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REDAKTOR NACZELNY REZYGNUJE 

W życiu każdego człowieka przychodzi czas dokonywania 
wyborów i podejmowania kluczowych decyzji.  
Przez ostatnie 14 lat miałam przyjemność współpracować  z  re-
daktorem naczelnym Romualdem Bożko,  człowiekiem z dużym 
doświadczeniem dziennikarskim, gdyż wcześniej kierował zespo-
łem redakcyjnym tygodnika samorządowego „Jastrząb” w Jastrzę-
biu-Zdroju, od 2002 wydawca i redaktor naczelny czasopisma 
„Nowe Jutro”, redagował również parafialne pismo „Stary Dąb”. 
31 grudnia 2017 roku,  Pan Romuald Bożko zrezygnował z pracy 
w  redakcji naszego miesięcznika „Jasienica”. Kierował zespołem 
redakcyjnym przez ponad 14 lat, a dokładnie przez 168 miesięcy.   
Tworzył Pan wizerunek naszego miesięcznika. Trzeba powiedzieć, 

że aby zbudować pewną wartość, czy to materialną, czy duchową potrzeba wiele czasu, wiele wysiłku.  
Pan go nie szczędził. Zatem serdecznie dziękuję w imieniu własnym i wielu czytelników. Życzę zdro-
wie, zdrowia i jeszcze raz zdrowia oraz wytrwałości w "bojach" z przeciwnościami  codzienności. 
Za wieloletnią współpracę, profesjonalizm, za życzliwość i wiele serdecznych słów, które pozwalały 
wytrwać, serdecznie dziękuję  

Zofia Polok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Informator „Jasienica” wpisał się już na dobre w historię Gminy Jasienica. Jako miesięcznik re-
gionalny  propaguje wiedzę na temat aktualnych wydarzeń, działalności samorządowej, oświa-
towej i kulturalnej gminy Jasienica. Swoją tematyką pozostaje  wśród codziennych spraw 
mieszkańców .  

Dziękuję  serdecznie 

redaktorowi naczelnemu Panu Romualdowi Bożko 
za istotny wkład w rozwój naszego miesięcznika, za wnikliwe utrwalanie zmian w naszej małej 
społeczności  i  upowszechnianie informacji. Życzę dużo  zdrowia i wiary w lepsze jutro. 

Z wyrazami szacunku i uznania 
 

 

Wójt Gminy Jasienica 

Janusz Pierzyna 

PODZIĘKOWANIE 
 

Koło Emerytów i Rencistów w Iłownicy 

serdecznie dziękuje Państwu SZRAMEK z Landeku 
za nieodpłatne przekazanie ryb na spotkanie opłatkowe  

wraz z noworocznymi życzeniami dla członków koła 

Zarząd Koła 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Jesteśmy w radosnym 

okresie początku nowego 
roku, kiedy podsumowuje-
my rok ubiegły, jak również 
przystępujemy do realizacji  
planów,  postanowień i ma-
rzeń związanych z rokiem 
obecnym. Wracając jeszcze 
do roku poprzedniego, 
można powiedzieć, że był 
to dobry, bardzo udany rok 

dla gminy Jasienica. Nie mamy jeszcze bilansu wyko-
nania budżetu za miniony rok, ale trzeba powiedzieć, 
że środki, które udało nam się zgromadzić, nastawiają 
pozytywnie i szacujemy, że nadwyżka budżetowa bę-
dzie oscylować między 14 a 15 mln zł, przy budżecie 
ponad 100 mln zł.  Rok 2017 był rokiem historycznym  
w kwestii budżetu - przekroczyliśmy 100 mln.  Cieszy 
nas fakt, że od paru lat nie podnosimy podatków,         
a  budżet nam wzrasta.  Na budżet 106 mln zł., z po-
datków od mieszkańców wpływa 11 mln zł., więc jest 
to około 10% budżetu.  Wzrost wynika  ze skuteczne-
go pozyskiwania środków z zewnątrz, sprzedaży na  
strefie. Wysoki budżet przekłada się na inwestycje     
w naszej gminie. 
INWESTYCJA NA UL. CIESZYŃSKIEJ  

Serdecznie dziękuję starostwu powiatowemu  za 
inwestycję zrealizowaną na ul. Cieszyńskiej, która 
wzbudzała wiele emocji. Firma, która wygrała postę-
powanie przetargowe, nie wykonała tej inwestycji      
w terminie. Przypomnę, że prace miały być zakończo-
ne we wrześniu, a zostały wykonane na koniec roku      
i to nie w pełnym zakresie. Trwają jeszcze prace po-
prawkowe. Gmina Jasienica dofinansowała tą  inwe-
stycję   w kwocie 800 tysięcy. Zgłosiliśmy inwestoro-
wi i wykonawcy wszystkie poprawki oraz prace gwa-
rancyjne. Wśród nich znalazły się m.in.:   wykonanie 
kilku metrów chodnika od Krzyżówki w kierunku Ci-
sowej;  wykonanie zjazdu na Czyrną, który został 
zniszczony podczas budowy, gdzie znajdował się ma-
gazyn materiałów w czasie budowy; ul Astrów, gdzie 
znajdował się skład ziemi, tam też prace nie zostały 
zakończone. Nie wszystkie prace są możliwe do wy-
konania w zimie, ale wiosną wszystko powinno być 
wykonane.  

Mimo zgłoszonych defektów, pragnę zwrócić uwa-
gę, że obecny stan znacznie poprawił komunikację       
i bezpieczeństwo: mamy bezpieczny chodnik wzdłuż 
Cieszyńskiej, mamy dwa pasy  do lewoskrętu, co po-
twierdza zasadność tej inwestycji. Dziękuję wszyst-
kim, którzy włączyli się w realizację tego zadania. 
INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH     

Kolejnymi inwestycjami poprawiającymi komfort 
jazdy i bezpieczeństwo są drogi, które zostały wyre-
montowane przy współudziale środków z usuwania 
skutków powodzi. Są to drogi: Zalesie w Rudzicy         
i Melchiora Grodzieckiego w Iłownicy, każda ponad 
kilometr. Wcześniej, z środków powodziowych wyre-
montowano drogę Tulipanów w Jasienicy. Gdyby te 
inwestycje były realizowane z budżetu gminy, na 
pewno byłyby rozłożone w czasie.  Ponad 2 mln zł ., 
które udało się pozyskać, spowodowały, że tymi dro-
gami możemy już jeździć bezpiecznie i z większym 

komfortem. Dziękuję Ministerstwu Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji  oraz  panu  Wojewodzie za przy-
dzielone środki dla gminy Jasienica.  
NOWY SAMOCHÓD BOJOWY  
Ważnym wydarzeniem kończącego się 2017 roku był 
zakup samochodu pożarniczego dla zabezpieczenia 
mieszkańców Międzyrzecza Górnego, bo dzięki  lep-
szemu zabezpieczeniu jednostki w sprzęt,  mieszkańcy 
mogą czuć się bezpieczniej.  Samochód  kosztował 
800 tys. zł. Dziękuję komendzie powiatowej, woje-
wódzkiej i ministerstwu.  Otrzymaliśmy dofinansowa-
nie z MSWiA w wysokości  350 tys. W województwie 
śląskim tylko 5, spośród ponad 900 jednostek, otrzy-
mało takie dofinansowanie. Gmina dofinansowała za-
kup samochodu bojowego kwotą 450 tys. zł.  Jest to 
nowoczesny pojazd i mam nadzieję, że będzie służył 
przez długie lata, bo wszystkie elementy są z kompo-
zytu.  
SPOTKANIA DRUHÓW STRAŻAKÓW  
Gmina Jasienica, 7 grudnia, gościła strażaków z całego 
powiatu, a więc Zarząd Powiatowy i Zarząd Gminny. 
Spotkanie miało na celu podsumować pracę za ubiegły 
rok oraz wyznaczyć kierunki pracy na bieżący, omó-
wić możliwości rozwoju ochotniczego pożarnictwa. 
Dziękuję wszystkim druhom za podejmowane inicja-
tywy oraz proszę o dalsze skutecznie działania służące 
ochronie mienia i życia mieszkańców gminy.  
Już 12 grudnia, w obiekcie na Drzewiarzu odbył się 
Zjazd Wojewódzki Straży. Uczestniczyli w nim dru-
howie z prezydium powiatowego, gminnego i Zarządu 
wojewódzkiego, czyli druhowie z byłego woj. często-
chowskiego, bielskiego i katowickiego. Został podsu-
mowana działalność za rok poprzedni i nakreślone kie-
runki działań na rok bieżący. Wysłuchaliśmy również 
wystąpienia komendanta wojewódzkiego w sprawie 
możliwości dosprzętowienia jednostek. Z ranienia 
gminy wystąpiłem z prośbą, by na podziale bojowym 
gminy była drabina 32 metrowa.  
Serdecznie dziękuję wszystkim druhom, zwłaszcza 
tym, którzy podczas ostatnich wichur wyjeżdżali, 
pomagali ludziom, usuwali utrudnienia na drogach. 
Dziękuję wszystkim ochotnikom za waszą służbę, za 
chęć pomocy, która wypływa z waszych serc.  Naj-
wyższe słowa uznania za pracę w ekstremalnych 
warunkach podczas szalejącej wichury. 

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBORCAMI  
15 grudnia odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami.  
Serdecznie dziękuję przedsiębiorcom, prezesom sto-
warzyszeń i organizacji z terenu gminy, że  mimo licz-
nych obowiązków, znaleźli czas , skorzystali z naszego 
zaproszenia i zasiedli przy wspólnym stole.. Takiej 
frekwencji jeszcze nie było i to nas cieszy. Wszystkim 
przedsiębiorcom dziękuję za pracę, za tworzenie 
miejsc pracy, za ryzyko biznesowe, za to, że dzisiaj 
możemy powiedzieć, że gmina Jasienica prężnie się 
rozwija gospodarczo.  
SPOTKANIA OPŁATKOWE 
Serdecznie dziękuję organizacjom, stowarzyszeniom, 
jednostkom organizacyjnym które podejmują trud pie-
lęgnowania pięknej tradycji kolędowania i organizo-
wania spotkań opłatkowych. Dziękuję za zaproszenie 
mojej osoby, gdyż mogłem  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Państwu za tę działalność podziękować i złożyć ży-
czenia, by kolejny rok przyniósł wam wiele satysfakcji 
i zadowolenia z tego co robicie w służbie drugiemu 
człowiekowi. 
SCHENGEN - TO JUŻ 10 LAT! 
21 grudnia jako prezes Euroregionu, uczestniczyłem  
w wielkim wydarzeniu 10 – lecia wejścia Polski do 
strefy Shengen. Na moście w Cieszynie dane mi było 
pozdrowić mieszkańców tego regionu i życzyć im 
zawsze otwartej granicy, wolności, nie tylko w mowie, 
ale i świadomości, by to co dzieje się w obrębie granic 
było utrzymane, aby nigdy nie doszło do podziału Cie-
szyna, który był historyczną całością. Dziesięciolecie, 
to krótki okres czasu, ale myśląc perspektywicznie, 
gdy będziemy świętować 100-lecie, to będzie to naj-
lepsza weryfikacja naszych działań. Mieszkańcom re-
jonów przygranicznych i sobie  życzę by ta współpraca 
rozwijała się pomyślnie.  
PARY NA MEDAL 
W grudniu spotkaliśmy się z zacnymi jubilatami, któ-
rzy wspólnie przeżyli 50, 60 i 65 lat. To wielka radość, 
że są wśród nas, mieszkańców naszej gminy, takie pa-
ry, które mogą poszczycić się  długoletnim pożyciem 
małżeńskim. Nie wszystkim jest to dane, nie wszyscy 
mogą dostąpić takiej łaski. Te pary są doskonałym 
przykładem dla nas oraz dowodem tego, że można ra-
zem przeżyć tyle lat. Nieporozumienia, konflikty moż-
na rozwiązywać wspólnie, a jak coś się psuje to na-
prawiać a nie wyrzucać i rozwiązywać na sali roz-
praw…. Wszystkim parom życzę dalszych wspólnych 
lat życia w zdrowiu i radości. 
PODATKI I BUDŻET  
14 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie komisji 
Rady Gminy wraz z moją osobą, czyli organ stanowią-
cy i wykonawczy.  Zaproponowałem, aby podatki na 
rok 2018 pozostały na poziomie lat ubiegłych i radni 
Rady Gminy Jasienica  pozytywnie zaopiniowali pro-
jekt uchwały podatkowej. Zatem nie podnosimy opłat, 
nie sięgamy do kieszeni podatników. Na sesji 29 grud-
nia uchwała budżetowa  została podjęta jednogłośnie, 
za co bardzo serdecznie dziękuję radnym. W tym bu-
dżecie znalazły się środki na  inwestycje: dalsza roz-
budowa strażnicy w Mazańcowicach (wartość 4,5 mln 
zł), budowa ośrodka zdrowia z Mazańcowicach (1,5 
mln zł),  budowa strażnicy w Grodźcu (2,3 mln zł), 
dokończenie zaplecza sportowego w Rudzicy (1,5 mln 
zł), termomodernizacje dwóch GOK – Biery i Rudzica, 
termomodernizacje OSP w Świętoszówce, w Wiesz-
czętach i Rudzicy, jak również termomodernizacja 
szkoły w Wieszczętach oraz  rozbudowa szkoły w 
Międzyrzeczu (ponad 2 mln zł). W ubiegłym roku 
stworzyliśmy  program „Słoneczna Gmina Jasienica”, 
otrzymaliśmy dofinansowanie 3 mln zł, które trzeba 
zabezpieczyć w budżecie, wykonać ponad 100 instala-
cji, rozliczyć i odzyskać środki.  Przystępujemy obec-
nie do składania kolejnego projektu w tym zakresie. 
Jest ogłoszony konkurs w woj. śląskim na wartość 75 
mln zł. Chcemy wystąpić o 8 mln zł., by kolejne 200 
instalacji fotowoltaicznych zostało wykonanych na te-
renie gminy.  W ramach działań proekologicznych,     
w naszej gminie, ze środków gminy,  funkcjonuje pro-
gram dopłaty do kotłów grzewczych.  

Mamy w budżecie zabezpieczone środki  na projekty 
transgraniczne, tj. dokończenie parku przy gminie, 
wykonanie chodnika na Drzewiarzu,  mamy złożony 
wniosek na przeszkloną wiatę „Ogród tradycji w Ja-
sienicy” przy obiekcie Drzewiarz oraz planujemy zło-
żyć wniosek na budowę tężni solankowej w parku przy 
kompleksie Drzewiarza.  
JOSINICKO WILIJA  
10 grudnia po raz czwarty spotkaliśmy się z mieszkań-
cami na „Josiynicki wiliji”, czyli kiermaszu rękodzieła, 
przeglądzie potraw okołoświątecznych, którym towa-
rzyszy śpiewanie kolęd.   Przegląd potraw wigilijnych 
był przygotowywany przez nasze 14 kół, które zrze-
szają około 800 kobiet. Jesteśmy jedną z nielicznych 
gmin, gdzie we wszystkich sołectwach prężnie działają 
koła gospodyń.  
Serdeczne dziękuję za wszystkie potrawy, za serce któ-
re włożyłyście w to wszystko, za piękne dekoracje sto-
łów,  za przekazywanie tradycji i nawyków żywienio-
wych. Dziękuję za wszystko, za pracę przez cały rok 
na rzecz gminy, waszych sołectw, rodzin.  
Dziękuję również artystom występującym podczas 
spotkania – to wspólne kolędowanie dało nam pozy-
tywną energię na obecny rok. 
TRADYCJA KOLĘGOWANIA 
 Dziękuję serdecznie wszystkim  kolędnikom, którzy 
odwiedzili Urząd Gminy. Warto pielęgnować tę piękną 
tradycję  Śląska  Cieszyńkiego. Jest  to dla nas wielka 
radość,  że mieszkańcy młodsi i starsi chcą i przycho-
dzą złożyć życzenia, co  może być wyrazem, że jeste-
śmy urzędem otwartym i przyjaznym.  
OPŁATEK U BISLUPA 
8 stycznia uczestniczyłem w opłatku dla samorządow-
ców i polityków zorganizowanym przez bp. Romana 
Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej. 
Dziękuję ks. biskupowi za te spotkania, które zawsze 
wywołują refleksje, jak służyć jeśli jest się powołany 
do pełnienia służby publicznej.  
SPOTKANIE Z PREMIER 
29 grudnia dane mi było spotkać się z panią Premier 
Beatą Szydło. Omówiłem możliwości wdrożenia w 
życie projektu  „Jasienickiego kurortu  zamkowego”, 
jak również dalszego rozwoju  jasienickiej strefy ni-
skoemisyjnej i innych spraw dotyczących gminy Ja-
sienica oraz możliwości pozyskiwania środków na re-
alizację  zadań  m.in. budowy pełnego węza wjazdu     
i zjazdu w okolicach Świętoszówki, Grodźca,. Samo-
rząd podjął już uchwalę w sprawie zmian studium, by 
w planie zagospodarowania przestrzennego był w/w 
węzeł.  

Bardzo dziękuję Państwu za miniony rok, za 
możliwość współpracy, za wszystko, co dzięki 
współpracy udało się zrealizować. Życzę, aby 
nowy rok przyniósł nowe nadzieje, nowe możli-
wości, nowe spojrzenie na to co nas otacza.  
Życzę zadowolenia i satysfakcji z tego czym się 
zajmujecie, z przykładu jaki dajecie młodemu 
pokoleniu i  umiłowania naszej Małej Ojczyzny - 
Gminy Jasienica 

Dziękuję za relacje  Z.P.
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MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL 
Aż 45 par małżeńskich z wszystkich sołectw gminy 

Jasienica otrzymały we wtorek medale uhonorowane za 
przeżycie razem pół wieku.  

Jak co roku w sali widowiskowej przy Urzędzie 
Gminy Jasienica spotkali się małżonkowie, którzy mają 
za sobą co najmniej 50 lat pożycia małżeńskiego. Takim 
osobom Prezydent RP Andrzej Duda nadaje odznaczenia 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, w tym roku z gmi-
ny Jasienica do odznaczenia zgłoszono 47 par. 

Na gości czekał poczęstunek, a ich rozmowom przy 
stole towarzyszyła wesoła muzyka kapeli „Brynioki”. – 
Jesteście dla nas prawdziwym wzorem tej codziennej wy-
trwałości. Każdego dnia udowadnialiście, że warto być 
razem, razem wychowywać dzieci, dodawać tę swoją ce-
giełkę dla następnych pokoleń. Dziękuję wam za ten do-
wód waszego życia, że nie zrażaliście się niepowodze-
niami, za waszą cierpliwość – mówił wójt Janusz Pie-
rzyna.  

Wójt dziękował też długoletnim parom za ich wkład 
w rozwój gminy Jasienica. Gratulując osiągnięć prosił, 
aby dalej pamiętały o lokalnej społeczności i jej przy-
szłości, przekazując młodszym pokoleniom tradycje 
związane ze strojem Śląska Cieszyńskiego, dziejami 
swoich rodzin, czy ludowymi pieśniami.  

W imieniu Prezydenta RP medale parom wręczył 
wójt Janusz Pierzyna. Razem z odznaczeniami małżeń-
stwa otrzymały także wielki kosz słodyczy.  

W spotkaniu jubileuszowym uczestniczyły następują-
ce pary: 

• Maria i Henryk Bańczyk z Bierów, 
• Danuta i Kazimierz Brach z Mazańcowic, 
• Krystyna i Józef Bronowski z Iłownicy 
• Bronisława i Ryszard Fusch z Międzyrzecza D., 
• Genowefa i Władysław Gawlas z Międzyrzecza D., 
• Anna i Tadeusz Haramus z Rudzicy, 
• Anna i Oswald Heinrich z Międzyrzecza D., 
• Helena i Jan Janota z Jasienicy, 
• Stanisława i Jerzy Janota z Jasienicy, 
• Maria i Wiktor Kareta z Rudzicy, 
• Stanisława i Józef Karkoszka z Mazańcowic, 
• Janina i Stanisław Kisiała z Jasienicy,  
• Danuta i Rudolf Kłaptocz z Jasienicy, 
• Danuta i Marian Korecki z Jasienicy, 
• Maria i Jan Królczyk z Jasienicy, 
• Olga i Fryderyk Legięć z Jasienicy, 
• Helena i Paweł Lorek z Łazów,  
• Genowefa i Jerzy Luber z Międzyrzecza G., 
• Anna i Florian Maciejiczek z Iłownicy, 
• Zofia i Józef Moskała z Bier, 
• Anna i Jan Niemiec z Bier, 
• Jadwiga i Emil Niemiec z Jasienicy. 
• Halina i Andrzej Papis z Jasienicy, 
• Krystyna i Józef Parzyk z Jasienicy, 
• Marianna i Wacław Pędziwiatr z Mazańcowic, 
• Maria i Bronisław Piątkowski z Landeku, 
• Helena i Wiktor Rajba z Wieszcząt,  
• Anna i Ludwik Rojczyk z Rudzicy, 
• Marta i Józef Równiewski z Grodźca, 
• Wanda i Alojzy Ryszka z Międzyrzecza G., 
• Anna i Krzysztof Sobik z Bier, 
• Weronika i Antoni Sojka z Iłownicy, 
• Jadwiga i Franciszek Sojka z Roztropic, 
• Helena i Franciszek Stroka z Wieszcząt, 
• Zdzisława i Aleksander Suchy z Łazów, 
• Maria i Stanisław Szczekina z Grodźca, 
• Aniela i Franciszek Szczypka z Landeku, 
• Irena i Zbigniew Szimke z Jasienicy 
• Maria i Henryk Sznepka z Rudzicy, 
• Janina i Antoni Środa z Międzyrzecza D., 
• Anna i Rudolf Urbaniec z Międzyrzecza D., 
• Zofia i Bolesław Wata z Jasienicy, 
• Jadwiga i Leszek Nikolarz z Jasienicy, 
• Anna i Jan Niedzielski z Jasienicy, 
• Aniela i Rudolf Zamarski z Jasienicy – 60-lecie, 
• Irena i Gustaw Kukla z Jasienicy – 60-lecie, 
• Matylda i Justyn Skrzyżala z Rudzicy – 65-lecie.  

 
www.jasienica.pl
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PODZIĘKOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W przedświątecznej atmosferze w piątek 15 

grudnia upłynęło spotkanie, na które do sali Drze-
wiarza wójt Janusz Pierzyna zaprosił przedsiębior-
ców z terenu gminy Jasienica.  

– Każdy z nas potrzebuje na chwilę się zatrzy-
mać. Warto więc czasem się spotkać bez pośpiechu, 
porozmawiać i wzajemnie pocieszyć dobrym słowem 
– przywitał gości Janusz Pierzyna. Po raz kolejny 
pod koniec roku wójt gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna zorganizował spotkanie świąteczne dla przed-
siębiorców, działających na terenie gminy Jasienica, 
aby im podziękować za ich wkład w rozwój gminy. 
W spotkaniu uczestniczyło blisko 250 zaproszonych 
gości.  

– Dziękuję, za kolejny rok prowadzenia działal-
ności na terenie naszej gminy, za to, że nieustannie 
tworzycie i utrzymujecie miejsca pracy, dzięki czemu 
wiele rodzin ma zapewniony byt. Dziękuję za to, że 
płacicie podatki, za które możemy inwestować dla 
dobra całej naszej społeczności – mówił wójt. – I za 
wasze wsparcie, którego nie szczędzicie dla naszych 
stowarzyszeń i organizacji, bo dzięki temu tak boga-
te mamy życie społeczne w naszej gminie – dodawał.  

Wcześniej gromadzących się gości wójt witał w 
progach kompleksu sportowo-kulturalnego „Drze-
wiarz” w Jasienicy przy muzyce Kapeli Regionalne-
go Zespołu „Dudoski” z Międzyrzecza Górnego. 
Wśród zaproszonych gości był m.in. Tadeusz Dono-
cik, wieloletni prezes Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach, także przewodniczący Rady 
Powiatu Bielskiego Jan Borowski. Wójt gościom 
zaprezentował film, promujący Jasienicką Nisko-
emisyjną Strefę Ekonomiczną, podzielił się też in-
formacjami o dobrym stanie finansowym budżetu 
oraz o nowym projekcie Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego.  

Na spotkaniu wystąpił Big Band pod kierownic-
twem Stanisława Urbana z towarzyszeniem młodego 
utalentowanego skrzypka Roberta Gajnego, miesz-
kańca gminy. Jak wyjaśnił Janusz Pierzyna przed-
świąteczne spotkanie, mające charakter podsumo-
wania upływającego roku, to dobra okazja, aby na-
grodzić za działalność i talent artystyczny. Nagrody 
wójta otrzymali Stanisław Urban, który od dwóch 
dekad prowadzi zespół muzyczny, a także Robert 

Gajny, jako wsparcie dla jego muzycznego talentu.  
Dla gości przygotowano poczęstunek, którego daniem był smażony karp, przyrządzony przez panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Jasienicy.  
www.jasienica.pl 

 

IV JOSIYNICKO WILIJA 
Wszystko, co tylko sobie można wymarzyć na Święta – pięknie przystrojoną choinkę, wigilijny stół, pach-

nące potrawy, a nawet prezenty i wspaniałą atmosferę – było obecne na przedświątecznym spotkaniu „Josiynic-
ka Wilija”. Kolejna, czwarta już, edycja imprezy z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników.  Jak wyja-
śnia wójt Janusz Pierzyna, spotkanie od początku miało na celu integrować całą społeczność gminy Jasienica, 
działające tutaj zespoły muzyczne, koła gospodyń wiejskich, artystów, twórców rękodzieła, ale i zwykłych 
mieszkańców. Z drugiej strony skutecznie pozwala zaprezentować całą bogatą tradycję, związaną z przeżywa-
niem Świąt Bożego Narodzenia na Śląsku Cieszyńskim. – Co roku w przygotowania angażują się dziesiątki 
osób, instytucji i stowarzyszeń, dlatego nasze „Josiynickie Wilije” mają tak wspaniałą atmosferę. Serdecznie 
wam wszystkim dziękuję za to zaangażowanie w pielęgnowanie tradycji – mówił wójt.  
Na sali Drzewiarza w niedzielne popołudnie wystawiono kilkadziesiąt stoisk jarmarku bożonarodzeniowego z 
ozdobami świątecznymi i wyrobami rękodzieła artystycznego, także wypiekami. Stoiska wystawiły  
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IV JOSIYNICKO WILIJA 
też panie ze wszystkich czternastu kół gospodyń 
wiejskich w gminie Jasienica oraz zaprzyjaźnieni 
mieszkańcy Gutów na Zaolziu, członkowie Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowego, które na bo-
gato zastawionych stołach zaprezentowały własne 
dania i wyroby kulinarne, przyrządzone według 
oryginalnych domowych receptur. Ich potrawy 
wzięły udział w przeglądzie kulinarnym „Stoły 
świąteczne na Śląsku Cieszyńskim”, każdy z gości 
Josiynickiej Wilii mógł ich skosztować.  
Całej imprezie towarzyszyła muzyka i śpiewy, także 
tematycznie związane z okresem Bożego Narodze-
nia. W program obrzędowo-kolędniczym „Hej ko-
lęda, kolęda” wystąpiły Zespół Wokalny „Fairy Ta-
le”, działający przy GOK Jasienica, Grupa Kolędni-
cza „Ucha” ze Straconki, Zespół Regionalny „Jasie-
niczanka”, Zespół Kolędowy Urzędu Gminy w Ja-
sienicy, a także Regionalny Zespół „Dudoski”.  
Z kolei z myślą o najmłodszych uczestnikach orga-
nizatorzy przygotowali „fabrykę ozdób choinko-
wych”, czyli warsztaty dekoratorskie, gdzie m.in. 
uczono się wyrabiania szytych ozdób choinkowych, 
kartek świątecznych w różnych technikach, przygo-
towano też animacje i zajęcia plastyczne dla dzieci.  

Jury „Przeglądu kulinarnego Stoły świąteczne na 
Śląsku Cieszyńskim” w składzie:  
- Mirosława Hawełek  
- Andrzej Płonka  
- Andrzej Szimke  
- Jan Kaleta  
po obejrzeniu stoisk degustacyjnych oraz degustacji 
potraw wigilijnych 14 Kół Gospodyń Wiejskich z 
terenu Gminy Jasienica oraz PZKO w Gutach, po-
stanowiło jednomyślnie przyznać:    
wyróżnienia za tradycyjne potrawy świąteczne tj:    

• Koło Gospodyń Wiejskich Bielowicko za Deser 
moczka  

• Koło Gospodyń Wiejskich Biery za Klopsiki 
rybne w zalewie octowej  

• Koło Gospodyń Wiejskich Grodziec za Sarnina 
z polentą i szagówkami  

• Koło Gospodyń Wiejskich Iłownica za Wę-
dzonka w kapuście  

• Koło Gospodyń Wiejskich Jasienica za Kapusta 
z grzybami i karp w sezamie  

• Koło Gospodyń Wiejskich Landek za Łazanki z 
kapustą i grzybami  

• Koło Gospodyń Wiejskich Łazy za Placki rybno-ziemniaczane z sosem brokułowym  
• Koło Gospodyń Wiejskich Mazańcowice za Pasztet z orzechami oraz nalewka świerkówka  
• Koło Gospodyń Wiejskich Międzyrzecze Dolne za Sałatka śledziowa z rodzynkami  
• Koło Gospodyń Wiejskich Międzyrzecze Górne za Pasztet z dzika i zająca oraz  nalewka z melisy  
• Koło Gospodyń Wiejskich Roztropice za Roladki z indyka z boczkiem oraz kompot z suszu  
• Koło Gospodyń Wiejskich Rudzica za Deser wigilijny makówki  
• Koło Gospodyń Wiejskich Świętoszówka za Śledź w śmietanie oraz śledź pod pierzynką  
• Koło Gospodyń Wiejskich Wieszczęta za Potrawka z królika z chlebem na zakwasie  
• PZKO w Gutach za  Kasza z grzybami oraz ciasteczka świąteczne  

Nagrodę specjalną za tradycyjno-wigilijny wystrój stołu świątecznego przyznano KGW Międzyrzecze Dolne.  
Impreza pod patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

www.jasienica.pl 
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MIKOŁAJKI  2017  W  KS RUDZICA 

Stało się już tradycją w Klubie Sportowym Rudzica, 
że co roku w grudniu są organizowane klubowe miko-
łajki. Tak też było i tego roku. Impreza została zorgani-
zowana 8 grudnia w sali GOK  w Rudzicy  pod patro-
natem Wójta Gminy Jasienica.                                                   

Dla naszego klubu jest to ważne wydarzenie ze 
względu na to, iż w przeważającej mierze naszymi 
podopiecznymi są dzieci w wieku od 5 do 17 lat, dla 
których Święty Mikołaj kojarzy się nie tylko z tajemni-
cą i magią świąt, ale też z prezentami, którymi św. Mi-
kołaj obdarowuje każde dziecko.  

Nie udało by się zorganizować tej imprezy, gdyby 
nie dobre serce licznych sponsorów, na czele z radnym 
Rady Gminy Jasienica p. Czesławem Gawlas. Zarząd 
klubu za okazaną pomoc bardzo dziękuje swoim dzia-
łaczom, trenerom, sponsorom i przyjaciołom klubu.      
Z zebranych środków udało się przygotować i wręczyć 
dzieciom 120 paczek oraz zorganizować loterię fanto-
wą, której nagrodą główną, jak przystało na klub spor-
towy, była futbolówka.    

Imprezę uświetniła obecność zaproszonych gości    
w osobie Wójta Gminy Jasienica  Janusza Pierzyny, 
który młodym piłkarzom, działaczom klubu i sponso-
rom podziękował za pracę na rzecz klubu, pogratulował osiągnięć  oraz przedstawił aktualny stan realizacji in-
westycji w postaci zaplecza sportowego dla klubu. 

W spotkaniu mikołajkowym wzięli również udział księża pracujący oraz mieszkający w naszym sołectwie, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Czesław Machalica, przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, przewod-
niczący Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych  Andrzej Szimke, radna Rady Gminy Jasienica Zofia Po-
lok. Panie z KGW w Rudzicy przygotowały przekąskę dla zebranych gości w postaci chrupiącej zapiekanki. 
Spotkanie zaszczycili swą obecnością także sponsorzy oraz nasz zacny członek klubu wicemistrz Europy w boc-
ci Damian Iskrzycki. 

 Prezesi:  Rudolf  Budny i Stanisław Adamczyk 

KOLĘDY I ORSZAK W BIERACH 
Od modlitwy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Bierach rozpoczęły się uroczystości Święta Trzech 
Króli.  
Wiele osób z okazji święta nałożyło korony na głowy, spod 
kościoła radosna procesja wyruszyła do fili GOK w Bierach, 
gdzie odbyło się wspólne kolędowanie. Towarzyszył mu wy-
stęp Zespołu Regionalnego „Bierowianie”, który stworzył 
wspaniałą atmosferę spotkania noworocznego. Kolejny wy-
stęp muzyczny należał do dzieci ze scholii miejscowej parafii, 
które również zaśpiewały kolędy.  
Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podziękował miesz-
kańcom Bier i miejscowym organizacjom za przygotowanie 

Orszaku Trzech Króli. – Dzięki waszej życzliwości i pracy, a toby 
nie było gdyby nie byliście jednością. Dziękuję wam, że zgodną 
pracę i wzajemną życzliwością przyłączacie się do inicjatyw, słu-
żących całej naszej gminnej społeczności – mówił wójt Janusz 
Pierzyna. Złożył też życzenia radości i pokoju.  
Za udział w imprezie i pomoc przy jej przygotowaniu dziękowała 
uczestnikom radna i sołtys Bier Maria Bury. Organizatorami była 
Rada Sołecka, KGW, Parafia N.S.P.J. w Bierach, Szkoła Pod-
stawowa w Świętoszówce, Kółko Rolnicze. Dla gości imprezy 
przygotowano gorący żurek i pyszne ciasto, o co zadbały panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Bierach.  

www.jasienica.pl 
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ORSZAK TRZECH KRÓLI W MAZAŃCOWICACH  
W mazańcowickiej parafii św. Marii Magdale-

ny Orszak odbył się w tym roku po raz pierwszy - 
i był to bardzo udany początek. Prawdziwe tłumy 
podążały za Trzema Królami do ustawionej przy 
kościele żywej szopki-jubilatki, zapraszającej do 
spotkania z Dzieciną w betlejemskim żłóbku już 
10 raz. Nie brakowało uczestników w pięknych 
strojach, zarówno dzieci jak i dorosłych. Nie za-
brakło też zapału do wspólnego kolędowania w 
drodze i na kościelnym dziedzińcu. W roli króla 
Kacpra z parafianami w orszaku zadebiutował też 
proboszcz ks. Piotr Grochowiecki. 

http://bielsko.gosc.pl 

 

SZLACHETNA PACZKA I SPOTKANIE OPŁATKOWE 
EMERYTÓW I RENCISTÓW W RUDZICY 

Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów koło nr 19 w Rudzicy na posiedzeniu w li-
stopadzie zaproponował zorganizowanie akcji szla-
chetna paczka „Emeryci Emerytom 70+”. Celem było 
zebranie artykułów spożywczych dla najbardziej po-
trzebujących emerytów, którzy ukończyli 70 lat. 
Zbiórka produktów trwała dwa tygodnie. Artykuły 
zbierano w siedzibie zarządu w GOK Rudzica. Efekt 
zbiórki pozytywnie zaskoczył organizatorów. Okazało 
się, że do naszego koła należy wielu emerytów o wiel-
kim sercu, chcących wspomóc najbardziej potrzebują-
cych. Akcje wsparli również radni oraz przedsiębiorcy:  
• Czesław Gawlas 
• Czesław Machalica 
• Zofia Polok 
• Józef Gawlik – „Delikatesy Centrum” 
• Marcin Ryszka – sklep spożywczy „Odido” 
• Tadeusz Gańczarczyk – Firma Transportowa „Ru-Trans” 
• Agnieszka Chrapek - sklep wielobranżowy 
• Łukasz Chrapek – Elektromechanika Samochodowa 
• Państwo Hess z Międzyrzecza Dolnego – Gospodarstwo 

Sadownicze 
• Państwo Falkowscy z Jasienicy – Gospodarstwo Sadow-

nicze 
• Spółdzielnia Rolnicza „Zwycięstwo” w Jasienicy 
• Gospodarstwo Rybackie „Szramek” z Landeku 

Z zebranych darów udało się przygotować nie 4, 
jak planowano, lecz aż 24 pokaźne paczki świąteczne. 

Decyzją zarządu akcję rozszerzono udzielając wspar-
cia także 3 najbardziej potrzebującym rodzinom z na-
szej okolicy. Wręczaniu paczek towarzyszyło wiele 
emocji. Wizyty w domach emerytów obfitowały rado-
ścią i łzami szczęścia. Były to niezapomniane spotka-
nia z seniorami naszego koła. 

Akcja „Emeryci Emerytom 70+” była wzoro-
wym przykładem wrażliwości na potrzeby innych lu-
dzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i 
osobom zaangażowanym w pakowanie paczek. 

*** 
Ważnym wydarzeniem było „SPOTKANIE 

OPŁATKOWE” w dniu 20.12.2017 roku. W sali 
GOK Rudzica spotkało się ponad 100 seniorów na 
uroczystym świątecznym obiedzie przygotowanym 
przez panie z PZERI w Rudzicy.  Wielkie podzię-
kowania i słowa uznania należą się zespołowi 
„Szwarne Dziecka” z Iłownicy pod kierowictem Pa-
ni Mgr Marii Szubert która wraz z dziećmi przygo-
towała piękny program słowno-muzyczny.    

Drugim występującym na scenie zespołem był 
działający przy GOK Rudzica zespół „Calineczka”. 
Maluszki przygotowały Jasełka i zdobyły wielkie 
brawa. Występy te uświetniły uroczyste spotkanie. 

Zarząd PZERI składa serdeczne życzenia noworoczne członkom koła, darczyńcom oraz wszystkim czy-
telnikom. Do siego Roku!  

Maria Stusek 
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„Bycie dobrym nie polega na byciu uprzejmym, tylko na 

pomaganiu, współczuciu i obdarowywaniu innych bez ni-

czego w zamian, a co najważniejsze cieszeniu się z tego, że 

zrobiło się coś dla innego człowieka co jego uszczęśliwiło”.  

 Dzięki   akcji  charytatywnej „Razem dla dzieci” zorganizowanej dzięki  
wielu ludziom dobrej woli, która odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Boże-
go Artur i  Ireneusz  cieszą się nowym wózkiem inwalidzkim, Oliwia korzy-
sta  ze sprzętu ortopedycznego, zdobyte środki pokrywają koszty lekarstw  i 
dojazdu do lekarzy w Krakowie. Łukasz ma fotel  i wałek rehabilitacyjny, 
Judyta przeznaczyła środki na lekarstwa, rehabilitację. Dominik był na obo-
zie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, korzysta z przyrządów i za-

bawek sensorycznych, suplementów w leczeniu candidozy. Cześć otrzymanych  środków ofiarował Łucji uro-
dzonej z porażeniem mózgowym i padaczką lekooporną. Dziękuję rodzinie z Iłownicy, która podarowała kom-
puter dla niepełnosprawnego  dziecka z Rudzicy. 

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.  
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. 
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. 
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło”. 

Kardynał Stefan Wyszyński 
 

,,Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok  
żeby się wam rodziła pszeniczka i groch.  
Żeby się rodziło w komorze i w oborze,  
żeby stał snopek przy snopku, kopa, przy kopie,  
a gospodarz między kopami jako miesiąc między gwiazdami.  
Byście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje!” 

KOLĘDOWANIE DZIECI Z BIELOWICKA 
Dziś mało jest grup kolędników z prawdziwego zdarzenia, którzy 
chodząc od domu do domu śpiewają i składają życzenia. Tę piękną 
tradycję postanowiły kultywować dzieci z Bielowicka. Patrycja i Do-
rotka Grzywna oraz Ania Małgosia i Kubuś Zamarski przebrali się w 
tradycyjne stroje kolędników  i ruszyli z kolędą.  Zostały bardzo mile i 
hojnie przyjęte.   
Bogate są tradycje kolędowania w czasie Bożego Narodzenia, które 
warto pielęgnować. 

 

Rada Rodziców, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,                
 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 04 lutego 2018 r. o godz 17.00 
w sali widowiskowej GOK w Jasienicy 

 /przy kompleksie sportowym „Drzewiarz”/ 

wstęp wolny 
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Z   G Ó R K I … 
PIĘKNE I WIERNE  

 
Ponoć kobiety są jak portrety – albo piękne, albo 

wierne. Nie wiem, co o tym sądzić, bo nie znam się 
ani na portretach, ani tym bardziej na kobietach. Było-
by jednak najlepiej, by zamiast tej alternatywy w po-
staci zdawkowego „albo”, była koniunkcja sygnalizo-
wana króciutkim „i”. Nie chce się jednak dzisiaj  roz-
wodzić, szczególnie o kobietach (podatnych na roz-
wody?), ani o portretach, których niedościgłym i ge-
nialnym autorem był Witkacy. (Szkoda tylko, że pod-
czas ich tworzenia był otumaniony nie tylko wyglą-
dem modelek, ale i narkotykami wszelakimi, jedno-
rodnymi i w mieszankach, których skład zapisywał 
skrupulatnie na owych genialnych wizerunkach). 
  Chcę dzisiaj, gdy Nowy Rok wprosił się do na-
szych Rodzin, słów kilka o tych moich felietonach, 
które tak denerwują moją anonimową antywielbiciel-
kę. Oczywiście – chciałbym by moje rozchybotane 
zamyślenia były piękne, ale jeszcze ważniejsze dla 
mnie ( i dla ewentualnych czytelników) by były wier-
ne - tą bezwarunkową psią wiernością, mojemu po-
strzeganiu świata, wielobarwnemu, o jak najszerszym 
spektrum i maksymalnej amplitudzie doznań, refleksji, 
wzruszeń, wspomnień, czy nawet futurystycznych ma-
rzeń – w różnych odcieniach, od groteski i beztroski 
po śmiertelną powagę. Oczywiście, że nie muszą się,  
a nawet nie powinny, wszystkim podobać, bo ilu ludzi 
tyle światów, a czasem nawet półświatków!  
 Jeśli mnie jednak redakcja Jasienicy nie wywali na 
zbity pysk (o co znowu nie będzie tak trudno, wszak 
przykład idzie z góry!), to będę Państwa co miesiąc 
sycił  tym, co dzieje się w mojej łepetynie, wynikające 
z tego, co wyprawia się poza nią. Wiem, że nie będzie 
to łatwe w kraju dwóch plemion, totalnej opozycji,      

i totalnej władzy! Wszak ryba 
psuje się od głowy, a w naszej 
pięknej Ojczyźnie to zepsucie 
doszło już do samego ogona, 
na poziom najmniejszych ko-
mórek społecznych. Stąd za-
cietrzewienie okrutne, świę-te 
i jedynie słuszne racje, brak 
szacunku dla odmiennych poglądów, i najbardziej 
dramatyczny fanatyzm odrzucający wszelki dialog, 
czy nawet wątłe nici porozumienia… 

Ale jestem już na tyle leciwym człekiem, nie mają-
cym wiele do zyskania i do stracenia, że mogę sobie 
pozwolić na szczerość, na własne zdanie, na szczyptę 
cywilnej odwagi, a nie być marionetką tej czy innej 
opcji, pajacykiem bezwolnym, przytakiwaczem za-
straszonym, czego Wszystkim życzę z serca – tego ra-
dosnego, nie mściwego; bijącego empatią, nie niena-
wiścią; uśmiechającego się do świata, a nie cedzącego 
przez zaciśnięte zęby złorzeczenia… Bo jeśli już zo-
staliśmy skazani na to życie, to po to, by je czynić  
pięknym, a nie je uprzykrzać własną dobrowolną głu-
potą, służącą temu czy owemu panu… 

 
Jedyny ksiądz, z którym jestem na „per ty” powie-

dział mi, że na jego spotkaniach rodzinnych przyjęli 
zasadę, by nie rozmawiać o polityce. I od tego w No-
wym, już 2018 r. spróbujmy zacząć, by polskie piekło 
zmieniało się z wolna w czyściec, a potem w niebo 
samo – błękitne, rozsłonecznione, godne rozumnych 
istot, pięknych w różnorodności i niepowtarzalności… 

   Juliusz Wątroba 
 

 

STARZYKOWIE 
Witóm piyknie! 

I zaś minył nóm następny rok, jedni spóminajóm go dobrze, insi źle, ale czas sie 
nie wróci, trzeja nóm iść dali z nadziejóm, że tyn nowy rok bydzie lepszy, czego Wóm 
i sobie drodzy Czytocze moich felietónów życzym.  
Na dyć podziwejcie się, zaroz mómy Świynto Babci i Dziadka. Kie jo był małym klu-
kym, to ło takim świyńcie żodyn z moich równioków nie słyszoł. Dlo nas starka i sta-
rzyk byli ważni przez cały rok, nie jyny łod czasu do czasu. Nie byli bogaci, dyć ty 
emeryturki były groszowe, nie łobdzielali wnuków stówkami, bo piniędzy przeca ni 
mieli, drogich prezyntów nie kupowali. Ale my, dzisiejsi starzykowie, kie dziwómy 
sie na ich życi to na samo  spómniyni mómy do nich łogrómny szacunek. A w sercach 
naszych rodzi sie wielko wdziynczność za to, że byli. To łóni, kie nasi łojcowie byli 
zajyńci robotóm, coby stykło chleba do całej rodziny, zastympowali nóm telewizor, 
internet, komputer, telefóny komórkowe, a insze dziwy, kiere to dzisio majóm do 
swoji dyspozycji nasze wnuki, a ło kierych nóm sie ani nie śniło. To starzycy łuczyli 
nas łogrómnego szacunku, nie jyno do nich, ale też do drugigo człowieka. Starzyk łopowiedzioł nóm ło dalekim 
świycie, ale też ło naszej małej łojczyźnie, ło ludziach, kierzy tu żyli, ło naszych familijach, ło piyknych naszych 
zwyczajach, ło ważnych zdarzyniach. Starka zaś łuczyła wnuczki heklowanio, szycio, sztrykowanio, a gazdowa-
nio. Dyć to nasze starki potrefiły z niczego, jakby my to dzisio powiedzieli, dobry łobiod łuwarzyć, ło niepowta-
rzalnym szmaku, kierego wóń czujymy do dzisio w swoich wspómniyniach.  
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STARZYKOWIE 
To starzycy byli darzyni w swoich rodzinach 

wielkim szacunkym, z jejich zdaniym liczyła sie ro-
dzina – to powiedziała starka, a tak powiedzioł starzyk. 
Miejsce przy stole mieli hónorowe.  

Były też wyjóntki, że starsi ludzie byli źle trakto-
wani w rodzinach, ale to należało do rzodkości i było 
piyntnowane w naszym środowisku.  Dzisio sie ty cza-
sy zmieniły, ni ma już starzyków ani starki, jyno dzia-
dek i babcia. Wnuki nie siedzóm w jejich izbie, tak jak 
to kiesi bywało w dłógi jesiynno-zimowe wieczory. 
My siedzieli, kole żeleźnioczka abo żazioka, kiery był 
rozpolóny do czyrwóności i z łotwartymi gymbami 
słuchali starzykowych  łopowiadań.  

Dzisio młodzi majóm przeca swoji zajyńcia: tele-
wizor, komputer, roztomajte gry, Internet, z kierego 
dowiadujóm sie ciekawych rzeczy, a dziadkowie nej-
czyńścij siedzóm w swoji izbie. Teraz czasym dziad-
kowie też sóm potrzebni łogromnie, kie wnuki trzeja 
zawiyź do przedszkola, do szkoły, zakludzić do doch-
tora,  bo tatowie przeca robióm, a zdarzo sie, że wie-
czorami też ich nie ma, bo robióm kariere. Wtedy 
dziadkowie łopiekujóm sie wnukami łod rana do wie-
czora. A robióm to bezinteresownie, z wielkóm rado-
ścióm, że sóm potrzebni. Ale kie wnuki kapke łodro-
snóm, dziakowie czynsto już sóm spychani na boczny 
tor, ni ma łoczym z nimi godać, nie sóm biegli w łob-
słudze komputera ani nie tak gibko posługujóm sie te-
lefonym komórkowym. Żodyn z tych młodych ludzi 
nie myśli, że za pore dziesióntków roków sami, bydóm 
starzy a  sprzynty bydóm insze, zaś te dzisiejsze by-

dóm starociami, a łóni w łobsłudze tych nowości by-
dóm mieć problymy.  
Świat gno do przodku i to dobrze, ale jeśli chodzi ło 
nasze łobyczaje to niech tak do przodku nie gnajóm. 
Niech babcia i dziadek, tak jak kiesi starka i starzyk, 
majóm szacunek w swoji rodzinie, niech sóm przez 
swoji wnuki docyniani. 
 Łóni nie chcóm żodnych drogich prezyntów, chcóm 
waszej miłości, waszych serc. Pumóżcie im kie trzeja 
ich zawiyź do dochtora, kie radzi by łodwiedzić 
swojich downych kamratów, a nogi nie chóm już ich 
niyś,  zawiyźcie ich, a zróbicie im łogrómnóm radość. 
Łodwiedzejcie ich, to was nic nie kosztuje, łóni na to 
czakajóm, nie czujóm sie wtedy samotni, dbejcie na to, 
żeby w ich samotności nie kulały sie im płaczki po li-
cach. Dyć to dziadkowie, kieś ty był wnuczku mały, 
łopatrowali cie jak małóm gałónzke, żebyś wyrosnył w 
piykne, wielki drzewo pod kierym dzisio chcóm się 
skryć, tak jak pod drzewym w czasie łupałów i desz-
czy. Być drogi wnuczku do twoich dziadków drzewym 
kaj czuli by sie bezpiecznie. Tóż wnuki świyntujcie 
Dziyń Babci i Dziadka przez cały rok, nie jyny przez 
jedyn dziyń w roku. A  wóm dziadkowie życzym 
wszystkigo dobrego, przede wszystkim takich wnu-
ków, coby wóm towarzyszyli tak, jak wy im, kie byli 
mali. 

 J. N. Josiyniczanin

BOLEK, LOLEK + MIKOŁAJ = ŚWIETNA ZABAWA 
DZIECIAKÓW Z JASIENICY 

W sobotę 9 grudnia wszystkie chętne dzieci z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasienicy pojechały odwiedzić 
Bolka i Lolka  w Studio  Filmów Rysunkowych, w Bielsku-Białej. Wyjazd był całkowicie bezpłatny, zorgani-
zowany  dla najmłodszych przez Radę Parafialną. Pełny autokar maluchów od dwulatków po gimnazjalistów po-
jechał do Bielska. Zwiedziliśmy Katedrę św. Mikołaja, po której oprowadziła nas siostra Terencja. Pospacerowa-
liśmy po rynku i podziwialiśmy największą i najpiękniejszą  w mieście choinkę  na placu Chrobrego.  Potem po-
szliśmy w odwiedziny do Bolka, Lolka i Reksia.  Już wiemy jak powstają znane wszystkim kreskówki, dzięki 
barwnym i pełnym ekspresji opowieściom pana Romana Baran. Nawet  mogliśmy obejrzeć  kilka bajek,  które  
bawią wszystkich bez względu na 
wiek.  Potem pojawił się wysłan-
nik Św. Mikołaja, porozmawiał      
z dziećmi i dorosłym, i pośpiewał  
i wręczył upominki.  W drodze 
powrotnej odbył się konkurs na 
najlepszego naśladowcę odgłosów 
Reksia, w którym zwyciężył rezo-
lutny dwulatek-Andrzejek. Dzięku-
jemy mamom, babciom i tatusiom, 
którzy jechali z nami za pomoc, 
mamy nadzieję, ze dla 48 dzieci    
z naszej parafii Bolek, Lolek + 
Mikołaj będą się  kojarzyć z dobrą 
zabawą. 

                                                                                                                  
B. Wieczorek, M. Hawełek 
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RODZINNA GWIAZDKA W JASIENICY 
W III niedzielę adwentu, 17 grudnia br. sala Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy wypełniła się po brzegi 

dziećmi ich rodzicami i dziadkami. Ten dzień był okazją do wspólnego spotkania i kolędowania. Dzieci ze star-
szej i młodszej grupy szkółki Niedzielnej przygotowały przedstawienie pt. Ach! Co za noc!, której autorem jest 
Adam Szafraniec – współczesny pisarz, poeta i kompozytor. 

Młodzi aktorzy przedstawili historię, która wydarzyła się w Betlejem ponad dwa tysiące lat temu. Tekst 
oprawiony był piękną muzyką i piosenkami napisanymi specjalne do tego przedstawienia. Dodatkowym atutem 
wystawionej sztuki były kostiumy i stylizacje wykonane przez p. Annę Maciejewską i p. Ewę Fijak. 

Na Rodzinną Gwiazdkę przybyli również zaproszeni goście- przedstawiciele Rady Parafialnej oraz Kurator 
Parafii Janusz Cienciała, który złożył podziękowania wszystkim wychowawcom i opiekunom prowadzącym za-
jęcia szkółki Niedzielnej w Jasienicy za cały rok działalności w tej części życia naszej parafii. Szczególne po-
dziękowania zostały skierowane do aktywnej grupy rodziców, która w każdą niedzielę przygotowuje poczęstu-
nek w postaci domowych ciast, herbaty czy kawy. Niespodziewanie przybyli również dwaj Mikołaje z prezen-
tami i nagrodami dla dzieci. 

Zespół instrumentalny Młodzi Duchem (Piotr Wieja, Adrian Macura, Martyna Kłoda, Dorota Krzykowska, 
Paulin Macura) akompaniował do 
wspólnego śpiewu popularnych ko-
lęd: Dziateczki, dziateczki, Gore 
gwiazda, Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki oraz  Z narodzenia Pana. 
Świątecznie przystrojone stoły skupi-
ły wszystkich zebranych przy roz-
mowach i degustacji wypieków przy-
gotowanych przez rodziców dzieci ze 
Szkółki Niedzielnej. 

Chwała Pana, blask nad Judeą! 
Gloria in exelsis Deo! 

 
Dorota Krzykowska 

Zdjęcia Andrzej Malik 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ NAUKOWCEM 
 

1 grudnia uczniowie klas szóstych ZSP w Międzyrzeczu 
Górnym oraz uczniowie klas gimnazjalnych z rozszerzoną ma-
tematyką  ZSP w Jasienicy wzięli udział w Śląskim Festiwalu 
Nauki w Katowicach.  
 Bogata oferta zajęć i pokazów dla dzieci i młodzieży po-
zwoliła każdemu uczestnikowi wycieczki na zaspokojenie cie-
kawości w każdej dziedzinie nauki. Dla zainteresowanych pro-
gramowaniem przygotowano zajęcia Lego Mindstorms - w po-
szukiwaniu złota. Podczas rozgrywek  Mózgomania - myśl i 
walcz, uczniowie wzięli udział w grze zespołowej polegającej na 
budowaniu wieży. Uczniowie spróbowali swoich sił w innych 
grach logicznych wymagających kreatywności i wyobraźni - 
rozwiązywali zagadki w Escape room w 40 minut dookoła świa-
ta. 

 Młodsi uczestnicy zajęć wzięli udział w warsztatach: Fizy-
ka balonika, Budujemy swoją rakietę a także poznawali tajniki  
Świata druku 3d. Licznie przygotowane stanowiska z różnych 
uczelni zachęciły dzieci do  zabawy nauką. Poznawały magicz-
ny świat chemii, zawiłości fizyki a także miały okazję spróbować 
swoich sił w dziedzinie medycyny, psychologii. Nie zabrakło 
licznych konkursów i słodkich nagród dla najmłodszych.  
 Festiwal Nauki to wydarzenie organizowane przez śląskie 
uczelnie oraz Miasto Katowice. Naukowcy oraz popularyzatorzy 
nauki podzielili się innowacyjnymi wynikami badań oraz ich za-
stosowaniem w przemyśle i gospodarce. Myślę, że dzieci i mło-
dzież zgłębiły świat nauki i dostrzegły  jego znaczenie w na-
szym codziennym życiu. 
      
     K. Sobańska 
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BEZPIECZNIE Z PROFI CREDIT! 
Druga  edycja  akcji  „Bezpiecznie  z  Profi  Cre-

dit”  zawitała  do  Wieszcząt.  Okazję  do wysłuchania  
prelekcji  ekspertów  na  temat  bezpieczeństwa  i  spo-
tkania  z  siatkarkami  BKS PROFI CREDIT Bielsko-
Biała,  a  także  możliwość  poznania  sympatycznego  
Psotnika  –  bohatera  filmów instruktażowych,  mieli  
tym  razem  uczniowie  Zespołu Szkolno -  Przedszkol-
nego w Wieszczętach.  Spotkanie w naszej placówce 
było już szóstym z dwudziestu zaplanowanych do końca 
maja 2018. 

 Akcja  ma  za  zadanie  edukację najmłodszych  w 
zakresie  bezpieczeństwa  na  drodze,  propagowanie  
noszenia  odblasków  oraz promowanie  właściwego  
zachowania  w  trakcie  imprez  masowych.  Program  
został  przygotowany wspólnie  przez  BKS  PROFI  
CREDIT  Bielsko-Biała  i  sponsora  tytularnego  biel-
skiej  drużyny.  Dzieci każdorazowo  spotykają  się z 
siatkarkami oraz prelegentami z  Wojewódzkiego  
Ośrodka  Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej i Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W trakcie 
ubiegłorocznej, pierwszej edycji, akcji odbyło się 12 
spotkań, w których wzięło udział łącznie 2,5 tys. 
uczniów.  Na  każdym  spotkaniu  wprowadza się  jakiś  
nowy  element,  aby  zaciekawić  dzieci  programem. W 
Bielsku-Białej uczniowie mogli nie tylko posłuchać o 
bezpieczeństwie na drodze, ale także  zobaczyć anima-
cje poruszające  tę  kwestię.  

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  takie  materiały  są  dla 
dzieci  bardzo  atrakcyjne  i  dlatego  pozwalają  w  
efektywny  sposób  przekazywać  wiedzę  –  mówi Jaro-
sław  Czulak,  Dyrektor  Marketingu  Profi  Credit  Pol-

ska  SA.  –    Bohaterem  prezentowanych filmików  
jest  sympatyczny Psotnik, który  w przystępny sposób 
pokazuje dzieciom, jak zachowywać się w  pobliżu  
drogi  oraz  jak  ważne  jest  używanie  odblasków.  

Każda  odwiedzana  w ramach  akcji placówka  
otrzymuje  400  opasek  odblaskowych,  by  ucznio-
wie  mogli  w  praktyce  wykorzystać informacje 
przekazane przez Psotnika – dodaje Czulak. 

Podczas spotkania w Zespole Szkolno  - Przed-
szkonym w Wieszczętach uczniowie mieli okazję  
porozmawiać z policjantem na temat bezpieczeństwa 
oraz obejrzeć animacje z Psotnikiem związane z wła-
ściwym zachowaniem się w pobliżu drogi. Dodatko-
wymi informacjami służył Marcin Szarek z Woje-
wódzkiego Ośrodka  Ruchu  Drogowego,  który  
również  zaprezentował  najmłodszym,  w  jaki  spo-

sób  stosować odblaski.  Atrakcją  dla  
uczniów  była  możliwość  porozmawia-
nia  z  siatkarkami BKS PROFI CREDIT 
Bielsko-Biała  – Aleksandrą Wańczyk i 
Nią Grant.  

 Wzorem  poprzednich  odsłon  „Bez-
piecznie  z  Profi  Credit”,  spotkanie  
zakończył  mecz  szkolnych  sportow-
ców  z  udziałem  zawodniczek  BKS 
PROFI CREDIT oraz  przekaza-
nie wszystkim uczestnikom opasek od-
blaskowych. 

Daniel Gala 
 
 
 

PODZIĘKOWANIE 
Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Iłownicy serdecznie dziękuje za pomoc 

w organizacji zabawy andrzejkowej 2017: OSP IŁOWNICA  oraz Sołtysowi Iłownicy za 
udostępnienie sali; KGW IŁOWNICA  za udostępnienie naczyń; RADZIE PEDAGO-

GICZNEJ za wystrój sali; Pani Annie Pisarek za przygotowanie pysznego jedzenia, Paniom, 
które pomagały w kuchni- Renacie Szczypka, Renacie Zbijowskiej oraz Wiesławie Szkoru-

pa; rodzicom z RR za wielką pomoc przy całej organizacji, a szczególnie Katarzynie Menc-

narowskiej oraz Dorocie Męcnarowskiej. Dziękujemy również wszystkim rodzicom uczniów 
naszej szkoły za okazaną pomoc oraz wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę.  
                                                                     Dziękujemy w imieniu Rady Rodziców  oraz uczniów ZSP Iłownica 

                                                                        ZARZĄD RADY RODZICÓW 
                                                                   ZSP IŁOWNICA 
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„NIEWIELE TRZEBA MIEĆ, ABY TAK DUŻO MOŻNA BYŁO DAĆ” 
 Już po raz kolejny, we współpracy ze św. Mikołajem pomagierzy z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego z Jaworzaw szlachetnej sprawie przybyli do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Iłownicy.Wraz ze 
świętym pojawił się diabeł Belfegor i anioł Bonifacy, aby wzbudzić na dziecięcych twarzach uśmiech. Goście z 
dalekiej Laponii, siedziby św. Mikołaja, zostali przyjęci z ogromnym entuzjazmem, radością i estymą. Nawet 
czarci syn nie wzbudzał wielkich obaw. Było dużo uśmiechów, uścisków i wzruszeń. Były drobne prezenty i ży-
czenia świąteczne – Mikołaj nie zapomniał o nikim. Starszy pan z niecodziennymi „kolegami” odwiedził 
wszystkie siedem klas szkoły podstawowej i dwa oddziały przedszkola. Niestety wszystko co dobre szybko się 
kończy, a nobliwy starszy jegomość zmuszony był opuścić gościnne progi szkoły i oddalił się w bliżej nieokre-
ślonym kierunku – wszak dzieci z całego świata na niego czekały. Dobrodziej z dalekiego kraju serdecznie dzię-
kuje Radzie Rodziców za wspomożenie pięknej mikołajkowej tradycji.  

/Pomocnik Mikołaja – M. Krehut-Skoczylas/ 

 

POMOCNICY MIKOŁAJA ZE ŚWIĘTOSZÓWKI 
Dla pomocników Św. Mikołaja ze Szkolnego 

Klubu Wolontariusza Szkoły Podstawowej im. Rudol-
fa Gila w Świętoszówce początek grudnia 2017 r. był 
bardzo pracowitym, a zarazem radosnym czasem. W 
sobotę 09 grudnia wzięli udział w bardzo miłym spo-
tkaniu mikołajkowym w Łazach. Organizatorami im-

prezy byli: radny p. Karol Bierski, Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Nauczyciele 
oraz uczniowie ze Świętoszówki włączyli się w opra-
wę tego wydarzenia. Pani Agata Kohut przygotowała 
zabawy mikołajkowe, a wolontariusze ze Szkolnego 
Klubu Wolontariusza i członkowie Szkolnego Koła 
PCK pod opieką pani Małgorzaty Pieczki oraz pani 
Marty Stanek w krótkim przedstawieniu opowiedzieli 
zgromadzonym gościom historię biskupa Miry. Kiedy 
przyszedł długo oczekiwany Mikołaj wolontariuszki 
pomagały w rozdawaniu prezentów.  

Przewodnicząca KGW w Łazach p. Maria Szo-
stok podziękowała za współpracę   w przygotowaniu 

imprezy Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Święto-
szówce p. Ewie Anzorge – Janeczko oraz sponsorom. 

Było to jedno z trzech spotkań mikołajkowych 
ubogacone tą niecodzienną oprawą. Przedstawienie, 
które w zabawny sposób przypomniało postać sławne-
go patrona dobroczynności młodzi wolontariusze po-

kazali również 06 grudnia w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Bierach oraz 10 grudnia w 
kościele parafialnym  w Grodźcu. Choć bohaterem 
przedstawienia był bałwanek, który nie wierzył w cuda 
to zgromadzone na przedstawieniach dzieci miały do-
syć wiary by głośno wołać Mikołaja, który zawsze od-
powiadał na zaproszenie i zjawiał się z prezentami. 

Podczas tych spotkań można było rzeczywiście 
poczuć ducha Św. Mikołaja, który większą  radość od-
najdywał w dawaniu niż w braniu. 

 Małgorzata Pieczka 
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NA POMOC ZWIERZĘTOM 
 

Na przełomie października i listopada 2017r. w Przedszkolu Pu-
blicznym w Świętoszówce przeprowadziliśmy akcję „Dokarmiamy 
zwierzęta leśne zimą”. Zebraliśmy ok. 450 kg kasztanów, które dzię-
ki pomocy p. Andrzeja Szimke, przekazaliśmy do KOŁA ŁOWIEC-
KIEGO ŚLEPOWRON w Rudzicy. Dzięki akcji, dzieci poznają 
zwyczaje zwierząt leśnych i uczą się wrażliwości wobec zwierząt. 
Pomagamy zwierzętom w trudnych zimowych warunkach, w których 
mogłyby sobie nie poradzićbez pomocy człowieka. Podsumowaniem 
akcji było spotkanie z emerytowanym nauczycielem i myśliwym 
p. Wojciechem Kuczyńskim, który przeprowadził z przedszkolakami 
pogadankę nt. „Jak należy traktować dzikie zwierzęta”, wręczył 
również dzieciom słodkie upominki. W grudniu, przedszkolaki wraż-
liwe na krzywdę zwierząt, kolejny raz ochoczo przystąpiły razem z 
rodzicami do akcji charytatywnej, na rzecz bezdomnych psów i ko-
tów. Zebraliśmy karmę, koce, ręczniki oraz materiały sypkie. Dary 
zostały osobiście przekazane przez dzieci i ich rodziców do Schroni-
ska Miejskiego „Reksio” w Bielsku-Białej. Akcja, pogadanki oraz 
spotkanie z lekarzem weterynarii p. Martą Waga i jej pomocnikiem 
Pepinem z Przychodni weterynaryjnej Lux-Vet z Jaworza wzbudziły 
w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zwierzęta, refleksje nt. 
ich właściwego traktowania. Dzieci wiedzą, że każde żywe stworze-
nie potrzebuje akceptacji i ciepła, a w zamian odwdzięczy się przy-
wiązaniem i bezgranicznym oddaniem. Dzięki akcji sprawiliśmy nie-
spodziankę bezdomnym, opuszczonym zwierzętom.  

Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za pomoc 
w przeprowadzonych akcjach.  

Cieszymy się, że tylu wychowanków naszego przedszkola chce 
pomagać zwierzętom.  
 

Dzieci i Nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce. 

 

PRZEDSZKOLE W ŚWIĘTOSZÓWCE TESTUJE ZABAWKI Z „WADERA”! 
 

Dzieci z Przedszkola w Świętoszówce wzięły udział   
w VI edycji programu „Sprawdzone przez przedszkolaków 
2017”, zorganizowanego przez firmę P. P. H. Wader-
Woźniak. Udział polegał na zrobieniu i wysłaniu prac plas-
tycznych na temat: „Jakie posiadamy supermoce?”           
i „Przygody drużyny przedszkolnych superbohaterów”. 
Spośród 152 nadesłanych prac z całej Polski, wybrano 
prace z 20 placówek. Nasze przedszkole odniosło 
ogromny sukces, ponieważ jako jedyna placówka             
z powiatu bielskiego przeszła do II etapu – testowo-
sprawozdawczego. Dzieci z przedszkola otrzymały do 
testowania zabawki z firmy „Wader”, a nauczyciele są 
zobowiązani do zaopiniowania tych zabawek pod kątem 
przydatności edukacyjnej dla dzieci. 

Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce. 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU AKCJI  
„POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘ-

TOM” 
 

W dniach 20.11.2017 r – 8.12.2017r na 
terenie przedszkola po raz trzeci została 
przeprowadzona akcja charytatywna „Poma-
gamy bezdomnym zwierzętom”. Dla potrze-
bujących zwierząt zgromadzono dary w po-
staci worków i puszek z karmą, ciepłych ko-
cy, ręczników, materiałów sypkich, przysma-
ków, zabawek, miski. 

Wszystkie rzeczy zostały komisyjnie pod-
liczone i przekazane do schroniska „Reksio” 
w Bielsku-Białej dnia 16.12.2016 r. 

ZEBRANO: 
• Sucha karma dla psa - 60,3 kg 
• Sucha karma dla kota -11,1 kg 
• Karma mokra dla psa (puszki i saszetki)  

- 6,5 kg 
• Karma mokra dla kota (puszki i saszetki) 

- 4,23 kg 
• Koce - 4 sztuki 
• Ręczniki - 7 sztuk 
• Przysmaki - 2 sztuki 
• Zabawki - 1 sztuka 
• Miska - 1 sztuka 
• Materiały sypkie (makaron, kasza, ryż)    

- 8,4 kg 
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GEOMETRIA NA POMARAŃCZY 

 Uczniowie klas gimnazjalnych ZSP w Jasienicy 
realizujący innowację pedagogiczną z matematyki i ję-
zyka angielskiego wzięli udział we wrześniu w projek-
cie "Przygoda z geometrią na pomarańczy- Trzy światy 
geometrii" organizowanym przez Fundację "Matematy-
ka dla wszystkich" i WOM w Bielsku-Białej. Warsztaty 
prowadzili specjaliści w zakresie geometrii nieeuklide-
sowych:  dr Anna Rybak z Uniwersytetu w Białymsto-
ku oraz István Lénárt – pracownik ELTE University 
w Budapeszcie. 
Pod kierunkiem wybitnych specjalistów i przy użyciu 
specjalnych modeli czworo uczniów naszej szkoły (Juli-
ta Stokłosa, Łukasz Gawlik, Maciej Walczak i Konrad 
Gumoś) poszukiwali odpowiedzi na ciekawe matema-
tyczne pytania. Następnie zadaniem tych uczniów było 
przeprowadzenie zajęć dla swoich rówieśników by na-
uczyć ich podstaw geometrii na kuli. 
Nietypowa lekcja matematyki,  prowadzona przez uczniów odbyła się 29 listopada. Każdy uczestnik zajęć 
otrzymał pomarańczę, wykałaczki oraz gumki recepturki do samodzielnego wykonywania zadań. Pomoce zaku-
pione były dzięki wsparciu  Rady Rodziców przy ZSP w Jasienicy. Na początku prowadzący zapytali m. in. 
„Czym jest odcinek?”, „Czym jest prosta?”, „Czy da się mierzyć odległości na sferze za pomocą tradycyjnych 
przyrządów geometrycznych?”. Jednocześnie uczestnicy mogli wykonywać doświadczenia pomagające zrozu-
mieć poruszane problemy. Podczas zajęć pokazaliśmy przyrządy geometryczne zaprojektowane do pomiarów na 
sferze oraz udowodniliśmy, że istnieją trzy proste prostopadłe do siebie nawzajem. Wytłumaczyliśmy, czym jest 
okrąg wielki i jakie znaczenie ma na sferze. Skonstruowaliśmy trójkąt z kątami o mierze 540 stopni i zaprezen-
towaliśmy, jak znaleźć najkrótszą drogę z Warszawy do Chicago (nie jest to takie proste, jak mogłoby się wy-
dawać). 
Myślę, że zajęcia były ciekawym połączeniem zabawy oraz nauki i każdy z nich skorzystał. Udało nam się zainte-
resować naszych kolegów tematem geometrii na sferze i w prosty sposób wytłumaczyć niektóre sformułowania. 
Byłam pozytywnie zaskoczona tym, jak wiele rzeczy udało im się zrozumieć, ponieważ niektóre nawet nam spra-
wiały problem. Mam nadzieję, że będę mogła uczestniczyć kiedyś w podobnych zajęciach - podsumowała zajęcia 
Julita Stokłosa. 
          K. Sobańska, A. Strokosz 
 

DBAMY O ZDROWIE WŁASNE I INNYCH. 

Wiek przedszkolny jest tym okresem w życiu czło-
wieka, w którym najtrwalej kształtuje się aktualne i 
przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Nasza pla-
cówka kładzie duży nacisk na kształtowanie nawyków  
i umiejętności prozdrowotnych. 

Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i in-
nych, promowanie zdrowego stylu życia, nabywanie 
umiejętności dbania o swoje zdrowie, należy do zadań 
profilaktyczno- wychowawczych przedszkola. Oprócz 
rodziny znaczący wpływ na kształtowanie zachowań 
prozdrowotnych dzieci ma środowisko przedszkolne i 
szkolne. Przekazywanie wiedzy w tym zakresie, kształ-
towanie świadomości i przyzwyczajeń, to zadanie 
współczesnej szkoły. 

 Skuteczna edukacja wymaga stosowania różnorodnych form i metod pracy. Dlatego zaprosiliśmy do naszego 
przedszkola Panią doktor Magdalenę Firlej – Pruś, która przeprowadziła prelekcję na temat : „Dbania o zdrowie 
własne i innych”. Pani doktor uwrażliwiała dzieci na prawidłowość zachowań prozdrowotnych, udzieliła wiele 
cennych wskazówek i rad. Poinformowała przedszkolaki również jak należy dbać o higienę szczególnie w 
związku z zwiększonymi zachorowaniami na WZW. Nasz gość zachęcał również dzieci do zdrowego stylu ży-
cia. Podczas spotkania dzieci mogły posłuchać przez słuchawki medyczne bicia swojego serduszka. Serdecznie 
dziękujemy  Pani Doktor za przyjęcie naszego zaproszenia i poświęcony czas. 

Opracowała :  Ewa Łukawska 
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Spotkanie z górnikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy 
„Szczęść Boże” – to stare, górnicze pozdrowie-

nie roznosiło się echem w murach naszej szkoły 
właśnie czwartego grudnia - w dniu Święta Górni-
ków. Wtedy to naszą placówkę odwiedził niezwykły 
gość. Zarówno przedszkolaki, jak i dzieci z klas I-III 
od rana czekały na niego z niecierpliwością.  

Pan Radomił Pudełko – górnik z Kopalni Bory-
nia w Jastrzębiu  Zdroju, opowiedział nam o ciężkiej 
pracy i trudnych warunkach panujących pod ziemią. 
Dzieci mogły także zobaczyć specjalistyczne urzą-
dzenia, których używa się w czasie pracy górniczej 
tj. aparat ucieczkowy, aparat regeneracyjny, system 
łączności ratowniczej, anemometr skrzydełkowy, 
metanomierz, czujniki pomiaru temperatury. Z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści naszego gościa, nie 
dowierzając, że pracuje on prawie 1000 metrów pod powierzchnią ziemi. Pan Radomił zrobił nam także niezwy-
kłą niespodziankę nagrywając film ze swojej pracy w kopalni – od momentu wejścia do budynku, zjazdu „szolą” 
pod ziemię, wydobycia węgla za pomocą zarówno specjalistycznego sprzętu, jak i pracy fizycznej ludzi, aż do 
procesu sortowania i obróbki tego cennego kruszcu. Nasz gość przekazał nam również wiele ciekawych infor-
macji o górniczym mundurze, który jak się okazało, zawiera w sobie dużo symboli i odniesień do historii. 

Druga część spotkania była bardzo tajemnicza ze względu na pojawienie się postaci z legendy – starca zwa-
nego Skarbnikiem. „Dawniej w kopalni często gasło światło i górnicy gubili się w plątaninie starych korytarzy. 
Wtedy właśnie pojawiał się Skarbnik - dobry duch kopalni. Zawsze miał postać brodatego sztygara palącego faj-
kę, z małym kilofem w dłoni i świeczką przymocowaną do opaski na czole. Ostrzegał górników przed niebez-
pieczeństwami i pomagał im w razie potrzeby. Podobno do dziś strzeże on swoich cennych, podziemnych złóż” - 
takich niezwykłych opowieści dzieci słuchały z zapartym tchem. Równie interesująca, choć tragiczna, była hi-
storia górniczej patronki - św. Barbary. 

Na zakończenie spotkania dzieci powiedziały wierszyki, złożyły serdeczne życzenia naszemu gościowi w 
dniu jego święta oraz wręczyły pamiątkowy upominek. Pan Radomił na pamiątkę tego spotkania podarował nam 
figurkę św. Barbary, wspaniałe książki do biblioteki szkolnej, a dzieci obsypał słodkościami i uwielbianymi 
przez nie jajkami niespodziankami. Pragniemy złożyć mu serdeczne podziękowania i zapewniamy, że spotkanie 
to zostanie na długo w naszej pamięci. 

/Organizator spotkania A. Mleczko 

MIESZKAŃCY MIĘDZYRZECZA GÓRNEGO MAJĄ NOWY WÓZ 

W ostatni piątek 2017 roku w strażnicy OSP 
Międzyrzecze Górne stanął nowy wóz bojowy mar-
ki Man TGM.  

– Cieszę się, że udało nam się pozyskać fabrycznie 
nowy samochód tej klasy, dzięki któremu strażacy z 
Międzyrzecza Górnego będą mogli prowadzić akcje 
gaśnicze w swoim sołectwie i na terenie całej naszej 
gminy – mówił wójt Janusz Pierzyna, który w piątek 
29 grudnia wieczorem wraz z druhami i mieszkańcami 
z Międzyrzecza Górnego czekał w strażnicy na przy-
jazd samochodu z firmy, przystosowującej samochody 
pożarnicze. Auto nadjechało z włączoną syreną i bły-
skającymi światłami przy gromkim aplauzie zgroma-
dzonych osób. Na miejscu przy wybuchających fajer-
werkach i muzyce zespołów regionalnych „Między-
rzeczanie” oraz „Dudoski”, strzelił korek od szampana 
i nowy wóz został symbolicznie skropiony „na szczę-
ście”.  

Auto na podwoziu Man TGM z silnikiem o mocy 
290 KM ma napęd na wszystkie koła. Mieści sześć 
osób, wyposażony został w zbiornik na wodę o pojem-
ności 3,5 tys. l, dysponuje także zbiornikiem na środek 
pianotwórczy o pojemności 350 l. Man dysponuje 
dwuzakresową wydajną autopompą, która jest zdolna 
wyrzucić 2,5 tys. l wody z siłą 8 barów na minutę, 
masztem oświetleniowym i tzw. szybkim natarciem, 
które pozwala na natychmiastowe włączenie się do ak-
cji po przybyciu na miejsce zdarzenia.  

Auto kosztowało 800 tys. zł, z czego 450 tys. zł po-
chodzi z budżetu gminy, zaś 350 tys. zł wójt Janusz 
Pierzyna pozyskał z puli Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji na doposażenie jednostek 
OSP. Gmina Jasienica do auta dla OSP Międzyrzecze 
Górne pozyskała dofinansowanie jako jednej z pięciu 
jednostek w całym województwie śląskim (na blisko 
940 jednostek OSP).  

– Dziękuję wójtowi zarówno za pozyskanie dofi-
nansowania do zakupu samochodu, jak i finansowe 
wsparcie z budżetu gminy. W ostatnim okresie nasza 
jednostka szybko się rozwija, nowe auto pozwoli na 
lepsze wykorzystanie możliwości naszych strażaków, 
w tym dorastających kadr, które teraz szkolą się w 
składzie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – mówił 
prezes OSP Międzyrzecze Górne Krzysztof Wiecze-
rzak, jednocześnie wicewójt gminy Jasienica.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym 
została założona w 1892 r., w jej skład wchodzi 64 
członków. Wyposażona jest w ciężki samochód marki 
Mercedes Benz z 1982 r., zakupiony za 105,3 tys. zł ze 
środków gminy Jasienica, a także samochód marki 
Volkswagen Transporter z 1993 r. Jak wyjaśnia prezes 
Krzysztof Wieczerzak, nowy man stanie się głównym 
wozem bojowym jednostki w Międzyrzeczu Górnym, 
oba starsze dwa wozy pozostaną jednak w strażnicy, 
będą dysponowane do akcji w zależności od potrzeb.  

www.jasienica.pl 

18 



styczeń 2018   19 

NIEZWYKŁY GOŚĆ Z JAPONII 
Dzień po Nowym Roku, czyli 2 stycznia bieżącego 

roku  ZSP w Iłownicy odwiedził niezwykły gość 
z Japonii. Przybył do nas wraz ze swoją koleżanką 
Martyną, z którą razem studiuje na Uniwersytecie Ro-
osevelta w Middelburgu (Holandia). Chłopak ma na 
imię Shuhei. Oboje wspaniale władają językiem an-
gielskim. Do Polski przybył na dwutygodniowy urlop, 
aby zwiedzić, poznać i poczuć nasz kraj. Ponieważ ro-
dzice Shu w Japonii pracują jako nauczyciele, sam był 
ciekaw, jak wygląda nauka w polskiej szkole.  
 Rano we wtorek przybyli do iłownickiej szkoły. On 
oraz osobisty tłumacz – Martyna odwiedzili uczniów 
klasy 3 oraz 6. Shu opowiadał o swojej rodzinie 
i o niewielkiej miejscowości pod Tokio – Tskuba, w 
której mieszka.  Wyjaśniał dzieciom jak piszą i uczą 
się mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni. Pisał na tabli-
cy japońskie litery, imiona oraz nazwy naszych 
państw. Tłumaczył jak wyglądają piękne, zielone 
i bezkresne pola ryżowe przypominające polskie łany 
jeszcze zielonych zbóż. Mówił też o trzęsieniach ziemi 
i wybuchach wulkanów, niebezpieczeństwach 
z którymi muszą sobie prawie codziennie radzić jego 
rodacy. Uczestnicy spotkania  słuchali go z zapartym 
tchem.  
 Kiedy zaczął mówić o swoich pasjach, zrobił na nas 
jeszcze większe wrażenie. Pokazywał techniki sztuk 
walk, które trenuje – judo oraz kendo. Wszystkich 
chętnych i odważnych  zapraszał do ćwiczeń. Na ko-
niec wspaniałego spotkania zapoznał nas z japońskimi 
zabawami. Trzecioklasiści grali w „Kiełbasę”, a szó-
stoklasiści zabawiali się w „Dzień – Noc. Wilkołak, 
Magik i Doktor”. Jak się okazuje młodzi Japończycy i 

Polacy pod tym względem niewiele się różnią, w Pol-
sce bowiem bawimy się w „Pomidora” i „Mafię”.  
 Prócz poznania niezwykłych, twórczych i otwar-
tych na świat ludzi, wychowankowie naszej szkoły 
mieli możliwość poznania choć w minimalnym stop-
niu tak odległy i egzotyczny dla nas  kraj, jakim jest 
Japonia. Poza tym była to wspaniała lekcja języka an-
gielskiego. Uczniowie słuchali, ale też zadawali pyta-
nia po angielsku oraz mówili o sobie. Mamy nadzieję, 
że jeszcze wiele razy będziemy mieli okazję do szlifo-
wania języka obcego konwersując z tak ciekawymi 
osobami.  
 Na koniec tej fascynującego wizyty nasze dzieciaki 
podziękowały gościom mówiąc po japońsku – ARI-
GATO. 
   Uczestnik spotkania 

 

„ZACZAROWANY MŁYN” 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przedstawienia Teatru Pracowni Kwadryga  „Zaczarowany 
młyn”, które odbyło się w GOK w Jasienicy w Fili w Bierach w dniu 14 grudnia. Dzieci mogły obej-

rzeć piękną historię o poszukiwaniu szczęścia, wzbogaconej 
niezwykle przemyślnymi scenografiami. 
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„KOLĘDNICY MISYJNI DZIECIOM W SYRII I W LIBANIE” 
„Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, 

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się”. 
6 stycznia 2018 r. w Uroczystość Objawienia 

Pańskiego na Iłownickich drogach roznosiły się 
słowa kolęd i pastorałek. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Iłownicy, którzy należą do grupy Dzie-
ci Maryi oraz dzieci z klasy I i IV, pod opieką na-
uczycieli oraz rodziców włączyli się w akcję Papie-
skiego Dzieła Misyjnego Dzieci „Kolędnicy Misyjni 
dzieciom w Syrii i w Libanie”. Po otrzymaniu spe-
cjalnego błogosławieństwa wszyscy kolędnicy 
ochoczo przystąpili do realizacji powierzonego im 
zadania.  

Odwiedzając domy naszej miejscowości dzieci 
zaniosły do nich radość Bożego Narodzenia.  
W każdym domu została zaprezentowana krótka 
scenka przypominająca nam o trudnej sytuacji najmłodszych, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. 
Dzieci przy akompaniamencie instrumentów śpiewały kolędy, składały życzenia świąteczne i noworoczne oraz 
zbierały ofiary dla swoich rówieśników w Syrii i w Libanie. Pozostawiały także w każdym domu pamiątkę mi-
syjnej kolędy. W tym roku były to dwie dłonie złączone kciukami. Dłonie, które można składać jak do modlitwy 
i rozkładać jak skrzydła gołębia – symbol pokoju. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z otwartym sercem przyjęli w swoim domu kolędników misyj-
nych. Dziękujemy za okazaną życzliwość oraz ofiarność. Dziękujemy również dzieciom, które jako kolędnicy 
misyjni nauczyły się ponoszenia trudu i składania ofiary z własnego czasu i zdolności. 

WARSZTATY Z ŚWIECĄ 
Okres przedświąteczny dla każdego z nas jest wyjątko-

wy.  Magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadził 
do naszego przedszkola wyjatkowy gość - Pomysłowy Do-
bromir, który odwiedził naszą placówkę w dniu 11 grudnia. 

Dzieci wzięły udział w warsztatach świecowych. Świeca 
jest źródłem światła, ale stanowi także jedną z najczęściej 
spotykanych ozdób w naszych domach. Dlatego 
własnoręczne wykonanie świeczki sprawiło dzieciom 
ogromną frajdę. Po krótkiej, instruktażowej rozmowie dzieci 
zabrały się do pracy twórczej. Miały do dyspozycji 
różnokolorową parafinę i knoty. Samodzielnie ogrzewały 
dłońmi i modelowały elementy swojej świątecznej świeczki. 
Samodzielne tworzenie takich prac  rozwija wyobraźnię 
twórczą i kreatywność oraz wpływa na sprawność manualną. Sala przepełniona była cudownym zapachem olejków, którymi dzieci 
mogły skropić swoje świeczki. Na zakończenie, prace zostały zapakowane w celofan. Efekt końcowy był wspaniałym ukoronowa-
niem dziecięcej twórczości. Tak wykonane świeczki będą wspaniałym upominkiem dla najblizszych, będą mogły zdobić pokój 
dziecka lub znaleźć się na świątecznym stole. 

Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

CO W PRZEDSZKOLU W IŁOWNICY PISZCZY… 
18 września w ramach "Spotkań z ciekawymi ludźmi" odwiedzi-

ła nasze przedszkole śpiewająca pianistka, absolwentka naszej 
placówki - Aneta Tomiczek. Zaprosiła naszych milusińskich           
w piękną muzyczną podróż. Repertuar koncertu dostosowany do 
zainteresowań małych melomanów sprawił, że pół godziny minęło 
niepostrzeżenie. Najmłodsi miłośnicy muzyki kupowali w kasie bile-
towej prawdziwe bilety, słuchali w skupieniu  pięknego śpiewu,      
a nóżki same podskakiwały im w rytmie skocznych tańców granych 
przez naszego gościa. Twórczość Pani Anety można śledzić na 
kanale youtube. Za chwile muzycznych wzruszeń  serdecznie 
dziękujemy i życzymy wielu sukcesów. 

Jesień w tym roku przyszła mokra i deszczowa ale w naszym 
przedszkolu rozkwitła feerią barw i zapachów. Od złocistych sło-
neczników, przez fiołkową lawendę i wrzosy po karminową jarzę-

binę i rajskie jabłuszka. Dzieci mogły ją poznać różnymi zmysłami. 
Słuchały szelestu liści, czuły ich szorstki dotyk i wiatr, który je pod-
rzuca. Otulił je zapach lawendy. Słodki smak miodu i kwaskowaty 
jabłuszek pobudziły kubki smakowe. Wszystko po to aby zintegro-
wać zmysły, bo tak właśnie rozwija się nasz mózg aby lepiej się 
uczyć. Tym sposobem jesień przywitana. 

Od najmłodszych lat zwracamy uwagę naszych przedszkola-
ków na ważną rolę obchodzenia świąt rodzinnych, przedszkolnych 
czy narodowych. Takim wyjątkowym dniem w naszym przedszkolu 
okazał się Dzień Chłopca, który przypada na 30 września. Dziew-
czynki życzeniami, uściskami i upominkami przypomniały naszym 
młodym mężczyznom jak bardzo są wyjątkowi, ważni i niezastą-
pieni. We wszystkich grupach był to dzień pełen wrażeń, atrakcji, 
radości i dobrej zabawy. 
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CO W PRZEDSZKOLU W IŁOWNICY PISZCZY… 
Wśród zadań przedszkola znajduje się tworzenie sytuacji 

sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 
dbania o zdrowie i poszanowanie tradycji. Powszechnie wiadomo, 
że człowiek najlepiej uczy się przez praktykę. Zgodnie z tym 
przedszkolaki miały okazję samodzielnie zakisić kapustę. Szatko-
wały, ugniatały, soliły i krzywiły noski na zapach, który unosił się    
w całym budynku. Prawdziwą frajdę sprawiła możliwość wejścia do 
prawdziwej beczki. 

W październiku w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi gościli-
śmy w naszym przedszkolu trenerkę  gry w szachy. Ta przemiła 
osoba pokazała dzieciom jak wygląda szachownica i bierki, bo ta-
ką prawidłową nazwę noszą figury szachowe. Nasze pociechy po-
znawały układ pionów na szachownicy i zegar szachowy. Wszyst-
ko po to aby zainteresować przyszłych mistrzów szachowych tą 
królewską grą. Nie od dziś wiadomo przecież, że gra w szachy 
rozwija logiczne myślenie i umiejętność przewidywania, kształci 
pamięć i odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a do tego 
rozwija wyobraźnię przestrzenną i uczy cierpliwości. Co najważ-
niejsze szachy to nie tylko wyrafinowana gra intelektualna ale 
przede wszystkim dla dzieci to świetna zabawa. Warto w miły spo-
sób zainwestować w intelekt naszych dzieci. 

Naturalna ciekawość świata oraz wrodzona chęć do działania 
sprawia, że dzieci uwielbiają eksperymentować.  Ich badawcze 
umysły poznają świat przede wszystkim przez zabawę. Wiadomym 
jest, iż eksperymenty rozwijają horyzonty myślowe, a także wyja-
śniają takie dziedziny nauki, które wydają się dla dzieci zbyt zawi-
łe. Wywołują jednocześnie pozytywne skojarzenia dotyczące fizyki, 
chemii czy biologii. Mogą tym samym pomóc wychować przyszłe-
go naukowca, ale nie to jest najważniejsze. Główną zaletą ekspe-
rymentowania jest ogólny rozwój dziecka, dotyczący każdej dzie-
dziny życia. To właśnie działanie przez doświadczanie było tema-
tem przewodnim tegorocznych warsztatów „Nauka Moją Pasją” , 
zorganizowanych dla dzieci i rodziców w ZSP w Iłownicy 25.10. 
Tego dnia rodzice i dzieci stanęli przed nie lada wyzwaniem – mu-

sieli zmierzyć się z kodowaniem, łamigłówkami matematycznymi 
na tablicy interaktywnej,  obsługą mikroskopu tradycyjnego  oraz 
elektronicznego, obserwacją m.in.  szkieletu żaby i wieloma innymi 
niesamowitymi zjawiskami.  Wykonali doświadczenie z jajkiem       
i octem, sprawdzili rozpuszczalność substancji,  za pomocą  cieczy 
netowskiej dowiedzieli się czym jest elektrostatyczność, empirycz-
nie poznali  plastelinę magnetyczną oraz plasteliną wrażliwą na 
ciepło, zagrali na szklankach z rożną ilością wody, porównując tę 
grę do brzmienia bum bum rurek. Wykonali pracę twórczą  „Dory-
suj coś kropce” oraz podjęli się zadania z podstaw kodowania na 
stronie code org. Dzieci miały możliwość zobaczyć projekcję 
gwiazd na suficie oraz bajkę emitowaną za pomocą  projektora 
sprzed wielu, wielu lat, a także obserwować niezwykłe okazy zwie-
rząt – m.in. żółwia żółtolicego, papugi, pytona – odważni mogli go 
nawet pogłaskać ! Strażacy z OSP w Iłownicy poruszyli bardzo 
ważny temat – przybliżyli uczestnikom warsztatów tematykę za-
grożeń związanych z czadem. Serdecznie dziękujemy strażakom 
 z OSP w Iłownicy za współpracę, a zwłaszcza Panu Jerze-
mu Cieślarowi i Hubertowi  Marekwicy oraz wszyst-
kim nauczycielom ZSP w Iłownicy za pomoc oraz zaangażowanie 
w tegoroczne warsztaty „Nauka Moją Pasją”.   

W listopadzie w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi odwiedził 
przedszkole nasz szkolny kolega, który bardzo ciekawie opowie-
dział nam „Co to jest cukrzyca”. 

24 listopada  dzieci uczciły Święto Pluszowego Misia bawiąc 
się na sali gimnastycznej ze swoimi ukochanymi misiami według 
metody Weroniki Sherbon. Jak co roku nie zabrakło pysznych mi-
siowych ciasteczek, które przygotowała dla nas mama Jędrzeja. A 
na boisku szkolnym za pomocą kredy przedszkolaki wyczarowały 
śliczne misie.  

28 listopada dzięki spotkaniu z  tatą Szymona panem Piotrem 
Kropka przedszkolaki poznały historię grobu nieznanego żołnierza 
w okolicy starego młyna w Iłownicy.  

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 

dywanów i wykładzin 

tapicerki meblowej  
 

tel. 694 168 920 

www.top-clean.net 
 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY  

  

Reklama w miesięczniku 
„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł  

 - za słowo 
 

   

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY zatrudni na umowę o pracę:  
1. Kierowcę samochodu asenizacyjnego wykonującego również obowiązki  

pracownika obsługi obiektów kanalizacji sanitarnej. 

Wymagania niezbędne: prawo jazdy kategorii C. 
2.  Pomocnika kierowcy samochodu asenizacyjnego wykonującego również obowiązki  

pracownika obsługi obiektów kanalizacji sanitarnej. 

Wymagania niezbędne: prawo jazdy kategorii B.  

Tel. kontaktowy:   33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
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BIURO PODRÓŻY "LIDIA" ZAPRASZA: 
• 7 dni - Morze Bałtyckie /Niechorze. Pobyt rehabilitacyjno- wypoczynkowy.  

Termin: 23-29.06.2018 r. Koszt całkowity: 1195 zł/os   
• 9 dni -  Mazury/Giżycko 3 dni i  Morze Bałtyckie/Karwia 6 dni. Termin: 19-27.08.2018 r. 

 Koszt całkowity: 1410 zł/os  
Zapisy  przyjmuje Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 692405825  
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok po terenie całego kraju  
sprzedaż  i  dostarczanie trumien  zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni  

 możliwość kremacji zwłok  
I S T N I E J E  M O Ż L I W O Ś Ć  B E Z P R O C E N T O W E G O  K R E D Y T O W A N I A  U S Ł U G  

 

„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 

 gwoździe, śruby, nakrętki, 
podkładki 

 narzędzia ogrodowe 
 elektronarzędzia 
 artykuły elektryczne 
 artykuły spawalnicze 
 farby 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 
                                33 819 48 77` 

  

 
 

  

 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

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

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

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