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CODZIENNE WIADOMOŚCI Z JASIENICY 
Pod internetowym adresem www.jasienica.pl codziennie można 

przeczytać nowe informacje, dotyczące naszej gminy,  o tym, co się      
w niej wydarzyło, lub ma się wydarzyć. Artykuły są bogato ilustrowane 
zdjęciami. Tu także umieszczane są najświeższe komunikaty, m.in.        
o zapowiadanych wyłączeniach prądu, zmianach dotyczących odbioru 
śmieci, spotkaniach w sołectwach. Kto nie ma najnowszego – lub ar-
chiwalnego – numeru bezpłatnej gazety „Jasienica”, może ją także zaw-
sze pobrać z tej strony w wersji elektronicznej PDF. 

  Jasienica.pl to przede wszystkim jednak oficjalny portal Gminy   
Jasienica. Dlatego też można tutaj odszukać wszelkie informacje o pra-

cach Urzędu Gminy Jasienica oraz Rady Gminy Jasienica. Łatwo odnaleźć dane, potrzebne do kon-
taktu z Urzędem, czy to droga telefoniczną, czy mailową. W zakładce „Biuletyn Informacji Pu-
blicznej” (na górze strony) zostały umieszczone wszystkie oficjalne dane o Urzędzie i jego wła-
dzach. Tu także można zapoznać się ze szczegółami prac Rady Gminy czy nowymi ogłoszeniami 
urzędowymi. 

Na stronie www.jasienica.pl można też szybko odnaleźć internetowe odnośniki do stron in-
stytucji, podległych Urzędowi Gminy, m.in. szkół, ośrodków zdrowia, ośrodków kultury, bibliotek, 
zakładów komunalnych, sołectw i straży pożarnych. 
Zapraszamy na stronę www.jasienica.pl. 
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24 GRUDNIA URZĄD GMINY JASIENICA NIECZYNNY 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 120.08.2015 Wójta Gminy Jasienica z 
dnia 17 listopada 2015 r. dzień 24 grudnia 2015 roku /czwartek/ będzie dniem wolnym od pra-
cy dla pracowników Urzędu w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia, tj. 26 grudnia – święto 
przypadające w sobotę.  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
NIEPOKOJĄCE WIADOMOŚCI 

     Otrzymaliśmy niepokojące wiadomości związane z podpisaną 3. listopada br. 
przez Prezydenta RP ustawą, dotyczącą procedury uchwalania przez rady gmin 
studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W wyniku tego prace, 
które zostały wykonane przez ostatnie 5 lat tj. od 2010 roku znalazły się pod 
wielkim znakiem zapytania. Gmina Jasienica zamierzała przyjąć to uchwałą na 
przełomie stycznia i lutego 2016 roku. Teraz okazuje się, że nie z naszej winy,  
nie jest to wykonane wg procedury nowej ustawy i w związku z tym prace nad 
uchwaleniem studium należy rozpocząć od nowa. Problem w tym, że nie było 
rozporządzeń przejściowych. Zmierzam do tego, że jeżeli gminy przystąpiły do 
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego według starej procedury, to 
powinny to zakończyć według dotychczasowych zasad.  

Gdyż są to wieloletnie prace polegające na zbieraniu    
i rozpatrywaniu tych wniosków, uzgodnień z różnymi 
instytucjami, uzyskaniem pozytywnych opinii,  a w 
końcu przyjęcia przez rady gmin w formie uchwał. 
Obecna sytuacja w jakiej znalazły się polskie gminy 
jest bardzo niepokojąca, gdyż bez rozporządzeń przej-
ściowych należałoby prace rozpocząć od początku. 
Jest to bardzo niezdrowe zarówno w funkcjonowaniu 
gmin jak i całego kraju. Będziemy interweniować i 
zabiegać u decydentów i w parlamencie, aby pochylili 
się nad tym problemem. Na dzień dzisiejszy w gminie 
Jasienica uchwalenie studium zostaje zawieszone z 
przyczyn od nas niezależnych. 

SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE SPÓŁDZIELNI 
"SAMOPOMOC" 

      Dziesiątego listopada br.  podczas spotkania 
Członków Spółdzielni "SAMOPOMOC" Jasienica - 
Jaworze, podsumowano dorobek, określono możliwo-
ści, nakreś lono nowe zadania na kolejne lata. Serdecz-
nie gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy na prze-
strzeni tych 70 lat pracowali, stwarzali możliwości 
rozwoju gospodarczego i przyczyniali się do prowa-
dzenia działalności kulturalno-oświatowej. 
       Niezwykle ciekawe spostrzeżenia i informacje do-
tyczące działalności, na przestrzeni minionych 70. lat, 
przedstawił prezes Michał Gańczarczyk. Nie starczyło 
by łamów naszego miesięcznika, żeby przytoczyć nie-
wielką część bogatej historii związanej z działalnością 
spółdzielni. Dlatego ograniczę się do bardzo skróconej 
notki. Zebranie założycielskie 7. czerwca 1945 r., w 
którym udział wzię ło 60 mieszkańców, przy czym ak-
ces przystąpienia w charakterze członka spółdzielni 
zadeklarowały 33 osoby. becnie spółdzielnia liczy 53 
członków, a w okresie największego rozkwitu w 1985 
roku liczyła 3000 członków i zatrudniała 257 osób. 
Gratulując  Jubileuszu, życzę, by w dalszym ciągu 
spółdzielnia o polskim kapitale, nadal się rozwijała i 
radziła sobie z wymogami wolnorynkowej gospodarki. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Kieruję serdeczne podziękowania do wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do organizacji obchodów Święta 
Niepodległości, zarówno na terenie całej gminy Jasie-
nica jak i w Międzyrzeczu Górnym, gdzie nastąpiła 
konsekracja kościoła pw. św. Marcina. Spotkanie z 
zacnymi gośćmi - ks. bpem ordynariuszem Romanem 
Pindlem i licznymi kapłanami oraz wszystkimi uczest-
nikami uroczystości patriotycznych były wielkim 
przeżyciem.  Na szczególną uwagę zasługują organi-

zatorzy i wykonawcy okolicznościowego spektaklu 
muzyczno-poetyckiego, którym serdecznie gratuluję i 
dziękuję. 

NAGRODA KSIĘDZA PRAŁATA JÓZEFA LON-
DZINA 

     Do tegorocznej edycji nagrody ks. prałata Józefa 
Londzina z gminy Jasienica, został nominowany ks. 
kanonik Witold Grzomba - proboszcz parafii św. Mar-
cina. Tą nominacją chcieliśmy uhonorować zacnego 
kapłana za wybitne zasługi i dbanie o rozwój duchowy 
parafii. 

MOST W MIĘDZYRZECZU 

      Dobiega końca budowa mostu w Międzyrzeczu. 
Serdecznie dziękuję Panu Staroście Andrzejowi P łon-
ce, Przewodniczącemu Janowi Borowskiemu, jak 
również wszystkim radnym Rady Powiatu za decyzję, 
którą w tej sprawie podję li. Dotychczasowy most 
stwarzał duże zagrożenie w komunikacji kołowej i 
pieszej. Obecnie bezpieczeństwo zmieni się diame-
tralnie. Dlatego w imieniu wszystkich korzystających 
z tego mostu i własnym, serdecznie dziękuję - pod-
miotom i osobom, które przyczyniły się do budowy 
tego obiektu. 

SPOTKANIE BURMISTRZÓW I WÓJTÓW 

       Osiemnastego listopada br., w Starostwie Powia-
towym w Cieszynie uczestniczyłem z burmistrzami     
i wójtami powiatu cieszyńskiego w spotkaniu z wice-
marszałkiem Sejmiku Województwa Śląskiego,          
z udziałem Starosty Cieszyńskiego Janusz Króla. 
Przedmiotem spotkania była sprawa ponownego uru-
chomienia linii kolejowej Bielsko - Cieszyn. Sprawa 
zmierza w dobrym kierunku, by uruchomić linię kole-
jową łączącą Bielsko z granicą państwa. Podczas tego 
spotkania poruszyłem kwestię starej drogi krajowej 
Bielsko - Cieszyn. Zgodnie z rozporządzeniem gmina 
Jasienica mogła przekazać drogę na rzecz wojewódz-
twa śląskiego, co wcześniej uczyniliśmy. Obecnie 
trwają prace, żeby wszystkie samorządy na tej trasie 
przekazały odcinki drogi w poszczególnych gminach 
na rzecz woj. ś ląskiego, by ten odcinek drogi stał się 
drogą wojewódzką, a w przyszłości znalazły się środki 
finansowe na remonty, modernizację, budowę chodni-
ków i oświetlenia, na całej trasie. Mając powyższe na 
uwadze, zawnioskowałem by woj. śląskie wprowadzi-
ło to zadanie do swoich planów inwestycyjnych. 

str. 4 



 

4   grudzień 2015 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
SPOTKANIE W PETRVALDZIE 

         28. listopada pracownicy Urzędu Gminy Jasieni-
ca koncertowali w Petrvaldzie, podczas wspólnego 
spotkania z urzędnikami miejscowego urzędu, na ich 
święcie gminnym. Natomiast z rewizytą przedstawicie-
li miasta Petrvald , będziemy gościć 15-go grudnia br. 
na spotkaniu wigilijnym gminy Jasienica. 

OBCHODY "HUBERTUSA" 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w ob-
chody "Hubertusa". Do nich należą: pan Stanisław 
Kubaczka, który na swojej posesji zorganizował spo-
tkanie jeźdźców, rozkoszujących się swoją pasją oraz 
pani Ilkiewicz Stadnina SOLKA, za przygotowanie 
gonitwy za lisem.      

KOŃCZY SIĘ KOLEJNY ROK 

Rok pracy, współpracy, realizacji zadań. W niedługim 
czasie rok ten przejdzie do historii.  
Z tego względu pragnę podziękować wszystkim, któ-
rzy podejmowali prace, działania samorządowe na 
rzecz naszej Małej Ojczyzny - Gminy Jasienica. Bar-
dzo serdecznie dziękuję Radzie Gminy Jasienica za 
podejmowane uchwały, za wytężoną pracę, za zainte-
resowanie się radnych sprawami życia bieżącego na-
szej gminy. Dziękuję sołtysom, radom sołeckim, 
wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom podejmu-
jącym trud rozwoju poszczególnych sołectw i dbają-

cym  o to, by i historia, i teraźniejszość, i przyszłość 
znajdowały właściwe miejsce w naszym życiu.  
Dziękuję wszystkim służbom: policji, strażakom,  dba-
jącym o bezpieczeństwo na terenie gminy Jasienica. 
Dziękuję zespołom artystycznym, orkiestrom, organi-
zacjom i zespołom regionalnym kultywującym trady-
cje zwyczaje obrzędy Śląska Cieszyńskiego w gminie 
Jasienica. Chcę bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Jasienica, 
którzy pracowali i obsługiwali mieszkańców podczas 
imprez masowych.  

KOŃCZYMY Z WYNIKIEM POZYTYWNYM 

     Trzeba powiedzieć, że pod względem gospodar-
czym, to kolejny udany rok. Mijający rok to taki, w 
którym nie byliśmy zmuszeni do zaciągania kredytów. 
Gospodarowaliśmy środkami, które zostały nam po-
wierzone w formie podatków, ale również udało się 
pozyskać środki z zewnątrz i to spowodowało, że bu-
dżet kończymy z wynikiem pozytywnym. Za co bar-
dzo serdecznie wszystkim uczestniczącym w jego re-
alizacji dziękuję. 

PODATKI 

        Trzydziestego listopada br. odbyło się wspólne 
posiedzenie komisji, a 3-go grudnia sesja Rady Gminy 
Jasienica, gdzie na wniosek wójta podjęto uchwałę, by 
podatki na przyszły rok nie były podwyższone. 
                         Dziękuję za relacje                       R. Bożko 

ZŁOTY KRZYŻ DLA WÓJTA 
Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna otrzymał Złoty 

Krzy ż Zasługi. Dekoracji dokonał I wicewojewoda śląski 
Pan Mirosław Szemla. 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP wójt Janusz 
Pierzyna otrzymał odznaczenie za zas ługi na rzecz społecz-
ności lokalnej na wniosek Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów i Wojewody Śląskiego. 

Krzyż Zasługi to jedno z najwyższych odznaczeń pań-
stwowych. Początkowo został ustanowiony jako najwyższe 
odznaczenie dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. wyróżniły się w pracy dla 
kraju i społeczeństwa. Złoty Krzyż Zas ługi nadawał Prezy-
dent RP na wniosek premiera. Pierwsza zbiorowa dekoracja 
Krzyżem Zasługi odbyła się z okazji piątej rocznicy odzy-
skania niepodległości, w dniu Święta Narodowego 11 listo-
pada 1923 r. 

Tegoroczna dekoracja odbyła się podczas gali wręcze-
nia Laurów Ziemi Cieszyńskiej na deskach Teatru im. Mic-
kiewicza w Cieszynie w dniu 11 listopada 2015 r. – jakże 
szczególnym dniu dla Narodu Polskiego. 

Wójt Janusz Pierzyna otrzymał Złoty Krzyż Zasługi w 
roku jubileuszu 25-lecia samorządności w Polsce, za wielo-
płaszczyznowe działanie samorządowe, ponad 20 lat pracy 
samorządowej, pełniąc różne funkcje, starając się o rozwój 
naszego kraju, między innymi za stworzenie pierwszej w 
Polsce Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, co jest narzę-
dziem do tworzenia nowych miejsc pracy w naszym regio-
nie, a zarazem przyczyni się do wzrostu gospodarczego. 

Wójt podziękował za odznaczenie, także za zaproszenie 
na uroczystość mówiąc: – My na Śląsku Cieszyńskim potra-
fimy ze sobą współpracować. Dlatego tak wiele spraw nam 
się udaje, tak wiele osiągamy dla dobra całej regionalnej 
społeczności. To godne podziwu i cieszę się z tego, bo wszę-

dzie mogę z dumą podkreślać, że jestem ze Śląska 
Cieszyńskiego. Wójt pogratulował także wszystkim 
osobom, które w minionych latach odebrały srebrne i 
złote cieszynianki, złożył również gratulacje tego-
rocznym laureatom.  

W tym roku jak zwykle obok Srebrnych Cieszy-
nianek, wręczonych zasłużonym osobom z gmin, 
wchodzących w skład Stowarzyszenia Samorządów 
Ziemi Cieszyńskiej, przyznano również Honorową 
Złotą Cieszyniankę. Trafiła ona do Jerzego Wałgi, 
który zajmuje się rzemiosłem artystycznym i konty-
nuuje tradycje nadolziańskiego rusznikarstwa. Jest 
ostatnim rzemieś lnikiem wytwarzającym strzelby my-
śliwskie zwane cieszynkami. Broń ta wyrabiana jest 
od XVI w.         (UGJ) 
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PODWÓJNA UROCZYSTOŚĆ W MIĘDZYRZECZU 
11. listopada to dla nas Polaków, jedna z najważniejszych 
dat w kalendarzu. 
Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodle-
głości. To właśnie 11 listopada 1918 r. po 123 latach zabo-
rów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. 

Tego też dnia społeczność Międzyrzecza, władze samo-
rządowe i przedstawiciele wszystkich sołectw naszej gmi-
ny spotkali się na Mszy Świętej  w kościele pw.  św. Mar-
cina w Międzyrzeczu, by przed ołtarzem rozpocząć ob-
chody Święta Niepodległości. Pod przewodnictwem ks. 
bpa Romana Pindla i wielu duszpasterzy dziękowaliśmy 
za dar wolności, niepodległości oraz za nową, piękną  
świątynię w Międzyrzeczu.   
Ważnym wydarzeniem tegorocznego święta niepodległo-
ści była konsekracja międzyrzeckiego kościoła -  w 19. 
rocznicę wbudowania kamienia węgielnego. Na początku 
uroczystości biskup poświęcił wodę , a nią – ściany kościo-
ła, ołtarz i wiernych. Po liturgii słowa nastąpiło namasz-
czenie olejem ołtarza i ścian kościoła. Według tradycji ko-
ścioła rzymskokatolickiego podczas widzialnego namasz-
czenia olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne 
Duchem Świętym. Następnie ołtarz i ściany kościoła zo-
stały okadzone, podobnie, jak wierni, na znak, że odtąd 
modlitwa, jak dym kadzidła, będą bez przeszkód wznosić 
się do Boga.  
Historia katolickiej parafii w Międzyrzeczu sięga połowy 
XV wieku, konsekrowany kościół jest jednak nowy. Wy-
budowano go po tragicznym pożarze poprzedniego – 
drewnianego, zabytkowego, do jakiego doszło w styczniu 
1993 r. Międzyrzeccy księża i parafianie kościoła ewange-
licko-augsburskiego udostępnili wtedy sąsiadom katoli-
kom swój kościół na sprawowanie Eucharystii.  
Po Mszy Świętej wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna 
wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Bateltem 
oraz posłem Stanisławem Szwedem, złożyli kwiaty pod 
tablicą poświęconą Witoldowi Szeniawskiemu, polskiemu 
dyplomacie i oficerowi Wojska Polskiego, który został 
zamordowany w Katyniu w 1940 roku.  Pamięć o pole-
głych za wolność uczcili również: Stowarzyszenie Przyja-
ciół Międzyrzecza Górnego, przedstawiciele Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, rad sołeckich 
i organizacji społecznych  składając wieńce i kwiaty. 
Wcześniej, przed uroczystościami w Międzyrzeczu,  „ W 
DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI ZA PONIESIONĄ OFIARĘ 
ŻYCIA WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY JA-
SIENICA, KTÓRZY ZGINĘLI ZA OJCZYZNĘ NA 
WSZYSTKICH FRONTACH ŚWIATA I W OBOZACH 
KONCENTRACYJNYCH” Wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Batelt  
złożyli wieniec przed pomnikiem w Jasienicy.  
Dopełnieniem obchodów Święta Niepodległości było 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Chacie Mię-
dzyrzecze, które zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół 
Międzyrzecza wraz z parafią katolicką 
Licznie przybyli uczestnicy wysłuchali koncertu pieśni w 
wykonaniu zespołu „Międzyrzeczanie”, oraz duetu wokal-
nego Marii Jędrysik i Henryki Pałus, podczas których 
wszyscy chętni mogli włączyć się do wspólnego śpiewu. 
W trakcie spotkania nie zabrakło także wykładu historycz-
nego, który wygłosił w sposób jak zwykle bardzo interesujący pan dr. Jerzy Polak. 
Kilka dni po obchodach do organizatorów wpłynę ło podziękowanie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, za zorganizowanie wieczoru patriotycznego w naszej miejscowości. 

(Z.P.) 
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„BEZPIECZNY DZIEŃ W MAZAŃCOWICACH” 
W dniu 18 listopada 2015 roku w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańco-
wicach odbyła się akcja pod hasłem „Bez-
pieczny dzień w Mazańcowicach”. Inicjato-
rem wydarzenia współfinansowanego przez 
gminę Jasienica  było Stowarzyszenie Przy-
jaciół Mazańcowic, przy współpracy z dy-
rekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym.  

W akcję włączyli się również strażacy   
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańco-
wicach i policjanci z Komisariatu Policji w 
Jasienicy. Celem zadania było zapoznanie 
uczniów szkoły ze sposobami postępowania 
w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia ży-
cia. Dzieci zostały przeszkolone przez in-
struktorów z zasad udzielania pierwszej 
pomocy, zapoznały się również z pracą stra-
żaków i wyposażeniem bojowym jednostki 
OSP Mazańcowice. W ramach akcji wszy-
scy uczniowie zostali zaopatrzeni w odbla-
ski do zamocowania na plecakach szkol-
nych, które mają zapewnić dzieciom bez-
pieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Szcze-
gólne podziękowania składamy dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Agacie 
Czauderna,  za umożliwienie przeprowa-
dzenia akcji na terenie szkoły oraz 
strażakom    z OSP Mazańcowice w 
szczególności P iotrowi Moli i Krzysztofowi 
Suwaja, którzy bardzo aktywnie włączyli się  
w organizację  wydarzenia. Podziękowania 
kierujemy również do wszystkich 
nauczycieli, bez których wsparcia cała akcja  
nie mogłaby się odbyć oraz do Pana 
Dariusza Kuś za oprawę graficzną akcji.  
 

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic 
Wiceprzewodniczący Komisji Porządku i  Bezpie-

czeństwa Publicznego Rady Gminy Jasienica 
Wojciech Zawada 

 

Z okazji 89 rocznicy urodzin 
Pani Helenie Miklar  z Rudzicy, 

życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia , 
Błogosławieństwa Bożego, 

życzą 
dzieci z rodzinami, 

sąsiedzi  oraz koleżanki z KGW Rudzica 
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XVII EDYCJA NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO 
IM.KS. PRAŁATA JÓZEFA LONDZINA 

W tym roku nominacje  samorządów gminnych  do nagrody otrzymali: 

Krystyna Handzlik z gminy 
Bestwina.  
Czesława i Czesław Kozie-
łowie z gminy Buczkowice.  

Józef Grabowski z gminy 
Czechowice-Dziedzice.  

Ks. Witold Grzomba z gminy Jasienica.  
Andrzej Śliwka z gminy Jaworze.  
Renata Rapacz z gminy Kozy.  
Józef Zątek z gminy Porąbka.  
Zygmunt Wandzel z gminy Szczyrk.  
Józef Gawlik z gminy Wilamowice.  
Zbigniew Banet z gminy Wilkowice.  

Tegorocznym laureatem Nagrody Starosty Bielskiego im ks. prałata 
Józefa Londzina został Zbigniew Banet, który jest autorem wielu 
naukowych projektów technicznych, audytów przemysłowych i 
programów racjonalnego zużycia energii. Aktywny działacz spo-
łeczny, sportowy z pasją i oddaniem pracuje na rzecz Bystrej, gmi-
ny Wilkowice i powiatu bielskiego. Od 1979 roku członek Zarządu, 
od 1983 nieprzerwanie prezes Ludowego Klubu Sportowego Klim-
czok – Bystra. Pod jego przewodnictwem klub odnosi międzynaro-
dowe sukcesy i współdziała aktywnie ze wszystkimi stowarzysze-
niami w gminie, powiecie, w kraju oraz na Słowacji, w Czechach, 
Niemczech i Słowenii. Doprowadził do wybudowania w Bystrej 
igielitowego kompleksu skoczni narciarskich dla dzieci i młodzie-
ży. Z klubu, którego jest Prezesem wywodzą się olimpijczycy i mi-
strzowie świata w biegach i skokach narciarskich.  
Tradycyjnie na powiatową galę licznie przybywają zaproszeni go-
ście. Wśród nich obecni byli m.in. posłowie na Sejm RP Jacek Fal-
fus, Grzegorz Puda, Stanilaw Pieta, Stanisław Szwed, senator 
Andrzej Kami ński, radni wojewódzcy Danuta Kożusznik i Jan 
Chrząszcz, Prezydent Bielska – Białej Jacek Krywult , radni po-
wiatu bielskiego na czele z Przewodniczącym Janem Borowskim i 
Wiceprzewodniczącym Krzysztofem Chodorowskim, wójtowie, 
burmistrzowie powiatu bielskiego. Wśród gości podczas gali obec-
ny był bp Roman Pindel i zwierzchnik diecezji c ieszyńskiej Ko-
ścioła luterańskiego bp Paweł Anweiler. 
Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej Roman Pindel 
nawiązując do zamieszczonej w starotestamentowej Księdze Syra-
cha pochwały mężów sławnych, wyraził przekonanie, że osoby 
nominowane i laureat Nagrody im. ks. Londzina mogą dołączyć do 
otwartej listy grona „sławnych mężów i niewiast” sprzed II wieku 
przed Chrystusem. 
Uroczystość, która odbyła się w Teatrze Polskim w Bielsku - Białej 
uświetniona została występem chóru „Hejnał” z Mazańcowic pod 
dyrekcją Krzysztofa Przemyka oraz koncertem Zbigniewa Wo-
deckiego.  

Opracowano na podstawie: Jarosław Jesionka 
www. powiat.bielsko.pl   

NOMINOWANY PRZEZ   

SAMORZĄD  GMINY JASIENICA 
 

Ksiądz Kanonik Witold Grzomba 
proboszcz parafii św. Marcina w Międzyrzeczu. Od 
początku swojego proboszczowania dał się poznać 
jako bardzo dobry gospodarz. Rozpoczął od upo-
rządkowania terenu wokół nowo wybudowanego 
kościoła. Z mobilizował swoich parafian do wielu 
prac społecznych, dzięki którym został odnowiony  
mur cmentarny, powstała ciekawie wykonana z ka-
mienia droga krzyżowa wraz z godnymi uwagi pła-
skorzeźbami, oraz nowa architektura zie leni wokół 
kościoła. Została również wyremontowana pleba-
nia. Swoim staraniem złożył wniosek unijny do 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Programu 
Rozwoju i Odnowy Wsi” i uzyskał dofinansowanie 
na remont a lejek oraz konserwację i restaurację 
zabytkowej figury NMP oraz grobowca probosz-
czów na zabytkowym cmentarzu pr zy kościele św. 
Marcina. Od początku poby tu w Międzyrzeczu, 
ksiądz Witold włączył się w życie i działa lność miej-
scowej społeczności. Od roku 2006 w ramach Lo-
kalnej Grupy Działania, skupiającej wszystkie orga-
nizacje społeczne Międzyrzecza, w ty m również pa-
rafie, realizował projekt „Popularyzacja war tości re-
gionalnych i kulturowych oraz tradycji i gwary Ślą-
ska Cieszyńskiego, z wykorzystaniem zbiorów Izby  
Regionalnej w Międzyrzeczu Górny m”. 
ksiądz Witold kontynuuje dobre stosunki ekume-
niczne w Międzyrzeczu, obchodząc wspólnie z pa-
rafią ewangelicką uroczystości dożynkowe, stra-
żackie i coroczne spotkania ekumeniczne.  
Ksiądz Witold zaszczepia wśród międzyrzeczan 
uczucia patriotyczne. Corocznie w dniu Święta Nie-
podległości organizuje w Chacie Międzyrzecze, 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Między-
rzecza, wieczory patriotyczne, połączone z odczy-
tami oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycz-
nych. Doprowadził również do odtworzenia tablic 
upamiętniających poległych międzyrzeczan w cza-
sie I Wojny Światowej. Tablice te zostały poświęco-
ne i wprowadzone do nowego kościoła w 100- tną 
rocznicę wybuchu I Wojny Światowej. 
Ksiądz Witold Grzomba należy również do Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Został uhonorowany przez 
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczpospolite j Polskiej brązowy m i srebr-
nym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Prze-
kazał na rzecz OSP nagłośnienie do sali widowi-
skowej.   

więcej: www.miedzyrzecze.org.pl 
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KS RUDZICA – podsumowanie drugiego półrocza działalności 
 

Zakończona runda jesienna rozgrywek ligowych w piłce 
nożnej nie dała naszym zespołom trampkarzy oraz junio-
rów wysokich pozycji w tabeli, ale nie można było od-
mówić zawodnikom woli walki, oczywiście w duchu 
sportowej rywalizacji. Zabrakło natomiast doświadczenia 
oraz umiejętności ale przypomnijmy, że trampkarze grają 
dopiero trzeci sezon, a juniorzy swój pierwszy sezon. Już 
zapowiadają, że ostro popracują zimą, pod okiem naszych 
trenerów i wiosną przyjdzie czas na udane rewanże. 

Wrzesień zaowocował stworzeniem nowej sekcji. Po-
mysł powołania sekcji siatkówki narodził się już w kwiet-
niu, po zorganizowaniu przez nasz klub zawodów z udzia-
łem drużyn amatorskich /nie zrzeszonych w PZPS/.        
W sekcji nie obowiązuje żaden limit wieku. To wspaniały 
pomysł na integrację miejscowego środowiska. 

W listopadzie klub zorganizował ponownie turniej piłki 
siatkowej, który odbywał się pod patronatem Wójta Gmi-
ny Jasienica. Okazało się , że i tym razem zawody cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród drużyn amatorskich z 
Gminy Jasienica i gmin sąsiednich (Chybie, Czechowice-
Dziedzice). Dzięki pomocy Wójta Gminy Jasienica mo-
gliśmy sprawnie rozegrać mecze eliminacyjne na dwóch 
halach w Jasienicy i Rudzicy. 

W Jasienicy, w przerwach pomiędzy meczami można 
było podziwiać zespół cheerleaderek z tej miejscowości. 

Mecze finałowe zostały rozegrane na hali w Rudzicy, 
gdzie nasz zespół pod nazwą RUDZICA I, nieomal otarł 
się o zwycięstwo. Zwyciężyła drużyna Czecho-Volley z 
Czechowic-Dziedzic, a trzecie miejsce zajął zespół 
GROM z Jasienicy. Warto podkreślić fakt, że turniej 
zgromadził zawodników z różnych grup wiekowych. 
Najmłodszym zawodnikiem był 13-latek, a najstarszym 
60-latek. Nie brakowało też zawodników z peselem za-
czynającym się od cyfry 6 czy 7. 

Nagrody wręczył osobiście Wójt Janusz Pierzyna oraz 
prezes KS RUDZICA Rudolf Budny, w asyście przewod-
niczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 
Andrzeja Szimke oraz członkini tej komisji Mirosławy 
Hawełek. 

W związku z dużą popularnością jaką cieszy siatkówka 
pojawił się pomysł, aby stworzyć w Gminie Jasienica, 
amatorską ligę siatkówki.Już dziś mogę napisać, iż prace 
nad jej stworzeniem się rozpoczęły, a chętnych do zabra-
nia głosu w tej sprawie zapraszam do dyskusji. 

Dodam jeszcze, że nasz zespół siatkarski wziął udział 

21.11.2015r. w transgranicznym turnieju siatkówki 
zorganizowanym przez Radę Gminy Chybie zdo-
bywając pierwsze miejsce. 

No, a co dla tych co nie lubią piłki nożnej i siat-
kówki?  Oczywiście NORDIC WALKING!!, ko-
lejna nowa sekcja powstała przy KS RUDZICA  
prowadzona przez wykwalifikowaną instruktorkę 
tej dyscypliny sportu Panią Urszulę Chrapek, zdo-
bywczynię drugiego miejsca w kategorii K1  Pu-
charu Europy. Zapraszamy na bezpłatne treningi 2 
razy w tygodniu po 1,5 godziny,, wszystkich 
mieszkańców niezależnie od wieku i płci. 

Dodam jeszcze, że ogromnym marzeniem Uli 
jest to aby w naszym rejonie powstało kilka tras, do 
uprawiania tego sportu, co myś lę, że niewielkim 
nakładem kosztów jest do zrealizowania.  

Czesław Gawlas

Zwycięzcy turnieju siatkówki Czecho-Volley 

Zespół RUDZICA I 
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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W BIELOWICKU 
Hymn „Boże coś Polskę....... 
….Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.” 
uwieńczył uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Zapa-
lenie znicza pamięci, złożenie kwiatów na grobie Karola 
Stelera, modlitwa w intencji rodaków, którzy pracowali dla 
Ojczyzny i walczyli o jej wolność i niepodległość zakoń-
czyła pierwszą część naszej uroczystości, po której wszyscy 
udali się do Domu Kultury NASZ DOM. 
Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło odsłonięcie 
płaskorzeźby Karola Stellera, którego dokonał Wójt Gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna wraz z przybyłymi na tą uroczy-
stość członkami rodziny w osobach: syn Tadeusz, wnuki 
Marcelina i Ryszard, prawnuk Karol i chrześniak Stanisław. 
Karol Steller to nauczyciel i kierownik bielowickiej szkoły 
w latach 1919 – 1958 (do ostatnich dni swojego życia ), or-
ganizator życia kulturalnego i społecznego w Bielowicku i 
nie tylko, także poeta. 
Dzieci i przedstawicielki społeczności zaprezentowały Jego 
wiersze, te o tematyce patriotycznej: „Hymn Polski”, „To-
bie się Polsko”, jak i refleksyjnej i ponadczasowej: „Na ję-
zyk mój”,”Człowieka szukamy”, „My chcemy żyć”, a 
wspólny śpiew piosenki o Bielowicku, autorstwa naszego 
bohatera, był wstępem do prelekcji przybliżającej sylwetkę 
i osiągnięcia Karola Stellera. 
Uzupełnieniem były wspomnienia wnuka Ryszarda i odczy-
tanie „złotych myśli” , które kierował do swojego chrze-
śniaka. 
Nie mogło zabraknąć śpiewu naszego Echa Bielowicka, 
który przy wtórze kapeli wykonał piosenki patriotyczne i 
żołnierskie oraz pobudził zebranych do wspólnego śpiewa-
nia. 
Najbardziej wzruszającym momentem było podziękowanie 
seniora rodu Stellerów Tadeusza, który szczęśliwy, słowa-
mi „Bóg zapłać” wyraził swoją wdzięczność organizatorom 
za docenienie i upamiętnienie działaności jego ojca Karola 
Stellera. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością włodarze gminy, 
miejscowi duszpasterze kościoła katolickiego i ewangelic-
ko-augsburskiego, autor płaskorzeźby Krzysztof Czader, 
członkowie rodziny, liczni goście oraz mieszkańcy. 
Za obecność, miłą ale podniosłą atmosferę dziękują organi-
zatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Bielowicka, KGW i Rada 
Sołecka. 

B.Z. 

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

6.  listopada 2015r. w Domu  Kultury w Lipowej odbył się konkurs Piosenki Patriotycznej. 
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu Żywieckiego oraz gmin 
sąsiadujących. 

 Jury miało trudne zadanie, a o wysokim poziomie konkursu świadczy fakt, że przyznano sze-
reg nagród i wyróżnień oraz dwa stypendia dla najzdolniejszych instrumentalistów do Beskidz-
kiej Szkoły Jazzowej. Oceniane były umiejętności wokalne, instrumentalne, dobór repertuaru 
oraz ogólny wyraz artystyczny . 
I miejsce w tym konkursie wyśpiewał zespół wokalno-instrumentalny z Gimnazjum w Ja-
sienicy pod kierownictwem Stanisława Urbana. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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DZIEŃ PATRONA W RUDZICY 
Tradycyjnie w październiku, w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym i Gimnazjum w Rudzicy, obchodzili-
śmy wspólnie Dzień Patrona-Świętego Jana Pawła II. 
Długo i starannie przygotowywaliśmy się do tego 
najważniejszego dla szkolnej społeczności wydarze-
nia. 
  Tegoroczne obchody Dnia Patrona rozpoczę ły się po-
ranną Mszą Świętą odprawianą przez kapłanów ru-
dzickiej parafii i zaproszonego gościa ks. dr. Marka 
Studenskiego dyrektora Wydziału Katechetycznego, a 
od niedawna także wikariusza generalnego diecezji 
bielsko-żywieckiej.  Ks. Studenski w  kazaniu zaape-
lował do zebranej młodzieży, o pielęgnowanie w sobie 
cnoty męstwa.  Poruszające przykłady odwagi z życia 
rotmistrza Witolda Pileckiego i Jana Pawła II  mogą 
być dla nas wszystkich drogowskazem. 

  Po Mszy Św. młodzież udała się do swoich szkół. 
Uczniowie podstawówki obejrzeli program artystycz-
ny przygotowany przez panią Agnieszkę Rycak-Żuber 
zatytułowany ,, Jan Paweł II. Droga do świętości”, a 
następnie spotkali się z zaproszonym gościem, który 
odwołując się do życia Jana Pawła II opowiadał o tym, 
co trzeba zrobić, aby zostać wielkim człowiekiem. Nie 
wystarczy modlitwa i dobre uczynki. Ważna jest też 
nauka, praca i sport oraz zachowanie równowagi po-
między tymi elementami.  Po spotkaniu uczniowie w 
klasach oglądali film o Janie Pawle II i wykonywali 
prace plastyczne związane z patronem. Nasz gość nie 
zapomniał też o najmłodszych i udał się na spotkanie z 
przedszkolakami, którzy zadali mu wiele ciekawych 
pytań i radosną piosenką pomodlili się w jego intencji. 
  Uroczyste obchody Dnia Patrona zwieńczyło spotka-
nie ks. Marka Studenskiego z czynnymi i emerytowa-

nymi nauczycielami i pracownikami obu szkół oraz 
władzami gminy -wójtem Januszem Pierzyną i radny-
mi Zofią Polok i Czesławem  Machalicą. W słowach 
skierowanych do zebranych ks. Studenski przybliżył 
najtrudniejsze momenty życia Jana Pawła II, które 
ukształtowały go jako człowieka i papieża. Wspomniał 
o trudnych doświadczeniach dzieciństwa naznaczone-
go stratą bliskich - najpierw ukochanej matki, a póź-
niej brata i ojca, o doświadczeniu wojny, zamachu na 
własne życie, o licznych urazach, wypadkach i choro-
bach, z którymi zmagał się podczas swojego długiego 

pontyfikatu. Cierpienia,  szczególnie widoczne w 
ostatnich latach życia, poświęcił Bogu, a nam pokazał 
jak godnie przyjąć trudy życia i  przemienić  je w mo-
dlitwę. Wszyscy pamiętamy tę przejmującą chwilę, 
gdy schorowany ukazał się wiernym w oknie, ale już 
nic nie mógł powiedzieć. Ta cisza wystarczyła za 
wszystkie słowa. 
 Na zakończenie spotkania wójt złożył na ręce dyrek-
torek szkół podziękowania za zorganizowanie uroczy-
stości, za trud nauczania i wychowania młodego poko-
lenia, które potrzebuje autorytetów i wzorów do na-
śladowania. 
                             Nauczycielka ZSP Katarzyna Dobija 

 

 

 

 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 21 w Jasienicy 

 serdecznie zaprasza swoich członków na spotkanie noworoczne,  

które odbędzie się 5 lutego 2016r. o godz. 1500 w sali widowiskowej 

GOK w Jasienicy – siedziba GOK przy kompleksie boiska Drzewiarz. 

Zarząd  
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… Z   G Ó R K I … 
Taki piękny dzień 

 

Taki piękny dzień… Południe. Słońce rozdaje na lewo 
i prawo promienne uśmiechy. Niebo błękitne i jasne, 
pewnie dlatego niesie taki spokój i harmonię. Pierw-
szy śnieg, który spadł w nocy, skrzy się kolorami tę-
czy. Cisza. Nawet samochody chwilowo przestały się 
przemieszczać.  Słowem raj. Ale tylko  tu i teraz, bo 
mimo tej sielankowej scenerii, mimo tego słońca i 
błękitu na świecie mroczno… 
 Mroczno w chorych głowach szaleńców, któ-
rzy w imię Boga, mordują niewinnych ludzi, sieją 
strach i przerażenie, organizując zamachy terrory-
styczne. Mroczno w mózgownicach polityków, którzy 
wszczynają kolejne wojny (nie tylko te militarne). 
Mroczno w zaciszach gabinetów, gdzie wykluwają się 
kolejne poronione pomysły na zbawienie tego świata 
siłą, nakazem, jedynie słuszną wizją przyszłości. 
Mroczno w małych móżdżkach malutkich ludzików, 
którym zda się, że wszystko mogą oślepiani mrocz-
nym światłem żądzy władzy i odwetu, i zemsty… 
 Chęć dominacji nad bliźnimi jest tą diabelską 
siłą, która od zarania czyni skutecznie ziemię przed-
sionkiem piekła, choć jasne niebo nad głową. Żądza 
władzy, która zaś lepia,  pozwala uwierzyć w nieomyl-
ność i rozgrzesza z każdej niegodziwości i podłości…  
 Nie mamy jednak żadnego wpływu na to, co 
dzieje się na świecie, w Europie, czy choćby  w War-
szawie. Mamy jednak (jeszcze) wpływ na własne ży-
cie, choć też w ograniczonym zakresie. A życie jest 
jak płaszcz jednorazowego użycia. Trzeba więc o nie 
dbać, by chroniło jak najdłużej przed deszczami i 
chłodami, zawiejami i burzami – pozwalało dostrzegać 
słońce i ciszyć się nim radością dziecka, które ma 

szczęście mieć jeszcze dwójkę 
rodziców (przed rozwodem?). 
 Straszne jest też to, że 
nawet najwznioś lejsze słowa z 
wolna tracą swój sens, bo jakże 
się odnieść choćby do słów św. 
Pawła, powtarzanych później 
m.in. przez księdza Jerzego 
Popiełuszkę , by „zło dobrem zwyciężać”, kiedy w 
tych zwariowanych czasach już nie bardzo wiadomo, 
co jest dobrem, a co złem – bowiem zależy to od opcji 
politycznej, czy wizji wodza… 
 Ale życie nie składa się tylko z wielkich nie-
szczęść ale – na szczęście – także z małych szczęść, 
takich na wyciągnięcie ręki, na odległość wzroku, na 
ciepło życzliwego oddechu: nasza kotka Pola mruczy 
codziennie tak samo pięknie niezależnie od sytuacji 
politycznej; żona upiekła ciasto tak pyszne, że „język 
sóm do dupy ucieko” (to cytat ze ś. p. ciotki Marysi); 
moja koleżanka klasowa, też Marysia, jadąca na rowe-
rze, ma w sobie tyle optymizmu i radości istnienia, że 
kiedy woła na mnie z pięknym akcentem cieszyńskim, 
to rosną mi skrzydła i czuję się tak młodo, jak wtedy 
w podstawówce; po ostatnim spotkaniu w GOK-u w 
Jasienicy  dostałem od dzieci ilustracje moich wierszy, 
jakże piękne, na jednej mój pies Misiek (który szczeka 
już w niebie od pięćdziesięciu lat) ma budę w na 
chmurkach a dookoła fruwają kości z motylimi skrzy-
dełkami … I to jest ważniejsze, niźli ten  cały prze-
wrotny świat, niźli przestępstwa na szczytach władzy 
duchownej i świeckiej, niźli ta cała wielka(?) polityka, 
od której chroń nas Panie…  na wieki wieków… 
 

                                                                                                                Juliusz Wątroba 
 

RADIO W JAWORZU (KOŁCHOŹNIK) 
Witóm piyknie. 
Niech tam było, kaj tam chciało, jo już tego nie pamiyntóm, ale tak 
mi sie cosi zdo, że to było tu w Jaworzu. Jak sie ta drugo wojna 
zakóńczyła, a ludzie łochłódli łod te j wojynnej szarości, tóż w koż-
dej dziedzinie w naszym powiecie chcieli mieć elektryke, a radio.  
Za tóm elektrykóm to był kaj kiery, bo przeca po robocie, wieczór 
mógli se gazete poczy tać, a baby mógły chłopóm gacie połotać.   
A radio, godali n ikierzy, to je zbyteczno rzecz, jak chcóm se z kim 
pogodać to wiedzom kaj miyszko, a nie żeby im kiery bulczoł za 
łuszami. Ale fo jt i radni z Jaworzo na kożdy m zebraniu spóminali,  
że taki radio by sie gminie łogrómnie przydało,  a je to też gańba, 
coby tako szumno gmina radia ni miała przez kiereby fojt mógł roz-
tomajte, łurzyndowe wiadomości mieszkańcóm przekozać. Jedne-
go razu pojechoł fojt na zebrani do powiatu i tam sie dowiedzioł,  że 
jaworsko gmina należy do jednych z nejporzóndniejszych gmin  w 
powiecie. A, że na czas wywiónzuje sie z kóntigentów, to może 
dostać w nagrode radio.  
Tóż se przedstowcie, jak fojt sie łuradowo! Na nic nie czakoł, jyno 
pismo napisoł jak trzeja i mioł szczyńści, a może i plecy, jak sie to 
dzisio godo, i radio mu przyznali. To wycie, jak jyno wszystki  wer-
cajgi ku ty mu radiu do gminy piyknie na wozie z Biylska pr zywiyźli,  

to tak sie ludzi naskuludzało, n ie jy-
ny z Jaworzo, ale też z Josiynicy i 
inszych dziedzin. Kożdy chciał to 
plugastwo łuwidzieć i łusłyszeć. 
- Jyny kapke ciyrpliwości – praw ił  
fo jt. Wszak za tydziyń łusłyszycie 
jak to radio zacznie piyknie grać, 
śpiywać i godać. Niejedyn z was 
bydzie se móg przy ty m radiu ze 
swojóm babóm w chałpie zatańco-
wać, nie bydziecie też musieć już 
do moji kancelaryje przychodzić, bo 
sie wszystkigo przez to radio dowiycie, co sie w dziedzinie i na 
świycie robi. Ale ludzie, jak to ludzie, ni mógli sie doczkać i jak kaj 
łusłyszeli, że krowa zaryczała abo kiery pijok szeł z gospody, a 
śpiywoł zaroz sie im zadało, że to radio prógujóm. Po dziedzinie 
gónili zaś jacysikej ludzie, stowiali słupy i dróty na nich nacióngali,  
a tu i tam jakiś garce na tych słupach wiyszali.  Ludzióm sie to 
dziwne zdało,  na co ty garce wiyszajóm – dyć przeca na słupach 
nie bydóm warzyć. A tu jakosikej za tydziyń, kie sie już miało ku  
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RADIO W JAWORZU  
(KOŁCHOŹNIK) 

wieczorowi, a ludzie szli z pola ku chałpóm, naroz z  tych garców 
łodezwoł sie głos: 
 - Halo, halo! – słyszycie mie czy ni? Tu godo wasz fo jt – siedzym 
se w kancelaryji i godóm do takigo gorczka na patyczku. Nie bójcie 
się, n ic mi sie nie stanie, to radio nie gryzie ani n ie kopie. Chcym 
wóm łogłosić,  że dzisio bydymy to radio chrzcić. Wieczór, jak 
wszystko porobicie, krowy podojicie, a św iynióm docie, przićcie do 
gospody, bydzie tam wielko łuroczystość, muzyka bydzie grać, a 
potańcować se kożdy może. Bydzie se też kożdy móg za darmo 
do tego radia przerzóndzić. Dowóm wóm też wiedzieć, że łod dzi-
sio kożdy dziyń bydym do tego radia godoł.  Tak siedźcie w chał-
pach i posłuchejcie, wóm łurzyndowo łosoba chce powiedzieć. Tóż 
bydym kończył, bo mi już w karku wyschło, przypóminóm jyno, że 
czakóm na was dzisio wieczór, wsty mp wolny, a za gulasz i je lita 
musicie se zapłacić, na przepłókani gardła też w szynku cosi mo-
żecie se kupić. 
Ludzie, jak to  łusłyszeli, zaczyli sie łoglóndać skónd to tyn fojt do 
nich godo, a że to radio jakosikej trzeszczało,  tóż prawili,  że fojt już 
isto łod rana go chrzci,  kie mu tak w hyr toniu skw iyrczy.  
Ale byli też tacy, co to prawili, że musioł se cosi wzióńć na łopowo-
ge, coby do tego radia godać. Ludzie to rozumieli, tóż mu tego za 
złe ni mieli. Poszli do chałup, połodbywali bydeło, poty m sie piyk-
nie łumyli, łoblykli i szli na tóm radiowóm łuroczystość. Tóż wiydz-
cie ło tym, że tam było wiesioło, śpiywanio, godanio, a tańcowanio 
moc. A jak było kapke przerwy tóż szli za szynk do izbeczki, bo 
kożdy chciał cosi przegodać do tego radia, a gort nad rannym, jak 
mieli godnie pod czopkóm. Tożeście z tego radia mógli byle co łu-
słyszeć. Taki Jura spod Błatni przyszeł sóm, bo mioł babe nimoc-
nóm, zdjył czopke i wołoł do tego radia : 
- Hanko, Haniczko słyszysz mie, czy ni? Dyć jo je twój Jura, co go 
mosz tak rada, siedzy m se z Pawły m Kobielóm spoza wody i n ic 
nie pijymy jyny beczymy, ani n ie tańcujy my jyny na ciebie spómi-
nomy. Jużech szeł do chałpy, jyno mi silno rewma wlazła do nóg i 
muszy m poczkać, aż mi to przyndzie. Rano bydym w dóma, tóż mi 
tam zagrzyj pierzyne co  by mi ta rewma wyskoczyła. Miyj sie do-
brze, a nie becz, n ic mi sie tu w ty m radiu złego nie robi.  
Zaś Paweł spod lasa co był rok wdowcy m, jak sie ku tymu radiu 
dostoł, tak zaczył beczeć i swojóm nieboszczkę Zuzke wołać: 
- Zuzko, Zuzanko słyszysz, jo cie wołóm, twój w ierny Paweł, co cie 
tak za życio  gniywoł, a nie chcioł posłuchać. Czego żech sie to 
doczkoł na te stare roki,  do radia muszym godać, coby sie z tobóm 
domówić i na ciebie spómnieć. Ja, ja, staróm się, gdo mie dzisio 
do chałpy zakludzi. A tymu, co ludzie godajóm po dziedzinie, że 
sie smykóm ze staróm Pilor kóm nie wierz! Jo ci zostany m do 
śmierci wiernym, jyno jakómsikóm gaździne muszy m se do chałpy 
wzióńc ku sobie, bo mie jakosi w nocy straszy. Jyno se nic n ie myś 
złego ło mie. I byłby dali tak do tego radia fulo ł, kieby go brat nie-
boszczki, stary Feruga za dwiyrzy na pole nie wyciepoł.  I tak mó-
wiyni do tego radia cióngło sie,  aż do rana. Ale wiycie nie wszyscy 
tam na tym hajdamaszu byli,  jednak ci co zostali w chałpie łoka nie 
zmróżyliprzez całóm noc, chocioż pierzynami głowy przykrywali. 
Tóż klyli na to radio w iela wlazło.  A nejwiyncyj stary kościelny, kie-
rymu baba iś na tyn hajdamasz zabróniła i butki mu do chlywka 
schowała. Boso nie chcioł iś, ale ni mógł tego wyboczyć, że bez 
niego tak piyknie łodprawili ty chrzciny radia. Ludzie mieli zaś ło 
czy m godać przez całóm niedziele, jedni chwolili, insi ganili. W 
pyndziałek rano fo jt przemówił łur zyndowym głosym do mieszkań-
ców Jaworzo: 
- Chcym wóm łogłosić, że po te j sobotnij łuroczystości w łur zyńdzie 
gminy sóm do łodebranio dwa lewe bótki, jedna krawatka, hacka i 
łodziywaczka, jedyn czepiec, sztuczno szczynka i łokulory. Do łu-
słyszynio w połednie. 
Tyn fojt naprowde sie narobił jak godoł do tego radia, jyny pot z 
czoła łobciyroł i ciynżko wydychoł. Ledwo wziół sie do podpisanio 

łurzyndowego papióru, a tu do kancelaryji wprała się staro Piliszka, 
ani dwiyrzy nie zawrzyła, a już zaczyła wrzeszczeć: 
- Skończcie fojcie godać do tego plugastwa rano, wy se myślicie,  
że jo tyn kóntigynt spod plynty wytrzynsnym, małoście mieli tego 
godanio w sobote, fór t jakisikej błozyństwa wynokwiocie, a po tym 
krowy mlyka dać nie chcóm. Teraz idźcie sami dojić to łuwidzicie,  
co nadojicie. 
- Ale przeca Jewka tobie to radio nie szkodzi ? 
–  Mie ni – ale krowóm, kiere sie zaposłóchajóm jak godocie to po-
ty m mlyka dać nie chcóm.  
- Tóż piyknie przeproszóm – prawi fo jt. Jo na to nie pr zyszeł, że to 
rano krowóm szkodzi, tóż bydym godoł w połednie. 
W połednie jeszcze nie skończył godać, jak tu z gy mbóm na niego 
przyszeł Alojz Kuminków. 
- Ty fojcie ani kónióm w połednie pożrać nie dosz.  
Wieczór fojt też bardzo ni móg godać do tego radia, bo byli tacy, 
co to na noc chodzili do roboty, a wieczór chcieli sie kapke zdży m-
nóć. I tak ludziska łokropnie na fo jta zaczyli przezywać. Spy toł sie 
roz starej Zuzy, co to wszystko wiedziała, co to sie na dziedzinie 
robi, czy mu to ludzie na niego tak przezywajóm ? 
- Jeszcze się pytosz – prawi – dyć ty człow ieku przez to radyjo, 
żywymu, mor twy mu nie dosz pokój, ani krowóm, ani kónióm, ani 
ludzióm. Dyć jo już sama straciłach cierpliwość i chcy m sie tam 
wybrać do tej twoji kancelaryji, żeby ci to pudło rozwalić na cimper 
camper, dyć mi kury niyś przestały. 
Tóż mioł tyn fojt starości nie do łuwierzynio, aż roz w niedziele 
wieczór, jak już po chałpach św iatła pogasły, szeł z gospody, mioł 
jakómsikej ciynżkóm głowe, łod te j mankulyje. Naroz łuw idzioł, u 
Ferfeckigo na chałpie, na dachu, jakisi łogniki. Zaroz pomyśloł, że 
sie tam musiało cosi łod kumina chycić. Skoczył ku łoknu, zaczył 
rymplować i wrzeszczeć „stowejcie, dyć wóm dach nad głowóm 
gore”. Gazda wyskoczył w gaciach na pole, a jak łuwidzioł, co sie 
robi, zaczył lamyntować, a pytać fo jta, coby mu pumóg dyć mu 
chałpa zgore. 
Na to przylecioł Alojz Kuminków – na co stoicie jak cie lynta – 
hónym lećcie fo jcie, a wołejcie przez radio ludzi coby przyszli ga-
sić. Fojt galopy m, polecioł do gminy, a za chwile zaczył wrzesz-
czeć do radia : 
- Ludzie,  posłóchejcie dyć w dziedzinie, a wy ło tym nie wiycie – 
biercie co kto może – putnie, szafliki,  wiadra, a lyćcie gasić do Fer-
feckigo. Nie dejcie, coby łogiyń przeszeł na drugi chałpy, bo bydzie 
źle. Tóż w iycie co sie zaczyło robić, ludzie jak byli w gaciach, ko-
szulach lecie li coby ratować chałpe Ferfeckigo. Jak ługasili łogyń 
tak Alojz Kuminek łobłapił fo jta: 
- Kieby nie to radio – prawił,  dyć by na mojóm stodołe przeszełl ło-
giyń i zgorzałaby razym z masztalóm. 
- Toć, że mogła zgorzeć, nie musioł byś w połednie kóni futrować  
– prawi fo jt. 
- Nie błoznujcie – godo Piliszka, z tego widzym, że radio je łokrop-
nie potrzebne w naszej gminie a i też po inszych dziedzinach. A 
krowy, kónie i kury muszóm przywyknóć.  
I tak to radio doszło do wielkigo poszanowanio. Do jaworskij gminy 
zaczyła wlazować nowoczesność. Stała sie łóna znany m na Cie-
szyńskij Ziy mi łuzdrowiskym, do kiergo radzi ludzie przyjeyżdżajóm 
Niejedyn przyjeżdzo po rokach do Jaworzo i pyto sie: 
- Ka jo je, w Jaworzu, czy ka indzi w św iycie. Tela nowych chałup 
pobudowane, chodniki, cesty, park, szkoły, piyknie łodnowióne ko-
ścioły, sanatoria, klub sportowy, ale kaj sie podzioły ty stary chał-
py, kaj sóm ty zogónki przy nich, kaj ta gowiyć, kaj ty kóniczki co 
cióngły wozy z roztomajty m capar tym? Kaj ci ludzie, kierzy tu dow-
ni żyli: Zuzka, Hanka Jewka, Jyndrys, Paweł, kier zy  tukej chodzili? 
Na niejednyj muzyce tańcowali a śpiywali.  
Ni ma już tego św iata, żywot sie kulo dali jak koło, jyny ty strae ja-
wory, leca kany, świadkowie histor ii szumióm jak to downi w Jawo-
rzy bywało. 
Opracowane przez J.N. Josiyniczanina na podstawie opowiadania 
Karola Piegzy pt. „Jak w jednej dziedzinie nie chcieli mieć radia”
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LOTNICZKA Z ROZTROPIC 
Kilkadziesiąt osób wysłuchało w czwartkowy wieczór 
w roztropickiej strażnicy wykładu, Dagmary Ewer-
towskiej o postaci Marii Wardasówny. 
Urodzona w 1907 r. „Maryśka ze Śląska” przez całe 
życie podkreślała, że pochodzi z prostej, chłopskiej 

rodziny z Roztropic na Śląsku Cieszyńskim.  
Dagmara Ewertowska, która od wielu lat dokładnie 
bada życie i twórczość Wardasówny, wyjaśnia, że na-
wet po ulicach Chicago chodziła dumnie w stroju re-
gionalnym. Od dziecka była osobą niepokorną i twar-
do walczącą o swoją niezależność. To z jednej strony 
prowadziło ją do konfliktu z wieloma ludźmi, tak bli-
skimi, jak i przedstawicielami władz. Z drugiej jednak 
pozwalało jej osiągać sukcesy w sprawach całkowicie 
niedostępnych dla innych kobiet. Jako młoda dziew-
czyna za zarobione pieniądze kupiła rower, na którym 
jeździła w spodniach po Roztropicach – co było zu-
pełnie nie do pomyś lenia w tamtej społeczności. Po-
dobnie, jak nie do pomyś lenia było, aby kobieta pro-
wadziła motocykl po Cieszynie, przez co straciła in-
tratne zajęcie. 
Nie do pomyś lenia było również, aby w latach 30. ub. 
wieku kobieta pilotowała samolot, co jednak uporem 

udało się przezwyciężyć , a w efekcie wzbudzić po-
wszechne uznanie dla jej wytrwałości. Gdy, już jako 
pilotka, wzięła udział w lotniczym rajdzie dookoła 
Polski, jej wyczynami zachwycała się cała Polska, 
czytając w prasie reportaże o Maryśce ze Śląska. Z 
lotnictwem związała się na stałe. Po wojnie, często 
wbrew woli ówczesnych władz, włączyła się na 
pierwszej linii w przywrócenie stanu polskiego lotnic-
twa cywilnego, przez pewien okres nawet kierując lot-
niskiem w Łodzi. 
Jej życie zdominowało jednak pisanie. Jej przygoda 
zaczęła się od maszyny do pisania, z której zaczęła po-
tajemnie korzystać pod nieobecność „państwa”, u któ-
rego sprzątała w Cieszynie. Dzięki temu nauczyła się 
szybko pisać na maszynie, co pozwoliło jej całkiem 
nieźle zarabiać. 
Ale ważniejsze było to, co chciała pisać. W skoczow-
skiej szkole, do której chodziła jako dziewczę na pro-

gu dorosłości, poznała Gustawa Morcinka. Pisarz stał 
się dla niej mentorem, a niektórzy twierdzili, że rów-
nież kandydatem na męża. Gdy została pilotem, zaczę-
ła spisywać i publikować swoje przygody i przemy-
ślenia z tym związane. Po wojnie jej pisarstwo się 
rozwinęło, pisała także o Śląsku Cieszyńskim, a jej 
sagę „Wyłom”, jednoznacznie interpretowano jako hi-
storię z rodzinnych Roztropic. 
Zmarła w 1986 r., na rok przed swoim jubileuszem, w 
którego przygotowanie bardzo mocno się zaangażowa-
ła. – Wszystkie książki pisała z sercem. Warto je czy-
tać, zwłaszcza tutaj, bo to dziewczyna „stela” – prze-
konuje Dagmara Ewertowska, która na lekcjach regio-
nalizmu w jasienickim gimnazjum czyta z uczniami 
fragmenty jej książek. 
Wykład zorganizowało Stowarzyszenie Sympatyków 
Roztropic, koło historyczne i muzyczne tegoż stowa-
rzyszenia. Organizatorzy dziękują prelegentce Pani 
Dagmarze Ewertowskiej,  Pani Dagmarze Skowron za 
dekorację oraz druhom OSP za udostępnienie sali. 
    (UGJ) 

Wielu radosnych  chwil  na Święta Bożego Narodzenia 
serdecznych spotkań rodzinnych i  Szczęśliwego Nowego Roku   

Wszystkim Mieszkańcom Gminy  
życzą 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

i Zespół Redakcyjny miesięcznika  „Jasienica” 
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ZIMOWE UTRZYMANIE 

Koło Gospodyń w Bierach  
serdecznie zaprasza na 

 

BAL SYLWESTROWY 
 

który odbędzie się 31 grudnia 2015r. 
o godz. 1900 w sali GOK w Bierach. 

Do tańca przygrywać będzie  zespół  
a  „To My” z Rybnika 

Kuchnia domowa  
Promocyjna cena biletu 260 zł  

od pary. 
Zapisy telefoniczne: 33 815 28 24  

33 815 28 78 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jasienicy 

serdecznie ZAPRASZA  na 

BAL    SYLWESTROWY  
2015/2016.                                        

Zabawa odbędzie się w Sali GOK przy 
Urzędzie Gminy w Jasienicy.  

Początek godz.19.00. Zabawę uświetni 
zespół  „DYNAKORD” z Rudzicy.                                    

Bogate menu, miła obsługa,  
wspaniała zabawa.                                                                                            

Cena  -  270.-zł  od pary.                         
Zapisy pod nr telefonu  

– 693 066 685   oraz  691 030 773. 
 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,  
Rada Rodziców 

Gimnazjum w Jasienicy   
serdecznie zapraszają wszystkich miesz-

kańców  
Gminy Jasienica na 

XXIV Finał 
Wielkiej Orkiestry  

Świątecznej Pomocy 
który odbędzie się  

10 stycznia 2016 roku  
w godzinach od 1500 do 1900 

w hali sportowej, w Jasienicy. 
W tym roku zebrane kwoty przekazane 

zostaną na: 

zakup urządzeń medycznych   
oddziałów pediatrycznych  oraz dla 

zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorów 

 

W programie: 

występy dzieci,  młodzieży i dorosłych, 
sprzedaż cegiełek na WOŚP  oraz inne 

liczne atrakcje. 

GORĄCO WSZYSTKICH ZAPRASZAMY ! 

Swoje 80-te urodziny świętuje 

Pani ELŻBIETA JUCHA  

z Grodźca 

NIECH ŁASKI PŁYNĄCE Z NIEBA 
OBDARZAJĄ CIĘ ZDROWIEM I WSZELKIM  
DOBREM JAKIEGO CI DO ŻYCIA POTRZEBA. 

 
NIECH JESIEŃ ŻYCIA W SIEĆ PAJĘCZĄ  
BABIEGO LATA POMYŚLNOŚĆ I RADOŚĆ  
ZE SOBĄ WPLATA. 

 
SERDECZNE ŻYCZENIA PRZYJM  

ELU KOCHANA OD SIOSTRY  BRATA 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jasienicy 

zaprasza 

wszystkich członków Koła na 
spotkanie OPŁATKOWE,  

które odbędzie się w Sali 
GOK przy Urzędzie Gminy  

w Jasienicy w dniu 21 grud-
nia  2015 r. o godz. 17.00. 
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2015/2016 Urząd Gminy Jasienica przypomina mieszkań-

com, 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 położo-
nych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. 

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

Ponadto informujemy, że usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 wy-
konują 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 Szymon Cholewik "ROLTRANS"                        
ul. Jodłowa 12,  43-384 Jaworze 

Jadwiga Greń - 609 495 840 

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

Szkorupa Czesław - 695 913 940 

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

Bronisław Szalbot - 693 340 800 

6 Landek "MENTRANS"  Mencnarowski Franciszek 
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. Mazań-
cowicka 107 A Bielsko-Biała 

Wojciech Zawada -  695 913 980 

9 Międzyrzecze Dolne 
Przedsiębiorstwo Transportowo -

Uslugowo-Handlowe Waleria Francuz 43-
392 Międzyrzecze Górne 115 

Marian Szczyrbowski - 607 566 413 

10 Międzyrzecze Górne Rolnicza Spółdzielnią Produkcyjną "ROL-
NIK"    43-392 Międzyrzecze Górne 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"       Hen-

ryka 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 Ja-
sienica został przekazany do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach 
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HUBERTUS W BIELOWICKU 
Mimo wrodzonego sprytu i wielu 

zwinnych sztuczek, lis nie umknął pogoni 
jeźdźców, którzy w ostatnią sobotę paź-
dziernika świętowali dzień św. Huberta, pa-
trona myśliwych i jeźdźców.  

Ranczo w Bielowicku po raz kolejny 
było miejscem hubertusa, a więc tradycyj-
nych obchodów święta myśliwych i jeźdź-
ców. – To urokliwe miejsce, które żyje 
dzięki jeździeckiej pasji ludzi, którzy je 
stworzyli – mówił wójt Janusz Pierzyna, 
witając gości: myśliwych i jeźdźców. Od 
lata z sukcesem organizuje je Stanisław 
Kubaczka, właściciel rancza, zapraszając na 
nich wszystkich zainteresowanych.  

Hubertusowska gonitwa – główny 
punkt obchodów święta – rozpoczęła się od 
gry sygnalistów myśliwskich, jeźdźcy 
tłumnie wyjechali w pola, aby zapoznać się 
z terenem. W kłębach pary z końskich chrap i wśród tętentu kopyt jeźdźcy przemierzyli malownicze tereny so-
łectwa i powrócili na łąkę, skąd rozpoczęli właściwą gonitwę. Do ramienia uciekającego jeźdźca przymocowana 
jest lisia kita, trzeba go dogonić i ją zerwać. Sprytny lis mimo wielu zwinnych sztuczek, nie zdołał się wymknąć 
pogoni i został szybko schwytany. Na zakończenie gonitwy zarówno na uczestników gonitwy, jak i widzów cze-
kał myś liwski gulasz. W tym czasie jeźdźcy dali na padoku pokaz swoich umiejętności.  

www.jasienica.pl 

MYŚLIWI ŚWIĘTOWALI W DOLINIE WENDELINA 
Poranną Mszą Św. polową, myś liwi i le śnicy 

rozpoczę li wspomnienie świętego Huberta, patrona 
myś liwych, w leśnej Dolinie Św. Wendelina w Rudzi-
cy. Przy dźwiękach muzyki myś liwskiej przed kaplicą 
zgromadziły się poczty sztandarowe kół łowieckich 
„Ślepowron” z Rudzicy, „Knieja” z Zabrzega, „Huber-
tus” z Międzyrzecza oraz „Diana” ze Skoczowa. My-
śliwi przed kaplicą, otoczoną bukowym lasem, co roku 
wczesnym rankiem 3 listopada gromadzą się, by wziąć 
udział w uroczystej Mszy Św. Tego dnia bowiem 
przypada św. Huberta, patrona myśliwych. Łowiecką 
atmosferę stworzyli sygnaliści koła „Ślepowron”, wy-
grywając na trąbkach myśliwskie melodie. Msza 
zgromadziła również wielu tutejszych parafian oraz 
zaproszonych gości. Następnie myśliwi udali się do 
swoich macierzystych okręgów.  

Rudzickie Koło Łowieckie „Ślepowron” dalszą 
część obchodów Święta Hubertusa obchodziło w swo-
im domku myśliwskim w Iłownicy. W śniadaniu 
uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in. władze 
gminy i sołectwa. Następnie odbyły się tradycyjne ło-
wy. – Bycie myś liwym, to przede wszystkim obcowa-
nie z naturą i codzienne starania nad utrzymaniem 
przyrody w jej dzikim kształcie, aby zachować ją dla 
przyszłych pokoleń – mówił wójt gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna otwierając uroczyste obchody Dnia św. 
Huberta.  

Na terenie gminy Jasienica działają dwa koła 
łowieckie – „Hubertus” w Międzyrzeczu od 1945 r. 
oraz „Ślepowron” w Rudzicy, który swoje 70-lecie 
będzie obchodził w przyszłym roku. Oba liczą po ok. 
30 członków, ich tereny łowieckie rozdziela ul. Stru-
mieńska. Jak nam wyjaśnił prezes Ślepowrona An-
drzej Schimke, łącznie teren ich koła zajmuje 3,92 tys. 

hektara, a poza sołectwami gminy Jasienica – Iłowni-
cą, Landekiem, Roztropicami, Łazami, Wieszczętami, 
Bielowickiem, częścią Grodźca, Jasienicy i Rudzicy – 
obejmuje również część sąsiedniego Pierśćca w gmi-
nie Skoczów oraz Chybia. – Myśliwym pamięta się 
jedynie polowania, a one stanowią zaledwie ułamek 
naszej działalności. Liczba zwierzyny w ostatnich de-
kadach wyraźnie wzrosła – wyjaśnia prezes Schimke. 
M.in. myś liwi ze Ślepowrona, mimo możliwości, 
ograniczają do minimum polowanie na zające i jele-
nie. Koncentrują się na lisach, które dzięki programo-
wi ochronnych szczepień przeciwko wściekliźnie i 
braku naturalnych wrogów, nadmiernie się rozmnoży-
ły, doprowadzając do wytępienia drobnej zwierzyny. – 
Ucierpiały zwłaszcza ptaki gniazdujące na ziemi, 
skowronki, czajki i przepiórki – dodaje prezes. Rów-
nowadze biologicznej zagrażają także drapieżniki, któ-
re pojawiły się na tym terenie stosunkowo niedawno, 
np. szopy pracze i jenoty. Koło łowieckie co roku w 
swoich woltierach hoduje 200 młodych bażantów, któ-
re następnie są wypuszczane na wolność. Zimą my-
śliwi dokarmiają zwierzęta, m.in. przygotowaną pulą 
30 ton ziarna. Ślepowron ma także 6 hektarów wła-
snych upraw, które w miejscach chętnie odwiedzanych 
przez zwierzęta, zostawia na zimę na polu. Chodzi o 
to, aby zwierzęta właśnie tutaj żerowały, nie robiąc 
szkody w uprawach rolników. Prezes Schimke szcze-
gólnie poleca tworzenie tzw. remiz śródpolnych,         
a więc małych zagajników, w których zwierzęta znaj-
dują naturalne schronienie. Dzięki temu na tym terenie 
stwarza się dobre warunki dla większej bioróżnorod-
ności. – Niestety, coraz rzadziej właściciele pól zga-
dzają się na tworzenie takich ostoi – dodaje prezes.  
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TRZECIOKLASISTÓW 

„Mały Omnibus” 2015 

26. listopada 2015 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wieszczętach, odbyła się XIII 
edycja Międzyszkolnego Konkursu „Mały Omni-
bus”. W tym roku, w konkursie wzięło udział 30. 
trzecioklasistów z 7 szkół naszej gminy. Gościli-
śmy również uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły 
Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. 
Mikołaja Reja w Bielsku-Białej. Zaproszonych 
uczniów i ich opiekunów uroczyście powitała 
Dyrektor Zespołu – Ilona Walach, życząc wszyst-
kim udanej zabawy intelektualnej. Uczestnicy 
rozwiązywali pisemny test z zakresu wiedzy 
ogólnej. Po umysłowych zmaganiach, wyłoniono 
i nagrodzono trzy zaszczytne miejsca.  
I miejsca  i tytuły „Małego Omnibusa” 2015 
zdobyło dwóch uczniów: 

Paulina Szkowron  - ZSP Mazańcowice 
Paweł Żuchowski - SP nr 2 w Bielsku-Białej 

II miejsce   
Weronika Świńczyk - ZSP Rudzica 
Piotr Gruszka - ZSP Wieszczęta 

III miejsce   
      Jakub Klejnocki  - ZSP Międzyrzecze 
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim 
uczestnikom i ich opiekunom za wspaniałe przy-

gotowanie, tak liczny udział w konkursie  i przyjazd do 
Wieszcząt. Serdeczne podziękowania kierujemy do Wójta 
Gminy Jasienica – Janusza Pierzyny za pokrycie kosztów 
dowozu uczestników oraz do sponsorów za wsparcie finan-
sowe i rzeczowe naszej imprezy.  

Zwycięzcom GRATULUJEMY i życzymy dalszych 
sukcesów.  

DO ZOBACZENIA ZA ROK ! 
Organizatorzy: Danuta Macura, Ewa Myszogląd,  

Celina Więcek, Beata Włoch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAJLEPSZY CHÓR,  

NAJLEPSZY DYRYGENT  
7 listopada podczas XI Międzynarodowego Fe-
stiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego chór Akademii Tech-
niczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej 
zdobył Grand Prix. 
Jury w składzie: dr Milan Kolena, prof. Bene-
dykt Błoński oraz dr hab. Iwona Bańska, 
przyznało chórowi ATH Złoty Dyplom i 
pierwsze miejsce w kategorii Chóry Mieszane. 
Chór otrzymał również nagrodę Starosty Po-
wiatu Rybnickiego za najlepsze wykonanie 
utworu współczesnego "Stars" E. Esenvaldsa. 
To nie jedyne nagrody dla uczelnianego chóru. 
Przewodniczący Rady Powiatu, dr hab. Jan 
Borowski, prof. ATH został uznany za najlep-
szego dyrygenta festiwalu, otrzymując nagrodę 
im. prof. Czesława Freunda. 
W przesłuchaniach konkursowych wzię ło 
udział 13 chórów z całej Polski. 
Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych osią-
gnięć! 

www.powiat.bielsko.pl 

 DYREKCJA ORAZ  RADA RODZICÓW 
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

W JASIENICY 
ZAPRASZAJĄ NA 

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 

23 styczeń 2016 r. start o 19:05 
w sali GOK-u w Jasienicy (obok Urzędu Gminy) 

Doskonałą oprawę muzyczną gwarantuje DJ Sławek 
Zapewniamy: wyśmienite jedzenie*, ekstra muzykę, 

doskonałe nagłośnienie i oświetlenie, 
konkurs z MEGA nagrodami 

* trzy ciepłe posiłki, zimna płyta, kawa, herbata, napoje, domowe ciasta 

BILETY W CENIE 170 ZŁ OD PARY 

Do nabycia w sekretariacie Szkoły w Jasienicy,  
tel. 33/ 815 32 14. Dodatkowe informacje:  

tel.: 601 962 097, 606 735 207   
e-mail: zabawajasienica@onet.pl 

Odwiedź nas na www.fecebook.com/zabawajasienica 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
Cały dochód z balu zostanie przeznaczony na doposażenie sal 

szkolnych i przedszkolnych 
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„WCZORA BYŁA NIEDZIELICZKA" 
 "Wczora Była Niedzieliczka" to już trzydziesty dziewiąty tomik w do-
robku literackim Juliusza Wątroby. Wszystkie wiersze zawarte w książce 
napisane są „po naszymu” czyli w pięknej gwarze Śląska Cieszyńskiego. 
Autor w posłowiu  wyjaśnia skąd wzię ła się taka inspiracja: „Czas jed-
nak już nie ten, niesamowite przyspieszenie we wszystkich sferach życia 
spowodowało, że i nasza gwara rozpłynę ła się, odeszła z ludźmi, z cha-
tami krytymi strzechą ( w takiej chałupie się urodziłem) ustępując miej-
sca nowemu światu. Jeszcze tylko zespoły ludowe przypominają pie-
śniczki sprzed lat. W niewielu rodzinach rozmawia się „po naszymu” i 
tylko czasem wypowiadane są pojedyncze słowa sprzed wieków, w 
chwilach zapomnienia… Po co więc przypominać mowę przodków, a 
tym bardziej ją zapisywać? – pytają się czasem czytelnicy. Właśnie dla-
tego! – odpowiadam niezmiennie. Właśnie dlatego robię, co tylko mogę, 
żeby przenieść w nowe pokolenie mowę Ojców, która jest naszym dzie-
dzictwem i bezcennym bogactwem…”. Książka, którą poeta określa jako 
„mały skansen ze słów”, jest ilustrowana pięknymi reprodukcjami prac 
twórców ludowych oraz zawiera mały słowniczek gwarowy. Prezentacja 
tomiku odbyła się 19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieni-
cy. Niezwykłą ilustrację muzyczną do czytanych przez autora wierszy, 
stworzył duet: Wojtek Golec (akordeon) i Eugeniusz Kubat (kontrabas). 

www.gokjasienica.pl 
 

 

PRZEZ SYBERIĘ Z ROMUALDEM KOPERSKIM 
 
18 listopada 2015 r. gościem Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Jasienicy był Pan Romuald Koperski – czło-
wiek o różnorodnych zainteresowaniach. Znany jest mię-
dzy innymi jako podróżnik, organizator i przewodnik wy-
praw po Syberii, pisarz, dziennikarz, pilot, muzyk, piani-
sta…. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele nagród i wy-
różnień np. „Tytuł Podróżnika Roku 1999”, prestiżową 
nagrodę „Kolosa”, a w 2010 wykonał najdłuższy koncert 
fortepianowy na świecie, trwający 103 godziny i 8 se-
kund, wyczyn ten został wpisany do księgi Rekordów Gu-
innessa. Jednak najbardziej znany jest jako miłośnik Sy-
berii, którą przemierza wzdłuż i wszerz od dwudziestu lat. 
Swoje przeżycia i przygody z krainy „wiecznych mro-
zów” opisał w trzech bestselerowych książkach.  

„Pojedynek z Syberią” – to brawurowa, pionierska 
wyprawa w nieznane, której jednym z celów było poko-
nanie Syberii, nikt wcześniej nie przebył tej trasy samo-
chodem, więc podróżował bez szczegółowych map i in-
formacji.  

„Przez Syberię na gapę” – to historia samotnego 
spływu pontonem najdłuższą syberyjską rzeką Leną. Wła-
śnie za ten wyczyn otrzymał nagrodę „Kolosa” i tytuł 
„Podróżnika Roku”.  

„Syberia Zimowa Odyseja” – to pełna niezwykłych 
przygód relacja z najtrudniejszej w historii motoryzacji, 
zimowej ekspedycji samochodowej z przylądka Roca w 
Portugalii, przez Syberię, na dalekie Krańce Czukotki.  

Pan Koperski po swych wielu pobytach na Syberii, 
czuje się tam niemal jak u siebie, chociaż za każdym ra-
zem, nawet będąc w tych samych miejscach, odkrywa coś 
nowego, zauważa zmiany. Nasz gość zawsze spotyka się z 
serdecznością, życzliwością i pomocą ze strony miesz-
kańców Syberii, którzy wielokrotnie uratowali Mu życie. 
Dowiedzieliśmy się wiele o trudnym życiu i zwyczajach 
różnych ludów zamieszkujących bezkresne, syberyjskie 

ziemie. Pan Romuald wspominał też o Polakach, 
którzy byli odkrywcami i tych, którzy przyczynili 
się do rozwoju cywilizacji na Syberii, a także o ze-
słańcach i ich potomkach. Pan Koperski nie jeździ 
tam tylko podróżniczo, ale organizuje także pomoc 
dla Polonii, są to np. artykuły szkolne, komputery, 
prezenty świąteczne dla dzieci i osób po osiemdzie-
siątce, akcja okulary dla Syberii. Obecnie jest przy-
gotowywana akcja budowy wodociągu dla szkoły 
w syberyjskiej polskiej wsi Wierszynie.  

Pan Romuald zafascynował uczestników spo-
tkania opowiadaniem o swoich przeżyciach z 
ogromną swadą, humorem i zaangażowaniem. To, 
co usłyszeliśmy było ilustrowane wspaniałymi 
zdjęciami ukazującymi piękno Syberii. Spotkanie 
zgromadziło liczną publiczność, bardzo zaintere-
sowaną tematem, czego dowodem było wiele pytań 
i indywidualne rozmowy z naszym gościem.  

Wymienione tytuły książek są dostępne w GBP 
i filiach, zapraszam do tej jakże ciekawej lektury. 

  Maria Hareńczyk 
   Dyrektor GBP 
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„SKANDALICZNE HISTORIE” Z PANIĄ ELWIRĄ 
W dniu 12 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie z Panią 

Elwirą Watałą, autorką książek o tematyce historycznej. Pani 
Elwira jest z pochodzenia Rosjanką , ukończyła Politechnikę w 
Charkowie, filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim, 
doktoryzowała się z zakresu filologii rosyjskiej na Uniwersyte-
cie Śląskim, a habilitowała na Uniwersytecie Moskiewskim. Od 
wielu lat mieszka w Gliwicach, chociaż często wyjeżdża do Ro-
sji, żeby gromadzić dokumentację do swoich książek. Pani Wa-
tała zajmuje się historią, której nie można znaleźć w podręczni-
kach, ukazując prywatne życie postaci historycznych. Spod jej 
pióra wyszło osiem tytułów w serii „Skandale historii” np. „Car-
skie Polki, „Wielcy rogacze”, „Seks w królewskich alkowach” i 
inne. Ponadto ukazały się dwie książki o Stalinie: „ Córka Stali-
na” i „Kobiety wokół Stalina”.  

Podczas spotkania autorka podkreśliła, że wszystko co napi-
sała pochodzi z materiałów źródłowych, jest udokumentowane. 
Pani Elwira stosuje styl gawędziarski, nietypowy dla książek historycznych, więc czyta się je jak powieści. W 
czasie spotkania krótko scharakteryzowała całą swoją twórczość dotyczącą polskich i rosyjskich postaci histo-
rycznych. Zgodnie z tematem najwięcej miejsca poświęciła Stalinowi i jego córce Swietłanie, z którą spotkała 
się osobiście. Pani Watała zadziwiła nas, mimo swego wieku, energią i entuzjazmem, rozległą wiedzą i sposo-
bem jej przekazywania. Na najbliższe cztery lata ma kolejne plany literackie. Obecnie pracuje nad książką „W 
krainie matrioszek”. Miłym akcentem spotkania było losowanie wśród publiczności jednej z książek autorki. 
Większość tytułów książek Pani Elwiry Watały wydanych w Polsce jest dostępna w GBP, zapraszam do lektury. 

Maria Hareńczyk     
 

ZAKODUJ ROBOTA!  
28 października uczniowie klas piątych, wzię li 

udział w  warsztatach programowania z  wykorzy-
staniem robotów Finch, w ramach projektu  „Link 
do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Projekt 
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w 
ramach inicjatywy YouthSpark. Celem projektu jest 
zainteresowanie uczniów programowaniem, jako 
formą spędzania wolnego czasu, zabawy, a także 
pokazanie, jak ważne jest przestrzeganie pewnych 
reguł, norm, aby dane zadanie zostało poprawnie 
wykonane. Jest to również jeden z pierwszych kro-
ków, które uczniowie podejmują w planowaniu swo-
jej przyszłości zawodowej. 

W trakcie trwania warsztatów uczniowie dowie-
dzieli się, co to jest  kodowanie, stworzyli swoje pierwsze aplikacje, własnoręcznie zaprogramowali roboty. Fi-
nałem akcji były wyścigi robotów zaprogramowanych przez uczniów, które miały, w jak najkrótszym czasie, 
pokonać tor przeszkód.                                                                                                               Teresa Żydek 

„ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 
 

Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie bliskich i takich, które 
 mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć, dlatego jedynie napiszemy, iż łączymy się w tym 

ogromnym smutku razem z naszym publicystą  Józefem Niesytem 
z powodu śmierci żony  

Ś.P. Lidii Niesyt 
Redakcja miesięcznika "Jasienica" 
Zespół Regionalny "Jasieniczanka" 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
i Przyjaciele 

 



 

20  grudzień 2015 

SPOTKANIE Z ARTYSTKĄ Z NASZYCH STRON 
20. listopada nasze przedszkolaki  miały niezwykłą 

okazję poznania malarki Pani Marzanny Iskrzyckiej 
z Landeku. Pani Marzenka zajmuje się głównie ma-
larstwem szpachlowym - olej na płótnie. Tematyką  
Jej obrazów są m.in.: ludzie, stare historie z magicz-
nymi wątkami, w których malarka odkrywa magię 
dawnych chwil oraz  wszystko, co inspirujące - na-
wet mała mróweczka. Nie jest to jedyny talent jaki 
posiada. Spod jej rąk wychodzą piękne ceramiczne 
anioły. Podczas spotkania w naszym przedszkolu ar-
tystka opowiedziała  maluchom, jak powstają Jej ob-
razy oraz jakich narzędzi i przyborów używa do two-
rzenia swoich prac. Zwieńczeniem spotkania było 
malowanie wspólnego, pamiątkowego obrazu w 
każdej grupie. Malarka udzielała dzieciom wskazó-
wek i razem z nimi stworzyła piękne obrazy. Prace 
powstały wyłącznie z rąk małych artystów. Dzieci z 
zaciekawieniem oglądały powstawanie obrazu 
i zgromadzone na stole akcesoria plastyczne. Na zakończenie pozowały do wspólnego zdjęcia z artystką.� Ser-
decznie dziękujemy pani Marzenie Iskrzyckiej za przybycie do naszej placówki.    
 Agnieszka Bronowska-naucycielka ZSP w Iłownicy 

 

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 

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

z powodu śmierci  

Ś.P. Bożeny Soszka  
składają mężowi  Franciszkowi  Soszka,  

Córkom, Synom, Wnukom i całej Rodzinie 

Wójt Gminy Jasienica 
Przewodniczący i Radni Rady Gminy Jasienica 

Zespół redakcyjny miesięcznika Jasienica  
oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
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KAZIMIERZ MOŹDZIERZ 
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata 

 
W dniu 18 lis topada 2015r. w Filii Gminnego Ośrodka Kultury  w M iędzyrzeczu 

Górnym odbyło się otwarcie wystawy retrospektywnej" Grafika Kazimierza Moź-
dzierza" znanego bytomskiego ar tysty. Autor świetnych grafik nie żyje już od wielu 
lat, ale dzięki ogromowi pracy i życiowej postawie pamięć o Nim nie zaginie nie ty l-
ko w okolicy, w k tórej mieszkał oraz tworzył. Imprezę uświetnił koncert muzyczny w 
wykonaniu Patryka Grzesiury, s tudenta Akademii Muzycznej w Katowicach. M łody 
utalentowany muzyk już jako uczeń szkoły muzycznej w Opolu koncertował w 
Niemczech i w USA w Waszyngtonie ( na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej). 
Podczas koncertu w „Chacie M iędzyrzecze"  zagrał  znane utwory  muzyczne 
skomponowane przez Fryderyka Chopina. Wystawę prac  bytomskiego ar tysty, od-
znaczonego za zasługi wieloma medalami i odznakami, udało się sprowadzić z By-
tomskiego Centrum Kultury dzięk i współpracy z rodziną  ar tys ty. Syn grafika Pan 
Krzysztof Moździerz wraz z żoną od 
kilkunastu lat mieszkają w Jasieni-
cy. Od początku znajomości za-
uważyłam, iż zawsze interesowali 
się twórczością  ar tys tów, zarówno 
członków Grupy Twórczej Barwa jak 
i miejscowych profes jonalis tów. 
Trzeba przyznać, że ekspozycja 
grafik i Kazimierza Moździerza to 
jedna z ciekawszych wystaw zorga-
nizowanych przez GOK w ostatnim 

czasie w "Chacie M iędzyrzecze". Na wernisaż przybyli licznie zaproszeni goście 
między innymi: rodz ina ar tysty ich znajomi, przyjaciele , Pan wicewójt Krzysztof 
Wieczerzak, plastycy współpracujący z naszym ośrodkiem kultury, piloci Bielskiego 
Klubu Seniorów Lotnic twa działającego przy  Aeroklubie Bielsko-Bialskim oraz 
mieszkańcy wielu miejscowości gminy Jasienica interesujący się twórczością pla-
styczną i muzyką klasyczną. 

Bernadeta  Łuszczewska-Gruszka 
Sylwetkę Kazimierza Moździerza bliżej zaprezentujemy w następnym 
numerze.

SPARTAKIADA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
To była zabawa! Dwadzieścia drużyn stanęło w szranki podczas piątej już edycji Spartakiady Kół Gospodyń 
Wiejskich. Rywalizacja odbyła się 7 listopada  w Sali Gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków w Wiśle.  

Gospodynie z Babic, Zasola Bielańskiego, Bielowicka, 
Dzięgielowa, Juszczyna, Kurowa, Łęki, Leśnej, Mazań-
cowic, Siennej, Przeciszowa, Rudzicy, Zbytkowa, Wę-
gierskiej Górki, Wieprzec, Witkowic, Zaborza, Pław, 
Koszarawy i Wisły Głębiec zmierzyły się ze sobą w 
dziewięciu konkurencjach sprawnościowych. Wszystkie 
Panie z humorem i wielkim zapałem pokonywały kolejne 
konkurencje, a śmiechu było co niemiara! Wśród dyscy-
plin znalazły się m.in. bieg z jajkiem i na nartach 3-
osobowych, rzut kapeluszem, sztafeta w tunelu, jazda na 
góralkach czy zabawa z owcami. Nagrodę główną, czyli 

„złote majtki" wywalczyła drużyna gospodyń z Zaborza. 
Na podium stanęły panie z Leśnej zajmując drugie miej-
sce. Brąz wywalczyły KGW Wisła Głębce.   
Z gminy Jasienica, do Wisły pojechały nie tylko 
uczestniczki spartakiady, ale cały, wesoły autobus 
przedstawicielek ze wszystkich kół z przewodniczącą 
Genowefą Kopeć na czele. 
Spartakiadę zorganizowało Wiślańskie Centrum Kultury, 
Rejonowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Bielsku Białej, Rejonowa Rada Kobiet, Bur-
mistrz Miasta Wisła, Urząd Marszałkowski wydział re-
gionalny KSOW w Katowicach. Na trybunach zasiedli: 
Tomasz Bujok - Burmistrz Wisły, Przewodniczący Rady 
Miasta Wisły Janusz Podżorski, Paulina Gorzołka i 
Aleksandra Czucz - przedstawicielki Urzędu Marszał-
kowskiego, władze RZRKiOR w Bielsku Białej, redaktor 
ogólnopolskiego kwartalnika i portalu zrzeszającego koła 
gospodyń wiejskich i inne organizacje działające na 
rzecz polskiej wsi mojeKGW.pl. W trakcie imprezy do-
łączył również wicestarosta bielski Pan Grzegorz Szetyń-
ski. 

(red)
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WIARYGODNA SZKOŁA W MIĘDZYRZECZU 

Bardzo miłą wiadomością z ostatniego tygodnia 
jest otrzymanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Międzyrzeczu certyfikatu "Wiarygodna Szkoła". Jak 
przeczytać można na stronie Urzędu Gminy Jasienica 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w 
Międzyrzeczu dołączyła do Rankingu najlepszych 
szkół w całym powiecie. 

„Wyróżnienie to, szkoła otrzymała ze względu na 
osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, cie-
kawą bazę oraz zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa 
w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie 
przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich 
Szkół Podstawowych w całym powiecie w oparciu o 
wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów 
opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 
Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu po-
ziomowi nauczania, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że 
szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Program Wiarygodna 
Szkoła już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły." 

Gratulujemy!!
 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św.,  
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszej  Kochanej Żony, Matki, Babci, Prababci. 

Ś.P. Bożeny Soszka 
ks. Robertowi Szymocha za odprawioną Mszę św.,  

wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, Wójtowi Januszowi Pierzynie,  
delegacjom: Urzędu Gminy w Jasienicy, Rady Gminy w Jasienicy, Poczty Polskiej  

w Jasienicy, Firmy „Strumet” w Strumieniu, Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Iłownicy, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego          
 i Gimnazjum w Rudzicy, Radzie Sołeckiej i Kołu Gospodyń Wiejskich w Rudzicy 

składają 
mąż, córki i synowie  

z rodzinami 
 

Biuro Podróży " Lidia" zaprasza  
� 18.01.2016 r. Cieszyn- „Jasełka". Piękny spektak l 

dla całej rodziny. Koszt całkowity 45z ł/os. Wyjazd o 
godz. 15.30  

  LATO 2016  
�  25.06-01.07.2016 r. Morze Bałtyckie-Niechorze. Po-

byt rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Koszt całkowity 
1100 zł/os 

�  24.07-30.07.2016 r. Mazury. Pobyt wypoczynkowy. 
Koszt całkowity 1100 z ł/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   
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AGENCJA USŁUG JĘZYKOWYCH POLOK KRZYSZTOF 

43-384 JAWORZE  ul. Zaciszna 698,   tel. (0-33) 817 -25-68  tel. kom. (0-)602-574-561 
e-mail: sworntran@interia.pl  

Regon: 273609985           NIP: 642-172-49-39 
Nr Konta Bankowego: 37-1050-1344-1000-0004-0323-1731 ING Bank Śląski o/Rybnik  

============================================================ 
Tłumacz przysi ęgły j ęzyka angielskiego 

dr hab. Krzysztof Polok 
zakres usług: 
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów z oraz na język angielski 
- tłumaczenia sądowe 
- tłumaczenia dowolnych dokumentów 
- tłumaczenia specjalistyczne (j. medyczny, j. prawniczy, j. biznesu) 
- indywidualne zajęcia językowe 
Krótkie terminy!  

 

 

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

ELDORO 

ANNA BABICKA 

Tel.: 505 004 281 

www. księgowość-eldoro.pl 

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 

 

KWIAC IARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: wiązanki okolicznościowe, wieńce i palmy 
pogrzebowe, kwiaty doniczkowe, bukiety ślubne, 

 strojenie aut, kościołów i sal weselnych. 
Polecamy ozdoby świąteczne, choinki i stroiki 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

 

PROFESJONALNE USŁUGI 

BRUKARSKIE 

„IRBIS” 
Krzysztof Wieja  

 
43-385 Jasienica 45 

Tel. 509 735 636, 500 021 113 
e-mail:Krzysztof.wieja@interia.pl 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
 
dywanów i wykładzin 
tapicerki meblowej  
i samochodowej 
 

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

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 

świadczy 

        USŁUGI ASENIZACYJNE 

(wywóz nieczystości ciekłych) 
na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł brutto za m3 

Tel. kontaktowy: 

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 
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„ 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 

 

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

W sprzedaży: 
� ładne i tanie CHOINKI SZTUCZNE 
� żywe, cięte JODŁY KAUKASKIE 
� oświetlenia choinkowe 
� dekoracje świąteczne 
� ozdoby choinkowe 
� świąteczne znicze 
� stroiki 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spółdzielnia „Samopomoc” 

Jasienica-Jaworze 

ZATRUDNI  

SPRZEDAWCĘ 
do sklepu spożywczego w Jaworzu.  

Telefon: 338152138 
 

                   

�  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 

 

   

 



 
 
 

WIECZÓR  PATRIOTYCZNY 

17 

18 

 „MAŁY OMNIBUS” 2015 

16 

16 

„WCZORA BYŁA NIEDZIELICZKA" 

HUBERTUS 

MYŚLIWI ŚWIĘTOWALI W DOLINIE WENDELINA 

5 


