicieli bielskiego 
sztabu WOŚP – Grupę Ratownictwa PCK z Bielska-
Białej, pod który nasza szkoła podlegała. Mogliśmy 
obserwować pokazy udzielania pierwszej pomocy pre-
zentowane przez uczniów klasy 3 (SP) oraz druhów 
OSP Świętoszówka w ramach programu „Ratujemy     
i Uczymy Ratować”. Jednostka OSP Świętoszówka 
przyjechała do nas z kuchnią polową, z której wyda-
wano pyszną grochówkę.  
       Na zakończenie podsumowania dokonała pani dy-
rektor i serdecznie podziękowała wszystkim za tak 
liczne przybycie i przekazywanie pieniędzy na szczyt-
ny cel, jakim w tym roku była  pomoc noworodkom. 
Podczas tegorocznego finału zebraliśmy niebagatelną 
kwotę 15 564,90 zł. Łącznie we wszystkich latach 
przekazaliśmy WOŚP  kwotę 112 880,67 zł! 

Redaktorzy gazetki szkolnej ,,Szkolne Echo”  

Dominika Kliber, Sara Kominek 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 

 i uczniowie ZSP  w Jasienicy  

serdecznie dziękują wszystkim osobom,  

które wsparły naszą akcję i pomogły w organizacji 

 XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

JESTEŚCIE WSPANIALI!   DZIĘKUJEMY! 
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BIG BAND WYSTĄPIŁ PRZED JASIENICKĄ PUBLICZNOŚCIĄ 
 

Po raz 18. jasienicki Big Band pod dyrekcją Sta-
nisława Urbana podczas Koncertu Karnawałowego 
zaprezentował się publiczności z bogatym repertu-
arem.  

Podczas ponad półtoragodzinnego koncertu na sali 
widowiskowej „Drzewiarza”  artyści zaprezentowali 
pełną paletę swojego muzycznego repertuaru. – Jak 
co roku sprawili nam państwo prawdziwą muzyczną 
ucztę. Dziękuję za to, że potraficie dzielić się z nami 
swoim artystycznym talentem – mówił wójt Janusz 
Pierzyna.  

Zespół od 18 lat działa przy szkole w Jasienicy 
pod batutą Stanisława Urbana, przez ten okres zy-
skując prawdziwe rzesze fanów. W swoim repertu-
arze gra utwory nawiązujące do kultury muzycznej 
Ameryki Północnej i Europy, nie brakuje rodzimych 
utworów. Podczas koncertu nie zabrakło takich 
utworów, jak „Let it snow”, „Mercy, Mercy”, „Rock 
Around the Clock, „Wonderfull World”, „Strangers 
in the night”, „Sway”, „Biały śnieg”, „Zimny drań”, 
„All of Me”, „Niedziela będzie dla nas”, „Dziwny 
jest ten świat”, „Hava Nagila”. Wraz z Big Bandem 
przed publicznością wystąpiło kilku wokalistów, 
m.in. na skrzypcach zagrał Robert Gajny, młody 
utalentowany mieszkaniec gminy. Szczególnym 
aplauzem nagrodzono wokalistów oraz artystów, 
grających solówki na instrumentach. Kilkukrotnie 
podczas koncertu zespół otrzymał owacje na stojąco.  

Wójt podziękował Big Bandowi za 18 lat pracy, 
szczególnie gratulował występów w ostatnim roku. 
Koncerty zespołu towarzyszyły m.in. spotkaniu       
z przedsiębiorcami i podczas finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Wójt pogratulował rów-
nież Stanisławowi Urbanowi, założycielowi i kie-
rownikowi zespołu, który potrafił zgromadzić wokół 
siebie grupę utalentowanej młodzieży.  

www.jasienica.pl 
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JOSIYNICKI ŚWINIOBICI PO RAZ DZIESIĄTY 
Skoro trwa karnawał, to w Jasienicy wójt 

Janusz Pierzyna, sołtys Bronisław Szalbot     
i Rada Sołecka organizują „Josiynicki Świ-
niobici”. W tym roku zabawa odbyła się po 
raz dziesiąty.  
Gdy przed dziesięcioma laty po raz pierwszy zor-
ganizowaliśmy Josiynicki Świniobici, chcieliśmy 
z tańcem, muzyką i dobrym jedzeniem rozpocząć 
kolejny rok. Aniśmy się nie spostrzegli, jak to już 
dziesięć lat się spotykamy, aby razem bawić się, 
świętować, a także wykorzystać ten czas do roz-
mów z sąsiadami – mówił wójt Janusz Pierzyna, 
witając gości. I żeby wszyscy mogli się poznać, 
przedstawiał uczestników zabawy, księży, rad-
nych, delegację z zaprzyjaźnionej Jasienicy Dol-
nej, przedsiębiorców i rzemieślników jasienic-
kich, organizacje społeczne.  

– A że jeszcze trwa okres świąteczny, to życzę 
wam, aby ten nowonarodzony Jezusek zawsze był 
w naszych sercach. Przyjmijcie życzenia na cały 
rok, nie się wam darzy – mówił wójt. Zabawę 
rozpoczął Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, 
który zaprezentował tradycje Śląska Cieszyńskie-
go, związane z okresem karnawału. Do tańca 

przez całą noc przygrywał zespól „Preludium”.  
Nieodłączną częścią Josiynickiego Świniobi-

cia co roku jest kulinarna uczta. Potrawy przygo-
towywały panie z Koła Gospodyń Wiejskich       
w Jasienicy pod kierunkiem Bogdana Biernota      
z Mazańcowic, który od trzech dekad na co dzień 
jest szefem kuchni, a zwyczaje – i przede 
wszystkim potrawy – związane z tradycyjnym 
świniobiciem zna od dzieciństwa.  

Jak co roku przypomina, że zgodnie z tradycją 
przy świniobiciu nic się nie mogło zmarnować, 
wszystko musiało być świeże i smaczne. Mistrz 
masarski, zapraszany przez gospodarza do przy-
gotowania mięsa z „babucia”, jak pieszczotliwie 
do dzisiaj nazywa się świniaka na Śląsku Cie-
szyńskim, najpierw przez kilka godzin sprawiał 
tuszę, przygotowując mięso. Rano, przed przy-
stąpieniem do wyrobu wędlin, gospodarz zapra-
szał go na śniadanie, złożone ze szpyrki z wątro-
bą, przygotowane na ciepło. Bogdan Biernot wy-
jaśnia, że to danie można było szybko przygoto-
wać, jeszcze w trakcie masarskiej pracy, bo posi-
lenie się świeżym mięsem dodawało sił.  

Podczas Josiynickiego Świniobicia szpyrki też 
jako pierwsze ciepłe danie trafiły na stoły bie-
siadników. Następnie podano kotlety schabowe, 
smażony karczek i mielone sznycle wraz z za-
smażaną kapustą ze skwarkami i puree ziemnia-
czanym, potem także krupniok i żurek śląski. Za-
bawa trwała do rana.  

  Szpyrki  
Należy pokroić wieprzowe podgardle w dość cienkie pla-
stry, na gorącej patelni wytapiać je i doprowadzić do 
miękkości. Następnie dodaje się plastry wątroby i wszyst-
ko jeszcze przez kilka, kilkanaście minut razem podsma-
ża. Tradycyjnie dodawało się do potrawy jedynie sól i pieprz i prosto z patelni, na ciepło, zjadało z chlebem.  

www.jasienica.pl 



6   luty 2018 

str 9 

Z   G Ó R K I … 
To takie piękne 

Piszę na gorąco, na świeżo, bo jeszcze nie zdąży-
łem wytrzeźwieć po spotkaniu noworocznym zorgani-
zowanym pięknie przez sołtysa, KGW i filię GOK-u , 
by podzielić się kilkoma spostrzeżeniami. Oczywiście 
– pijany byłem wrażeniami, a nie tym wstrętnym al-
koholem, który wprawdzie ratuje budżet państwa (po-
dobnie jak zgubne wyroby tytoniowe), ale sprowadza 
na nieszczęśników pijących i ich nieszczęśliwe rodzi-
ny, wielkie i zbędne tragedie… 

To takie piękne, że ludzie się jeszcze chcą spoty-
kać twarzą w twarz, stolik w stolik. W czasach, gdy 
złudne wirtualne światy zastępują ten prawdziwy i re-
alny. To piękne, że możemy się widzieć w ten raz      
w roku, i czasem (to trochę smutne) jest to jedyny raz 
w roku, gdy możemy wymienić kilka słów, a czasem 
tylko spojrzenie, bo na resztę nie ma już czasu.  

To piękne, gdy Pan Sołtys Czesław staje dosłownie 
na łysiejącej głowie, by każdemu dogodzić, a zakata-
rzony Pan Wójt się poświęca i przyjeżdża, i mówi       
z sensem by jednoczyć, by scalać, by nasze małe oj-
czyzny nie brały przykładów z elit, które - jeśliby tyl-
ko mogły - to skoczyłyby sobie do piastowskich i 
chrześcijańskich gardeł, by wykazać swą wyższość 
nad mającymi czelność myśleć inaczej… 

Może by i udało się zamienić więcej pojedyn-
czych słów, zdań, czy nawet myśli, ale skutecznie te-
mu przeszkadzała orkiestra, która grała tak głośno, że 
bębenki w uszach nie wytrzymywały, że trzeba było 
krzyczeć na całe gardło, a i tak na daremno… Swoją 
drogą, to zdumiewający jest ten brak umiaru w nagła-
śnianiu imprez. Czyżby muzykanci gigantycznym na-
tężeniem decybeli próbowali zagłuszyć swoje niedo-
skonałości warsztatowe? Oczywiście – o czym śpie-
wali, to jedyny Bóg może wiedzieć, bo słowa piosenek 
nie docierały, więc po cóż wokalistki nadaremno się 
siliły? Ja wiem, że chodziło o to, by się bawić, podry-
giwać, zapomnieć siermiężną często codzienność, ale 

czy nie można ciszej, taktow-
niej, z szacunkiem dla odbior-
ców? I pomyśleć, że jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu nie było 
nagłośnień, imitacji grania na 
żywo, a ludzie też się bawili, 
cieszyli ze swej obecności, i 
byli pewnie szczęśliwsi, a już 
na pewno zdrowsze mieli 
uszy!!! 

Byłem pełen uznania dla pracowitości i zaradno-
ści pań z KGW, na czele z Przewodniczącą, która – 
oprócz jadła wszelakiego – serce niosła na dłoni, by 
nim się z uczestnikami spotkania tak wspaniałomyśl-
nie i altruistycznie dzielić. Ileż to godzin te Dzielne 
Kobiety musiały poświęcić, by było tak szczodrze, tak 
dobrze, tak syto… Ale tu wtrącić muszę swoje złośli-
we trzy grosze… Żal mi tych Pań, bo wolałbym je wi-
dzieć w bezpośredniej bliskości, a nie krzątające się 
jako te pracowite mrówki na zapleczu… Po co  tyle 
jadła smakowitego, po co tyle ciast tuczących? Na 
szczęście skończyły się te czasy, gdy przymieraliśmy 
głodem i święta, wesela były jedynymi, a rzadkimi 
okazjami, by nażreć się do syta… Dlatego mam rewo-
lucyjną (choć mam świadomość, że od razu skazaną 
na porażkę) propozycję: na każde tego typu spotkanie 
przygotować dla uczestników po jednym …słonym 
paluszku, kawie i herbacie tak, abyśmy się mogli sycić 
wyłącznie własną obecnością, bliskością, rozmowami, 
wspomnieniami, planami… Na pewno ulży to Paniom 
z KGW-u i naszym…otłuszczonym serduszkom i wą-
trobom… 

I to by było tyle na dzisiaj… Powoli trzeźwieję, 
choć jeszcze nic nie jem, bo wciąż pełny brzuszek, a ja 
schudnąć muszę!!! 

Juliusz Wątroba 

 
 

NIECH TEJ MOWY NIE RUSZAJÓM! 
Witóm piyknie! 
 

Tych łuczonych, szkolonych,  kierzy  fórt cosi 
wymyslajóm mómy coroz wiyncyj i to dobrze. Czyn-
sto chcóm pokozać,  że nie na darmo chlyb na tych 
wysokich szkołach nie jedli. Jo ich rozumiym i ło-
grómnie szanujmy. Dyć łod takigo wysztudyrowanego 
mogymy dowiecieć sie kupe móndrych rzeczy. Ale 
sóm też tacy, co to nic móndrego wymyślić nie potre-
fióm, a chcóm też sie przekozać i wstyrkujóm sie do 
naszej piyknej mowy, kieróm to gwaróm nazywamy. 
Chcóm jóm, jak powiadajóm, łujednolicić. A jo ani nie 
łuczóny, ani nie sztudyrowany, pytóm sie, jak?  

Czy jo, jak pijym kawe z gorczka, a mój kamrat   
z Górnego Ślónska pije kawe ze szolki, to teraz jo 
móm pić ze szolki, a łón z gorczka? Jo móm rod fa-

szyrki, a mój kamrat  łod 
Rybnika karbinadle, mie 
szmakujóm łodgrzote ziym-
nioki z kiszkóm, a mojimu 
kamratowi kartofle. Łón sie 
łoglóndo za jakómsikej lip-
stóm, dyć mo swoji roki, jo 
zaś za jakóm galankóm. Łón 
bydzie se zolecił, a jo z mojóm galankóm bydym ga-
lanić. Jego dziołcha do se łuszyć szumnóm kiecke, a 
moja zaś szaty. I trzeja jeszcze zaznaczyć, że kożdo 
wieś mo inszóm pieśń.  

Inakszo je mowa kole Katowic, inszo 
w Pszczynie, Rybniku, a jeszcze inszo na  
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NIECH TEJ MOWY NIE RUSZAJÓM! 
Łopolszczyźnie. Tak samo je łu nas na tej Ziymi Cieszyńskij, dyć inaczyj sie godo w Strumiyniu, inaczyj kole 
Cieszyna, a jeszcze inaczyj we Wiśle czy Istebnej. Toż sie pytóm, jak to łujednolicić?  

Mie się zdo, że  te piyknóm naszym mowe, zwyczaje, śpiyw i tańce, kiere łurodziły sie na starych dziedzi-
nach, w starych chałpach, a nie na łuniwesytetach, na salónach i na zamkach trzeja zostawić w spokoju. Tóż py-
tóm Was, dbejmy na toe nasze dziedzictwo kulturowe, kiere tak piyknie nazywomy,  niech bydzie pod wielkóm 
łochrónóm. Niech na Górnym Ślónsku łónaczóm i klachajóm, na Cieszyńskij Ziymi niech ludzie se fulajóm        
i drzystajóm, kaj indzij niech gwarzóm i łopowiadajóm. Niech kożdy región dbo na tyn swój łogródek z błysz-
czóncymi diamyntami swoji tradycji, bo w tej różnorodności, a nie w jednolitości je piynkno. Bydźmy dumni     
z przynależności do naszego regiónu, z tej mowy, z tych piyknych downych strojów, kiere łoblekali nasi przod-
kowie, z tych starych tańców, pieśniczek i downych zwyczajów, bo to i bogactwo, nasze bogactwo, kierymu na 
miano nasza Łojczyzna. Nie ruszejmy tego, co piykne, co wónio i zachwyco ludzi, kierzy przyjyżdżajóm do na-
szego kraju na roztomajte imprezy folklorystyczne i zowiszczom nóm tej naszej kultury.  

J. N. Josiyniczanin  

„JASIENICZANKA” – NA PRZEŁOMIE 2017/2018 ROKU. 

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku to szczególnie radosny czas przeżywa-
ny zarówno w kościele, jak i w gronie rodzin-
nym. Jest to również czas słuchania  i śpie-
wania naszych pięknych, polskich kolęd.  
Dlatego też Zespół Regionalny „Jasieniczan-
ka” właśnie w tym czasie śpiewa przede 
wszystkim kolędy. I tak: 
- 10. XII 2017r. – w Jasienicy w sali na 

Drzewiarzu -  na  IV Josiynickiej Wiliji, 
- 25. XII 2017r. – w I Święto Bożego Naro-

dzenia w czasie nabożeństwa w Kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy, 

- 6. I 2018r. – w Święto Trzech Króli  – w 
czasie mszy w Kościele Św. Jerzego w Ja-
sienicy, 

- 7. I 2018r. – w Kozach na XVIII Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek – „Spotkania z Koledą” 
2018 im. Piotra Jakóbca, gdzie wśród chó-
rów, zespołów wokalnych i orkiestr dętych 
byliśmy w tym dniu jedynym zespołem re-
gionalnym, który zagrał i zaśpiewał dość 
oryginalne i mało znane kolędy. Otrzymane 
brawa świadczyły o tym, że bardzo się 
wszystkim spodobały i zostały ciepło przy-
jęte przez słuchaczy. 

Treści niektórych śpiewanych przez nas kolęd 
są wzruszające. Jest taka jedna kolęda, śpie-
wana przez nasz Zespół, przy słuchaniu której 
prawie wszystkim łzy cisną się same do oczu. 
Bo czyż nie jest tak, że siadając do stołu wigi-

lijnego prawie każdy z nas ma przed oczyma kogoś, kogo nie-
stety przy tym stole już zabrakło i już nigdy przy tym stole z 
nami nie zasiądzie. Ta kolęda to taka szczególna modlitwa do 
Pana, aby przyszedł do nas i wypełnił tę pustkę.  

Wśród tych kolęd jest też taka, która jest śpiewana na znaną 
wszystkim góralską nutę, czyli: „Świyci gwiazda świyci na be-
skidzkim niebie”... 

27. I 2018r. – jak co roku Zespół wystąpił  na tradycyjnym  
X  już „Josiynickim Świniobiciu”. 

Mamy nadzieję, że tak,  jak i w ubiegłych latach Zespół 
wnosił trochę humoru i radości swoimi skeczami, pieśniami      
i tańcami, tak i w tym roku będziemy chcieli umilać i bawić 
mieszkańców naszej Gminy i nie tylko. 

Jest taki cytat J.W. Goethe: 
"Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,  
Tam dobre serca mają.  
Źli ludzie – wierzaj mi –  
Ci nigdy nie śpiewają." 

W tym rozpoczętym Nowym 2018 Roku życzymy Wam zdro-
wia, radości i chęci słuchania nas przez kolejne miesiące. 

W imieniu Zespołu - Paulina Podstawna 
 

PODZIĘKOWANIE OD POGOTOWIA 
Podziękowanie od Bielskiego Pogotowia Ratunkowego otrzymał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podczas uroczy-
stości otwarcia XIII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, jakie odbywają się w powiecie 
bielskim.  
Ozdobną statuetkę wójt otrzymał z rąk dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Wojciecha Waligóry w podziękowaniu za 
pomoc i wsparcie. W ub.roku w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy został uruchomiony punkt wyjazdowy dla nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. W przychodni została wydzielona część dla ekipy pogotowia, adaptowano też pomieszczenia z osobnym wejściem. 
Całość kosztowała ok. 200 tys. zł, które pochodziły z budżetu Gminy Jasienica.  

Podziękowanie dyrektor Wojciech Waligóra wręczył we wtorek 23 stycznia podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowych 
Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.       www.jasienica.pl 
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NAGRODY DLA LUDZI KULTURY 

Florian Kohut, znany malarz z Rudzicy w gminie Jasienica, otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego brązowy medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.  

Z kolei Dyplom Honorowy Ministerstwo 
przyznało Zespołowi Regionalnemu „Jasie-
niczanka”. Wyróżnienia w środę 31 stycznia 
wręczył nagrodzonym I wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz podczas dorocznego Spotkania 
z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu 
Bielskiego.  

Laudację Floriana Kohuta wygłosił za-
przyjaźniony z nim Bogdan Kocurek, dyrek-
tor Książnicy Beskidzkiej. Przypomniał, że 
obrazy ze strachem polnym, szczególnie ulu-
bionym motywem malarstwa rudziczanina, są 
rozpoznawalne w galeriach na całym świecie. 
Artysta aktywnie działa na rzecz lokalnej 
społeczności oraz promocji gminy Jasienica. 
Od kilku lat organizuje w swojej rodzinnej Rudzicy „Święto Stracha Polnego”.  

Osoby zasłużone dla kultury docenił również starosta bielski Andrzej Płonka, który wraz z Janem Borow-
skim, przewodniczącym Rady Powiatu Bielskiego, rudziczaninem, a także dyrygentem nagradzanego na całym 
świecie Chóru ATH, wręczył nagrody. Za ochronę dziedzictwa kulturowego został wyróżniony ks. Andrzej Dy-
czek, proboszcz parafii ewangelickiej w Międzyrzeczu Górnym, który w 2016 r. po poważnym pożarze zakrystii 
zabytkowego kościoła doprowadził do jego renowacji.  

Warto dodać, że wyróżniony został także Krzysztof Czader z Jaworza, wraz z małżonką. Prowadzą oni go-
spodarstwo rolne, kolekcjonują też zabytki historii, świadczące o tradycji kulturowej regionu. Krzysztof Czader 
jest rzeźbiarzem i animatorem kultury, pracuje z dziećmi i młodzieżą w międzyrzeckiej filii jasienickiego GOK 
„Chata Międzyrzecze”.  

W imieniu wójta Janusza Pierzyny gratulacje nagrodzonym złożył wicewójt Krzysztof Wieczerzak. Uroczy-
stościom towarzyszył występ dziecięcego zespołu „Zabrzeg” z pobliskiego Zabrzega w gminie Czechowice-
Dziedzice.  

www.jasienica.pl 

SPORTOWE NAGRODY 
 

Gmina Jasienica i wójt Janusz Pierzyna 
zostali oficjalnym partnerem Beskidzkiej Ra-
dy Olimpijskiej w Bielsku-Białej, zaś wyróż-
nienia za osiągnięcia sportowe otrzymali od 
starosty bielskiego Andrzeja Płonki lekko-
atleci i badmintoniści z Mazańcowic.  

Certyfikat partnerstwa dla wójta Janusz 
Pierzyny i Gminy Jasienica nosi numer 3. – 
W naszej gminie przywiązujemy dużą wagę 
do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 
Budujemy kompleksy sportowe, boiska, roz-
budowujemy również przyszkolne sale gim-
nastyczne, aby stworzyć odpowiednie warun-
ki dla aktywności fizycznej, właśnie przede 
wszystkim młodego pokolenia. Także finan-
sowo wspieramy kluby sportowe, aby mogły 
szkolić każdego młodego mieszkańca naszej 
gminy, który się do nich zgłosi – mówi wójt 
Janusz Pierzyna.  

Wyróżnienia dla sportowców i certyfikat 
dla wójta zostały wręczone podczas dorocz-
nego spotkania środowiska sportowego po-
wiatu bielskiego, jakie starosta organizuje od 
20 lat w styczniu. Na spotkaniach sportowcy, 
działacze i samorządowcy z gmin Ziemi Biel-
skiej podsumowują poprzedni rok, jest to  

 

także okazja do doceniania i nagrodzenia najlepszych zawodni-
ków, ich trenerów i działaczy klubowych za wyniki osiągnięcia, 
otrzymują oni wtedy wyróżnienia starosty.  

W tym roku wyróżnienia dla sportowców trafiły do kadry 
skoku o tyczce z Mazańcowic z UKS Olimp Jakuba Gawłow-
skiego, Agaty Puchałki oraz Adriana Kupczaka. Jakub zdobył II 
miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce 
oraz VI na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,  
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SPORTOWE NAGRODY 
Agata III miejsce na Młodzieżowych Mistrzo-

stwach Polski w Suwałkach, z kolei Adrian I miejsce 
na Mistrzostwach Polski Młodzików w Białej Podla-
skiej. Ich trenerem prowadzącym jest Piotr Krupiński.  

Podobnymi nagrodami starosta uhonorował bad-
mintonistów z KS Set Mazańcowice. Julia Piwowar 
została wyróżniona m.in. za wicemistrzostwo Polski 
Młodzików Młodszych w Głubczycach, I miejsca w 
grze mieszanej na Ogólnopolskich Turniejach Młodzi-
ków Młodszych w Mazańcowicach i Żyrakowie, w 
tym ostatnim zwyciężyła również w grze pojedynczej 
podobnie jak na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików 
Młodszych w Częstochowie, w grze pojedynczej na 
Ogólnopolskim Turnieju Młodzików Młodszych w 
Poczesnej. Zwyciężyła też w grze mieszanej w Imieli-
nie na Victor Polish Youth International, w Zielonce 

na Międzynarodowym Turnieju Mazovia Junior Cup, 
w Suchedniowie na Grand Prix Gold Polski (tu zajęła 
też I miejsce w grze pojedynczej), oraz ponownie w 
Mazańcowicach na Ogólnopolskim Turnieju Młodzi-
ków Młodszych. Z kolei Michał Szczypka jest m.in. 
brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodzików 
Młodszych, czterokrotnym zwycięzcą w grze miesza-
nej Ogólnopolskich Turniejów Młodzików Młodszych 
i Młodzików, a także w tej samej kategorii na Victor 
Polish Youth International w Imielinie, Międzynaro-
dowym Turnieju Mazovia Junior Cup w Zielonce oraz 
na Grand Prix Gold Polski w Suchedniowie, zdobył 
również z drużyną I miejsce na Mistrzostwach Polski 
Województw Drużyn Mieszanych w Głubczycach. Ich 
trenerem prowadzącym jest Bartosz Pietryja.  

www.jasienica.pl 
 

KONCERTY ŚWIĄTECZNYCH LAUREATÓW 
W niedzielne popołudnie w sali widowisko-

wej GOK w Rudzicy odbył się koncert laure-
atów dwóch konkursów, XV Przeglądu Jasełek 
i Obrzędów Kolędniczych oraz Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek.  

Wójt Janusz Pierzyna, pod którego patronatem 
odbywają się konkursy, wyjaśnia, że przegląd od 
lat cieszy się ogromnym powodzeniem wśród 
uczestników. W tym roku wystąpiło ponad 700 
wykonawców z powiatu bielskiego, cieszyńskie-
go, a nawet z Katowic. – Każdy z nas, słuchając 
tych aranżacji, jest pod wrażeniem i gratulujemy 
takiej młodzieży. Wielki szacunek należy się za-
równo uczestnikom, jak i opiekunom, którzy tak 
wspaniale przygotowali swoich muzycznych wy-
chowanków. Obrzędy kolędnicze są nieodłącz-
nym elementem naszej polskiej tradycji. Widząc 
wasze zaangażowanie i przygotowanie, jestem 
spokojny, że to przetrwa dla następnych pokoleń 
– mówił wójt Janusz Pierzyna.  

Koncert laureatów był podsumowaniem dwóch 
konkursów. W czwartek 18 stycznia odbył się XV 
Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych, na 
którym pojawiło się ponad 300 wykonawców z te-
renu gminy Jasienica, z Jaworza i Bielska-Białej. 
W kategorii przedszkola i klasy I-III pierwsze 
miejsce zdobyły przedszkolaki z Świętoszówki. 
Tydzień wcześniej został przeprowadzony XV 
Konkurs Kolęd i Pastorałek, w którym zwyciężyły 
Antonina Kraszewska z Cieszyna, Aleksandra 
Bielewicz z Bielska-Białej oraz Zespół „Fairy Ta-
le” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.  

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, statuetki oraz dyplomy, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury   
w Jasienicy. Oba konkursy zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy pod patronatem Wójta Gminy 
Jasienica Janusza Pierzyny. 

www.jasienica.pl 

PODZIĘKOWANIE 

Sołtys wraz z mieszkańcami Wieszcząt składa serdeczne podziękowanie  

RSP Zwycięstwo w Jasienicy na czele z prezesem Panem Jerzym Czudkiem  

za ofiarowane ryby na spotkanie noworoczne mieszkańców. 
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OŚRODEK DLA KOBIET W MIĘDZYRZECZU 
W Międzyrzeczu Górnym otwarto Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty.  
Jak informuje portal „diecezja.bielsko.pl” to jeden z nielicznych zamkniętych ośrodków w Polsce dla kobiet, 
przeznaczony przede wszystkim dla pacjentek z chorobą alkoholową. Barbara Roj, prezes Fundacji Pomocy Ko-
bietom i współzałożycielka Ośrodka, wyjaśnia, że placówka nie ma charakteru wyznaniowego i każdy bez 
względu na wiarę może podjąć tu terapię.  
Podstawowy program dla kobiet uzależnionych trwa 4 tygodnie, ale dla podopiecznych przygotowano również 
motywujący program dla kobiet uzależnionych, dla kobiet współuzależnionych, warsztaty weekendowe, pro-
gram dla rodzin, czy jednodniowe warsztaty oraz program przeciwdziałający stygmatyzacji kobiet uzależnio-
nych. Docelowo w ośrodku będzie miejsce dla 18 podopiecznych.  

www.jasienica.pl 

RYWALIZOWALI W SKOKU O TYCZCE 
W dwóch kategoriach wiekowych w lekkiej atletyce rywalizowali tyczkarze w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mazańcowicach.  
W sobotę 13 stycznia na hali lekkoatletycznej w mazańcowickiej szkole odbyły się Halowe Mistrzostwa Ślą-

ska Dzieci (rocznik 2004 i młodsi) oraz Mityng młodzików, juniorów i seniorów. Na sportową rywalizację przy-
było 35 zawodników z Ustronia i UKS Olimp w Mazańcowi-
cach.  
Przy dużym dopingu rodziców i sympatyków po zaciętej walce 
najmłodsi tyczkarze zdobyli medalowe miejsca:  
• 1.Kacper Pączek UKS Olimp i Wiktoria Roman MKS 

Ustroń,  
• 2.Kamil Łuka UKS Olimp i Zuzanna Musioł MKS Ustroń, 
• 3.Kacper Cieśla UKS Olimp i Agnieszka Kapka UKS Olimp.  
Po dzieciach do walki o minima na Halowe Mistrzostwa Polski 
przystąpili starsi tyczkarze. Najlepsze wyniki uzyskali:  

1. Adrian Kupczak 4m20 UKS OLIMP  
2. Jakub Gawłowski 4m 20 UKS OLIMP  
3. Maciej Krzempek 4m UKS OLIMP  
1. Agata Puchałka 3m50 UKS OLIMP  
2. Kinga Górny 3m10 MKS USTROŃ  
3. Maja Chomot 3m MKS USTROŃ  

Osiągnięte wyniki dobrze rokują przed zbliżającymi się Ha-
lowymi Mistrzostwami Polski, które w tym roku odbędą się w 
Toruniu na początku lutego. 

 www.jasienica.pl 
 

IX REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH  

KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH DANKOWICE 2018 

W dniu 28 stycznia 2018 r. w Sali OSP Dankowi-
ce (Gmina Wilamowice, powiat bielski, woj. śląskie) - 
odbył się IX Regionalny Przegląd Zespołów Kolędni-
czych Kół Gospodyń Wiejskich, zorganizowany z ini-
cjatywy Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, z ogromną 

pomocą KGW Dankowice, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wilamowicach, przy ogromnej 
życzliwości i wsparciu władz Miasta i Gminy Wila-
mowice.  
Patronat Honorowy nad Przeglądem pełnił Burmistrz 
Wilamowic Marian Trela oraz Starosta Bielski Andrzej 
Płonka, zaś patronat medialny: kwartalnik Moja Wieś, 
portal internetowy MojeKGW.pl, Radio Bielsko, Gazeta 

Beskidzka, Gazeta Lokalna Wilamowice i Okolice oraz 

Mój Powiat. 

W przeglądzie uczestniczyło 19 zespołów kolędni-
czych z woj. śląskiego i części Małopolski, tj. KGW: 
Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś, 
Wilamowice, Zasole Bielańskie, Bielowicko, Biery, 
Bąków, Strumień, Bobrek, Chełmek, Grojec, Poręba 
Wielka, Witkowice, Podolsze, Frydrychowice, Bień-
kówka, Stryszawa Górna.  Zespoły reprezentowały     
2 województwa, 5 powiatów i 10 gmin.  
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IX REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH  
Przegląd Zespołów Kolędniczych rozpoczęli: Da-

nuta Kożusznik, Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-
Białej wraz z Waldemarem Pieczarą, Przewodniczą-
cym Rady RZRKiOR w Bielsku Białej. Konferansje-
rem była Pani Magdalena Więzik. 

Powitano przybyłych gości m.in.: Senatora RP 
Andrzeja Kamińskiego, Poseł RP Małgorzatę Pępek, 
Wicestarostę Bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, 
Burmistrza Wilamowic Mariana Trelę, Wiceburmi-
strza Stanisława Gawlika, Radnych, Sołtysów, Władze 
Rejonowego Związku, w tym Gertrudę Proksa – 
członkinię Krajowej Rady KGW, działaczki Kół Go-
spodyń Wiejskich, członków i kierowników muzycz-
nych zespołów i wszystkich przybyłych widzów. 

Podczas imprezy ponad 400 wykonawców zapre-
zentowało przepiękne kolędy i pastorałki oraz scenki 
jasełkowe, a opracowanie muzyczne, aranżacja i wy-
konanie poszczególnych utworów dostarczyły zebra-
nym wielu wzruszeń. Zespoły zachwycały regional-
nymi strojami ludowymi, entuzjazmem i autentyczno-
ścią. Całej imprezie towarzyszyła miła, jeszcze świą-

teczna atmosfera. Na zakończenie każdy zespół otrzy-
mał pamiątkowy dyplom, regionalny upominek     i go-
rące podziękowania za udział w Przeglądzie. 
     Nadrzędnym celem Przeglądu Zespołów Kolędni-
czych było pokazanie, zachowanie oraz ochrona trady-
cji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezen-
towanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów, a 
także innego dorobku kulturowego kół gospodyń wiej-
skich oraz promocja obszarów wiejskich i ich bogac-
twa kulturowego dla zwiększenia atrak-cyjności tury-
stycznej regionu, tudzież integracja społeczności wiej-
skiej połączona z promocją zwy-czajów świątecznych. 

Przeglądowi towarzyszyła wystawa rękodzieła 
KGW i miejscowych twórców ludowych. Wszyscy 
uczestnicy zostali też poczęstowani wspaniałymi sma-
kołykami przygotowanymi przez niezastąpione panie z 
KGW. 

Opracowanie: Danuta Kożusznik 
RZRKiOR Bielsko-Biała 

 

WIECZORNICA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W IŁOWNICY 
 W środowy wieczór 10 stycznia 2018 
roku kolejny już raz w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym odbyło się niecodzienne spo-
tkanie. W trakcie imprezy zbierano fundusze 
na działalność Samorządu Szkolnego oraz 
wsparcie inicjatywy „Pola Nadziei”. 
 Spotkaniu towarzyszyły prezentacje do-
robku artystycznego grupy koła  muzycznego 
i regionalnego Szwarne Dziecka oraz Jasełka 
w wykonaniu uczniów klasy siódmej i szó-
stej.  Przedsięwzięcie miało też  integrować 
środowisko lokalne, rodziców, uczniów i pra-
cowników szkoły. Wśród zaproszonych gości 
pojawili się przedstawiciele władz terytorial-
nych, przedstawiciele organizacji społecznych 
kół gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele 
straży pożarnych, księża emeryci: Jan Gustyn 
i Rudolf Wojnar. 

Wpierw na scenie uczniowie klasy siód-
mej i szóstej zaprezentowali przedstawienie 
jasełkowe pt. „Bóg zszedł na ziemię”. Na-
przemiennie obserwowaliśmy zmagania anio-
łów i diabłów. Pierwsi martwili się, jak za-
bezpieczyć godne narodzenie Syna Bożego    
i jak uratować ludzi.  Drudzy łamali sobie 
głowy, wymyślając najrozmaitsze, chytre 
sztuczki i knowania, aby udaremnić narodze-
nie Jezusa. Pojawiają się m. in. postacie: Ma-
ryi, nowonarodzonego Jezuska, Archanioła 
Gabriela i Michała, pasterzy oraz mędrców ze 
wschodu, a także przeciwników – diabłów 
Rokity, Lucyfera wraz z pomocnikami           
i  ochroniarzami. Całość została świetnie  

 

 
aktorsko dopracowana, doprawiona do smaku piękną muzyką 
i wyszukanymi strojami. Jasełka bawiły wszystkich swym dow-
cipem i pełnymi humoru scenkami.  

W świąteczny nastrój wszystkich zgromadzonych na sali 
wprowadziły kolędy śpiewane i grane przez członków zespołów 
(regionalnego i muzycznego) pod kierunkiem p. Marii Szubert. 
Dzieciaki złożyły wszystkim zebranym życzenia świąteczne,    
a nasze dusze podleczyły cudownym śpiewem kolęd i pastora-
łek. 

Podczas spotkania był czas na wspólną integrację przy ka-
wie, herbacie i domowym ciastku. Można też było zakupić do-
mowe specjały, przygotowane przez pracowników szkoły 
i rodziców.  

Frekwencja zaskoczyła wszystkich. Wypełniona po brzegi 
sala radowała serca organizatorów. Zebrana kwota była również 
rekordowa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów spo-
tkamy się w podobnym gronie na szkolnych jasełkach. 

 
Nauczyciel ZSP w Iłownicy A. Tolasz 
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ŚWIĄTECZNIE I KOLĘDOWO 

Wspólne przedświąteczne 
spotkania członków Koła 
MZC w Grodźcu to chyba 
jedne z najbardziej wycze-

kiwanych i najmilszych spotkań.  
Tegoroczna „wigilijka” miała miejsce 16 grudnia w 

Barze pod Beczką, gdzie przy odświętnie nakrytych 
stołach tłumnie zasiedli zarówno członkowie Koła, jak  
i zaproszeni goście. Nie zabrało przedstawicieli Zarzą-
du Głównego MZC w Cieszynie, p. prezes Marty Ka-
wulok, której towarzyszył mąż i I zastępcy prezesa  
Bronisława Brudnego. Spotkanie zaszczycił Wójt 
Gminy Jasienica p. Janusz Pierzyna oraz sołtys wsi Ja-
dwiga Greń. 

Prezes naszego Koła  Irena Skrzyżala złożyła 
wszystkim świąteczne życzenia. Radosnych i spokoj-
nych świat życzyli także zaproszeni goście, zaś Wójt 
jak co roku obdarował nas świątecznym podarunkiem 
w postaci wyśmienitej nalewki. 

Panie Irena Skrzyżala, Gertruda Obracaj i Maria 
Bachłaj oraz Pan Bogusław Moczała przygotowali 
program artystyczny, a były to kolędy, odtwarzane z 
płyt CD, które w lot podchwycili uczestnicy spotkania.       

O każdej z kolęd przytoczono ciekawe historie jej 
powstania, zaś panie wybrały wiersze naszych rodzi-
mych poetów: Juliusza Wątroby i Renaty Moczały, 
które osobiście odczytały. Było bardzo nastrojowo i 
kolędowo. Szczególnym echem wybrzmiała „Kolęda 
dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera.  

Była też niespodzianka. Przygotowano gustowne 
kopertki, a w nich teksty najróżniejszych życzeń i 
świątecznych sentencji, które poddano losowaniu. 
Każdy z obecnych miał możliwość odczytania wylo-
sowanego tekstu, chętnych nie brakowało. 

 Żadne wigilijne spotkanie nie może obejść się bez 
poczęstunku, więc i u nas nie zabrakło pysznego śle-
dzika, barszczyku z krokietem, a także symbolicznej 

lampki wina. A wszystko przygotowane i  podane 
przez Gospodynię p. Kingę Małecką.  

W radosnym świątecznym nastroju spędziliśmy 
wspólnie parę niezapomnianych chwil, na koniec ży-
cząc sobie nawzajem, by w przyszłym roku nikogo z 
nas nie zabrakło przy naszym macierzowym, wigilij-
nym stole. 

Tekst: Renata Moczała

 

STYCZEŃ W BIBLIOTECE 

W nowym roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy kontynuujemy znane już Państwu cykle im-
prez bibliotecznych. 

„ZWYCZAJE I TRADYCJE 
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO” 

10 stycznia br. odbyło się spotkanie z cyklu „Ni ma te-
go świata i już go nie bydzie”. Naszym gościem był pan 
Leszek Richter z Zaolzia. Pan Leszek z zawodu jest na-
uczycielem fizyki, ale zajmuje się również poznawa-
niem i badaniem zwyczajów i tradycji Śląska Cieszyń-
skiego. Jest prezesem sekcji kulturalnej, kierownikiem 
Izby Regionalnej, szefem Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego w Jabłonkowie, a także organizatorem 
corocznego „Święta Gorolskigo” w tej miejscowości.  

W czasie spotkania w naszej bibliotece Pan Richter 
przedstawił zwyczaje związane z okresem adwentu. Jak 
podkreślił, adwent dawniej był to czas wyciszenia, mo-
dlitwy i postu. Mieszkańcy tych terenów w adwencie ubierali się w ciemne stroje, a by zapewnić sobie obfite 
plony nie wolno było ruszać ziemi, zaś w czwartki był zakaz szycia, przędzenia i sztubaczek. 
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STYCZEŃ W BIBLIOTECE 
W dzień świętego Andrzeja Apostoła, tuż przed 

adwentem miały miejsce głównie wróżby o charakte-
rze matrymonialnym. Dotyczyły one głównie dziew-
cząt. Następnie nasz gość omówił zwyczaje związane z 
kolejnymi świętymi, których wspomina się w tym cza-
sie. W świętą Barbarę domy odwiedzały kobiety ubra-
ne w białe szaty i rozdawały ciasteczka. Około Barba-
ry odbywały się też zabijaczki. W świętego Mikołaja 
dzieci oczekiwały na podarunki, a Mikołajowi towa-
rzyszył diabeł i anioł. Zwrócił również uwagę na pie-
czywo obrzędowe, tzn. mikołaje wypiekane z ciasta 
drożdżowego. Święta Łucja to patronka dziewic i 
ociemniałych, w tym dniu młodzież mogła się bawić. 
Wtedy też ludzie gęsimi skrzydłami wymiatali śmieci 
z kątów, a także odbywało się wróżenie z łupin cebuli i 
soli, nie należało też wynosić niczego z domu. Od Łu-
cji rozpoczynała się też obserwacja pogody. Przysło-
wie związane ze świętym Tomaszem to „w świętego 
Toma, siedź w doma”, nie można było wtedy kłuso-
wać, ani polować, a chłopcy roznosili połaźniczki, za 
co otrzymywali pieniądze. 23 grudnia, w tzw. szczodry 
dzień częstowano się warzonką, a najemni pracownicy 
otrzymywali tzw. „wilijówkę”, zaś panny udawały się 
do lasu po drzewko iglaste, które potem ozdabiano ko-
lorowymi wstążkami. Pan Richter, któremu bardzo 
dziękujemy za przybycie do Jasienicy, w bardzo cie-
kawy sposób przybliżył nam obrzędy adwentowe i 
przytaczał wiele przysłów związanych z tym okresem, 
zaś uczestnicy spotkania często podkreślali, że niektó-
re zwyczaje w naszej gminie są żywe i kultywowane 
do dnia dzisiejszego. 

„DLACZEGO WARTO CZYTAĆ? – NA TROPIE 
MIKOŁAJKA” 

16 stycznia gośćmi GBP w Jasienicy byli ucznio-
wie klas od 4 do 6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Grodźcu. Młodzież uczestnicząca w lekcji bibliotecz-
nej szukała odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto 
czytać? Wśród licznych, mądrych i oczywistych 
stwierdzeń najbardziej spodobały nam się te: „warto 
czytać, bo książki są prestiżowe”, „książki są odpo-
wiednie na nudę i mają fajny klimat”, „z książką moż-
na dobrze spędzić czas i zapomnieć o smutkach i pro-
blemach”. Po tej „burzy mózgów” w zakamarkach 
czytelni młodzież musiała zlokalizować zaginionych 
bohaterów serii książek pt. „Mikołajek” oraz rozwią-
zując krzyżówkę, przypomnieć sobie niektóre fakty     
z przygód bohatera książek i jego przyjaciół. Na ko-

niec nasi detektywi zajęli się poszukiwaniami zaginio-
nych w bibliotece części opowiadań z tomiku „Mikoła-
jek ma kłopoty”. Lekcja zakończyła się bardzo twór-
czo. Odnalezione fragmenty należało przeczytać, stwo-
rzyć do nich ilustracje oraz wymyślić zakończenie. 
Wśród młodzieży zapewne nie braknie kreatywnych 
następców autorów przygód Mikołajka... 

„PRZEZ INDIE… KERALA I GOA, 
POLA HERBACIANE I RAJSKIE PLAŻE” 

To temat spotkania z cyklu „Podróże z GBP”, które 
w wypełnionej po brzegi czytelni biblioteki w Ja-
sienicy odbyło się w środę 24 stycznia br. Swoimi 
wrażeniami z podróży po Indiach podzieliła się z nami 
podróżniczka Jolanta Babiarczyk. Pani Jolanta i pięć 
jej koleżanek na przełomie listopada i grudnia spędziły 
kilka tygodni na południu Indii, kraju pachnącego 
przyprawami i kadzidełkami. Panie przemieszczały się 
różnymi środkami transportu: samolotem, pociągami, 
taksówkami, autobusami i tuptupami. Zobaczyły życie 
mieszkańców miast i wsi, były nad morzem i w gó-
rach, pływały stateczkami. Ludność, dzieląca się na 
kasty w większości żyje bardzo biednie, ale mimo te-
go, zarówno dzieci, jak i dorośli są bardzo pogodni      
i życzliwie nastawieni do turystów. Panie z humorem 
wspominały wizyty w domu masażysty, miały okazję 
obserwować sztuki walki i obejrzały przedstawienie 
teatralne. Miały również okazję wziąć udział  w trek-

kingach po polach herbacianych i Parku Narodowym. 
Dużym przeżyciem była też przejażdżka na słoniach. 
Podróżniczki zwiedzały również miejsca kultu religij-
nego, w tym świątynię Minakszi w Maduraju o po-
wierzchni 6 hektarów z 999 kolumnami, w której 
można było się zgubić. Sporo miejsca p. Jola poświę-
ciła kuchni indyjskiej, stwierdzając, że jedzenie jest 
tam tanie i bardzo dobre, obojętnie, czy podane w re-
stauracji, czy na ulicznym stoisku. Panie brały również 
udział w szkole gotowania. W Indiach je się prawą rę-
ką, gdyż według hinduskich wierzeń lewa jest nie-
czysta. Oprócz ciekawych zdjęć i opowiadań  o tym 
egzotycznym kraju spotkanie urozmaiciła degustacja 
indyjskiej herbaty oraz ciasteczek według indyjskiego 
przepisu. 

Wszystkim słuchaczom serdecznie dziękujemy za 
tak liczne przybycie i zapraszamy do korzystania z na-
szej oferty spotkań autorskich, edukacyjnych i warsz-
tatowych.                                          

 Anna Kurpik 
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MYŚLIWI Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ W RUDZICY 

Stały się już wieloletnią tradycją regularne 
spotkania myśliwych z młodzieżą szkolną. 
Zwykle jesienią młodzież odwiedza domek 
myśliwski w Iłownicy. Jest to najczęściej mło-
dzież ze szkół podstawowych w Iłownicy i Ru-
dzicy. Natomiast w okresie ferii zimowych my-
śliwi odwiedzają szkoły naszej gminy. Tak też 
było 29 stycznia. Szkoła podstawowa w Rudzi-
cy gościła myśliwych w osobach prezesa Koła 
Łowieckiego Ślepowron w Rudzicy Andrzeja 
Szimke oraz myśliwego KŁ „Bielsko” w Biel-
sku-Białej Wojciecha Kuczyńskiego wraz z ze-
społem sygnalistów myśliwskich Koła Ło-
wieckiego „Ślepowron” w osobach: Grażyny 
Gaszek, Sławomira Pietrzyka i Stanisława Raj-
by. 

Spotkanie na sali gimnastycznej z dużą gru-
pą dzieci prowadził prezes Andrzej Szimke. 
Wojciech Kuczyński prezentował plansze z wi-
zerunkami zwierząt  zamieszkujących nasze re-
jony, przedstawiał ich zachowania i potrzeby, 
co w kontekście postępującej industrializacji 
stało się doskonałym powodem do dyskusji z 
młodzieżą na temat wymagań środowiskowych 

dla przetrwania omawianych gatunków.  Prelekcja    
i dyskusje były przerywane muzyką myśliwską gra-
ną na rogach myśliwskich w wykonaniu zespołu. 
Przybliżono także młodzieży genezę muzyki my-
śliwskiej i omówiono wykonywane sygnały. 

Wszystkie organizowane spotkania z młodzieżą 
przez myśliwych we współpracy z dyrekcjami szkół 
naszej gminy mają na celu edukację przyrodniczo-
ekologiczną młodzieży i zrozumienie roli gospodar-
ki łowieckiej w zmieniającym się środowisku.  

Z myśliwskim pozdrowieniem 
Darz Bór   Stanisław Rajba 

 

RÓŻNE OBLICZA STRESU 
„Różne oblicza stresu - czyli od motywacji 

do depresji” – pod takim hasłem szkolne koło 
PCK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasie-
nicy realizuje w tym roku projekt prozdrowotny w 
ramach Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Ży-
cia. To już piaty raz i po raz trzeci z kolei uczen-
nica klas gimnazjalnych będzie reprezentować re-
jon bielski PCK w wyżej wymienionej olimpia-
dzie na szczeblu wojewódzkim w Katowicach. 
Temat wydał nam się niezwykle ważny i aktual-
ny. Słowo stres pojawia się bardzo często w roż-
nych sytuacjach. Stres towarzyszył człowiekowi 
od momentu jego pojawienia się.  Pozwalał prze-
trwać, unikać niebezpieczeństw, bronić się lub  
uciekać. Dziś rozwój cywilizacji, szybkie tempo 
życia, rywalizacja sprawiają, że stres jest wszech-
obecny i dotyczy nie tylko dorosłych. Postanowi-
liśmy sprawdzić, jaką rolę w życiu młodych ludzi 
odgrywa stres, dlatego przeprowadziliśmy ankietę 
wśród uczniów klas gimnazjalnych pod hasłem 
„Stres w moim życiu”. Z ankiety wynika, że 
uczniowie odczuwający stres codzienne stanowią 
33%, kilka razy w tygodniu stres odczuwa 32%, 
tylko 19% uczniów odczuwa stres bardzo rzadko. 
Najsilniejszy stres jest związany z problemami 
szkolnymi – 38%, na drugim miejscu są kłótnie    
i nieporozumienia z innym osobami – 32%. Stres 
uczniowie odczuwają poprzez przyspieszoną ak-
cję serca – 34% oraz ból i napięcie w żołądku – 

25%. Stres utrudnia koncentrację u 32% bada-
nych,  powoduje rozdrażnienie –17%, zaburzenia 
snu występują u 13%. W szkole najsilniejszy stres 
wywołują odpytywanie i niezapowiedziane kart-
kówki – 34% oraz złe oceny – 22%. Konflikty      
i awantury to sytuacje, które wywołują najsilniej-
szy stres w domu, dotyczy to 64% badanych, na 
drugim miejscu są choroby – 21%. Uczniowie    
w różny sposób odreagowują stres. 26 % bada-
nych zamyka się w sobie, 18% reaguje agresją      
i również tyle szuka rozwiązania problemu, 15% 
reaguje płaczem. Jak radzą sobie uczniowie ze 
stresem? Najczęściej słuchają muzyki – 29%, inni 
grają w gry lub oglądają filmy, inni odreagowują 
stres aktywnością fizyczną lub rozmową z kimś 
bliskim, 9% nie radzi sobie ze stresem.  

Podsumowując: duża grupa uczniów odczuwa 
stres codziennie lub kilka razy tygodniu, najczę-
ściej jest on związany ze szkołą lub relacjami       
z innymi, niektórzy uczniowie nie radzą sobie ze 
stresem. Rolą dorosłych jest pomóc tym młodym 
ludziom, wspierać ich, wskazywać sposoby ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach, być przy 
nich, kiedy potrzebują pomocy. Nadmierny stres 
jest bowiem przyczyną wielu chorób somatycz-
nych   i psychicznych.  

Opracowanie:  Joanna Frycz 
Konsultacja: mgr  Barbara Mierzejewska 
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WOŚP W MAZAŃCOWICACH 
Siedmiu młodych ludzi wcieliło się w role wolontariuszy podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy na terenie Mazańcowic i Międzyrzecza. Zebrano 11 789,40 złotych. 
Podczas finału na obiektach sportowych ZSP w Mazańcowicach odbył się IV Orkiestrowy Turniej Piłki Siat-

kowej, o puchar Dyrektora Szkoły, w którym wzięło udział 6 drużyn. 
Wszystkim mieszkańcom Mazańcowic i Międzyrzecza DZIĘKUJEMY!!! 

Katarzyna Piszczek 

 

„BOGATYM NIE JEST TEN, KTO POSIADA, LECZ TEN, KTO DAJE” 
 

      Koło  Łowieckie   „Ślepowron”  Rudzica  składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomagali nam 
w organizacji „Balu Myśliwskiego”, który odbył się 13.01.2018.  
Tworzyliśmy razem wspaniałą atmosferę wspólnej zabawy, która ma na celu przybliżyć naszą proekologiczną 
działalność, ukierunkowaną  na ochronę gatunków zagrożonych, a równocześnie redukcję gatunków inwazyj-
nych oraz gatunków, które wskutek zmiany struktury upraw zwiększyły nadmiernie swoją populację stwarzając 
tym samym zagrożenie dla upraw rolnych, kolizji i wypadków drogowych. Prowadzimy również działalność 
dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą szkolną, poruszając tematykę racjonalnej ochrony przyrody oraz zagrożenia 
dla zwierząt mało odpornych na antropopresję. Dokonujemy zakupu budek lęgowych dla ptaków, które rozwies-
zane są przez młodzież  szkolną.    
SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJEMY SPONSOROM: 
1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo”  

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

Haręża 
5. Firma Auto-Van –Mirosław Łaciok 
6. Firma An-Dar – Anna i Dariusz Kawik 
7. Firma Aligator            

8. Firma Pol-Szlif – Rudolf Budny 
9. Beskidzka Tłocznia Soków – Grodziec 
10. Alicja i Marian Sypta 
11. Zespół Wokalno-Muzyczny „Preludium”            

Stanisław Kubaczka 
Dziękujemy właścicielom gruntów za wyrozumiałość  
i tolerancję dla zwierzyny dziko żyjącej, która wyrzą-
dza szkody w uprawach rolnych. 

      Pamiętajmy, że to nie zwierzyna weszła na nasze pole, lecz my ludzie zabieramy ciągle to, co  

      należało do zwierząt. 
                           „Darz Bór”           A.Szimke 

Koło Gospodyń Wiejskich 
zaprasza wszystkich członków na spotkanie z okazji 

DNIA KOBIET. 
Spotkanie odbędzie się w sali GOK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy  

w dniu 3 marca /sobota/ 2018 r. o godz. 15.00 
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SOŁECKA BIESIADA NOWOROCZNA W WIESZCZĘTACH 
Występ Zespołu Regionalnego „Bierowianie” rozpoczął w mi-

nioną sobotę Noworoczną Biesiadę w Wieszczętach.  
Obecni mogli powrócić do klimatu Świąt Bożego Narodzenia 

dzięki kolędom i pastorałkom, zaprezentowanym przez Zespół 
„Bierowianie”. Mieli też chwilę na refleksję, do której skłaniała te-
matyka „Króla, który napełnia miłością", jasełkowego przedstawie-
nia dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach. 
Część biesiadną poprowadziła Kapela „Brynioki”. Liczni goście, 
dobra muzyka i pyszne jedzenie to ważne składniki dobrej zaba-
wy, a tej w Wieszczętach na Sołeckiej Biesiadzie nie brakowało.  

Wójt Janusz Pierzyna podkreślił, jak ważną rolę dla integracji 
społeczności lokalnych pełnią podobne spotkania. – Największą 

wartością jest to, że chcecie się spotykać, a czego dowodem jest 

wasza liczna obecność. Sołectwo żyje waszą siłą, pracą, mądro-

ścią i zaangażowaniem – mówił wójt, który podziękował wszystkim 
mieszkańcom za ich wkład w rozwój miejscowości. Złożył też ży-
czenia noworoczne.  

Na zaproszenie organizatorów spotkania, tj. sołtysa Wiesz-
cząt Jana Jenknera, Rady Sołeckiej, KGW i OSP, przybyło kilka-
dziesiąt gości. Wśród zaproszonych byli też księża, radny Henryk 
Frycz oraz dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Wieszczętach Ilona Walach. Przybyli też licznie strażacy z OSP 
Wieszczęta z prezesem Henrykiem Burianem na czele. 

 www.jasienica.pl

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
W ŁAZACH 

12 grudnia 2017 radny sołectwa Łazy Karol 
Bierski, sołtys Tadeusz Kocurek, członkinie KGW        
i druhowie OSP zorganizowali spotkanie opłatkowe 

dla mieszkańców sołectwa Łazy.  
Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Ja-

nusz Pierzyna, przewodniczący Rady Powiatu Biel-

skiego Jan Borowski, dyrektor szkoły w Święto-
szówce Ewa Anzorge-Janeczko, księża naszej para-
fii proboszcz Janusz Płatek, wikary Dariusz Kocan, 

ksiądz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiesz-
czętach Piotr Janik. 

Spotkanie to uświetnił występ zespołu ,,Echo 

Bielowicka".  
Bardzo dziękujemy radnemu Karolowi Bier-

skiemu za kolejne, już 8. takie spotkanie.  
                                               M. Szostok 

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
W RUDZICY 

20 stycznia, na Spotkaniu Noworocznym spo-
tkali się mieszkańcy naszego sołectwa:  lokalni sa-
morządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele orga-
nizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołec-
twa, nasi sponsorzy i darczyńcy oraz przedsiębiorcy 
i pracownicy różnych instytucji. Spotkanie zszczy-
cili swoją obecnością: wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna z małżonką, przewodniczący Rady Powia-
tu Bielskiego Jan Borowski z małżonką.  

Pokaz tańca nowoczesnego zespołu „LEMON",  
życzenia Wójta oraz sołtysa, dobra muzyka zespołu 
„Angels”, smaczne potrawy i wspaniała atmosfera 
towarzyszyły wszystkim zebranym. 

Organizatorami spotkania byli: Gminny Ośro-
dek Kultury w Jasienicy filia Rudzica,  Sołtys i Ra-
da Sołecka Rudzicy oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich. 

(red.)  

SPOTKANIE Z KOLĘDĄ 2018 
Magiczna i świąteczna atmosfera wypełniła kościół św. 

Marii Magdaleny w Mazańcowicach w niedzielny wieczór 
14 stycznia.  

Zgromadzeni widzowie w trakcie ponad półtoragodzin-
nego koncertu w ramach XVIII Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek „Spotkania z Kolędą” wysłuchali najpiękniejsze pieśni 
bożonarodzeniowe.  

Obok zespołów z Gminy Jasienica, Chóru Mieszanego 
„Hejnał Mazańcowice”, Regionalnych Zespołów „Dudoski” 
i „Blach Kapela”, wystąpił również Żywiecki Chór Akord 
oraz Luterański Chór Graduale z Bielska-Białej. Publicz-
ność nagrodziła gromkimi brawami wszystkich wykonaw-
ców i dyrygentów. Zgromadzona przed kościołem publicz-
ność obejrzała również pokaz sztucznych ogni.  

Festiwal Kolęd i Pastorałek odbył się pod honorowym 
patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki oraz Wójta 
Gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

Organizatorami imprezy byli: Polski Związek Chórów i 
Orkiestr oddział w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w 
Bielsku-Białej, Urząd Gminy Jasienica, Gminny Ośrodek 
Kultury   w Jasienicy, Parafia pw. św. Marii Magdaleny w 
Mazańcowicach.  

www.jasienica.pl 

 

KONCERT CHÓRU 
W niedzielę  14.01. w kościele pw. Naro-

dzenia Jana Chrzciciela w Rudzicy gościł chór 
Akademii Techniczno-Humanistycznej z Biel-
ska-Białej pod kierownictwem Jana Borowskie-
go.  

O godzinie 15 nasi parafianie licznie się 
zgromadzili, aby odnowić w sobie radość Boże-
go Narodzenia. Między kolejnymi wykonaniami 
chóru wiersze recytował nasz poeta Juliusz Wą-
troba, a na organach grał Paweł Seligman.  
Wierszem Spotkajmy się Juliusz Wątroba roz-
począł recytację swoich wierszy. W ten sposób 
wprowadzając wszystkich uczestników w prze-
żywanie widowiska słowno-muzycznego. 

Widowisko trwało od godziny 15 do 1630. 
W czasie tego wybrzmiały nasze parafialne or-
gany, za którymi zasiadł Paweł Seligman –
organista, pianista i aranżer. 
Koncert, jak zawsze, był prawdziwą ucztą du-
chową i niezwykłym przeżyciem.  
Dziękujemy!!! 

na podstawie: parafiarudzica.org.pl  
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WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ 
 

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym 
przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Święto-
szówce 09.01. odwiedziły pensjonariuszki z Domu Po-
mocy Społecznej w Pogórzu. 
Dzieci zaprezentowały tam program artystyczny pt. 
„Jasełka”. Piosenki, tańce i wierszyki wywołały uśmie-
chy na twarzach Pań. Po części artystycznej przyszedł 
czas na rozmowę z pensjonariuszkami oraz słodki po-
częstunek. Dzieci wręczyły Paniom własnoręcznie zro-
bione pierniczki oraz upominek. Przedszkolaki wniosły 
dziecięcą radość, beztroskę i uśmiech w mury Domu 
Pomocy Społecznej. Spotkanie było wzruszające dla 
obu stron. Na koniec dzieci obiecały, że będą pamiętać o mieszkankach Domu Pomocy Społecznej i na pewno 
ich odwiedzą z kolejnym przedstawieniem.  

                                                                Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

W CZASIE WOLNYM OD SŁUŻBY ZATRZYMAŁ SKLEPOWEGO ZŁODZIEJA 
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej st.asp. Robert Gajda udowodnił, że policjantem 

jest się 24 godziny na dobę. W czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który dokonywał kradzieży 
sklepowych. 

Do kradzieży doszło w czwartek rano (8.  lutego przyp. red.)  w jednym ze sklepów na terenie Jasienicy. Po-
licjant w czasie wolnym od służby, robiąc zakupy zauważył rabusia, który kradł artykuły spożywcze i kosmetyki 
ze sklepowych półek. Zatrzymał złodzieja na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Odzyskał też skra-
dzione przez niego mienie. Wezwał na miejsce patrol i przekazał sprawcę w ręce stróżów prawa.  
Jak się okazało, to niejedyna kradzież, której mężczyzna dopuścił się tego dnia. W czasie przeszukania jego sa-
mochodu policjanci odnaleźli przedmioty, które skradł jeszcze w 3 innych sklepach w okolicznych miejscowo-
ściach. Policjanci odzyskali artykuły spożywcze i kosmetyki o wartości ponad 1100 złotych. Zatrzymany jest już 
po zarzutach. Za kradzież grozi mu do 5 lat za kratami.  

wiadomosci.bielsko.info 

 „STREFA CISZY” W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W IŁOWNICY 

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest dbanie o zdrowie 
ucznia oraz jego bezpieczeństwo. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia: „Zdrowie, to nie tylko brak choroby; to stan dobrego 
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organi-
zmu”. Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie możemy jedynie 
skupiać się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinni-
śmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu – wzmacniać 
je przez odpowiedni tryb życia (np. odpowiednie żywienie, ruch 
fizyczny, warunki środowiskowe), sposób myś-lenia i właściwe 
radzenie sobie z naszymi emocjami. 
W związku z narastającym hałasem, który obserwujemy w szkole, 
nasi uczniowie uskarżają się na złe samopoczucie, bóle głowy       
i zmęczenie. Hałas bardzo negatywnie działa również na uczniów 
szczególnie wrażliwych. Najczęściej dzieci te nie chcą wychodzić 
na przerwę, proszą o pozostanie w klasie lub też siedzą pod klasą, 
nie nawiązując kontaktów z rówieśnikami. Przerwa szkolna poza 
hałasem stwarza również inne zagrożenia dla bezpieczeństwa 
uczniów (bieganie, potrącanie innych, dokuczanie). 

Analizując wnioski z przeprowadzonej ankiety wśród uczniów na temat bezpieczeństwa w szkole oraz mając 
świadomość tego, że spokój i cisza mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwojui funkcjonowania dziec-
ka, nauczyciele podjęli decyzję zorganizowania w klasie nr 6 (na górnym korytarzu) kącika relaksacyjnego o na-
zwie „Strefa ciszy”. Przebywający tam uczniowie pod nadzorem nauczyciela dyżurującego mogą odpoczywać, 
czytać i relaksować się w ciszy i spokoju podczas dwóch przerw międzylekcyjnych o godzinie 10.35 – 10.45 
oraz 11.30 – 11.50. Muszą jednak bezwzględnie podporządkować się obowiązującemu regulaminowi. Strefa ta 
funkcjonuje od miesiąca i cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów. 

Opracowała: Beata Małysiak 
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LEKKI SAMOCHÓD DLA STRAŻAKÓW 
O nową furgonetkę powiększył się tabor bojowy OSP Iłownica. Samochód marki Renault Trafic zde-

cydowanie ułatwi interwencje strażaków.  
Nowe auto zastąpi leciwego już żuka. Zostało zakupione za 30 tys. zł, z czego połowę dołożył budżet Gminy 

Jasienica. – To kolejna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, także w wychowanie kolejne-
go pokolenia strażaków. Warto było dać te pieniądze tym bardziej, że z naszej strony dołożyliśmy do funduszy, 
które wcześniej zebrali sami druhowie, przez kilka lat przekazując kalendarze mieszkańcom swojego sołectwa. 
Cieszy to zaangażowanie w sprawy własnej miejscowości – mówi wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.  

Jak wyjaśnia Roman Marekwica, prezes OSP Iłownica, 12,5 tys. zł strażacy zebrali, odkładając przez cztery 
lata. 2,5 tys. zł pochodzi od sponsora – Banku Spółdzielczego w Jasienicy.  

Dziewięcioosobowy samochód ma wyjmowane dwa tylne rzędy siedzeń, toteż można wykorzystać tę prze-
strzeń do przewiezienia sprzętu. Zmieści się pompa z wężami, służąca do wypompowań zalegającej wody z te-
renów posesji, jak również piła z osprzętem, z którą strażacy będą interweniować przy usuwaniu wiatrołomów. 
W ten sposób zostaną ograniczone kosztowne wyjazdy dużym wozem bojowym marki Iveco Magirus w strażac-
kiej wersji GBA, jakim dysponuje OSP Iłownica.  

Na co dzień jednak nowy renault będzie używany do przewożenia młodzieży strażackiej, zarówno na zawo-
dy, jak i szkolenia, czy też organizowanie wyjazdów, np. do Żor do Muzeum Ognia. W Iłownicy w Młodzieżo-
wej Drużynie Pożarniczej do służby w OSP przygotowuje się kilkunastu młodych ludzi.  
Żuk pozostanie na stanie OSP Iłownica. W najbliższej przyszłości zostanie poddany renowacji, stanowiąc 

żywy dowód strażackiej tradycji gminy Jasienica i sołectwa Iłownica.  
www.jasienica.pl 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PRZEDSZKOLU W WIESZCZĘTACH 

 Swoją wdzięczność dla ukochanych Babć i Dziad-

ków w postaci ciekawych i wesołych programów arty-
stycznych, wyraziły dzieci z przedszkola ZSP 

Wieszczęta 
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ZAKŁAD KOMUNALNY  
W JASIENICY  

zatrudni na umowę o pracę:  
• Kierowcę samochodu asenizacyjnego wykonu-

jącego również obowiązki pracownika obsługi 

obiektów kanalizacji sanitarnej. Wymagania 

niezbędne: prawo jazdy kategorii C. 

• Pomocnika kierowcy samochodu asenizacyjne-
go wykonującego również obowiązki pracowni-

ka obsługi obiektów kanalizacji sanitarnej. Wy-
magania niezbędne: prawo jazdy kategorii B.  

Tel. kontaktowy:  

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
dywanów i wykładzin 

tapicerki meblowej  
 

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

 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 

-RABAT 10% 
ZAPRASZAMY 

Reklama w 
miesięczniku 

„Jasienica” 
tylko  0,60 zł   

za 1 cm2 

Ogłoszenia 

drobne– 1 zł  - 

za słowo 

REKRUTACJA DO 
PRZEDSZKOLI 
I ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH 
 
Rekrutacja na rok szkolny 
2018/2019 do przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz do klas pierw-
szych szkół podstawowych Gminy 
Jasienica rozpocznie się 12 lutego  
i potrwa do 3 kwietnia 2018 r.  
Szczegółowe informacje dot. har-
monogramu oraz kryteriów można 
znaleźć na stronie 
www.gzosip.jasienica.pl  w zakład-
ce Dla rodziców i uczniów -> Re-
krutacja 2018/2019 lub w siedzi-
bach poszczególnych szkół i 
przedszkoli.  

 

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy 

więcej patrzyli i słuchali, niż mówili      Sokrates 
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BIURO PODRÓŻY "LIDIA" ZAPRASZA: 
• 7 dni - Morze Bałtyckie /Niechorze. Pobyt rehabilitacyjno- wypoczynkowy.  

Termin: 23-29.06.2018 r. Koszt całkowity: 1195 zł/os   

• 9 dni -  Mazury/Giżycko 3 dni i  Morze Bałtyckie/Karwia 6 dni. Termin: 19-27.08.2018 r. 
 Koszt całkowity: 1410 zł/os  

Zapisy  przyjmuje Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 692405825  
 



 

luty 2018   23 

  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok 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  

 

„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 

 gwoździe, śruby, nakrętki, 
podkładki 

 narzędzia ogrodowe 
 elektronarzędzia 
 artykuły elektryczne 
 artykuły spawalnicze 
 farby 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 
                                33 819 48 77` 

  

 
 

  

 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi:  
wszystkie przeróbki  gręplowanie 
 wełny czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne  z puchu  z pierza   
do filcowania 
Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 

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

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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