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WIADOMOŚCI O GMINIE W INTERNECIE 

Urząd Gminy Jasienica zaprasza do Internetu na stronę www.jasienica.pl, gdzie co-
dziennie można przeczytać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej gminie.  
Pod internetowym adresem www.jasienica.pl codziennie publikowane są nowe in-
formacje, dotyczące ważnych wydarzeń w gminie Jasienica. Piszą o nich sami orga-
nizatorzy oraz osoby, które w nich uczestniczyły. Najczęściej te artykuły są wzbo-
gacone o serię zdjęć, ilustrujących takie wydarzenie.  
Mieszkańcy na stronie www.jasienica.pl szczególnie jednak powinni zwrócić uwagę 
na dział „Komunikaty”, bowiem właśnie w tym miejscu pojawiają się informacje 

ważne dla codziennego życia gminy, m.in. zapowiedzi wyłączenia prądu, terminy odbioru odpadów czy spotkań 
sołeckich itp. Czytelnicy miesięcznika „Jasienica” na stronie internetowej znajdą także wersję elektroniczną ga-
zety, mogą więc ją czytać także na monitorze swojego komputera.  
Jasienica.pl to oficjalny portal Gminy Jasienica, dlatego też można tutaj odszukać wszelkie informacje o pracach 
Urzędu Gminy Jasienica oraz Rady Gminy Jasienica. Łatwo odnaleźć dane, potrzebne do kontaktu z Urzędem, 
czy to drogą telefoniczną, czy mailową. W zakładce „Biuletyn Informacji Publicznej” (na górze strony) zostały 
umieszczone wszystkie oficjalne dane o Urzędzie i jego władzach. Tu także można zapoznać się ze szczegółami 
pracami Rady Gminy, nowymi ogłoszeniami urzędowymi oraz odnaleźć internetowe odnośniki do stron instytu-
cji, podległych Urzędowi Gminy, m.in. szkół, ośrodków zdrowia i kultury, bibliotek, zakładów komunalnych, 
sołectw i straży pożarnych.  
 

GRATULACJE I ŻYCZENIA 
DLA PANI HELENY 

Wielki kosz słodkości oraz bukiet kwiatów,  a 
przede wszystkim gratulacje i życzenia zdrowia 
przekazał wójt Jasienicy Janusz Pierzyna Pani He-
lenie Nowak, która właśnie skończyła 100 lat .   

Pani Helena, mieszkanka sołectwa Jasienica, sto lat 
skończyła w minioną niedzielę, 3 stycznia. Z tej 
okazji, rodzina zorganizowała wspaniałą uroczy-
stość, w której udział wzięło wielu zaproszonych 
gości. Wśród nich był też wójt gminy Janusz Pie-
rzyna. W imieniu własnym, władz samorządowych 
oraz wszystkich mieszkańców gminy Jasienica wrę-
czył Jubilatce list gratulacyjny i złożył serdeczne 
życzenia.  

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 sobotę 16 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca odbyła się XXIV Gala Laurów Umiejętności       
i Kompetencji organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Zostały wręczone podzię-
kowania w kilkunastu kategoriach dla ponad 60 wybitnych osób oraz wyróżniających się organizacji.  

Złotym Laurem Kompetencji i Umiej ętności w kategorii „Samorząd terytorialny, zawo-
dowy i gospodarczy” został  nagrodzony nasz wójt Janusz Pierzyna.  

Szczegóły w następnym numerze 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

SZCZĘŚLIWE  
ZAKOŃCZENIE 
     Myślę, że szczęś liwie 
zakończyliśmy rok 2015. 
Prace, które realizowaliśmy 
udało się pozytywnie za-
kończyć i zweryfikować. 
Podczas ostatniej sesji Ra-
dy Gminy Jasienica, 29 
grudnia 2015 r., został 
przyjęty budżet na rok 2016 

z czego się bardzo cieszę.  
     U progu bieżącego roku, bez potrzeby zaciągania kre-
dytów, mamy środki finansowe na funkcjonowanie gminy. 
Końcówka minionego roku obfitowała w pozytywne wy-
darzenia, gdyż otrzymaliśmy informację , że właściciel nie-
ruchomości położonej nieopodal Urzędu Gminy Jasienica 
zamierza zbyć grunt i jest umówiony u notariusza. Z tego 
względu podją łem starania, żeby dotychczasowy właści-
ciel nie zbywał tego gruntu osobom lub podmiotom, które 
nie będą zainteresowane wykorzystaniem go na cele pu-
bliczne, tylko swój własny biznes. Zaproponowałem wy-
kupienie gruntu na potrzeby gminy, z myś lą o gminie i jej 
mieszkańcach. Negocjacje przyniosły pozytywny efekt. 
Środki na ten cel zostały uwzględnione w budżecie gminy. 
Tak się też stało i za kwotę 1.mln.116 tys. złotych zakupi-
liśmy 95 arów terenu o strategicznym dla gminy znacze-
niu. Grunt ten położony jest pomiędzy szkołą , a ośrodkiem 
zdrowia w Jasienicy i będzie ważnym czynnikiem rozwoju 
w następnych latach. Z tego tytułu kieruję bardzo serdecz-
ne podziękowania do radnych naszej gminy, którzy otrzy-
mali tę informację i podję li jednogłośną decyzję w tej 
sprawie. Dziękuję również poprzednim właścicielom tego 
gruntu, którzy w dobrze pojętym interesie naszej gminy, 
odwołali umówione wcześniej spotkanie z notariuszem, w 
sprawie sprzedaży gruntu. 
      W minionym 2015 roku nie zaciągnę liśmy żadnego 
kredytu i potrafiliśmy na koniec roku wyasygnować kwotę 
1,116 mln złotych, ale trzeba powiedzieć, że jeszcze bę-
dziemy mieli nadwyżkę dotyczącą poprzedniego roku, któ-
ra wpłynie do budżetu gminy z tytułu dobrze przeprowa-
dzonych i rozliczonych projektów z udziałem wsparcia     
z UE. Należy tu zaznaczyć, że przyjęta wcześniej polityka 
rozwoju gminy, zaczyna przynosić wymierne efekty i w 
przyszłości znajdzie się na innej płaszczyźnie, w porów-
naniu z innymi gminami otaczającego nas regionu czy 
Polski. Za to pragnę podziękować wszystkim, którzy po-
magali, ale i tym, którzy nie przeszkadzali, gdyż w pracy 
samorządowej jest tak, że nie da się w jednej kadencji wy-
konać wszystkiego. Natomiast te wszystkie elementy, któ-
re trzeba zgromadzić i przygotować dają w późniejszych 
latach pozytywne efekty, a w końcu efekt globalny. 

POZYTYWNIE ZREALIZOWANE  
INWESTYCJE I ROZLICZENIA 
       Zakończyliśmy proces kanalizacji, chociaż w bu-
dowie nastąpiło to wcześniej, ale po tym etapie następuje 
roczny okres weryfikacji i rozliczenia inwestycji. W tym 
względzie chcę się pochwalić, że mamy jeden z nielicz-

nych projektów na płaszczyźnie Polski, który po 
weryfikacji wszystkich służb kontrolnych, przyjęty 
i rozliczony został bez uwag. To cieszy i dlatego 
chcę podziękować wszystkim pracownikom Za-
kładu Komunalnego i Urzędu Gminy oraz wszyst-
kim uczestniczącym w jego realizacji, że udało się 
nam zakończyć pozytywnie i uzyskać zwrot środ-
ków finansowych w kwocie jednego miliona zło-
tych, poniesionych na tę inwestycję. 
       Zweryfikowany i pozytywnie rozliczony zo-
stał projekt budowy, uzbrojenia Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej. Ten projekt również został 
przyjęty bez uwag i z tego tytułu otrzymamy zwrot 
środków finansowych. Za zeszły rok dostaliśmy 
środki finansowe wprost poniesione, a jeszcze w 
tym roku dostaniemy ponad 2 miliony złotych, ze 
środków, które były przyjęte do projektu jako zwe-
ryfikowane i pozytywnie zrealizowane. Dodatko-
wo jeszcze dostaniemy 2 miliony złotych zwrotu 
środków na budowę tej inwestycji. 

BUDŻET 2016 ROKU 
       Wydaje się być bezpieczny, gdyż do projektu 
budżetu nie przyję liśmy wyśrubowanych nadmier-
nie dochodów. Nie podwyższyliśmy podatków. 
Ale trzeba zaznaczyć, że budżet 2016 r. musi być 
otwarty na to, co będzie działo się w polityce cen-
tralnej. Obecnie nie wiemy jakie obciążenia spłyną 
na samorządy i byłoby rzeczą nierozsądną, gdyby-
śmy założyli w planie nadmierne dochody, a póź-
niej nie mieli środków na ich realizację. Dlatego w 
każdym sołectwie będą realizowane różne inwe-
stycje, ale myś lę, że dopiero rok 2017 będzie ro-
kiem, gdy te inwestycje będą większe i rozpocznie 
się realizacja z następnego okresu akcesyjnego, po 
ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursów na nowe 
projekty. 

 
Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za rok, 
który minął: wszystkim mieszkańcom, rad-

nym, stowarzyszeniom, organizacjom,            
a z drugiej strony proszę wszystkich radnych 

wszystkie stowarzyszenia, pracowników  
Urzędu Gminy Jasienica, 

o sumienną pracę w 2016 roku, byśmy zreali-
zowali zadania wytyczone przez społeczeń-

stwo, abyśmy się sami w to włączali, realizu-
jąc potrzeby poprzez wspólne uczestnictwo  

w rozwoju gminy.  
Życzę Wszystkim Państwu, aby rok 2016 

przyniósł wiele radości, wiele zadowolenia,    
z tego, że dane nam było przeżyć kolejne Boże 
Narodzenie i żeby wszelkie troski pozostały za 
nami, a wszystko co piękne, dobre, miłe, sym-

patyczne, towarzyszyło przez cały 2016 rok     
i trwało jak najdłużej. 

 
Wszystkiego dobrego Państwu życzę.       

 

                         Wójt Janusz Pierzyna
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II JOSIYNICKO WILIJA 
Panie z jasienickiego Koła Gospodyń Wiejskich najlepiej przygoto-
wały stół wigilijny – uznało jury II Josiynickiej Wiliji. Dla rzesz gości 
tego niedzielnego wieczoru atrakcji przygotowano dużo więcej.  
– Dziękuję, że tak licznie przyszliście na to nasze wspólne świętowa-
nie. Cieszę się, bo to oznacza, że droga wam jest tradycja naszej ziemi 
– mówił wójt Jasienicy Janusz Pierzyna, witając w niedzielę 13 grud-
nia gości II Josiynickiej Wilii. Licznie zgromadzona publiczność 
oklaskami nagrodziła występy zespołu śpiewaczego z Petrvaldu, miej-
scowości w Republice Czeskiej zaprzyjaźnionej z Jasienicą, oraz ko-
lęd w wykonaniu chóru składającego się  pracowników Urzędu Gmi-
ny Jasienica, który wystąpił w regionalnych strojach Śląska Cieszyń-
skiego. Przed gośćmi Josiynickiej Wilii wystąpił również działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy dziewczęcy zespół wo-
kalny „Fairy Tale”, a także Zespół regionalny „Bierowianie”, Kapela 
Regionalna oraz Zespół Regionalny „Dudoski,  działające przy filii 
GOK   w Międzyrzeczu Górnym. Wielką atrakcją były prezentacje 
stołów wigilijnych, przygotowane przez dwanaście Kół Gospodyń 
Wiejskich z sołectw gminy Jasienica. Wokół nich kłębiły się praw-
dziwe rzesze uczestników, którzy podziwiali pięknie udekorowane 
stoły, a później mieli okazję skosztowania wigilijnych przysmaków, 
jakie gospodynie przygotowały na konkurs. Wśród wigilijnych dań 
uwagę przykuwała m.in. rolada z gęsi faszerowana mielonym mięsem, 

krupica z 
masłem i cukrem, zupa z całego grochu, pierogi z ka-
pustą, prawdziwkami i cebulą, schab z żurawiną i w 
galarecie, groch  z pieczkami, pasztety, moczka z fa-
solami i piernikowa, fasole z pieczkami, pączek z in-
dyka, rolada serowo-mięsna, szpinakowa i serowa, 
deser z ryżu gotowanego na mleku i bitej śmietany, 
zupa rybna zabielana greckim jogurtem, żeberka na-
dziewane serem, pieczarki w zalewie, czy sztufada 
wołowa.  
Oczywiście, królowały zupy grzybowe, barszcze        
i karp, przygotowany na różne sposoby – smażony, 
bajcowany, faszerowany pieczarkami z cebulką, buł-
ką i natką pietruszki, w galarecie, duszony w kapu-
ście, panierowany z nutą cytrynową. Nie brakowało 
też innych ryb – można było skosztować sałatki ś le-
dziowej, sałatki świątecznej z zielonego ś ledzia, ś le-
dzia po cygańsku, ś ledzików Krystynki, ryby zapie-
kanej z serem żółtym i migdałami, klopsików z dor-
sza w zalewie, dorsza w sosie śmietanowym, szczu-
paka w zalewie octowej, ciasta łososiowego, czy 
muszli nadziewanych tuńczykiem.  
Jury, oceniające zarówno samą prezentację wigilijne-
go stołu, jak i zupę , danie główne, deser oraz nalew-
kę, najwyższą notę przyznało gospodyniom z Jasieni-
cy. Drugie miejsce przypadło kołu z Landeka, trzecie 
– Rudzicy. Pozostałe Koła Gospodyń Wiejskich 
otrzymały wyróżnienia. Nagroda publiczności za naj-
lepszy słodki smakołyk trafiła do Koła z Mazańco-
wic, które przygotowało ciasto z ryżem preparowa-
nym.  
Zabawie towarzyszyły nie tylko prezentacje tradycyj-

nych stołów wigilijnych, przygotowane przez sołeckie Koła Gospodyń Wiejskich. Na stoiskach można było zo-
baczyć wielokolorowe ozdoby świąteczne, ręcznie wykonane kartki, bańki, stroiki, choinki, czy słodkie przy-
smaki wigilijne. Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, organizator imprezy, przygotował też warsztaty tworze-
nia ozdób świątecznych, cieszące się wielkim powodzeniem zwłaszcza najmłodszych uczestników wieczoru.  
Impreza została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

www.jasienica.pl
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BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 
   
Od nowego roku w budynku Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy udzielana bę-
dzie nieodpłatnie pomoc prawna niektórym grupom mieszkańców.  
Pomoc prawna udzielana będzie w poniedziałki od godz. 11 do 15 , zaś w czwartki i piątki od 9 do 
13 w siedzibie GZOSiP pod adresem Jasienica 845 przez upoważnioną do tego organizację pozarządo-
wą.  
Podobne punkty powstają we wszystkich gminach na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przewiduje ona tworzenie punktów pomocy prawnej i 
udzielanie nieodpłatnych porad przez m.in. adwokatów i radców prawnych. Dzięki temu spora grupa 
mieszkańców, m.in. posiadacze Karty Dużej Rodziny, seniorzy po 65. roku życia, młodzież do 26. roku 
życia, kombatanci i osoby korzystające z pomocy społecznej, będzie miała dostęp do bezpłatnej pomo-
cy prawnej.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ 
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24 FINAŁ WOŚP  
SZANSĄDLA NAJMŁODSZYCH I SENIORÓW 

Dnia 10.01.2016 r. po raz 14 w 
Gimnazjum w Jasienicy odbyło się  
spotkanie na rzecz potrzebujących. 

Ten  24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
wpisał się już na stałe w atmosferę świąt, kiedy bar-
dziej niż zwykle jesteśmy hojni i gotowi się dzielić z 
drugim człowiekiem, potrzebującym naszej pomocy.  
     O godzinie 15.00 powitała nas pani dyrektor Gim-
nazjum w Jasienicy, Dorota Pękala, a prowadzące 
koncert absolwentka Marta i trzecioklasistka Iza  
przedstawiły program WOŚP. Swoją obecnością za-
szczycił nas Wójt Gminy Jasienica Pan Janusz Pierzy-
na z rodziną.  
     Na początku wystąpiły laureatki  konkursu piosenki 
zagranicznej Małgosia Gaik  i Aneta Krehut. Następ-
nie na scenie zaprezentowały się uczennice klasy 2c 
gimnazjum: Kasia Zontek oraz Marzena Biesok w per-
fekcyjnie przygotowanym występie taneczno- gimna-
stycznym.  Tuż po nich odbył się występ wokalno-
instrumentalny zespołu INVENTOR, który zadziwił 
zebranych ekspresją i energią. 
  Atmosferę stonował  nasz absolwent Krzysztof Biel, 
który  zaprezentował swój talent wokalny i zebrał go-
rące brawa. Potem zaczęła się sprzedaż darów od 
sponsorów w formie licytacji. Następnie scenę zajął 
zespół taneczny działający przy GOK w Jasienicy. 
Wystąpiły w nim dziewczyny oraz jeden chłopak o 
imieniu Sebastian. Można było podziwiać różne inter-
pretacje tańca współczesnego. Wreszcie przyszedł 
czas na występ gościa specjalnego.  Swój talent poka-
zał nam uczestnik programu YOU CAN DANCE- Mi-
kołaj Strzyż. Zaprezentowanym tańcem wprowadził 

wszystkich w niepowtarzalny nastrój. Mieliśmy szansę 
na żywo spotkać się ze wspaniałym człowiekiem, któ-
ry udowodnił, że tylko ciężka praca prowadzi do speł-
nienia marzeń. 
    Po występach tanecznych, nastąpił czas atrakcji 
muzycznych. Występ Big Bandu, przygotowany przez 
pana Stanisława Urbana, jak zwykle zachwycił 
wszystkich zebranych różnorodnością prezentowanych 
utworów, pozwolił oderwać się, choć na chwilę, od 
codziennych trosk. 
   Następnie znowu mogliśmy powalczyć i poczuć 
dreszcz emocji  podczas licytacji darów. Zakupić 
można było wiele atrakcyjnych przedmiotów, takich 
jak: kalendarze, krzesła, obrazy, wyroby artystyczne.  
    Po zakończeniu drugiej i ostatniej licytacji wystąpi-
ły w przepięknym i energetycznym układzie tanecz-
nym dziewczyny z gimnazjum, przygotowane przez 
panią Agnieszkę Gabrych.  Swój talent zaprezentował 
także zespół jazzowy- Radek Buchta and Kazio Wali-
czek Band.  Następnie Adrianna Krehut, Marta Pękala 
oraz Małgorzata Gaik zaprezentowały swoje piosenki. 
Każdy z tych występów zyskał uznanie w oczach wi-
dzów, co znalazło odbicie w gromkich brawach. Na 
uznanie zasłużyli także członkowie zespołu folkowe-
go, prezentujący ludowe oblicze muzyki. I wreszcie 
ostatnim punktem  tegorocznego WOŚP-u był występ 
instrumentalny, który zaprezentowała Dominika Kli-
ber.  
    W czasie całej imprezy można było kupić przepysz-
ne ciasta przekazane przez rodziców naszych uczniów 
i sponsorów oraz napoje, a także cegiełkę z niespo-
dzianką od sponsorów na rzecz WOŚP. Podczas na-
szego koncertu można było wrzucić do skarbonek pie-
niądze, które zbierały wolontariuszki działające w 
szkolnym Kole PCK:  Justyna Pastwa, Jagoda Bocian, 
Patrycja Faruga i Marzena Biesok pod opieką pani 
Barbary Mierzejewskiej. Gościliśmy również przed-
stawicieli bielskiego Sztabu WOŚP – Grupa Ratow-
nictwa PCK z Bielska - Białej, pod który nasza szkoła 
podlegała.  
 Na zakończenie pani dyrektor Dorota Pękala, podzię-
kowała wszystkim za pomoc w zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu koncertu.      
Na uwagę zasługuje fakt, że w programie tegoroczne-
go 24. finału w większości wzię li udział uczniowie na-
szej szkoły. W zbiórce pieniędzy na szczytny cel 
uczestniczyli również nauczyciele i rodzice, obsługu-
jąc i pomagając w przygotowaniu tej imprezy. Misja 
ludzi dobrej woli osiągnę ła swój cel. Zebraliśmy  re-
kordową sumę 9 586,50 zł! 
 Tegoroczny koncert  Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy był bardzo udany. Takie imprezy charytatyw-
ne są bardzo dobrą okazją, aby pomóc ludziom, którzy 
najbardziej pomocy potrzebują. Oby więcej takich ak-
cji. 

                 I Pałucha, J Zemlik,  
M Skowron, A Lazarek 
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APEL O WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE KANALIZACJI! 
 
SZANOWNI M IESZKA ŃCY, jako Zakład Komunalny zwracamy się do Was z apelem o właściwe 
użytkowanie kanalizacji.  
W ostatnim czasie doszło do kolejnej dużej awarii sieci kanalizacyjnej. Jak się okazało jej przyczyną były tłusz-
cze, odpady kuchenne oraz inne śmieci wlewane i wrzucane do zlewów kuchennych i do toalet. 
Wlewanie do zlewów kuchennych rozmaitych tłuszczów (z gotowania, smażenia lub pieczenia) oraz wrzucanie 
do toalet odpadów kuchennych i śmieci, w połączeniu z  dużą ilością wyrzucanych do toalet tamponów i podpa-
sek higienicznych, jednorazowych pieluch, chusteczek kosmetycznych, chusteczek dla niemowląt,  wacików ko-
smetycznych, patyczków do uszu oraz innych przedmiotów higieny osobistej przyczynia się do całkowitego za-
pychania rur, co powoduje, że płynące kanalizacją ścieki znajdują sobie inną drogę, wylewając się na drogi, 
chodniki lub posesje mieszkańców.  
W ostatnim czasie, właśnie z takiego powodu, doszło do dużej awarii sieci kanalizacyjnej, w wyniku której na-
stąpiło całkowite zapchanie rury kanalizacyjnej na odcinku ponad 50 metrów. Ścieki kanalizacyjne, nie mając 
naturalnego przepływu,  rozlały się na posesji jednego z naszych mieszkańców zalewając posesję i dom. Awaria 
była tak poważna, że jej usunięcie zaję ło cały tydzień, pomimo użycia specjalistycznego sprzętu.  
Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy, takie sytu-
acje zdarzają się coraz częściej. Pracownicy Zakładu Komu-
nalnego na bieżąco  dbają o to, aby cała kanalizacja na na-
szym terenie działała bezproblemowo i bezawaryjnie. Stale i 
systematycznie czyszczone są rury i studzienki kanalizacyjne 
oraz pompownie ścieków, ale wlewanie i wrzucanie do ka-
nalizacji tych wszystkich odpadów i rzeczy, których odpo-
wiednim miejscem do wyrzucania powinny być kosze na 
śmieci, będzie powodowało dalsze, coraz większe i poważ-
niejsze awarie.  
Dlatego też, zwracamy się do Państwa z wielką prośbą i ape-
lem - unikajmy wlewania i wrzucania do zlewów kuchen-
nych i toalet tłuszczów czy innych odpadów kuchennych, nie 
wrzucajmy do kanalizacji rzeczy czy innych przedmiotów 
higieny osobistej, ani niczego, co nie powinno się tam znaleźć – nie będzie wtedy awarii, podtopień ściekami 
czy też przykrych zapachów w Państwa domach i ogrodach. 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Jasienicy 

BADMINTONIŚCI Z MAZAŃCOWIC ZNÓW W CZOŁÓWCE 
Kolejne turnieje i kolejne medale – zawodnicy KS Set 
Mazańcowice znakomicie wypadli podczas dwóch 
turniejów w badmintonie, przeprowadzonych w mi-
niony weekend w Bieruniu.  
W sobotę 28 listopada odbył się ogólnopolski turniej 
juniorów młodszych i młodzików młodszych. Z Ma-
zańcowic na zawody przyjechało sześcioro zawodni-
ków: Julia Piwowar, Michał Szczypka, Michał Boro-
wiec i Jakub Waloszek, startujących w kategorii mło-
dzików młodszych, oraz Aleksandra Paluch i Piotr 
Wiercigroch, w kategorii juniorów młodszych. Jedynie 
Kuba Waloszek, grający w parze z Julią Pławecką, re-
prezentującą UKS Plesbad Pszczyna stanął na najniż-
szym stopniu podium, zaś pozostali zawodnicy roze-
grali bardzo dobre mecze.  
Z kolei w niedzielę 29 listopada odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Bierunia w Badmintonie z licznym udzia-
łem zawodników KS Set Mazańcowice. Nasi badmin-
toniści wypadli znakomicie, większość z nich przy-
wiozła do domu kolejne medale.  
Wyniki zawodników KS Set Mazańcowice w 
Otwartych Mistrzostwach Bierunia  

  W kategorii U7:  Patryk Kramarczyk – pierwsze 
miejsce  
  U9: Jakub Śliwka – pierwsze miejsce  

   Tymek Wiercigroch  
   U11: Julia Piwowar – drugie miejsce  

             Szczypka – pierwsze miejsce  
  U13: Justyna Biernot – drugie miejsce  
  U15:  Aleksandra Paluch – trzecie miejsce gra poje-
dyncza, drugie miejsce gra podwójna  

      Piotr Wiercigroch - drugie miejsce gra poje-
dyncza, drugie miejsce gra podwójna  

  Open:  
• Joanna Paluch – czwarte miejsce gra podwój-

na  
• Szymon Wiercigroch,  
• Mateusz Matuszczak – trzecie miejsce gra po-

jedyncza, pierwsze miejsce gra podwójna  
• Krzysztof Duszczyk – pierwsze miejsce gra 

podwójna  
www.jasienica.pl.
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WIGILIJNE SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 
 
Ponad 250 osób przybyło we wtorek na za-
proszenie wójta gminy Jasienica Janusza 
Pierzyny na wigilijne spotkanie z przedsię-
biorcami. Gościem specjalnym był prezes 
katowickiej Regionalnej Izby Gospodar-
czej Tadeusz Donocik.  
Spotkania wigilijne w sali widowiskowej 
„Drzewiarza” weszły już do tradycji gminy 
Jasienica. Wójt Janusz Pierzyna zaprasza 
na nie przedsiębiorców, którzy pomagają 
funkcjonować różnym organizacjom i sto-
warzyszeniom, aby podziękować im za 
wkład, jaki wnoszą w rozwój gminy. Wójt 
podsumował też miniony rok, przypomina-
jąc, że w czerwcu po kilkuletniej budowie 
ruszyła Jasienicka Niskoemisyjna Strefa 
Ekonomiczna. Prace przy budowie pierw-
szej fabryki już się rozpoczę ły, w przy-
szłym roku w zakładzie produkcyjnym ma 
znaleźć pracę ok. 300 osób. Na początku 
roku zostaną przeprowadzone przetargi na 
sprzedaż kolejnych działek w strefie. Wójt 
poinformował też, że na jego wniosek Ra-
da Gminy Jasienica jednogłośnie nie pod-
nosiła stawek przyszłorocznych podatków, 
co goście nagrodzili oklaskami.  
Gościem specjalnym spotkania był Tade-
usz Donocik. Dziękując za zaproszenie, 
powiedział, że ś ledził powstawanie i roz-

ruch jasienickiej strefy, należy do sygnatariuszy jej aktu 
erekcyjnego. Przypomniał, że strefa jest pierwszym tego typu 
udanym przedsięwzięciem w Polsce. Zapowiedział również, 
że zamierza utworzyć w gminie Jasienica delegaturę Regio-
nalnej Izby Gospodarczej i zachęcił przedsiębiorców do 
wstępowania do niej.  
Wójt Pierzyna złożył przedsiębiorcom życzenia, następnie 
goście wysłuchali kolęd w wykonaniu chóru „Hejnał” z Ma-
zańcowic. Jako poczęstunek panie z jasienickiego Koła Go-
spodyń Wiejskich przygotowały smażonego karpia. Oprawę  
muzyczną stworzyła muzyka zespołu „Dudoski” z Między-
rzecza Górnego, który skocznie witał zaproszonych gości.  

www.jasienica.pl.  

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE W BIERACH 
W miłej atmosferze spędzili wieczór Trzech Króli w filii GOK w Bierach uczestnicy wspólnego kolędowania.  
Dla zgromadzonych kilkudziesięciu gości wieczoru kolędy i pastorałki zaśpiewali najpierw dwaj utalentowani 
muzycznie miejscowi chłopcy Marek Badura i Mateusz Błachut. Wystąpił także Zespół Regionalny „Bierowia-
nie” oraz Orkiestra Dęta Glorieta. Szybko do śpiewu przyłączyli się uczestnicy, wśród nich wójt Jasienicy Ja-
nusz Pierzyna z małżonką, a także proboszcz parafii w Bierach ks. kan. Jan Froelich. O poczęstunek zadbały pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bierach, które podały żurek i pyszne ciasto.  
Wszystkim organizatorom wieczoru kolęd podziękował wójt Janusz Pierzyna. Widząc wiele osób, które w ostat-
nim okresie osiedliły się w gminie Jasienica, przypomniał wielką rolę takich spotkań w integracji lokalnej spo-
łeczności. Goście podkreś lali wyjątkowo miłą atmosferę tego wieczoru, za co wszystkim wykonawcom i uczest-
nikom dziękowała również organizatorka spotkania radna Maria Bury.  
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… Z   G Ó R K I … 
Nowy Rok bieży 

 
Błękitne niebo, plus siedem stopni, słoneczko 

świeci, śniegu ani na lekarstwo, a tu stary rok się koń-
czy… Jakaś dziwna pora roku – ni to jesień, ni przed-
wiośnie, ni pies ni wydra, i gdyby nie choinki i ilumi-
nacje, i wzmożony ruch w sklepach wszelakich, nie 
przyszłoby nikomu do głowy, że to koniec grudnia, że 
idzie nowe, że nadzieja puka do serc…  
 Dzieci się cieszą na prezenty, doroś li na świątecz-
ne spotkania, politycy na zajmowanie chybcikiem – 
pod osłoną nocy - stanowiska, i tylko karpiom smutno 
i straszno, bo choć o tym głośno nie mówią, to prze-
cież każdy to widzi… 
 Co nam przyniesie Nowy Rok? Pytanie retorycz-
ne, choć podszyte niepokojem - i w świecie, gdzie ter-
roryzm, uchodźcy i tyle niesprawiedliwości; i w kraju 
dwóch zwaśnionych plemion, gdzie dzieli się ludzi na 
tych gorszego sortu, i na tych niepokalanych, którzy 
mają rację… Gdzie nienawiść idzie z góry do dołu      
i z dołu do góry, gdy  politycy – ponoć wierzący – za 
nic mają i kpią w żywe oczy ze słów św. Pawła, tak 
często powtarzanych przez ks. Jerzego Popiełuszkę, 
by „zło dobrem zwyciężać”.  A przecież wykluli się w 
jednym gnieździe, pod polskim niebem, na polskiej 
ziemi, która jest dana nam wszystkim jednakowo… 
 Co zatem najważniejsze w tym Nowym Roku. 
Pewnie każdy ma własne priorytety, plany, oczekiwa-
nia, marzenia… I to dobrze, wszak w różnorodności 
uroda i piękno tego świata. A mnie się marzy, i życzę 
każdemu, by udało się nam ochronić siebie w sobie. 
Nie dać się zwariować temu przewrotnemu światu, 
który i imię interesu jednostek, czy grup, chce zdomi-

nować, stłamsić, narzucić wła-
sny – jakże często chory – spo-
sób myślenia i postrzegania te-
go, co się dzieje.  

Miejmy tedy odwagę mó-
wić prawdę, bo „prawda nas 
wyzwoli” (znowu podpieram 
się cytatem z najmądrzejszej 
Księgi), ale prawda ta najprawdziwsza, nie na kaden-
cję, nie z wyrachowania… Jesteśmy wszak ludźmi ro-
zumnymi, a to zobowiązuje do własnych poglądów, 
ale i do szanowania poglądów innych, do kompromi-
sów, których celem nadrzędnym ma być troska o na-
szą WSPÓLNĄ Ojczyznę.  

Choć najbardziej boli to, że psychopaci rządzą 
światem, że mają w sobie moc i tę siłę fatalną pozwa-
lającą uzależniać od swoich chorych wizji nawet całe 
narody – czego tragiczne dowody dostarcza historia. 
Chęć dominacji, podporządkowania bliźnich jest stara 
jak świat, i jak świat będzie długo trwała… 

Ale przecież żyjemy tylko raz na tym świecie, 
więc powinniśmy ten świat czynić piękniejszym, lep-
szym, godnym człowieka, który na obraz i podobień-
stwo Stwórcy, w którym nie ma nienawiści, zemsty     
i fanatyzmu… 

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę 
miłą…” – śpiewamy w pięknej kolędzie. Wierzmy, że 
pobłogosławi wszystkim, i że z tego błogosławieństwa 
zrodzi się to, co prawe i sprawiedliwe, i miłosierne,     
i odpowiedzialne…   

                          Juliusz Wątroba 

 

Moji trzy familije 
Witóm piyknie. 
Ja, żywot nasz płynie bezpowrotnie, ani żech sie nie 
nazdoł, jak tyn rok mi gibko zlecioł. A tych kłopotów, 
starości je tela, że mi sie czasym wszystkigo łodechce. 
Tak zaczył sie lutować mój znómy, kierego trefiłech łu 
dochtora – wszystko mu nie pasowało: rodzina, znómi, 
dochtór, łurzyndnicy, a i farorz na kazatelnicy. Podziwo-
łech sie na niego i zaczyłech go też lutować, że to na-
prowde mo ciynżki żywot. Zaczyłech mu wykłodać 
- Jo nie narzykóm chocioż mie też życi nie głosko po 
głowie, a nieroz zgibo ku ziymi, bierym wtedy woge       
i wożym ty wszystki starości, a potym zaś ty radości       
i łuciechy i wiysz, tych łuciech zawsze je wiyncyj. 
Wiym, że tego dobra je wiyncyj, a to tymu, że jo mom 
trzy familije.  
- Jak to? Podziwoł sie na mie z niedowierzaniym i prawi 
- Dyć jo móm jednóm, a łostudy dojś. 
Tóż jo mu godóm: 
- Piyrszo moja rodzina to ta biologiczno, tak jak mo koż-
dy, ale poza tym móm jeszcze dwie zastympcze, jak to 
sie dzisio godo.  

Drugo, a piyrszo zastymp-
czo,  to Koło Emerytów 
kaj se żyjymy jak w jednej 
rodzinie, a je łóna łogróm-
nie wielko, bo liczy 165 
człónków. Myś lołby se 
ponikiery, że w takij wiel-
kij familiji łosdudy, a sta-
rości je moc, ale to ni ma 
prowda, bo my w tej na-
szej emeryckij rodzinie 
wiymy, że człowiek je tela 
wort wiela ze siebie dowo 
drugimu człowiekowi. Radzymy se nawzajym, 
wspiyrómy sie, łodwiydzómy  i spotykómy na roz-
tomajtych łuroczystościach,        a nejbardzij kożdy 
z nas czako, kiej słóńce zaświyci, bo wtedy zaczy-
nómy rajzować. Chcymy sie kapke podziwać, jak 
tyn świat sie gibko zmiynio i starómy sie, coby koż-
dy był zadowolóny z takij rajzy.  str. 10  
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Moji trzy familije. 
Ci, kierzy jeszcze majóm zdrowe nogi, a serce im 

dobrze bije, idóm cosi zwiedzać a połoglóndać, a ci, 
co to już loskóm muszóm sie podeprzyć, siednóm se 
kajsik w parku abo na rynku i dziwajóm sie na tyn 
świat, kiery tak sie zmiynił za jejich życio. Czas na ta-
kij wycieczce gibko mijo, ani sie nie łoglóndnymy, a 
trzeja sie brać ku chałpie. Jednak potym jeszcze przez 
długi czas kożdy z nas spómino, jak to piyknie my 
czas na tym wandrze spyndzili.  

Trzecio zaś moja rodzina to Zespół Regionalny 
Josiyniczanka, kiery też liczy prawie 30 człónków. 
Zbiyrómy sie w kożdy czwortek, a jak trzeja bo nas 
kierysi zaprosił to i w inszy dziyń. Moc je takich, kie-
rzy chcóm coby im pokozać, jak to downi ludzie 
śpiywali i tańcowali. Żodyn z nas wtedy nie narzyko, 
że ni mo czasu, że mu nie pasuje. Bierymy sie za robo-
te, dyć to je nasze powołani, coby pokozać, jak to 
downi na naszych dziedzinach bywało. Kalyndorz wy-
stympów za rok 2015 je bogaty. Wystómpili my 24 , 
to przypado 2 razy w miesióncu i tu mi sie spómnioł 
jedyn z takich wystympów. Było to w Wiś le na 52 
Tygodniu Kultury Beskidzkiej, je to jedyn z wielu wy-
stympów, kiery zostanie nóm na długo w pamiyńci. 
Przed nami na scynie pokazujóm sie zespoły zagra-
niczne, liczne - czasym i 100 osobowe, młodzi, prynż-
ni tańcujóm kiej by furgali w lufcie. Łoklaski i podziw 
do tych zespołów był wielki, a nóm ze strachu zaczyło 
galatami trzepać. Kaj my tu przylyźli, przeca my im w 
niczym nie dorownómy? Co my tu zebranym mogymy 
pokozać, dyć już swoji roki mómy, nie sóm my tacy  

gryfni jak ci młodzi. Dochodzi godzina 21:30, sły-
szymy zapowidacza, kiery głosi: A teraz na scynie po-
jawi sie Regionalny Zespół Jasieniczanka z Jasiynicy. 
Burza łoklasków łodezwała sie na widowni, zrozumie-
li my w jednej chwili, że ta publiczność czakała na nas 
cały wieczór, ludzie chcieli widzieć poprzez nasze 
pieśniczki, tańce i skecze, jak downi wyglóndało życi 
na naszych dziedzinach. Brawa, brawa, a pieśniczka 
nasza cieszyńsko, kiero była śpiywano z serca i duszy 
niósła sie jeszcze długo po całej wiś lańskij dolinie. 
Prowadzący na kóniec powiedział, że to je zespół, 
kiery latoś dostoł pieyrsze miejsce w przeglóndzie 
pieśni „Slóński Śpiywani”. I tu przed łoczami stanył 
mi Koszyncin – siedziba Zespołu P ieśni i Tańca Śląsk. 
Tyn ambasador polskij kultury w świycie na naszóm 
cześć, małymu zespołowi Josieyniczanka doł go-
dzinny kóncert. To wielki wydarzyni historyczne w 
naszym zespole.  

- Tóż widzisz – prawiym mojimu kamratowi – 
dwiyrzy do tych moji familiji sóm dycki łotwarte – 
przydź, a ta twoja staroś w porównaniu z radościami, 
kiere dajóm ty rodziny bydzie leko jak piyrzy.   

Tóż w tym nowym roku życzym wszystkim 
Człónkóm tych moich rodzin i wszystkim Czytelni-
kóm wszystkigo co nejlepsze, tym biołym łopłatkym 
sie podzielmy, starości, kłopoty, mankulyje zostowmy 
na boku, razym wszyscy do kupy życzmy se: Szczyń-
śliwego Nowego Roku 

J. N. Josiyniczanin 

XVI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 
 „SPOTKANIA Z KOLĘDĄ" 

 
W środowy wieczór 6 stycznia, odbył się 

koncert w ramach XVI Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek „Spotkania z Kolędą”.  

Najpiękniejsze polskie pieśni bożonaro-
dzeniowe wysłuchali widzowie koncertu XVI 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Ko-
lędą”. Koncert odbył się w środę w Trzech 
Króli w mazańcowickim kościele św. Marii 
Magdaleny.  

Obok miejscowych zespołów, Chóru Mie-
szanego „Hejnał Mazańcowice” i Regionalne-
go Zespołu „Dudoski”, wystąpiła również Es-
trada Ludowa „Czantoria” z Ustronia oraz 
Chór Parafialny „Semper Communio” z Go-
czałkowic. Publiczność szybko dołączyła do 
muzyków, śpiewając wraz z nimi kolędy i pa-
storałki. Nagrodziła też gromkimi brawami 
wykonawców i dyrygentów. Dużą atrakcją, 
która towarzyszyła koncertowi, była bożonarodzeniowa szopka z żywymi zwierzętami. Przy dźwiękach orkiestry 
dętej z Mazańcowic, zgromadzona przed kościołem publiczność obejrzała również pokaz sztucznych ogni.  

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

www.jasienica.pl
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 
W związku z sezonem zimowym 2015/2016 Urząd Gminy Jasienica przypomina mieszkańcom, że 

zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 4 ustawy  z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. 2013.1399 ) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. 

Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bez-
pośrednio przy granicy nieruchomości.  

Ponadto informujemy, że usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 
wykonują w poszczególnych sołectwach następujący wykonawcy: 

 

Lp. Sołectwo Nazwa i adres wykonawcy 
 Koordynator akcji zima-numer    
 telefonu kontaktowego 

1 Bielowicko 

"Przewóz Towarów, Usługi Koparkami" 
s.j.  Jan Matuszny, Krzysztof Matuszny 

Bielowicko 14,  
43-396 Świętoszówka 

Wojciech Śleziak - 695 913 941 

2 Biery  "Usługi Rolniczo-Transportowe"               
Henryka Kuś 43-385 Jasienica 974 

Maria Bury - 695 931 392 

3 Grodziec Edward Cholewik "ROLTRANS"                        
ul. Jodłowa 12,  43-384 Jaworze 

Jadwiga Greń - 609 495 840 

4 Iłownica AGRO-MAR Pykacz Marcin  43-520 
Chybie ul. Bielska 14  

Szkorupa Czesław - 695 913 940 

5 Jasienica "MENTRANS"  Mencnarowski Franci-
szek Iłownica 174, 43-394 Rudzica 

Bronisław Szalbot - 693 340 800 

6 Landek "MENTRANS"  Mencnarowski Franci-
szek Iłownica 174, 43-394 Rudzica  

Kazimierz Majcher -  695 913 939 

7 Łazy Tomi-Trans Rafał Tomalik                           
43-394 Rudzica 596 

Kocurek Tadeusz - 693 361 844 

8 Mazańcowice Małgorzata Figura –Kuś CDL II ul. Ma-
zańcowicka 107 A Bielsko-Biała 

Wojciech Zawada -  695 913 980 

9 
Międzyrzecze Dol-

ne 

Przedsiębiorstwo Transportowo -
Uslugowo-Handlowe Waleria Francuz 

43-392 Międzyrzecze Górne 115 

Marian Szczyrbowski - 607 566 
413 

10 
Międzyrzecze Gór-

ne 

Rolnicza Spółdzielnią Produkcyjną 
"ROLNIK"    43-392 Międzyrzecze Gór-

ne 165  
Maria Głuc-Mrzyk - 609 659 352 

11 Roztropice "Usługi Rolniczo-Transportowe"          
Henryka Kuś 43-385 Jasienica 974 

Sadlik Barbara - 695 913 904 

12 Rudzica Tomi-Trans Rafał Tomalik                                        
43-394 Rudzica 596 

 Czesław Machalica - 601 051 399  

13 Świętoszówka "Usługi Rolniczo-Transportowe"        
Henryka Kuś 43-385 Jasienica 974 

Grażyna Gaszek - 695 913 853 

14 Wieszczęta Tomi-Trans Rafał Tomalik                                        
43-394 Rudzica 596 

Jan Jenkner - 695 913 966 

15 

Odcinek dr. "Starej 
DK-1" od skrzyżo-
wania z dr. powia-
tową 4417         ( 

Stara E7-
Cieszyńska) do gra-
nicy miejscowości 
Pogórze, Gmina 

Skoczów - 3,7 km    

Odcinek drogi Uchwałą Rady Gminy 
Jasienica został przekazany do Zarzą-

du Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach 
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Sklepik Szkolny „Misiaki”  
w Szkole Podstawowej w Świętoszówce  

z Certyfikatem Zdrowego Sklepiku 
 

Sklepik szkolny w Świętoszówce, wziął udział w akcji „Zdrowie 
po dzwonku” i uzyskał Certyfikat Zdrowego Sklepiku. Celem kam-
panii „Zdrowie po dzwonku” jest popularyzacja zdrowego odżywia-
nia dzieci i młodzieży, zgodnego z nowym rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia oraz  dbanie, aby szkolne sklepiki były zaopatrywane 
wyłącznie w najwyższej jakości zdrowe produkty, wspierające har-
monijny rozwój dziecka. Szkoły, które skutecznie realizują promocję 
zdrowego żywienia dzieci i przestrzegają zasad ustawy o  bezpie-
czeństwie żywności i żywienia, zostają uhonorowane i otrzymują 
Certyfikat Zdrowego Sklepiku, będący formą uznania dla polityki 
prowadzonej w szkole i równoznaczny z tym, że w szkole nie pro-
wadzi się sprzedaży niezdrowych produktów dla dzieci. 

                 Ewa Kalita 
 

MIKOŁAJKI W ŁAZACH 

  W dniu 05 grudnia 2015 roku radny Karol Bierski wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łazach   i 
Ochotniczą Strażą Pożarną, zorganizował imprezę mikołajkową dla dzieci z sołectwa Łazy. Wszystkie zgroma-
dzone dzieci w napięciu oczekiwały wizyty Świętego Mikołaja. Czas oczekiwania umiliły zabawy i konkursy 
przygotowane dla dzieci, przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila  w Świętoszówce  Ligię Ko-
rzeniowską - Mynarską i  Pawła Sowę. Punktem kulminacyjnym było przybycie Mikołaja, który obdarował 
dzieci prezentami. Każde dziecko oprócz prezentu od Mikołaja, otrzymało dodatkowo upominek od organizato-
rów. Przewodnicząca KGW w Łazach Maria Szostok podziękowała za pomoc w organizacji imprezy Czesławie 
Grygier oraz Firmie „Proraf”  Zachura Rafał, Florek Dariusz.                 

Ligia Korzeniowska-Mynarska 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 21 w Jasienicy 
 serdecznie zaprasza swoich członków na spotkanie noworoczne,  

które odbędzie się 4 lutego 2016r. o godz. 1500 w sali widowiskowej GOK  

w Jasienicy – siedziba GOK przy kompleksie boiska Drzewiarz. 

Zarząd  
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  AMERYKA POŁUDNIOWA RAZ JESZCZE 
 

Drogami i bezdrożami Ameryki 
Południowej „podróżowaliśmy”         
z Wojciechem Ilkiewiczem i Wiolettą 
Hutnik w 2013 roku.  
A ostatnie spotkanie to różnorodne 
Chile, tajemnicza Wyspa Wielkanoc-
na, niezwykła Argentyna i Pustynia 
Atakama – w taką podróż zabrał nas 
Adam Karkosz 9 grudnia 2015 roku,  
w Gminnej Bibliotece Publicznej      
w Jasienicy. 

O Adamie Karkoszu wspomina-
łam już w listopadowym numerze 
„Jasienicy”, dodam jeszcze, że Pan 
Adam odwiedził 154 kraje, w wielu   
z nich był wielokrotnie. Królewskie 
Towarzystwo Geograficzne  w Lon-
dynie wyliczyło, że przeleciał już 
około 3 mln kilometrów.  
A wszystko zaczęło się od marzeń      
i książek podróżniczych np. Arkadego 
Fiedlera. Obecnie nie tylko podróżuje, 
a także działa w branży turystycznej 
opracowując nowe trasy na zlecenia 
ministerstw turystyki różnych krajów. 
Jest również konsultantem w wielu 
firmach i organizacjach turystycznych 
krajowych i zagranicznych, a także 
wykłada na wyższych uczelniach.  

Podczas prezentacji multimedial-
nej nasz gość, jako pierwszy kraj, 
przedstawił Chile – głównie dzięki su-
rowcom mineralnym – najbogatsze  
państwo Ameryki Południowej. Oglą-
dając zdjęcia z Santiago de Chile, po-
dziwialiśmy zmieniającą się architek-
turę miasta na przestrzeni XIX, XX    
i XXI wieku, gdzie obok zabytko-
wych budowli wyrastają obiekty        
o nowoczesnych formach. Na głów-
nym placu miasta znajduje się pomnik 
poświęcony Indianom, który jest ge-
stem przeproszenia Indian za prześ la-
dowania ze strony kolonizatorów. 

Z Chile przenieś liśmy się na Wyspę Wielkanocną, zwaną „pęp-
kiem świata”, z której do najbliższej wyspy jest 2600 km. Jest to wy-
spa wulkaniczna, na której znajduje się sześćdziesiąt wulkanów, w tym 
dziewiętnaście czynnych. Charakterystycznymi elementami krajobrazu 
są Moaie – zagadkowe posągi o różnej wielkości, wykonane ze skał 
pochodzenia wulkanicznego. 

Przemierzyliśmy również Patagonię Argentyńską, zamieszkałą 
przez mieszankę narodowościową, gdzie można spotkać też potomków 
Polaków. Jest to kraina o klimacie arktycznym, słabo zaludniona,         
a głównym zajęciem mieszkańców jest hodowla bydła. Następnie obej-
rzeliśmy zdjęcia z Ziemi Ognistej, oddzielonej od kontynentu Cieśniną 
Magellana, gdzie głównym ośrodkiem administracyjnym jest Ushuaia 
– najważniejszy punkt wypadowy na Antarktydę. Ostatnim etapem tej 
wieczornej wędrówki była Pustynia Atakama – najsuchsze miejsce na 
ziemi, gdzie znajdują się największe kopalnie miedzi, z których po-
chodzi 30 % światowego wydobycia tego surowca. Natomiast złoża li-
tu, dostarczają minerału bardzo potrzebnego we współczesnym świe-
cie,  chociażby do produkcji baterii. Deszcz pada tam raz na kilkaset 
lat      a woda pochodzi z mgły. W górach na Pustyni Atakama znajdu-
je się 77 radioteleskopów, w budowę których, zaangażowały się trzy 
kontynenty. Umieszczone są one na wysokości około 5000 metrów, 
gdzie jest najmniejsza wilgotność i najmniejsze zanieczyszczenia, 
dzięki temu uzyskuje się wyniki jak nigdzie indziej i można zajrzeć    
w najbardziej odległe zakątki wszechświata. 

Było to bardzo ciekawe przedstawienie tematu i rozbudziło zainte-
resowanie uczestników spotkania krajami  Ameryki Południowej. 

     Maria Hareńczyk 
     Dyrektor GBP 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców, Dyrekcja Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

serdecznie zapraszają na uroczysty 

K O N C E R T    B I G   B A N D U 
pod kierownictwem Stanisława Urbana 

Koncert odbędzie się w dniu 7 lutego 2016r. o godz. 17.00 
w sali widowiskowej GOK w Jasienicy /przy kompleksie sportowym „Drzewiarz”/ 

wstęp wolny 
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EDUKACJA PRZYRODNICZA W KOLE ŁOWIECKIM „ŚLEPOWRON” 

Od szeregu lat, Koło Ło-
wieckie Ślepowron w Rudzicy, 
postawiło sobie za cel, eduko-
wanie dzieci i młodzieży w za-
kresie roli łowiectwa i znaczenia 
w gospodarce człowieka. Co ro-
ku prowadzone są wiosną, akcje 
w szkołach w formie quizu dla 
dzieci z wiedzy przyrodniczej, 
gdzie nagrodą są budki lęgowe 
dla ptaków, zachęcające mło-
dzież do aktywnego współdzia-
łania w ochronie przyrody. 
W okresie przerwy zimowej, w 
szkołach realizowane są poga-
danki o funkcjach gospodarki 
łowieckiej, poprzedzone dawką 
wiedzy przyrodniczej, związanej 
z ochroną środowiska natural-
nego. Natomiast w okresie je-
siennym, dzieci przedszkolne      
i młodzież szkolna, zapraszane 
są do siedziby Koła w Iłownicy, 
by na miejscu oprócz pogadanki 
mogły zobaczyć obiekty oraz 
inne rekwizyty związane 
z gospodarką łowiecką (np. wo-
lierę dla hodowli bażantów, ma-
gazyny paszowe, podsypy i pa-
śniki, trofea łowieckie jak rów-
nież instrumenty muzyczne słu-
żące łowiectwu). W tym roku 
mamy już za sobą szereg spo-
tkań z młodzieżą. Ostatnie miały 
miejsce 12 listopada, gdzie go-
ściliśmy dwie grupy dzieci        
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Rudzicy, oraz 10 
grudnia, gościliśmy młodzież 

gimnazjalną z Jasienicy. Pogadanki prowadzą już tradycyjnie, prezes Koła 
Andrzej Szimke oraz łowczy Dominik Świńczyk. Pogadanki są ilustrowane 
muzyką myś liwską, którą wykonują członkowie zespołu sygnalistów Koła 
Łowieckiego Ślepowron (Stanisław Rajba, Grażyna Gaszek, Sławomir Pie-
trzyk, Ireneusz Nowrotek). Oprawa muzyczna zwykle jest też poszerzona    
o pogadanki, o funkcjach sygnałów w łowiectwie, kompozytorach muzyki 
myś liwskiej i jej funkcji w kulturze łowieckiej a także budowie instrumen-
tów stosowanych w kulturze łowieckiej od dawnych wieków.  

Pogadanki cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, która aktyw-
nie w tych spotkaniach uczestniczy.  

Zarząd Koła, przy tej okazji, pragnie podziękować dyrektorom szkół      
z terenu naszej gminy, którzy włączają się czynnie w nasze akcje edukacyj-
no-wychowawcze oraz towarzyszącym pedagogom za organizację zajęć        
i  opiekę nad młodzieżą.  W tym roku, we wspomnianych akcjach brały 
udział szkoły w Rudzicy, Jasienicy,  Ołownicy,  Wieszczętach i Święto-
szówce, niektóre kilka razy.  

Stanisław Rajba 

„Odeszła by żyć wiecznie” 
  

Gorące podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św. , złożone  
wieńce  i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej dnia 23.XII. 2015 r. 

naszej Kochanej córki i siostry. 

Ś. P. Doroty Wrona 
ks. Proboszczowi i Panu Kościelnemu Parafii Św. Marii Magdaleny w Mazańcowi-

cach, rodzinie, przyjaciołom, koleżankom, kolegom i znajomym 
oraz delegacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mazańcowicach,  

Gimnazjum w Mazańcowicach i ZDIZ w Grodźcu Śl. 
składają 

                                                        rodzice, siostra i brat. 
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„ZAUŁKAMI BIELSKA-BIAŁEJ” 

– GRA MIEJSKA Z UDZIAŁEM UCZNIÓW ZSP IŁOWNICA 
 

10 listopada 2015 r. uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy po raz 
pierwszy wzięli udział w grze miejskiej, która 
odbyła się na terenie miasta Bielska-Białej. 
Organizatorami całej imprezy byli nauczyciele 
naszej szkoły, którzy przygotowali uczestni-
kom trasę z dwudziestoma zagadkami do roz-
wiązania. 

Do gry przystąpili podopieczni klas IV - 
VI, którzy podzieleni na grupy, przemierzali 
fragmenty miasta według ustalonego planu. 
Nie była to jednak bierna wycieczka, ale ak-
tywne nabywanie doświadczeń – wykonywa-
nie zadań, poszukiwanie i rozwiązywanie se-

lektywnie dobranych łamigłówek. Każda z drużyn wyposażo-
na była, w specjalnie przygotowane mapy oraz ulotki 
z poleceniami do wykonania. Zwieńczeniem zmagań grup by-
ło odnalezienie wskazanych miejsc w terenie oraz rozwiązanie 
różnorodnych zagadnień. Gra okazała się też dobrą okazją do 
integracji oraz sprawdzała umiejętność współpracy w grupie. 
W czasie zabawy uczniowie mieli okazję poznać bliżej histo-
ryczne postacie, m.in. Mikołaja Kopernika,  Irenę Sendlerową 
oraz  znanych z bajek bohaterów – Reksia, Bolka i Lolka. 
Odwiedzili popularne i te mniej znane miejsca w mieście.    

Cała zabawa rozpoczę ła się w parku im. Juliusza Słowac-
kiego, gdzie uczniowie mogli podziwiać nowoczesne fontan-
ny i pomniki przyrody. Następnie odwiedzili Książnicę Be-
skidzką, Teatr Lalek „Banialuka” i Muzeum Sztuki Współcze-
snej. Dowiedzieli się, gdzie w dawnych czasach stała synago-
ga żydowska. Eleganckie kamienice, klimatyczne uliczki 
i urokliwe zaułki czekały na uczestników gry na Starym Ryn-
ku, który dawniej był placem targowym. O historii tego miej-
sca przypomniały uczniom fundamenty wagi miejskiej 
i zabytkowa studnia. Mogli także zachwycać się minimakietą 
rynku, pomnikiem Neptuna oraz wysoką na 61 metrów wieżą 
Katedry św. Mikołaja. Następnie gracze poszukiwali posągu 
Marcina Lutra oraz pięknych bielskich murali. Zastanawiali 
się, ile schodów ma ulica Schodowa, liczyli ptaki przy Starej 

Fabryce Maszyn Włókienniczych i kłódki na Krzywym Mostku. Na trasie nie mogło zabraknąć niewątpliwie 
jednego z najładniejszych budynków w mieście – Ratusza w stylu wiedeńskim oraz klimatycznej kamienicy pod 
Żabami. 

Udział w przedsięwzięciu był wspaniałą okazją, aby zdobyć nowe wiadomości, połączyć umiejętności prak-
tyczne z wiedzą teoretyczną. Uczestnikom w ciągu kilku godzin towarzyszyły niezwykle silne emocje, które 
mogli zaobserwować na ich twarzach mieszkańcy, miasta spacerujący po Bielsku-Białej, tego jesiennego popo-
łudnia. Wszędzie można było zauważyć podekscytowanych uczniów i nie mniej zaangażowanych nauczycieli, 
którzy także fantastycznie się bawili. 

Nauczyciele ZSP Iłownica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZED WALENTYNKAMI  

• Z miłością jest jak z masłem, od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje ją w świeżości (M. Achard) 
• Wszyscy Ci których dotknie Miłość stają się nieśmiertelni, żyją w sercach tych, którzy tą miłością ich obdarzyli. 

• Wiek nie chroni przed miłością, za to miłość chroni przed starością. 

• Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.  (Paulo Coelho)  

• Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje.  (Antoine de Saint-Exupéry) 

• Miłość jest jak nasionko leśne, z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to tylko chyba razem           
z sercem wyrwać je można. (Henryk Sienkiew icz)  

•  
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Uczniowie ZSP w Grodźcu laureatami konkursu powiatowego 
„Człowiek a Środowisko” 

Od 1 października 2015 roku do 16 listopada 2015 roku 
trwał konkurs – „Człowiek  a Środowisko”, organizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.  Konkurs adresowany 
był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do16 lat. Była to dwuna-
sta edycja. Celem konkursu, nad którym patronat obją ł starosta 
bielski Andrzej Płonka,  jest rozbudzanie świadomości ekolo-
gicznej - życia w czystym środowisku naturalnym, popularyza-
cja działalności edukacyjnej nakierowanej na czyste środowisko, 
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży emocjonalnego stosunku 
do właściwych zachowań w środowisku,  w którym mieszkają  
oraz inspirowanie młodzieży, do twórczości plastycznej i lite-
rackiej. Komisja konkursowa oceniła  ponad 230 prac, jakie na-
desłano na tegoroczny konkurs,  w następujących kategoriach: 
multimedialnej,  literackiej, plastycznej, fotograficznej. 
W dniu 4 grudnia 2015 roku w auli Starostwa Powiatowego w 
Bielsku-Białej odbyło się podsumowanie konkursu   i wręczenie 
nagród. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie  Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Grodźcu:                                                                             
 
 

Kamil Szostok - I miejsce w kategorii prac 
multimedialnych                                                         

Kinga Kubaczka - II miejsce w kategorii 
prac plastycznych. 

      Anna Jaszczurowska 
 

Pomagamy zwierzętom ze schroniska „Reksio” w Bielsku- Białej  
Okres przedświąteczny, to najlepszy czas skłania-

jący do niesienia pomocy, dzielenia się z potrzebują-
cymi jak również pomagania czworonogom. I dlatego 
dzieci z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce, 
ochoczo przystąpiły do akcji charytatywnej na rzecz 
bezdomnych psów i kotów, z bielskiego schroniska. 
Celem jej było kształtowanie wrażliwości dzieci na 
okrutny los często porzuconych i zaniedbanych zwie-
rzaków. Przedszkolaki udowodniły, że chcą i potrafią 
pomagać, że nie jest im obojętny los bezdomnych 
zwierząt. Dzieci doskonale wiedzą o tym, że każde 
żywe stworzenie potrzebuje akceptacji i ciepła, a od-
wdzięcza się przywiązaniem i bezgranicznym odda-
niem.  

W dniach 09.11- 23.11, na terenie przedszkola 
przeprowadzono zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. 
Przedszkolaki zbierały dla potrzebujących zwierząt 
dary, w postaci worków z suchą karmą, puszek, sta-
rych kołder, koców, ręczników oraz zabawek. Dzięki 
ofiarności rodziców dzieci, uczęszczających do nasze-

go przedszkola, udało się zgromadzić dużą ilość po-
żywienia i smakołyków dla zwierząt. Świadczy to, o 
ogromnym zainteresowaniu naszą akcją 

25 listopada dzieci z grupy najstarszej wraz z ro-
dzicami i opiekunem, odwiedziły schronisko „Reksio” 
przekazując zgromadzone dary. Wyprawa ta wzbudzi-
ła w przedszkolakach, poczucie odpowiedzialności za 
zwierzęta. Dzieci pełne entuzjazmu opowiadały kole-
gom o swojej wizycie w schronisku. 

W dalszym ciągu Przedszkole Publiczne w Świę-
toszówce, chce pomagać bezdomnym zwierzętom. 
Taka pomoc jest bardzo ważna dla naszych czworono-
gów, które odwdzięczają się uczuciem i miłością, a 
dzieci uczą się opiekuńczości, troskliwości i wrażli-
wości na krzywdę innych 

BARDZO SERDECZNIE DZI ĘKUJEMY 
WSZYSTKIM RODZICOM, DZIECIOM I OPIE-
KUNOM ZA PRZYŁ ĄCZENIE SIĘ DO NASZEJ 

AKCJI  
Organizatorzy: 

Renata Partyka i Agata Gram
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JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE W MIĘDZYRZECZU DOLNYM  
W niedzielę 3 stycznia w remizie OSP w Międzyrzeczu Dolnym  odbyło się wyjątkowe przedstawienie jasełko-
we, które  było dopełnieniem  magicznego czasu świątecznego. Wykonawcami były dzieci – najmłodsi druhowie 
tej jednostki, które przygotowała Lucyna Iskrzyska, przy współudziale: Marioli Kurzius, Arka i Tadeusza Piela, 
Artura Chmielniaka oraz Maćka Mrzyka – oprawa muzyczna. 
W jasełkach druhowie, poprzez piękną grę aktorską, opowiedzieli historię o narodzeniu Jezusa w „Betlejemskiej 
stajence”, które jest radością dla całej ludzkości, zarówno dla tych, którzy w Niego wierzą , szukają Go lub stoją 
daleko od Niego. Scenografia sceny i wystrój remizy dopełniały uroczystego i podniosłego nastroju.  

 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zadbali o wspaniały przebieg tej uroczystości: 
• Dzieciom, za świetne przedstawienie Jasełek, trudy włożone w przygotowania, wytrwałość na pró-

bach i radość jaką sprawiły wszystkim oglądającym; 
• Druhom, którzy włączyli się w przygotowanie dekoracji i oprawy, a szczególnie druhnie Lucynie 

Iskrzyckiej za wiele tygodni pracy nad przedstawieniem, serce włożone w przygotowanie małych 
aktorów; 

• Wszystkim uczestnikom spotkania oraz zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością.  

Dziękuję również wszystkim, którzy wspomagają naszą straż z Wójtem Januszem Pierzyną na czele. 
Z wyrazami wdzięczności i szacunku 

Prezes OSP Międzyrzecze Dolne 
Henryk Francuz 

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy łączyli się z nami w bólu,  
towarzyszyli w ostatniej drodze 

Śp. Lidii Niesyt , 

a zwłaszcza Redakcji miesięcznika Jasienica, 
Zespołowi Regionalnemu „Jasieniczanka” i pracownikom 

Gminnego Ośrodka Kultury 
składa Rodzina  
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KONCERT W RUDZICY 
W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, w nie-

dzielę 10 stycznia 2016r.  w Kościele p.w. Naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy  odbył się 
wspaniały koncert kolęd.  A wystąpiły dwa reno-
mowane chóry: Bielski Chór Kameralny, działający 
przy Bielskim Centrum Kultury pod kierunkiem 
Beaty Borowskiej, oraz Chór Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod kierun-
kiem Jana Borowskiego. Na organach zagrał Witold 
Pieńkowski.  

Tłumnie zgromadzonych w świątyni wiernych 
słowami pełnymi życzliwości powitał ksiądz pro-
boszcz Jan Gustyn. Następnie zwrócił się do Pań-
stwa Beaty i Jana Borowskich – dyrygentów i orga-
nizatorów spotkania, dziękując im, za zaangażowa-
nie, poświęcony czas i wielkie serce.  

 
 
Słowo śpiewane przeplatało się z mówionym. Pu-

bliczność miała bowiem okazję wysłuchać również 
recytacji utworów, o tematyce bożonarodzeniowej 
w wykonaniu naszego poety Juliusza Wątroby, któ-
ry z pewnością trafił do serc wszystkich gości. Chó-
ralny śpiew znanych i mniej znanych kolęd był za-
chwycający, co licznie zgromadzeni w świątyni 
wierni wyrazili zasłuchaniem i aplauzem. 

Obu chórom i dyrygentom, małżeństwu Borow-
skich, podziękował wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Podkreślił, że mimo już międzynarodowej 
renomy obu zespołów, ich twórcy i kierownicy 
zawsze wracają do Rudzicy, utożsamiając się ze 
swoją lokalną społecznością.  

Koncert chórów został przyjęty przez licznie 
zgromadzoną publiczność z dużym wzruszeniem  i 
nagrodzony owacjami na stojąco. Każdy, kto tego 
dnia przybył do rudzickiej świątyni, opuszczał ją w 
pełni zadowolony i wzbogacony o niezapomniane 
wrażenia.  

Z.P. 
 

Nowy Roczek 
 
Dobrze żeś się zjawił, 
bo Cię tak potrzeba 
żebyś nam zostawił 
- wśród nas - cząstkę nieba, 
 
i rozniecił zgodę 
z miłością, i dobroć 
- daj nam serca szczodre, 
a krzywdzonych obroń…  
 
Spraw, Ty Nowy Roczku, 
by nie wiało grozą… 
Daj maluczkim słonko, 
a rządzącym rozum… 
 
                 Juliusz Wątroba 
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SPROSTOWANIE 

 

 Dotyczące artykułu:  „ CZYSTEK - HIT CZY KIT?”  
zamieszczonego miesięczniku samorządowym gminy Jasienica Nr 11(279) listopad 2015 r., na str. 

19. 
Niniejszym oświadczamy, że autorem powyższego artykułu  

jest Pani Joanna Pomianowska-Dziekanowska, 
publikująca swoje dzieła na blogu:  

 " Z fili żanką kawy". 
 

Wspomniany artykuł znajduje się pod linkiem:   

http://www.zfilizankakawy.pl/2015/02/efekty-picia-czystka-poroczna-te rapia.html 
  

Z tego względu za powstałe nieprawidłowości, 
bardzo Autork ę przepraszamy.       

                                                                                                Redakcja 
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MOST ODEBRANY 
Most w Międzyrzeczu Górnym w poniedziałek 14 
grudnia został oficjalnie oddany do użytku po trwają-
cej od lipca przebudowie.  
Przypomnijmy, most na ul. Centralnej w Międzyrze-
czu Górnym na drodze powiatowej nr 4425S z Wapie-
nicy do Zabrzega został rozebrany, a w jego miejsce 
powstała całkowicie nowa konstrukcja. Wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna podkreśla, że dzięki tej in-
westycji znacznie poprawiło się bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, zarówno pieszych, jak i samochodów. Do 
tej pory bowiem droga tuż za mostem skręcała ostro w 
lewo, zaś po przebudowie – dzięki wydłużeniu samej 
konstrukcji o kilka metrów – udało się jezdnię popro-
wadzić szerokim łukiem. Na nowym moście pojawiły 
się też wygodne chodniki oraz solidne bariery. Całość 
kosztowała 1,8 mln zł.  
– Jeszcze raz dziękuję panu staroście bielskiemu An-
drzejowi Płonce, całemu Zarządowi i Radzie Powiatu 
Bielskiego za tę inwestycję, która w znaczący sposób 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszej gminy – mówił wójt Janusz Pierzyna, skła-
dając podziękowania na ręce obecnych przy odbiorze 
mostu przewodniczącego rady Powiatu Bielskiego Ja-
na Borowskiego oraz wicestarosty Grzegorza Szetyń-
skiego. Podziękował również Zarządowi Dróg Powia-
towych, jednostce podległej staroście, za prawidłowy 
nadzór nad inwestycją, oraz wykonawcy za terminowe 
wywiązanie się z trudnego zadania.  
 

UCZNIOWIE Z WIESZCZĄT 
KOLĘDOWALI W GMINIE 

 
Z barwnym stroikiem świątecznym i koncertem kolęd 
uczniowie wieszczęckiej szkoły, we wtorek 15 grud-
nia, odwiedzili Urząd Gminy w Jasienicy.  
Kilkunastoosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Wieszczętach, trafiła na spotka-
nie komisji Rady Gminy Jasienica. Oprócz wójta gmi-
ny Janusza Pierzyny, był tam też przewodniczący Ra-
dy Gminy Jan Batelt, radni i pracownicy Urzędu Gmi-
ny. Uczniowie, pięknie przebrani w anioły i pasterzy, 
z przejęciem zaśpiewali polskie kolędy. Wręczyli też 
wójtowi Januszowi Pierzynie świąteczny stroik. Wójt 
zrewanżował się młodzieży i w podziękowaniu za tak 
miłe kolędowanie, wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy wręczył uczniom kosz wypełniony słodyczami. 
Gospodarz gminy złożył też życzenia z okazji nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
uczniom, ich rodzicom oraz pracownikom szkoły.  
 

ŚWIATEŁKO POKOJU 
OD HARCERZY 

Harcerze z Międzyrzecza Górnego w czwartek 17 
grudnia przekazali Gminie Jasienica Betlejemskie 
Światełko Pokoju.  

Harcerze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mię-
dzyrzeczu Górnym z opiekunką Teresą Gluzą oraz 
Aleksandrą Gluzą , drużynową 27. Gromady Zuchowej 
„Przyjaciele Kubusia”, zawitali do Urzędu Gminy. Na 
ręce wójta Janusza Pierzyny złożyli życzenia dla niego 
i całej gminy, a następnie przekazali także Betlejem-
skie Światełko Pokoju z prośbą o rozesłanie go dalej, 
do wszystkich mieszkańców gminy Jasienica. Wójt 
podziękował harcerzom za ich zaangażowanie, rów-
nież złożył im życzenia. Harcerze złożyli życzenia 
również wicewójtowi Krzysztofowi Wieczerzakowi.  
Pomysł przekazywania Betlejemskiego Światełka Po-
koju przywędrował do nas kilka lat temu z Austrii. 
Tamtejsi skauci w okresie przedświątecznym wyrusza-
ją do Groty Narodzenia w Betlejem, gdzie odpalają 
ogień od tamtejszych świec. Następnie zawożą go do 
swojego kraju i przekazują wszystkim, którym bliskie 
jest bożonarodzeniowe orędzie pokoju. Od Austria-
ków ogień odbierają harcerze słowaccy i to za ich po-
średnictwem Betlejemskie Światełko Pokoju trafia do 
Polski.  
 
WKRÓTCE NABÓR DLA PROJEKTÓW 
TRANSGRANICZNYCH 
 
W najbliższym czasie dla Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski-Těšínské Szelsko,  zostanie uruchomiony nabór 
projektów, finansowanych z Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu.  
W piątek 4 grudnia w Ołomuńcu, odbyło się drugie 
już posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w którym ze 
strony polskiej wzią ł udział m.in. Janusz Pierzyna, 
wójt Jasienicy- prezes Stowarzyszenia Rozwoju i 
Współpracy Regionalnej „Olza”.  
Jak informuje Bogdan Kasperek, dyrektor biura Sto-
warzyszenia „Olza”, komitet zadecydował o harmo-
nogramie i przydziale funduszy w poszczególnych ka-
tegoriach projektowych. Obok zatwierdzenia dwóch 
projektów flagowych oraz wyznaczenia terminu na 
koniec marca przyszłego roku dla koncepcji kolej-
nych, zatwierdzono sześć projektów funduszy mikro-
projektów. Wśród nich znalazł się także Fundusz Mi-
kroprojektów Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk 
Cieszyński, na dofinansowanie którego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało przezna-
czonych 5,7 mln euro.  
Jak wyjaśnia dyrektor Kasperek, w najbliższym czasie 
w Euroregionie Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński 
ogłoszony zostanie nabór projektów na dofinansowa-
nie z funduszu mikroprojektów. – Aktualnych infor-
macji prosimy szukać w naszych serwisach interneto-
wych. Już teraz zachęcamy do przygotowywania no-
wych projektów – wyjaśnia Kasperek.  

www.jasienica.pl
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OBCHODY DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA 
Uroczyście w sali jasienickiego „Drze-

wiarza” obchodzono w sobotę 19 grudnia 
rejonowe Dni Honorowego Krwiodawstwa, 
połączone z jubileuszem 25-leciem istnie-
nia Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-
Białej.  

W obchodach udział wzię li wicestarosta 
bielski Grzegorz Szetyński, wójt gminy Ja-
sienica Janusz Pierzyna, wiceprezes Ślą-
skiego Oddziału Okręgowego PCK w Ka-
towicach Janusz Sacha, lek. med. Bożena 
Drybańska, dyrektor d/s medycznych Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Katowicach oraz wielu 
innych zaproszonych gości. Podczas uro-
czystej ceremonii wprowadzono poczet 
sztandarowy ze sztandarem Klubu HDK 
PCK im. Maksymiliana Marii Kolbe, dzia-
łającego przy Urzędzie Gminy Jasienica.  

W trakcie akademii najbardziej aktyw-
nych członków wyróżniono za dotychcza-
sowy wkład w krzewienie idei honorowego 
krwiodawstwa.  

Odznakami „Honorowy Dawca Krwi Za-
służony dla Zdrowia Narodu” zostali od-
znaczeni: Sylwester Madejko i Leszek 
Gniłke z Klubu HDK PCK „Płomień” przy 
OSP w Kobiernicach, Zdzisław Gołuch, 
krwiodawca z pow. żywieckiego oraz Ro-
man Pieńczewski z Klubu HDK PCK przy 

Urzędzie Gminy w Łękawicy. Ponadto Odznaką Honorową  
Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia wyróżniono 
krwiodawców, ratowników, działaczy PCK i sponsorów Jac-
ka Zawadę, Tomasza Szpytkę, Andrzeja Rajczyk oraz Prze-
mysława Wójcik. Odznaczono też srebrną odznaką Zasłużo-
ny Honorowy Dawca Krwi Marcina Francuza, członka Klu-
bu HDK PCK im. Maksymiliana Marii Kolbe przy Urzędzie 
Gminy w Jasienicy.  

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Grupy Ratownictwa PCK w 
Bielsku-Białej Zarząd Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-
Białej wręczył okolicznościowe statuetki sponsorom oraz za-
służonym ratownikom Grupy.  

Akademię zorganizowała Rejonowa Rada Honorowego 
Krwiodawstwa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej 
wspólnie z Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej przy 
znaczącym wsparciu Miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica 
oraz sponsorów.  

www.jasienica.pl. 

 
 

Z A P R O S Z E N I E 

Towarzystwo Miłośników Zarzecza w Zarzeczu serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do zwiedzania  Zarzeckiej Izby Regio-
nalnej, która mieści się w Chybiu przy ul. Bielskiej 40 (dawny hotel 

robotniczy Cukrowni Chybie) na parterze. 
Zarzecka Izba Regionalna otwarta będzie dla zwiedzających                                        

od dnia 17 listopada 2015  w następujące dni: 
- we wtorki od godziny 15.00 do 17.00 
- w czwartki od godziny 10.00 do 12.00 

Dla grup zorganizowanych będzie możliwość zwiedzania w innym terminie tylko po uzgodnieniu tele-
fonicznym. Telefony do kontaktu : Grażyna Uchyła-Godziek – 692-214-052   

Aniela Nikiel – 513-211-250                                            
Towarzystwo Miłośników Zarzecza zrealizowało projekt pt.” Zarzecka Izba Regionalna” dofinansowa-
ny z DZIAŁAJ LOKALNIE – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej 
przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Banku Spół-
dzielczego w Skoczowie, samorządów Goleszowa, Chybia, Skoczowa, Ustronia, Wisły. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zwiedzania 
Zarząd Towarzystwa Miłośników Zarzecza 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA ” 
LATO 2016  
• 25.06-01.07.2016 r. Morze Bałtyckie-Niechorze.     

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

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

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

Zapisy przyjmuje:  Lidia Sztwiorok 

tel. 692 405 825 
 

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

Ogłoszenia drobne   – 1 zł  - za słowo 
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„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 
� gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki 

� narzędzia ogrodowe 

� elektronarzędzia 

� arty kuły  elektryczne 

� arty kuły  spawalnicze 

� farby  

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

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

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ś lubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

 
14 lutego niedziela  

WALENTYNKI 
czynne od 900-1800 

Zapraszamy po piękne  
polskie  róże. 

Zapraszamy również do 
Salonu Choinek Sztucznych  

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

tel.:  603 604 333 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 

 ŚLUBNA  

I ARTYSTYCZNA  
 

TEL.: 534 459 932 
                   

�  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 

 

 

 



 

 

2015 ROK  - WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

KOMISARZ UNII EUROPEJSKIEJ   
ELŻBIETA BIEŃKOWSKA  
Z WIZYTĄ W JASIENICY 

WÓJT JANUSZ PIERZYNA W FINALE  
10 NAJLEPSZYCH WÓJTÓW  2014 ROKU  

DOŻYNKI GMINNE  
ZORGANIZOWANE  
PRZEZ SOŁECTWA  

IŁOWNICA, LANDEK 

120-LECIE OSP JASIENICA 

KONSEKRACJA MIĘDZYRZECKIEGO 
KOŚCIOŁA 


