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11. ROCZNICA ŚMIERCI   

 ŚW. JANA PAWŁA II 
 „Zanim stąd odejdę, proszę was... 

- abyście nigdy nie zwątpili   i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 

- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.” 
*** 

Nie ulegajcie słabościom! 

Nie dajcie się zwyciężyć złu! 

Jeśli widzisz, że brat Twój upada podźwignij go,  

a nie pozostaw w zagrożeniu. 
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Z dniem 1.04.2016r. rozpoczyna się realizacja zadania wynikającego        
z Programu „Rodzina 500+” przyjętego ustawą z dnia 11 lutego 2016r.    
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wójt Gminy Jasienica powie-
rzył realizację tego zadania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.  
Świadczenie wychowawcze wypłacane na podstawie cyt. Ustawy przy-
sługuje rodzicom lub opiekunom na pierwsze dziecko, jeżeli dochód 
netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł,  1200,00 zł   

jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, na każde następne – do ukończenia 18 roku życia,          
niezależnie od dochodu.  
Świadczenie to ustalane będzie na podstawie złożonego wniosku przez rodziców lub opiekunów dziecka. Wnio-
sek można pobrać przez Internet, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy, w Urzędzie Gminy      
w Jasienicy lub w szkołach w godzinach pracy szkół.  
Wnioski  składać  można począwszy od 1 kwietnia 2016r.  
W celu sprawnej realizacji programu, wnioski przyjmowane będą  w okresie:  
- od 01.04.2016r. do 08.04.2016r. w szkołach podstawowych:  
w Międzyrzeczu, Jasienicy, Rudzicy, Wieszczętach, Iłownicy, Grodźcu, Mazańcowicach, 
 w przedszkolu w Świętoszówce  w godz. od 8:00 do 16:00, /w poniedziałek i czwartek od 9:00 do 17:00/  
- od 01.04.2016r. do 30.04.2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy w godz. od 7:00 do 
18:00  
- od 02.05.2016r. do 01.07.2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy w godzinach pracy.  
Wnioski można także przesłać tradycyjną pocztą lub przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, 
PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.  
Uwaga  
Wnioski o świadczenie wychowawcze przysługujące na pierwsze dziecko, których przyznanie uzależnione 
jest od dochodu, należy składać tylko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy.   
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 01.04.2016r. 
do 01.07.2016r. /włącznie/, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia 01 kwietnia 2016r. z od-
powiednim wyrównaniem. Rozpatrzenie wniosku złożonego w w/w terminie tj. ustalenie i wypłata przyznanego 
świadczenia wychowawczego następuje w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawi-
dłowo wypełnionymi dokumentami.  

  Wójt Gminy Jasienica  
mgr inż. Janusz Pierzyna 

  
„W naszym wielkim świecie  
Cierpi istot wiele 
Serce bardzo krwawi  
Gdy to przyjaciele” 

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej  

„RAZEM DLA DZIECI” 
Akcja odbędzie się 17.04.2016 (niedziela) o godz.1400  przy  remizie OSP Landek. Jej nadrzędnym celem jest 
pomoc i wsparcie  niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, zamieszkujących trzy miejscowości naszej gminy: 
Iłownicę, Landek  i Rudzicę. 
W ramach akcji planujemy szereg atrakcji, zarówno dla dzieci jak  i dorosłych. Będzie to wydarzenie o charakte-
rze edukacyjnym i rozrywkowym. Planuje się również przeprowadzenie zbiórki publicznej. 
Warto wspomóc tę akcję, gdyż pokazujemy wtedy naszą postawą, że nie jesteśmy obojętni na cudze problemy. 

CEL JEST SZCZYTNY,  GDYŻ MOŻEMY CHOĆ TROCHĘ ZMIENIĆ CZYJEŚ ŻYCIE. 
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Jasienica.  

ZAPRASZAMY!!! 
ORGANIZATORZY: LUDZIE DOBREJ WOLI 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
    
GOSPODARKA 
WODNA  
25-go marca w Urzę-
dzie Gminy Jasienica, 
odbyło się spotkanie    
z Śląskim Zarządem 
Melioracji Wodnych 
oraz przedstawicielami 
Dyrektora Regionalne-
go w Katowicach - pro-
jektantem, odnośnie 
wykonania koncepcji 

budowy zbiornika retencyjnego w Międzyrzeczu Gór-
nym koło prochowni. Ten temat ciągnie się już kilka 
lat. W tej sprawie dość mocno interweniujemy, aby 
osoby odpowiedzialne w naszym państwie za realiza-
cję zadań w dziedzinie małej retencji podjęły temat al-
bo budowy tego zbiornika, albo decyzję, że ten zbior-
nik budowany nie będzie. Ta sprawa ciągnie się już 
kilka lat, kiedy to w poprzednim rządzie, odpowie-
dzialny za te sprawy był minister Miller, organizowa-
ne  były spotkania między innymi w tym temacie i by-
liśmy jako gmina zapraszani na te spotkania.. Z nasze-
go punktu widzenia, nie można w nieskończoność 
opowiadać ludziom, że ten zbiornik będzie, a w rze-
czywistości nic w decyzyjnym zakresie się nie dzieje. 
Dlatego również prosiłem o takie spotkanie, by upo-
rządkować te sprawy, usystematyzować je i móc 
przedstawić te informacje naszemu społeczeństwu. 
Wygląda to na dzisiaj tak, że Śląski Zarząd Melioracji 
Wodnych zlecił wykonanie koncepcji, którą drogą ten 
zbiornik ma iść. Na spotkaniu zostały przedstawione 
ramy tej koncepcji. Projektant przedstawił wersje bu-
dowy zbiornika. Pierwsza to zbiornik suchy, bez eks-
ploatacji złoża, gdzie na 40-tu hektarach jest rumosz 
na tym terenie,. Następna koncepcja to podwyższenie 
wałów na zlewni Iłownicy. Inny wariant, to wydoby-
cie kruszywa pod zbiornikiem i wykonanie zbiornika 
suchego. Następnie zbiornik mokry, który byłby bez 
eksploatacji złoża i następny wariant to zbiornik mo-
kry z eksploatacją złoża. Na spotkaniu projektant 
skłaniał się do wersji zbiornika suchego. Czyli teren 
zostałby przy wzmożonych opadach deszczu zalany, 
następnie po zejściu wody  teren pozostawałby bez 
wykupu ziemi i użytkowany nadal przez rolników. W 
tym zakresie moje stanowisko było zdecydowanie 
przeciwne. Nie wyraziłem nawet chęci na rozważanie 
takiej koncepcji. Nie można się zgodzić na to, by 
wszystko co przyniesie woda pozostawało na tym te-
renie i z tego tytułu zarówno właściciele jak  i gmina 
miały ponosić ogromne koszty z przywracaniem go do 
użytku. 
        Myślę, że działania obecnego rządu pójdą w kie-
runku dopracowania koncepcji, która ma powstać      
w naszym państwie, a mianowicie instytucji Wody 
Polskie, w ramach której ujęty będzie nasz zbiornik re-
tencyjny. Na dzień dzisiejszy jest tworzona koncepcja 
i do czerwca br. projektant ma przedstawić projekt do 
zaopiniowania przez Śląski Zarząd Melioracji Wod-
nych. 

BOISKO W LANDEKU 
        Tren pod boiskiem w Landeku, jest własnością 
Państwowej Akademii Nauk w Gołyszu - Gospodar-
stwo Landek. Od paru lat staraliśmy się , by ten teren 
pozyskać na rzecz gminy. Natomiast nie było pozy-
tywnej odpowiedzi ze strony PAN. Obecnie po zmia-
nie dyrektora spotkałem się z nowym dyrektorem, 
omówiliśmy możliwości pozyskania tego terenu na 
rzecz gminy. Umożliwiłoby to wykonanie niezbęd-
nych inwestycji, których jako dzierżawca, zgodnie      
z ustawą, nie mogliśmy realizować. 
Teraz mam nadzieję na rozwiązanie tego problemu      
i stworzenie lepszych warunków na rozwój sportu       
i rekreacji w sołectwie Landek. 
ZAKUP PALIWA GAZOWEGO 
        Bardzo ważną rzeczą jest zakup paliwa gazowe-
go. Zrobiliśmy zestawienie wszystkich liczników gazu 
we wszystkich obiektach użyteczności publicznej na 
terenie gminy: szkół, ośrodków zdrowia, bibliotek, 
jednostek OSP, placówek GOK-u, Urzędu Gminy Ja-
sienica i zorganizowaliśmy przetarg, i okazało się , że 
przyniosło to bardzo pozytywny efekt. Została obni-
żona cena zakupu gazu o 31%, co w przeliczeniu na 
całość rachunków daje nam oszczędność 246415,- zło-
tych. Jest to bardzo pozytywny proces. 
        Ponieważ odbyły się spotkania z mieszkańcami 
odnośnie grupowego zakupu energii, to jeżeli będzie 
wola mieszkańców przystąpienia do tej formy zakupu 
i zaistnieje możliwość połączenia zakupu energii elek-
trycznej oraz  gazu, to firma Optima mogłaby się pod-
jąć zorganizowania takiej grupy i przystąpienia do 
przetargu, co mogłoby przynieść wymierne korzyści 
dla gospodarstw domowych. 
STUDIUM  ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO 
        Informowałem naszych mieszkańców, odnośnie 
wstrzymania prac związanych ze zmianą prac Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Jasieni-
ca. Obecnie podjęliśmy starania dotyczące dokończe-
nia tego studium, podpisaliśmy aneks z firmą urbani-
styczną.  
W trakcie postępowania są analizy w zakresie doty-
czącym wymogów nowej ustawy. Jeżeli te analizy za-
kończą się pozytywnym efektem i uda się, zgodnie z 
nowymi wytycznymi przeprowadzić to postępowanie, 
to w trzecim kwartale tego roku chcielibyśmy przyjąć 
ten dokument uchwałą Rady Gminy Jasienica. 
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym do-
kumentem proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż 
zwłoka spowodowana została nowymi uwarunkowa-
niami prawnymi i koniecznością dostosowania do nich 
przygotowanego wcześniej dokumentu. 
Przypomnieć należy, że 18 listopada Pan Prezydent 
podpisał ustawę, która uniemożliwia gminom uchwa-
lić tych dokumentów wg. procedury wtedy obowiązu-
jącej ustawy. Samorządy w Polsce nie mogą się zgo-
dzić – czy 5 lat pracy ma zostać wyrzucone do ko-
sza??? str. 4  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 

INWESTYCJE 
Ruszyły prace przy budowie dwóch mostów ujętych w 
budżecie gminy.  
         Na Potoku Rudawka ul. Sarniej w Międzyrzeczu. 
Realizacją zajmie się Zakład Budowlany MOST-
BUD, który wyłoniony został w procedurze przetar-
gowej. Wartość inwestycji 226 tys. zł. Prace ruszyły    
i będą realizowane do października br. 
          Kolejnym będzie  most w Jasienicy na ul. 
Szkolnej. Kończymy wszystkie uzgodnienia. Zostały 
wycięte drzewa, by można było wejść w teren. Rów-
nież zostały podpisane akty notarialne dotyczące prze-
jęcia gruntów w obrębie tego mostu, gdyż nowy most 
nie byłby do zrealizowania w granicach obecnych 
działek. Z tego tytułu przystąpiliśmy do procedury za-
kupu. Obecnie jesteśmy na etapie pozwolenia na bu-
dowę . Będziemy organizować przetarg, by w tym ro-
ku zadanie to zostało zrealizowane.  
 PRZYGOTOWANIA DO PROGRAMU 500+ 

          Zgodnie z decyzją rządu, gmina stara się przy-
gotować do tego zadania jak najlepiej. Uruchomiliśmy 
w ośmiu placówkach  szkół podstawowych pracowni-

ków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo tak 
zostało scedowane to zadanie. W dniach od 1 do 8 
kwietnia br. zainteresowani złożeniem wniosku nie 
będą musieli przychodzić do GOPS w Jasienicy, ale  
w placówkach szkolnych, gdzie odprowadzają swoje 
dzieci, będą mieli możliwość pobrania i złożenia wy-
pełnionych wniosków o to świadczenie. Myślę, że ta-
kie rozwiązanie ułatwi proces składania i weryfikacji 
tych wniosków. W następnych tygodniach zaintereso-
wani będą mogli złożyć te wnioski w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy, chociaż jeśli 
będzie to  dla nich wygodniejsze, mogą składać te 
wnioski już 1 kwietnia. Również w budynku Urzędu 
Gminy w Jasienicy uruchomiliśmy dwa biura na ten 
cel. Na okres przyjmowania wniosków dwie panie na 
kierowniczych stanowiskach zrezygnowały ze swoich 
biur, by dostosować je dla potrzeb wydawania             
i wstępnej weryfikacji składanych wniosków. 

Dziękuję za relacje 
     Notował 

                            R. Bożko 

     

PREMIERA SZTUKI „HIOB” KAROLA WOJTYŁY 
 W KOŚCIELE ŚW. JERZEGO W JASIENICY 

       W dniu 13 marca 2016 roku w kościele św. Jerzego w Jasienicy odbyła się premiera sztuki napisanej 
przez Karola Wojtył ę pt. „Hiob”. Po raz pierwszy zaprezentował nam się amatorski zespół teatralny, 
który pracuje w jasienickiej parafii pod okiem ks. Tomasza Sroki. Grupa zapaleńców włożyła dużo pracy, 
aby zaprezentować licznie zebranej widowni bardzo trudny temat: przyjęcia cierpienia jako drogi do 
prawdziwego człowieczeństwa, zaufania i świadomego poddania się woli Boga. Występ poprzedziły słowa ks. 
Tomasza, który naświetlił historię i okoliczności powstania sztuki. „Hiob” był jednym z pierwszych dramatów 
napisanych przez K. Wojtyłę w 1940 roku pod wpływem lektury Księgi Hioba ze Starego Testamentu. Czas 
powstania zbiegł się też z czasem cierpień tysięcy ludzi podczas hitlerowskiej okupacji i był wyrazem bólu z 
jakim zmagał się Karol Wojtyła, gdy patrzył na Polskę, Polaków szarpanych przez zawieruchę wojenną. Aktorzy 
z wielkim zaangażowaniem pokazali losy człowieka sprawiedliwego, wiernego i miłującego  Boga, który został 
obarczony bólem, nieszczęściem tak wielkim, że nie potrafił się z nim pogodzić i przyjąć go bez zadawania 
pytań. Hiob wytrzymał wszystkie próby, jakie nasłał na niego Bóg, chociaż miał chwile buntu, rozpaczy, 
poczucia osamotnienia. Trudne, długie  role, zaangażowanie aktorów zwróciły uwagę widzów. Pomysłowe 
stroje, prosta lecz bardzo przemawiająca scenografia były mocnymi stronami spektaklu. Narratorem był 
Franciszek Glos, w rolę tytułową Hioba wcielił się Jerzy Kanik, otaczał go zespół w składzie: Bogusława 
Wieczorek, Katarzyna Musioł, Beata Kanik, Jolanta Lokajczyk, Anna Cichy, Romuald Bożko i Tomasz 
Lokajczyk.  

       Spektakl przyniósł  widzom ważne, pozytywne przesłanie: miłość Boga jest tak wielka, że pomoże przemóc 
zwątpienie, które często bierze  górę nad  wiarą, zaufaniem Bogu i  całkowitym powierzeniu Mu swojego życia. 
Przesłanie jest bardzo aktualne, przecież każdy z nas na co dzień, tak jak Hiob, zmaga się z tym co niesie życie: 
bólem, niepewnością, cierpieniem, poczuciem osamotnienia. Jest jednak Ktoś, kto zawsze czuwa nad nami i 
otacza nas swą wielką, niezmierzoną  miłością, Komu warto powierzyć swoje życie. Spektakl podobał się 
publiczności, świadczyły o tym gromkie brawa i to, że jeszcze długo przeżywaliśmy to, co działo się na scenie. 
        Wszystkim aktorom serdecznie gratulujemy udanej premiery.  
Dziękujemy ks. Tomaszowi za to, że podzielił się z nami  swoim reżyserskim talentem. Liczymy, że po raz 
pierwszy, ale nie ostatni! Docenił to też cały zespół teatralny, składając księdzu podziękowanie i wręczając 
kwiaty. 

                                                                         Obejrzała, doświadczyła i spisała  
                                                                                            M. Hawełek 

Fotoreportaż: www.traffoto.pl ; www. parafia-jasienica.pl 
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PANI DYREKTOR – DZIĘKUJEMY! 
 

Z dniem 25 marca 2016 roku po prawie 41 latach pracy w bibliote-
kach naszego powiatu przeszła na emeryturę Pani Dyrektor Maria Ha-
reńczyk. 

Swoją przygodę z bibliotekarstwem rozpoczęła 18 sierpnia 1975 ro-
ku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bielsku-Białej jako biblio-
tekarz w wypożyczalni dla dorosłych w Bibliotece Dzielnicowej.     
16 marca 1989 roku podjęła pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej       
w Jasienicy, gdzie 1 lutego 2001 roku została powołana na stanowisko 
Dyrektora tej placówki. Funkcje tę Pani Maria pełniła do czasu przejścia 
na emeryturę. 

Panią Dyrektor zapamiętamy jako człowieka bardzo pracowitego      
i oddanego sprawom bibliotek i czytelnictwa w naszej gminie. Widzieli-
śmy jak codziennie z wielką pasją traktowała swoją pracę, co zaowoco-
wało wieloma sukcesami. Uważamy, że najważniejszym osiągnięciem 
Pani Marii było przeprowadzenie komputeryzacji księgozbioru    w GBP 
i jej filiach. Odtąd nasze zbiory są dostępne jako elektroniczna baza da-
nych także przez Internet. To bardzo ułatwia nam pracę i kontakt   z czy-
telnikami. Do 2008 roku GBP w Jasienicy była pierwszą biblioteką w 
powiecie bielskim ze skomputeryzowanym księgozbiorem, co miało du-
ży wpływ na przyznanie naszej bibliotece I miejsca w konkursie na Naj-
lepszą Bibliotekę w Powiecie Bielskim w roku 2007/2008. 

Pani Dyrektor dbała o to, aby księgozbiory w naszych bibliotekach były odnawiane i systematycznie wzbo-
gacane o nowości wydawnicze. Idąc z duchem czasu Pani Maria stworzyła dział zbiorów specjalnych – audio-
booków, który ciągle jest uzupełniany i cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. Maria Hareń-
czyk starała się także, aby w placówce przez Nią kierowanej każdy znalazł coś dla siebie. Często odbywały się 
tutaj liczne spotkania kulturalne i edukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Dorośli użytkownicy naszej bi-
blioteki spotykali się z pisarzami, w tym z pochodzącymi z naszej gminy Danutą Korecka, Juliuszem Wątrobą    
i Heleną Miklar, a także z podróżnikami, muzykami i innymi ciekawymi ludźmi.  

Bliskie Jej sercu było ocalenie od zapomnienia gwary i tradycji Śląska Cieszyńskiego, poprzez spotkania      
z jej miłośnikami, takimi jak prof. Daniel Kadłubiec, Jan Chmiel, Juliusz Wątroba i Józef Niesyt. Częstymi go-
śćmi biblioteki były dzieci i młodzież, dla których Pani Dyrektor organizowała różnorodne imprezy np. lekcje 
biblioteczne, czytanie bajek, „Godzina Radości”, teatrzyki edukacyjne. Włączała się również w akcje ogólnopol-
skie, przygotowując np. urodziny Kubusia Puchatka czy Dzień Pluszowego Misia. Młodzi użytkownicy bibliote-
ki na pewno na długo zapamiętają swój udział w Nocach Andersena. W bibliotece dzieci i dorośli mogli rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w warsztatach decoupage, bibułkarstwa i ceramiki. 

Przez kilka lat powodzeniem cieszyły się konkursy fotograficzne o różnorodnej tematyce, w których brali 
udział miłośnicy fotografii z terenu naszej gminy i nie tylko.  

Seniorzy, którzy spotykali się w bibliotece na warsztatach komputerowych, zapewne wdzięczni są za naukę 
obsługi komputera i pokazanie możliwości jakie daje dziś Internet. 

Podczas szesnastoletniego dyrektorowania Pani Marii zmienił się wygląd i otoczenie bibliotek w naszych 
gminach. Wiemy, że nie są to wszystkie inicjatywy, którymi, jak napisał w podziękowaniu skierowanym do Pani 
Dyrektor, prof. zw. dr hab. Jan Malicki - Dyrektor Biblioteki Śląskiej, dowiodła „że rola bibliotekarza jest nie-
zmiernie ważna i zasługuje na najwyższy szacunek. Dzięki osobom, takim jak Pani, możliwe jest budowanie po-
zytywnego wizerunku współczesnej biblioteki publicznej – instytucji otwartej i przyjaznej.” 

W czasie pełnienia funkcji Dyrektora,  zaangażowanie Pani Marii w szereg różnych akcji, a przede wszyst-
kim codzienna żmudna, mrówcza praca, była również zauważana i doceniana przez Wójta Gminy mgr inż. Janu-
sza Pierzynę, Starostę Bielskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W ciągu tych lat były też podzięko-
wania od szkół za współpracę i udział w jury konkursów recytatorskich, gwarowych i literackich. 

My, jako pracownicy, mamy wiele powodów aby naszej Pani Dyrektor dziękować za szesnaście lat wspólnej 
pracy. Obojętnie, czy współpracowaliśmy ze sobą wiele lat, czy tylko kilka miesięcy na pewno zapamiętamy 
Panią Marię jako człowieka bardzo serdecznego, otwartego, życzliwego, gotowego zawsze pomóc, który nie tyl-
ko od nas wymagał, ale także motywował do pracy, umożliwiał rozwój zawodowy oraz dostrzegał i doceniał na-
sze zaangażowanie. Najmłodsi z nas poznawali pod okiem Pani arkana zawodu bibliotekarskiego, rozbudzali w 
sobie pasje i zamiłowanie do wykonywanej pracy, książek i drugiego człowieka. Podziwialiśmy Panią za prosto-
tę i umiejętność nawiązywania bezpośrednich kontaktów z ludźmi. Z taką samą uprzejmością i uśmiechem od-
nosiła się Pani do każdego użytkownika biblioteki. Nadal pozostanie Pani dla nas wzorem bibliotekarza i czło-
wieka i za to bardzo, bardzo Pani dziękujemy! 

Pracownicy GBP w Jasienicy i jej filii. 
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„Bajtel i starzik rzondzom po naszymu 

 - gwarowe spotkania pokoleń" 
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
          Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Ja-
sienica opracowało projekt; „Bajtel i starzik rzondzom po na-
szymu - gwarowe spotkania pokoleń" , który został dofinanso-
wany przez Gminę Jasienica, w kwocie 3 300 zł  i  jest  reali-
zowany w okresie od 10.03.2016 r. do 15.11.2016 r. 
      Celem głównym projektu jest propagowanie znajomości 
gwary Śląska Cieszyńskiego, tutejszych obyczajów oraz stro-
jów, a także znanych postaci z regionu.  Wszyscy beneficjenci, 
bez względu na wiek, począwszy od przedszkolaków a skoń-
czywszy na seniorach , będą mogli zaprezentować swoje umie-
jętności, wygłaszając  teksty gwarowe. Rywalizować o miano 
najlepszego recytatora – gawędziarza będą zgłoszeni do kon-
kursu uczniowie gimnazjów z naszej gminy i gmin ościennych. 
Wszyscy zebrani zapoznają się również z ludowymi utworami 
muzycznymi w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Jasienicy. 
Cały projekt podzielony jest na dwie części : 
a) część I:  konkurs recytatorski, wystawa prezentująca doro-
bek kulturowy Śląska Cieszyńskiego, koncert zespołu folkowe-
go z Gimnazjum w Jasienicy 
b) część II: spotkanie gawędziarskie, prelekcja na temat twór-
ców regionalnych, wystawa prac rękodzielniczych   z naszego 
regionu, prezentacja potraw regionalnych. 
Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji znajomości 
kultury, języka i obyczajów naszego regionu. Jednocześnie bę-
dzie okazją do wymiany doświadczeń pokoleniowych. 
Pragniemy przekonać dzieci i młodzież, ale także dorosłych 
mieszkańców naszej gminy, że gwara jest językiem, funkcjonu-

jącym podobnie jak język literacki i  może wyrazić wszystko, co 
czujemy, przeżywamy, co chcemy opisać i przekazać.   
Nasz projekt może być także hołdem i ukłonem w stronę  
przodków, którzy „po naszymu” mówili, myśleli i wyrażali 
wszystko to, co leżało im na sercu. Gwara była dla nich  natu-
ralnym językiem i wyrażali za jej pomocą więcej uczuć i treści 
niż w polszczyźnie. To, co mówili, jak się ubierali, czy jakie mie-
li obrzędy, było bezpośrednio związane z językiem, którym się 
posługiwali.  
Chcemy zachęcić do zaprezentowania swoich umiejętności     
w posługiwaniu się gwarą wszystkich, młodych i nieco star-
szych, mieszkańców gminy Jasienica – obie części projektu 
będą szansą na zaprezentowanie swoich umiejętności recyta-
torskich i gawędziarskich szerszemu gronu odbiorców. 
Pragniemy wzbudzić u mieszkańców poczucie dumy z przyna-
leżności do regionu i upowszechniać znajomość zarówno gwa-
ry Śląska Cieszyńskiego, jak i tutejszej kultury, sztuki, obycza-
jów regionalnych, jednocześnie kształtując postawę dumy        
z   minionego pokolenia. 
Rywalizacja podczas konkursu może być  dobrym sposobem 
na uświadomienie uczniom, że warto dbać o swoje dziedzictwo 
i nie wstydzić się swoich korzeni. 
Zapraszamy gimnazja z terenu naszej gminy oraz gmin 
ościennych  do uczestnictwa w projekcie! 
      Termin konkursu:  12 maja 2015 r. , godz. 1000 , sala GOK 
w Jasienicy ( w budynku Urzędu Gminy).  

 

PYSZNE CUDEŃKA 
 W Wielki Tydzień, dokładnie 22 marca, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy, odbył się Konkurs 
Cukierniczy na Najpiękniejsze Ciasto Wielkanocne. 
 Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, gdyż wiele dzieci podjęło trud i przyniosło piękne 

i kolorowe ciasto wielkanocne. Jury w składzie nauczy-
cieli i uczniów z SU oceniało samodzielność, oryginal-
ność dekoracji wielkanocnej oraz estetykę wykonania      
i miało nie lada trudne zadanie, gdyż wszystkie ciasta by-
ły wspaniałe! Po burzliwych naradach wyłoniono zwy-
cięzców w trzech kategoriach: mazurek wielkanocny, 
babka wielkanocna i ciasto wielkanocne w ciekawej for-
mie.   

Wszyscy uczniowie Zespołu mogli nie tylko podzi-
wiać, ale i spróbować tych wspaniałych wielkanocnych 
wypieków, podczas degustacji ciast konkursowych na-
stępnego dnia w szkole. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie gratu-
lujemy pomysłu oraz zaangażowania i zapraszamy na ko-
lejną edycję konkursu cukierniczego, tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia. 

Wioletta Machalica 
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STAWIANI MOJA 
Tylko na Orawie, Spiszu i na Śląsku zachował się 

jeszcze zwyczaj stawiania „moja”, „mojki” lub „je-
dlicki”. „Moj to był wbity w ziymie łokorowany świy-
ży  kole dwanost metrów świyrk, kierymu zostawiali 
na kóńcu małe drzewko, na nim wieszali strokate ban-
dle, stawiali jóm pannóm  na wydaniu, tym kiere się 
uzdały, nóm kawalyróm”.(1) 

Zwyczaj stawiania mojów sięga ponoć korzeniami 
czasów antycznych, kiedy Grecy, Etruskowie 
i Rzymianie stawiali drzewka na domach i budynkach 
gospodarskich, by chronić je przed złymi duchami 
i chorobami. Drzewko majowe było symbolem ducha 
wzrostu, zdrowia, płodności, symbolizowało także ob-
fitość w zbiorach, powodzenie dla mieszkańców oraz 
zapewniało dobrobyt. Pierwsze informacje o mojach 
w Europie pochodzą z 1255 roku. Stawiano jej wów-
czas jako przejaw czci i życzliwości przed kościołami, 
ratuszami, domami zamożnych i poważanych osób, 
wysokim urzędnikom gminnym, a w wojsku wyższym 
rangą oficerom, a także przed domami dziewcząt cie-
szących się szczególnym powodzeniem.  Nie wiadomo 
kiedy dokładnie zwyczaj ten zawędrował na ziemie 
polskie. Szczególnie popularny był w Karpatach i na 
Śląsku. Zachował się obraz namalowany w 1590r. 
przez artystę malarza Hansa Donauer. Tam właśnie 
jest przedstawiony po raz pierwszy moj. Etnografowie 
uważają, że zwyczaj stawiania  moja, rozpowszechnił 
się dość szeroko po wojnie 30- letniej (po 1648 r.). Nie 
ulega jednak kwestii, że już w wieku XVI postawienie 
moja było znakiem poważnego zainteresowania się 
dziewczyną, a nawet przy pewnych, określonych oko-
licznościach mogło mieć prawne znaczenie. I tak np. w 
Czechach uznawano prawomocność ożenków nie tylko 
na podstawie ślubowania wierności i miłości, a także 
po udokumentowaniu oświadczeniami świadków, że 
postawiono na tę okoliczność moja. Zwyczaj stawiania 
mojów musiał  być bardzo rozpowszechniony na Ora-
wie, skoro w roku 1839  panowie na zamkach oraw-
skich, wydali surowy zakaz stawiania moji, by chronić 
lasy przed nadmierną wycinką. 

Moje stawiano na trzy sposoby : 
- chłopak stawiał moj tylko tej dziewczynie, o której 
względy się starał 
- kawalerowie stawiali moj jako dar dla wszystkich 
dziewczyn we wsi 
- moj stawiany był dla każdej dziewczyny, ale gdy 
miała ona swojego chłopca, jej moj musiał być inny 
niż reszta 
Wszystkie dziewczyny z niecierpliwością czekały na 
pierwszomajowe oświadczyny. Jeżeli niektóre nie mia-

ły wzięcia, to ich ojcowie sami w tajemnicy stawiali 
nocą moje. 
Bywało również i tak, że zamiast moja stawiano 
dziewczynie dziada. Był to wtedy wielki wstyd. Toteż 
pilnowano w nocy, aby takiego dziada nie postawiono. 
Pilnowano również, aby nikt nie wywiercił dziury w 
żerdzi na której stał moj.  
Moj stawiany jest zawsze w nocy z ostatniego dnia 
kwietnia na 1 maja, czyli w Noc Filipa i Jakuba. Na 
moju czasami umieszczana była tabliczka - z dedyka-
cją, wierszem lub wyznaniem. Do rana czuwają przy 
nim warty kawalerów. Jest bowiem też zwyczaj, że 
konkurenci podcinają niepilnowanego moja. Albo dla-
tego, że ubiegają się o tę samą pannę, albo złośliwie. 
Gdy noc minie - moje są już bezpieczne i  stoją do Zie-
lonych Świątek. Dopiero wówczas można je było 
ściąć, a ceremonii tej powinien dokonać stawiający 
moja. Powinien on również  porąbać go na drobne ka-
wałki i rozpalić ognisko. Wtedy to panna, przed której 
domem się znajduje, zobowiązana jest przygotować 
poczęstunek i gorzałkę dla kawalerów lub kawalera, 
odbywa się również zabawa z muzyką, czyli tzw. 
ogrywanie moja. 

Z czasem, w niektórych miejscach publiczne 
oświadczyny powoli zanikły, a stawianie moja nabrało 
charakteru ogólnego, stawiano tylko 1 maszt we wsi. 
Między wsiami dochodziło do rywalizacji o najbar-
dziej okazałego moja. Prowadziło to do ścinania i kra-
dzieży moja, przez konkurencyjną wieś. Istniał nawet 
swoisty kodeks czy regulamin kradzieży moja, który 
mówił m.in. , że :  
- nie wolno moja odbierać siłą 
- wolno go ukraść tylko wtedy, gdy nie jest pilnowany, 
lub gdy pilnujący np. upiwszy się śpi i nie strzeże 
drzewka 
- konkurencyjna wieś, która ukradnie moj, powinna 
z dumą podać ów fakt do publicznej wiadomości 
i żądać należnego okupu (zwyczajowo - beczki piwa), 
- jeśli moj nie został wykupiony, można go postawić 
w swojej wsi, jeżeli jest wyższy, lub postawić go obok 
swojego, po uprzednim odarciu z ozdób, jako swoiste 
„drzewo hańby”, 
- moja nie wolno kraść po 1 maja (do tego czasu, od 
momentu postawienia, należy go pilnować),   
- kradzież nie podlega zaskarżeniu sądowemu. Sąd       
i tak by sprawę umorzył, nakazując jednocześnie po-
szkodowanym, żeby na przyszłość lepiej moj pilno-
wać. 

Opracowanie : GOK Jasienica 
1. Materiały archiwalne Muzeum Beskidzkiego w Wiśle 

REGULAMIN VI  KONKURSU  ”NAJPIĘKNIEJSZY MOJ" 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY MOJ” (zwany 
dalej Konkursem) jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.  
2. Konkurs ma charakter regionalny. 
3. Celem Konkursu jest podtrzymanie tradycji stawiania "Moji". 
4. Zasady Konkursu: 
 a.  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu Gmi-

ny Jasienica  
 b.  Konkurs rozpocznie się w nocy z ostatniego kwietnia na 
pierwszego maja 2016 r.  
5. Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie do biu-
ra Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy

str. 8  
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REGULAMIN VI  KONKURSU  ”NAJPIĘKNIEJSZY MOJ" c.d

zgłoszenia do dnia 28.04.2016 r.(czwartek). Prosimy o dotrzy-
manie terminu zgłoszenia. Moje nie zgłoszone na kartach zgło-
szeń, nie będą oceniane. 
Telefon kontaktowy : 33 821 20 56 
e-mail : gok@jasienica.pl 
www.gokjasienica.pl 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Komisja oceniająca zostanie wybrana przez Organizatora. 
2. Ocena "Moji" przez Komisję nastąpi w dniu 1 maja 2016 r. 
3. Komisja przy ocenie moji będzie kierować się następującymi 

kryteriami: 
- tradycyjny wygląd i sposób mocowania 
- dekoracja oraz ew. treść i estetyka dedykacji 

     - wysokość i usytuowanie "Moja" 
4. Komisja przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia ufundowa-

ne przez Organizatora. 
5. Wręczenie nagród nastąpi  w terminie ustalonym przez Orga-

nizatora. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przebieg Konkursu koordynowany jest przez Organizatorów. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizato-
rów. 
3. Decyzja komisji o przyznaniu miejsca i nagrody jest ostatecz-
na i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
Organizatorzy przed stawianiem Moja proszą o zwrócenie uwa-
gi na następujące kwestie :  
1.    Wybór miejsca. Szukamy takich miejsc, aby Moj był ozdobą 
okolicy. 
 Prosimy o zachowanie porządku i uprzątnięcie terenu przez 
osoby stawiające Moja 
2.    Dedykacje na Mojach nie mogą być wulgarne 
3.    Prosimy zadbać o bezpieczeństwo uczestników, widzów, 
sąsiadów, przechodniów!!! 
Nie grubość drzewa stanowi o gracji Moja, ale smukłość oraz 

dobór wierzchołka, proporcji, kolorystyki, wykonanych i umoco-
wanych ozdób. 
Prosimy o staranne i bezpieczne mocowanie Moja. 
4.    Intencją Organizatorów nie jest narażanie uczestników i in-
nych osób na niebezpieczeństwo, co może mieć miejsce przy 
stawianiu grubych i ciężkich Moji . 
• Organizatorzy Konkursu nie biorą odpowiedzialności za bez-

pieczeństwo osób biorących udział w Konkursie oraz nie po-
noszą odpowiedzialności za ew. szkody materialne powstałe 
w trakcie Konkursu. 

• Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych 
przez uczestników w związku z  udziałem w Konkursie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób 
trzecich niezwiązanych z Konkursem, które mogą przynieść 
szkody uczestnikowi lub jego majątkowi. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia unie-
możliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane dzia-
łaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego 
stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie 
ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodat-
kowych kosztów. 

• Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na prze-
twarzanie przez organizatora jego danych osobowych, 
zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowią-
zań wynikających z Konkursu wobec uczestników. 

• Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

UWAGA : Organizatorzy przypominają o ważnych aspektach 
tradycji stawiania Moja : 
• MOJA NIE WOLNO ODBIERAĆ SIŁĄ 
• KONKURENCYJNEGO MOJA MOŻNA ŚCINAĆ TYLKO 

DO RANA ( GODZ. 6.00 )  1MAJA !!!  
Bardzo prosimy o uszanowanie wielowiekowych  tradycji. Po-
stępowanie niezgodne z powyższymi zasadami jest niehonoro-
we i nosi znamiona wandalizmu.  

CZY TO WORCE? 
Witóm piyknie. 
Tak to już je, że sóm w życiu chwile radości, kie zdo sie człowiekowi, żeby cały świat do góry noga-
mi przewrócił, a pnioki z korzyniami wytargoł. Ale sóm też chwile, kie przychodzi jakosi mankulija, 
starość, do niczego człowiek ni mo chynci, chodzi łod niczego ku niczymu i nic go nie cieszy. Jedni 
prawióm, że majóm    w takich mómyntach chandre, a młodzi godajóm, że doła. A i na mnie tako ni-
moc czasym przydzie i myślym se, czy to moji pisani je kómu potrzebne. Czy to kiery czyto ło tych 
ludziach, kierych już miyndzy nami ni ma, ło tej starej downej mowie, co to gościła w kożdej chałpie, 
a dzisio niejedyn prawi, że to gańba tak godać. Czy to worce pisać ło tych starch zwyczajach, kiere 
pomału sie tracóm, ło tych pieśniczkach, kiere ludzie tak radzi śpiywali łod rana do wieczora, ło tym 
tańcowaniu na muzykach kaj niejedyn zedrzył zolówki. Kie żech tak rozmyśloł zaszczyrkoł telefón:  
- Witóm piyknie panie Józku – łodezwoł sie po drugij stronie mój znómy, młody kamrat. 
- Wiy pan co? Jo móm takóm wielkóm prośbe, coby mi pan doradził, bo dziołcha mo na zadani dómowe napisać, jaki sóm nejpo-
pularniejsze pieśniczki naszego Regiónu Cieszyńskigo. Bo jo ji kozoł napisać: Szła dziyweczka do laseczka i Góralu czy ci nie żal. 
Tóż zaczył  żech mu zaroz godać: 

- Jo jak byłbych twoim rechtorym, to za takóm łodpowiydź dostołbyś jedynke, ale wybocz i zaroz ci to wszystko powykłodóm. Jo 
tam ni ma żodyn wysztudyrowany w tej dziedzinie, ale wiym, co też kożdy cieszyniok mo wiedzieć a i tyn co tu sie zakorzynił, że 

nejpopularniejszóm pieśniczkówm naszej Ziymi je „Szumi jawor szumi” - je to hymn naszego regiónu. Zaś drugo równorzyndno to 
ta, kieróm tak radzi śpiywómy na kożdóm łokazje łod łurodzynio człowieka aż po zgón – je to „Łojcowski dóm”. I chcym ci jeszcze 
kamracie powiedzieć, że je trzecio, kiero też mi sie zdo bardzo ważno, to „Olza”. W tych pieśniczkach je moc miłości, móndrości i 
przywiónzanio do tej naszej Cieszyńskij Ziymi. To wszystko też je w tej nauczycielce, kiero zadała dzieckom taki 

str. 10  
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… Z   G Ó R K I … 
Taki zwykły dzień 

 
 Taki zwykły dzień. Szarawo, ponurawo, sześć stopni za oknem, z którego widzę jak 
sarny się pasą pod lasem, a już bliżej – ulicą - od czasu do czasu przemknie samochód i 
zabłoconym poboczem (bo szczęście w postaci trotuaru do mnie nie sięga) idzie do skle-
pu sąsiadka, przede wszystkim po chleb, bo poniedziałek…  

Kotka Pola wydziera się, jak zwykle rano, czekając aż jej dam do miseczki kociego 
jedzonka, bo na myszy już nie ma ochoty (wprawdzie zamordować zamorduje, ale aby 
zjeść upolowaną zdobycz to nie ma mowy, bo przyzwyczaiła się do „wysokoprzetworzo-
nej”  karmy, podobnie zresztą jak nasze wyrośnięte dzieci do mlekopodobnego białego 
płynu z kartonu, czy spreparowanej szynkopodobnej masy przypominającej tylko z wyglądu tą szlachetną wę-
dlinę…) 
 Słowem zwyczajny dzień… A jednak niezwykły, bo to dzisiaj właśnie pierwszy dzień wiosny!!! Wprawdzie 
granica oddzielająca zimę i wiosnę umowna, ale przecież umowy społeczne są wpisane w nasze stadne życie. 
Czyli wiosna, a jak wiosna to budzące się życie, a jak budzące się życie to rozmnażanie… A jak rozmnażanie to 
miłość… A jak miłość to szaleństwo! Wszak według najnowszych badań psychiatrów, miłość jest wyjątkowym 
stanem, rodzajem choroby psychicznej w czasie której człowiek jest nieświadom, co czyni, albowiem gdyby był 
świadomy, to nigdy by nie popełnił głupstw, które są następstwem zakochania, że wymienię chociażby zawiera-
nie w tym euforyczno-anomalnym stanie małżeństw… 
 Ale Pierwszy Dzień Wiosny, o którym wiedzą prawie wszyscy, nie jest jedynym wyjątkowym dniem, w tym 
dniu, bowiem – o czym już wiedzą tylko nieliczni – jest to także Światowy Dzień Poezji. Oczywiście – poeci są 
jeszcze większymi wariatami niźli zakochani (czy to szczęśliwie czy tragicznie), bo o ile miłość po jakimś czasie 
przechodzi, to wariat myślący i widzący inaczej, którego zowią pogardliwie poetą, w tym swoim nienormalnym 
stanie pozostaje do końca życia. I nie pomoże mu  psycholog, psychiatra, terapia indywidualna, czy zbiorowa, 
ani nawet ksiądz, który wszystko wie najlepiej (nawet jak poczynać i wychowywać dzieci czy godzić się z żo-
ną!).  

Tedy Pierwszy Dzień Wiosny uczcijmy całodobową radością, a Światowy Dzień Poezji minutą …ciszy… 
Bo cisza jest nam tak samo, a może jeszcze bardziej potrzebna, niźli szept, rozmowa, śmiech, czy krzyk… Bo w 
ciszy i z ciszy rodzi się wszystko. Wprawdzie najmądrzejsza księga świata mówi, że na początku było Słowo, 
ale prapoczątkiem słowa była cisza… Pomilczmy więc trochę… Może i z naszego milczenia, w naszej ciszy 
zrodzi się pomysł na życie, na życzliwość, na szacunek dla bliźnich – nawet tych, którzy mają czelność myśleć 
inaczej, niż sobie ubzdurał ten czy ów nawiedzony polityk, który przeminie szybciej niż przypuszcza, nim trwa 
kadencja, stanowisko, upajanie się władzą, bo żądza władzy jest po stokroć gorsza i niebezpieczniejsza niż mi-
łość i poezja razem wzięte… 

Juliusz Wątroba 
  

Z okazji jubileuszu 50- rocznicy urodzin 
           Ks. Proboszczowi 

Andrzejowi Szczepaniakowi 
składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. 

Za piękną i oddaną posługę oraz  budowanie 
wspólnoty parafialnej. Za niezwykle ważną            

i mądrą obecność w naszym życiu oraz 
towarzyszenie nam w wielu istotnych dla 
nas wydarzeniach i przeżyciach. 

Życzymy wielu lat pięknego kapłaństwa, wytrwałości i siły w realizacji ambitnych 
planów oraz dużo Łask Bożych.  
Niech dobry Pan Bóg księdzu proboszczowi błogosławi. 
 

Wójt Gminy Jasienica 
Radni Rady Gminy Jasienica 
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CZY TO WORCE? 
zadani, coby przybliżyć im tóm Małóm Łojczyzne w 
kierej żyjóm. Brawo, brawo i niski łukłony takim na-
uczycielóm. A choć ji nie znóm to  poszeptóm ji na łu-
cho, coby dzieckóm na zadani dómowe kozała prze-
tłumaczyć jaki zdani gwarowe na tyn piykny jynzyk 
polski abo łodwrotnie z polskigo na gware. To by był 
ruch po chałpach, łojcowie, starzycy, a i sómsiedzi by-
liby zaangażowani ku tej robocie. Poprzypóminaliby 
se ty stare słowa, kierych sie już dzisio mało łużywo.  
Zaś młodzi, zamiast w swoji godce takich wyrazów jak 
nara, spoko, luzik, siema itd. może ty poznane słowa 
ze swojigo regiónu zaczyliby wplatać do swoji mowy 
jak wstónżke do warkocza. Kiesi tak przeca było, że 
wysoce wysztudyrowane profesory, docynty, dochtory, 
duchowni,  kierzy wyrośli tu na tej Cieszyńskij Ziymi, 
a chynyło ich daleko poza granice naszej Małej Łoj-
czyzny nie łukrywali, że sóm stela. W ich mowie dało 
sie słyszeć piykny akcynt cieszyński. Tak też zacho-
wywali sie wykształcóni ludzie z inszych regiónów. 
Dyć wyniyśli swojóm tożsamość ze swoich dómów, 
wypili jóm z mlykym matki i żodyn z nich sie za to nie 
gańbił, mieli to w wielkij zocy. Downi, kie sie trefiło 
w wielkim świycie, nie jyny zwyczajnego śmiertelni-
ka, ale też docynta czy profesora dało sie poznać po 
jego akcyncie i wyrażyniach z jakij czyńści Ślónska 
pochodzi.  Łóni byli dumni, że mogóm godac „po 
swjimu”. : 
A dzisio zaś młodego nałukowca czy to z Warszawy, 
Łodzi, Krakowa, czy aji z naszych dziedzin w godce 
sie nie rozróżni, bo nie wyniysli tego jynzyka ze 
swojigo łojcowskigo dómu. A przeca kierysi món-
drzejszy łody mnie powiedzioł „kto chce mierzyć dro-
gę przyszłą, musi wiedzieć skąd się wyszło”.  
 
 

W teraźniejszych czasach ponikierzy myślóm, że w ich 
żyłach płynie hrabiowsko krew i za nic majóm to co 
było downi. A jo znóm to minione pokolyni ludzi 
łuczciwych, skrómnych, pełnych miłości i przywión-
zanio do swoji łojcowskij ziymi i móm ich w wielkij 
zocy. 
 Nie dali jak zeszły tydziyń na przystanku autobuso-
wym trefił żech szkolnioka, kiery sie do mnie łu-
śmiychnył i powiedzioł piyknie pozdrowiyni. Tóż spy-
tołech go czy mnie zno? 
 Jakbych pana ni mioł znać? – dyć cało moja rodzina 
pana zno, a to dziynki tym łopowiadanióm, kiere pi-
szecie w naszej gazecie. Skoro jyno gazeta sie łukorze, 
tata w chałpie siado za stół łotwiyro jóm na tej waszej 
strónie i zaczyno głośno, pomału czytać, a my dziecka 
siadómy wedla niego i posłóchómy. Babka zaś skoro 
tate łusłyszy czytać, choćby jaki serial , zaroz je przy 
nas, biere łokulory na nos, jak , i zaczyno nóm tłuma-
czyć słowa kierych my nie rozumiemy. Ale i łóna za-
pómniała już ponikiere słowa tóż na pumoc woło 
dziadka. Łón już wiy, ło co chodzi, telewizor gibko 
gasi, siado za stołym i zaczynajóm sie spómnienia ło 
jego tacie, starzykach, ło chałpach kierych już ni ma, 
ło ciotkach i łujcach. Godajóm też ło wojnach, ło roz-
tomajtych przygodach, ło ciekawych ludziach, kierzy 
żyli na naszej dziedzinie i ło downych zwyczajach. A 
jo dziynki tym rodzinnym spotkanióm przy stole po-
znowóm tyn miniony świat, w kierym żyli moji przod-
kowie.  
Po takim łopowiadaniu szkolnika wiym, że worce, 
worce spóminać, worce pisać, coby choć kapke prze-
kozać tego bogactwa  ło naszych dziedzinach, ło życiu 
kiere sie na nich downi toczyło.  

J. N. Josiyniczanin 

JACENTY IGNATOWICZ – finalista programu TVN „Mam talent” w naszej szkole. 
 

4 marca 2016 r. gościł w naszej 
szkole Jacenty Ignatowicz – nie-
zwykły człowiek o niezwykłych 
umiejętnościach muzycznych. 
Muzyk, folklorysta, góral z Żyw-
ca, znany z gry na liściu finalista 
programu „Mam talent”. Zapro-
szony gość zaprezentował nie-
zwykle bogate instrumentarium 
złożone ze znanych popularnych 
obecnie jak i unikatowych, często 
zapomnianych instrumentów. W 
czasie swojego występu raczył 
nas góralską gawędą i różnymi 
zgadywankami. Pan Jacenty przy-
niósł ze sobą między innymi pisz-
czałkę pasterską, fujarkę, róg pa-
sterski, dudy, multanki, okarynę, trąbitę. Mogliśmy dowiedzieć się interesujących historii na temat pochodzenia 
prezentowanych instrumentów, wykorzystania i ich przekształcania, a opowieści urozmaicane były grą na tych 
instrumentach. Wysłuchaliśmy również legend żywieckich  oraz dowiedzieliśmy się z czego składa się tradycyj-
ny strój górala. Występ naszego gościa spotkał się  z entuzjazmem, gdyż nie sposób nadziwić się talentowi pana 
Jacentego. 

Tomasz Polak 
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JEST CO WSPOMINAĆ…. 
W czasie tegorocznych ferii zimowych, przez dwa ty-
godnie, od 15 do 26 lutego 2016r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jasienicy, odbywały się zajęcia re-
kreacyjno-sportowe, w których wzięło udział 83 dzieci.  
 Organizatorzy zapewnili bogaty program, wiele 
niezapomnianych atrakcji, dbali  o bezpieczeństwo 
dzieci i wspaniałą atmosferę. 
 Zorganizowaliśmy dwa wyjazdy na basen  do Go-
czałkowic Zdroju, dwa wyjazdy do sali zabaw Zaba-
wowo w Bielsku-Białej, wyjazd do kina Helios, kulig 
połączony z pieczeniem kiełbasy w Wiśle Czarne oraz 
wyjazd do Krainy Zabaw Jupi Jupi Jaj w Bielsku-
Białej. Oprócz wycieczek dzieci dwukrotnie wzięły 
udział w warsztatach organizowanych na terenie szkoły 
– ozdabiały miseczki techniką decupage oraz wykonały 
świąteczną pisankę z wikliny papierowej. Dzieci mogły 
również korzystać z sali gimnastycznej  i sali kompute-
rowej, a gdy pogoda dopisała spędzaliśmy czas na 
świeżym powietrzu, na boisku szkolnym. 
Każdego dnia był pyszny obiad i słodki podwieczorek. 

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do 
Wójta Janusza Pierzyny i Rady Gminy za wsparcie finansowe tak bogatego programu zimowiska oraz sponso-
rom: 

• PHU Marek Ferfecki 
• Sklep Mięsno-Wędliniarski „U Krzyśka” Otylia Pilarz 
• P.P.H.U. „Pasja” Sylwester, Jan i Karina Pasterny s.c. 
• IGLOTEX Kraków Sp. z o.o Filia Bielsko-Biała 
• PHU „Komers – Mag” Spółka Jawna Krzysztof Moc 

Organizatorzy 

Serdeczne życzenia dla  
Marii i Józefa Waleczek  

z okazji 60-tej  rocznicy ślubu, a jubilatowi z okazji 80-tych urodzin,  
wszystkiego dobrego, każdego dnia wesołego, obfitych łask Bożych  

i zdrowia na dalsze lata życia  
życzą  

córki z mężami, 
wnuczki z rodzinami i prawnuczęta  

STO LAT !!! 
 

Drogiemu Jubilatowi 

Ks. Proboszczowi Andrzejowi Szczepaniakowi 
z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grodźcu 

z okazji 50 rocznicy urodzin  
życzenia zdrowia, szczęścia, samych radosnych chwil, życzliwości  

od ludzi, niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze,  
opieki Matki Bożej  i niech każdego dnia towarzyszy księdzu  pomoc 

 i opieka Boża 
składają 

Parafianie z Grodźca i Świętoszówki 
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SKANSEN ZE SŁÓW 
Tak swój nowy tomik poezji określił Pan Juliusz Wątroba na spotkaniu z cyklu poświęconego gwarze, które 

odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy dnia 1 marca 2016 roku. Prezentowany tomik wierszy 
nosi tytuł „Wczora Była Niedzieliczka”,  jest podzielony na dziewięć części tematycznych np. „Moji miejsce”, 
„Jyeno na dobre” i zawiera słowniczek wyrazów gwarowych 
użytych w tekstach.  

Przypomnę, że wcześniej ukazały się dwa tomiki „To było 
wczora” i „Herbowizna”. Pan Juliusz zdaje sobie sprawę, że… 
„nasza gwara rozpłynęła się, odeszła z ludźmi, z chatami kryty-
mi strzechą ustępując miejsca nowemu światu… i właśnie dlate-
go robię co mogę, żeby przenieść w nowe pokolenie mowę Oj-
ców, która jest naszym dziedzictwem i bezcennym  bogactwem”. 

Inspiracją do wydania kolejnego tomiku w gwarze była 
Ogólnopolska Konferencja Dialektologiczna, odbywająca się w 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pan Juliusz brał 
udział w tej konferencji, na której prof. dr hab. Jadwiga Wronicz 
z Instytutu Języka Polskiego PAN wygłosiła referat pt. „System 
gwarowy w tekście poetyckim twórczości Juliusza Wątroby.” W 
swoim referacie Pani Profesor bardzo pięknie określiła gwarę, 
jaką posługuje się nasz Poeta pisząc… „Tak czystej gwary pra-
wie nie spotyka się w żywym języku – jest ona wynikiem zamy-
słu autora, który to co „było wczora” przekazał nie tylko odtwa-
rzając zapamiętane zdarzenia i obrazy, ale i językiem, który był 
wczora, a który stanowi dla Niego cząstkę dziedzictwa…”. 

Ciekawym dopełnieniem tomiku są reprodukcje obrazów      
i rzeźb twórców ludowych z naszego regionu, szczególnie cenne dla Pana Wątroby są prace Józefa Brychcego z 
Rudzicy. W czasie spotkania Poeta uświadomił uczestnikom, ile zachodu wymaga wydanie książki, ile trzeba 
odwiedzić osób, zdobyć zaświadczeń i zgód na publikację reprodukcji prac. Pan Juliusz przedstawił swoje utwo-
ry w sposób tematyczny np. poświęcone zwierzętom, przyrodzie, religii, ludziom.  

Z powodu niesprzyjających spacerom warunków atmosferycznych – opady śniegu, spotkanie było bardzo 
kameralne, w niemalże rodzinnej atmosferze, która wszystkim uczestnikom przypadła do gustu.  

Maria Jareńczyk Dyrektor GBP w Jasienicy 
 

DOGOTERAPIA W PRZEDSZKOLU 

W ostatnich dniach, przedszkolaków z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy odwiedził szcze-
gólny gość – pies rasy labrador o imieniu Nela. 

W czasie zajęć, dzieci miały możliwość bliskiego 
poznania z żywym stworzeniem, poznały jego budowę. 
Mogły dowiedzieć  się,  jaką rolę odgrywa pies w społe-
czeństwie, jak należy zachować się wobec obcego psa, 
jakie zasady obowiązują w czasie pierwszego spotkania 
z psem. Wszystkie przedszkolaki zostały zapoznane z 
zasadami, jakie należy przestrzegać podczas zabawy z 
pupilem, o czym należy pamiętać idąc z nim na spacer, 
jak prawidłowo go nakarmić, a także, w których sytu-
acjach nie należy podchodzić do czworonoga oraz jak 
zachować się w sytuacji, gdy nas zaatakuje. 
W czasie spotkania przedszkolaki mogły osobiście do-
świadczyć łagodności psa, który   posłusznie wykonywał 
polecenia, które były odpowiednio kierowane przez prowadzącą zajęcia. 
Wizyta psa terapeuty w przedszkolu, wniosła wiele nowych doświadczeń w życie wszystkich, którzy w spotka-
niu z psem Nelą mogli uczestniczyć. W trakcie spontanicznej i radosnej zabawy dzieci miały możliwość kontak-
tu ze zwierzęciem, przyzwyczaiły się do obecności  psa, chętnie głaskały go i uczestniczyły w zajęciach. Wspól-
ne, edukacyjne zabawy wywołały mnóstwo emocji, a kontakt z przyjaznym czworonogiem był dużym przeży-
ciem, szczególnie dla najmłodszych. Dzięki tym zajęciom, nawet najbardziej nieśmiałe przedszkolaki, starały się 
przełamać swoje lęki społeczne. 

Urszula Grulich, Anna Fender 
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UCZNIOWIE ZŁAPALI BAKCYLA… 
O tym, że najlepiej uczy się poprzez zabawę, wiedzą na pewno uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. T. Ko-

ściuszki w Jasienicy. Z inicjatywy nauczycielek matematyki i zajęć komputerowych mgr Magdaleny Walasik oraz mgr Joanny 
Duławy pracownicy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, pod przewodnictwem dr inż. Tomasza Gancar-
czyka zorganizowali dla szóstoklasistów edukacyjne warsztaty komputerowe, które odbyły się 10 lutego 2016 roku. 

 Warsztaty podzielone były na trzy panele. Pierwszy z nich. 
poświęcony był nauce programowania z wykorzystaniem aplikacji 
i robotów Lego Mindstorms. W czasie tych zajęć uczniowie pod 
okiem prowadzącego inż. Michała Micora programowali roboty, 
które następnie poruszały się do przodu, do tyłu, obracały się wo-
kół własnej osi oraz zatrzymywały się, gdy na swojej drodze na-
potkały przeszkodę.  

Kolejny panel prowadził dr inż. Łukasz Więcław wraz z stu-
dentką Katarzyną Jasiewicz, prezes koła informatycznego RE-
SET. Tym razem uczniowie programowali roboty Makeblock 
mBot-Blue. W efekcie omijały one przeszkody, jeździły po wyzna-
czonej linii, czy odgrywały komponowane melodyjki. 

W ostatnim panelu uczniowie odwiedzili z dr inż. Tomaszem 
Gancarczykiem ciekawe miejsca uczelni. W laboratorium wydzia-
łowym zobaczyli drukarkę i skaner 3D, a mgr inż. Ewa Bebek 
oraz mgr inż. Adam Jabłoński pokazali, jak działają maszyny czy 
roboty zaprojektowane i wykonane przez studentów. Dzieci od-
wiedziły również serwerownię, a oprowadzający mgr inż. Artur 
Naglik zdradził sporo ciekawostek o tym miejscu.  

Warsztaty były wspaniałą lekcją. Nauka poprzez zabawę po-
zwoliła odkrywać talenty, rozwijać zdolności i zainteresowania, a 
współpraca z Akademią Techniczno-Humanistyczną,  z pewno-
ścią przyczyni się do popularyzacji nauk technicznych 
i matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów.    

Joanna Duława 
 
 

NIESAMOWITE FERIE W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  
W IŁOWNICY 

W dniach od 15 do 19 lutego w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Iłownicy zostały zorganizowane zajęcia 
dla naszych uczniów, którzy chcieliby w atrakcyjny spo-
sób spędzić czas wolny. Trzydziestosiedmioosobowa gru-
pa dzieci miała możliwość spędzenia ferii zimowych, nie 
przed telewizorem, komputerem, czy tabletem, ale czyn-
nie, w ruchu i na świeżym powietrzu.  

Zajęcia zorganizowane przewidziano na pięć dni. 
Dzieci miały zagospodarowany czas od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8: 00 do 13: 00, a zajęcia prowa-

dzone były w trzech równoległych grupach. Przebiega-
ły według wcześniej opracowanego przez wychowaw-
ców harmonogramu, zawierającego elementy progra-
mów profilaktycznych „Spójrz inaczej” oraz „Szkoła 
dobrego wychowania”. Szczególny nacisk położono na 
te elementy, które zapewniały uczniom wszechstronny 
rozwój, aktywizowanie młodzieży do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu oraz kształtowanie nawyku 
zdrowego trybu życia. Uczestnicy zimowiska brali 
udział w zajęciach sportowych,  
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WIOSENNA ATRAKCJA DLA MŁODZIEŻY 

Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce, zaprasza w dniu 
07.05.2016r.  dziewczęta i chłopców do licznego udziału w re-
kreacyjnej imprezie sportowej, zwanej „Biegiem Floriańskim".  
Trasa biegu jest prowadzona atrakcyjnymi ścieżkami. Zadanie 
jest współfinansowane ze środków Urzędu Gminy w Jasienicy. 

Bieg jest przewidziany dla 4 - ech grup wiekowych: 
• I kategoria: 8-10 lat 
• II kategoria: 11 -13 lat 
• III kategoria: 14-17 lat 
• IV kategoria: od 18 lat 

Długość trasy biegowej w zależności od grupy wiekowej: 
900m,  1300m,  2500m,  5 000m. 
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniach 2-6 maja 
2016r. w godz. 17.00-19.00,  w strażnicy OSP Świętoszówka.     
W dniu biegu zapisy do godz. 9.00 
Tel.: (0338152924) - 668414682 - 517830139 
Rozpoczęcie imprezy o godz.: 10.00. 
Zbiórka uczestników przy remizie o godz.: 9.30. 
Koszulki startowe - do wyczerpania zapasów. 
Zdobycie I, II, III miejsca w danej grupie wiekowej gwarantuje 
otrzymanie atrakcyjnej nagrody.     
Fax: 338152020 
e-mail: Stroka@autograf.pl                                      

Wpisowe „Biegu Floriańskiego" -
10 zł. 
Przy zapisie potrzebne będą:                                                                                                              
- data urodzenia 
- miejsce zamieszkania 
- wymagana pisemna zgoda rodziców 
lub opiekunów prawnych przy  oso-
bach niepełnoletnich 

 

SUKCES GIMNAZJALISTKI Z JASIENICY 
      W dniu 18.03.2016 r., odbył się w Katowicach 
Okręgowy Etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK,  na którym rejon Bielska-Białej  PCK re-
prezentowała Jagoda Bocian, uczennica Gimnazjum 
w Jasienicy.  Jagoda zajęła I miejsce i będzie reprezen-
tować  Okręg Katowice PCK na szczeblu krajowym w 
Warszawie, w dniach 9-11 czerwca 2016 r. 
 Jagoda po wygraniu etapu szkolnego zakwali-
fikowała się do etapu rejonowego olimpiady, który 
przeszła pomyślnie i awansowała do etapu okręgowe-

go. Ten etap wymagał przeprowadzenia akcji proz-
drowotnej i wysłania na konkurs sprawozdania z prze-
prowadzonej akcji. Wraz grupą członków PCK w na-
szej szkole, pod kierunkiem opiekuna pani Barbary 
Mierzejewskiej przygotowała akcję pod hasłem „Bądź 
panem Internetu nie sługą”, którą objęto nie tylko 
uczniów naszej szkoły, lecz również ich rodziców. 
Pomysł na akcję spodobał się komisji nie tylko ze 
względu na sposób jej przeprowadzenia, ale również 
ze względu na aktualność problemu wynikającego z 

upowszechniania się różnych 
środków multimedialnych i ich 
wpływu na życie ludzi.  
Za tę akcję nasze gimnazjum 
otrzymało maksymalną ilość 
punków. Drugą część tego etapu 
stanowił test składający się z 40 
pytań. Suma punktów dała Jago-
dzie I miejsce.  
Nasza szkoła już  po raz czwarty 
reprezentowała rejon Bielsko-
Biała, na  Etapie Okręgowym 
Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK  w Katowicach. 
Najwyższe miejsca jakie do tej 
pory zajęliśmy to trzecie i czwar-
te.                          

                                                            
BM 
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Wielka gala w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy 

W dniu 21 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jasienicy, odbyła się uroczysta gala bę-
dąca podsumowaniem wyników II Powiatowego 
Multimedialnego Przeglądu Szkolnych Teatrzy-
ków, pod hasłem ”Małe i duże igraszki ze sztu-
ką” skierowanego do uczniów klas I – VI powiatu 
bielskiego i miasta Bielska – Białej. 
Inicjatorem przedsięwzięcia była Dyrektor Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Wieszczętach 
– mgr Ilona Walach, zaś koordynatorami - Bar-
bara Mikołajczyk, Katarzyna Karatnik, Danuta 
Macura i Dagmara Skowron. Honorowy patro-
nat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Jasienica 
– mgr inż. Janusz Pierzyna oraz Starosta Bielski 
– mgr inż. Andrzej Płonka. 
Celem przeglądu było m.in. inspirowanie do po-
szukiwań oryginalnych form pracy twórczej oraz 
prezentacja dorobku artystycznego uczniów w wie-
ku szkolnym. 
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało pięć 
grup teatralnych ze szkół: 
• SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja 

Reja w Bielsku – Białej – grupa teatralna „Teatr 
2”, spektakl „Akademia Wyobraźni” (opiekuno-
wie: Agnieszka Marczyńska, Anna Chrobak - 
Steckel, Ewa Żydek) 

• ZSP w Jasienicy – grupa teatralna „Teatralni.pl”, 
przedstawienie „Z pamiętnika małego przedszko-
laka” (opiekunowie: Wioletta Machalica i Piotr 
Morawski) 

• ZSP w Grodźcu – grupa teatralna „Antrakt”, 
spektakl „Zemsta inaczej” (opiekunowie: Barbara 
Kabat, Beata Szostok, Magdalena Szczotka) 

• ZSP w Międzyrzeczu – grupa teatralna „Leśne 
Skrzaty”, spektakl „O smoku, który nie porywał 
dziewcząt” (opiekun:Edyta Gajewicz) 

• SP Świętoszówka – grupa teatralna „Koło histo-
ryczne , sztuka „Król Jan III Sobieski i jego 
skrzydlate wojsko” (opiekun: Janusz Kaps) 

W przeglądzie wzięła też udział grupa teatralna go-
spodarzy - ZSP w Wieszczętach - teatr „Kurtyna” 
w przedstawieniu „W sieci” (opiekunowie: Barbara 
Mikołajczyk, Katarzyna Karatnik). 
Profesjonalne jury w osobach: Marii Suprun, To-
masza Lorka – aktorów Teatru Polskiego w 
Bielsku – Białej oraz Agnieszki Bronowskiej – 
Dyrektora GOK „Drzewiarz” w Jasienicy wyło-
niło zwycięzców. 
Grand Prix i I miejsce w kategorii klas IV – VI 
przypadło grupie teatralnej z ZSP w Wieszczętach 
za spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
regulaminowych, zwarty scenariusz, siłę przeka-
zu, przejrzystość formy oraz najsilniejsze wra-
żenie wywarte na jury. 
I miejsce w kategorii klas I – III zdobyła grupa 
teatralna z ZSP w Międzyrzeczu za interesującą 
realizację, mądre przesłanie i scenariusz dosto-
sowany do wieku wykonawców. 

Uroczyste podsumowanie przeglądu, połączone z rozda-
niem nagród dla wszystkich uczestników, odbyło się w 
sali GOK w Jasienicy. Spotkanie zainaugurował występ 
na żywo, szkolnego koła teatralnego „Kurtyna” z ZSP 
w Wieszczętach,  prowadzonego przez Barbarę Miko-
łajczyk i Katarzyn ę Karatnik, ze zwycięskim spekta-
klem „W sieci”.  
Po powitaniu zebranych przez pomysłodawcę i gospoda-
rza uroczystości – Dyrektora ZSP w Wieszczętach – 
Ilonę Walach głos zabrał członek jury – Tomasz Lo-
rek, który omówił poziom tegorocznych spektakli i uza-
sadnił wybór nagrodzonych przedstawień. Następnie 
uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć krótką, mul-
timedialną prezentację dotyczącą wszystkich zespołów 
biorących udział w przeglądzie, wraz z krótkimi frag-
mentami każdej sztuki. Wreszcie nadszedł czas na wiele 
ciepłych słów i gratulacji dla zwycięzców, uczestników 
przeglądu oraz ich opiekunów. ze strony Wójta Gminy 
Jasienica – Janusza Pierzyny i Dyrektora Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy – Ur-
szuli Bujok. Nagrodzoną w kategorii klas I – III prezen-
tację „O smoku, co nie jadał dziewcząt”  goście obejrze-
li przy pomocy projektora. Zwycięskie prezentacje spo-
tkały się z żywym aplauzem publiczności. 
W części końcowej gali Dyrektor ZSP w Wieszczętach, 
wręczyła zwycięzcom i uczestnikom przeglądu nagrody, 
w formie dyplomów oraz pucharów. Wszystkie zespoły 
biorące udział w konkursie oraz ich opiekunowie 
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Wielka gala w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy 
otrzymali upominki rzeczowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Człon-
kowie zwycięskich grup teatralnych wraz z opieku-
nami otrzymali dodatkowo nagrodę specjalną, w 
postaci wyjazdu do bielskiej „Banialuki” na 
spektakl „Chłopiec z gwiazd” - w dniu 23 marca 
2016 roku. Całość imprezy została sfinansowana 
przez Wójta Gminy Jasienica. 
Finałem spotkania był smaczny poczęstunek w po-
staci kanapek, ciast oraz ciepłych i zimnych napo-
jów. 
II Powiatowy Multimedialny Przegląd Szkol-
nych Teatrzyków, był drugim tego typu przedsię-
wzięciem na terenie gminy Jasienica, powiatu biel-
skiego i miasta Bielsko-Biała. Kolejne - przewi-
dziane są w następnych latach.  

Za pomoc w organizacji imprezy i zapewnienie jej pra-
widłowego przebiegu, Dyrektor ZSP w Wieszczętach 
wraz z koordynatorami działania serdecznie dziękują: 
• Państwu Arkadiuszowi i Halinie Kliś – właścicielom 

sklepu ogólnospożywczego w Bielowicku 
• Rafałowi Zachurze i Dariuszowi Florkowi – właścicie-

lom sklepu „Euro” w Jasienicy 
• Anecie Tolarz – pracownikowi działu promocji gminy 
• Agnieszce Bronowskiej i Mariuszowi Wysłych  z GOK 

Jasienica oraz rodzicom i pracownikom szkoły: Beacie 
Martynek, Aurelii Zahradnik, Monice Grzywnie, Wio-
letcie Gardas, Ewie Walas, Helenie Gruszce oraz Fran-
ciszkowi Kidoniowi. 

Barbara Mikołajczyk 

NAGRODA DLA PRZEDSZKOLA Z WIESZCZĄT 
 - UDZIAŁ W GALI FINAŁOWEJ W WARSZAWIE 

VI Multimedialny Ogólnopolski i II Międzynarodowy Przegląd Małych 
 Form Parateatralnych ,, Smykolandia – Warszawa - Mokotów 2016.

Już po raz trzeci przedszkolaki z Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego z Wieszcząt, wzięły udział w VI Mul-
timedialnym Ogólnopolskim i II Mi ędzynarodo-
wym Przeglądzie Małych Form Parateatralnych 
,,Smykolandia-Warszawa-Mokotów 2016.” 
Kolejny raz możemy się cieszyć, zdobyciem wyróż-
nienia. Przedszkolaki z grupy starszaków. przygoto-
wały inscenizację wiersza J. Tuwima ,,Spóźniony Sło-
wik”, w której wyróżnienie zdobyła Weronika Ryś, 
za rolę Pani Słowikowej. Wyróżnienie za interpreta-
cje wiersza,  otrzymała także opiekun grupy - Joanna 
Kenig. Oba wyróżnienia mają dla nas szczególne zna-
czenie, gdyż przegląd odbywa się pod patronatem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, a o jego międzynaro-
dowym charakterze świadczy udział grup przedszkol-
nych z Łotwy, Litwy i Bułgarii.  

Obie Panie - Pani Słowikowa oraz Pani J. Kenig 
wzięły udział w uroczystej Gali Finałowej Przeglądu         
w Warszawie, która miała miejsce 18 marca 2016 r. w 
Domu Kultury „ Kadr” w Warszawie. 

Gratulujemy sukcesu i czekamy na udział w przeglą-
dzie w roku 2017!  

Ilona Walach - dyrektor ZSP w Wieszczętach 

 

BIELSKA KRAINA W OBIEKTYWIE 
Rozpoczął się konkurs fotograficzny, który swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. 
Pasjonaci fotografii, w ramach konkursu „Bielska Kraina w obiektywie”, mogą nadsyłać zdjęcia zwią-
zane tematycznie z gminami członkowskimi LGR – Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, 
Jaworzem i Wilamowicami. Zdjęcia mogą dotyczyć najciekawszych atrakcji znajdujących się w gmi-
nie, charakterystycznych dla gminy krajobrazów, na zdjęciach uwiecznione mogą zostać również dzia-
łania lokalnej społeczności itp. Wykonane prace należy nadsyłać w terminie do 15 kwietnia br.  
Do 5 maja komisja konkursowa wyłoni laureatów.  
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybac-
ka Bielska Kraina: tel. 33-810-57-35 lub 725-449-170 oraz  
e-mailowo: biuro@bielskakraina.pl. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
www.bielskakraina.pl 
.  
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FERIE W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W IŁOWNICY (cd) 
 

kulinarnych, zajęciach z elementami pierwszej pomo-
cy. Zobaczyły spektakl „Księga dżungli”, w bielskim te-
atrze Banialuka oraz film „Bella i Sebastian”.  
Przeprowadzono także cykl zajęć profilaktycznych: „Mój 
wygląd świadczy o mnie”, „Zasady brania lekarstw – Jak 
bezpiecznie używać lekarstw”, „ ABC dobrego wychowa-
nia” oraz „Wokół magicznych słów”. Sporo uwagi poświę-
cono tematyce zdrowia, zdrowego i racjonalnego odży-
wiania się, roli warzyw i owoców w naszym życiu.  

Niestety zimowa aura nam nie dopisała. Pomimo tego, 
nikt z uczestników zimowiska nie narzekał na nudę i zna-
lazł coś dla siebie.  Całość przedsięwzięcia nie byłaby 
możliwa, gdyby nie pomoc i wsparcie finansowe Gminy 
Jasienica, Rady Rodziców naszej szkoły oraz indywidual-
nych wpłat rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. 

Mamy nadzieję, że przyszłoroczne ferie będą chcieli z nami spędzić kolejni uczniowie zachęceni przez tego-
rocznych uczestników. Dołożymy wszelkich starań, by kolejne zorganizowane ferie, były równie ciekawe jak w 
tym roku.  

 Organizatorzy 

 

 
Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic, w dniu 5 marca obchodziło swoją 

pierwszą rocznicę, połączoną z Dniem Kobiet. Na uroczystości  przy gulaszu, 
kawie i wykwintnych ciastach, podsumowano zeszłoroczne wydarzenia: 
wspólne ogniska i biesiady, Dzień Dziecka, autokarową wycieczkę do skanse-
nu i zamku w Babicach, wieczór poświęcony naszej pisarce  Zofii Wardas. 
Ustalono  też, plan zadań na najbliższe miesiące, ze szczególną uwagą  na są-
siedzką, pokoleniową integrację, poznawanie i rozwijanie regionalnej kultury, 
działania na rzecz wspólnoty Roztropic. 
Miło było spotkać się z sąsiadami po długiej zimie, pośpiewać przy akompa-
niamencie  zespołu muzycznego stowarzyszenia. Piosenki  znane od dziada 
pradziada.” Tak szybko mijają chwile, tak szybko mija czas , za dzień, za noc, 
za chwilę, razem nie będzie nas.” 
Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic posiada własny hymn autorstwa Karo-
la Gawlika. 
Wszystkie panie otrzymały marcowego  kwiatka z najlepszymi życzeniami. 

A.S. 
 

Hymn Stowarzyszenia  
Sympatyków Roztropic  
 
Na kraju Pierśćca Kowali  
Piękny widok jest w oddali, 
Roztropice – piękna wieś 
I piosenkę swą chce mieć. 
 
Roztropice – z tego słynie, 
W całej Polsce są jedyne, 
Ta też wioska urok ma, 
Ludziom szczęście zawsze da. 
 
W Roztropicach coś się dzieje, 
Ładne domy, wieś pięknieje, 
Widać stawy, widać las, 
Bo bez tego nie ma nas. 
 
Roztropice herb swój mają, 
W stawie rybki tam pływają, 
To jest urok, to jest raj, 
W sercach ludzi ciągle maj.  
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OGŁOSZENIE  
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLI ŹNIE  
 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 

obok Kółka Rolniczego 1130 
Biery 10.05.2016r. 

ul. Ogrodowa 1230 

 centrum 1130 
Bielowicko 7.05. 2016r. 

Lasowisko 1300 

Zagóra 1130 

Grodziec 11.05. 2016r. 
ul. Kościelna  1300 

Stanisław Farana, Iłownica 38 1500-1600 
26.04 2016r. 

Janusz Gawlas, Iłownica 48 1700-1800 Iłownica  

27.04. 2016r. Grażyna Farana, Iłownica 10 1500-1700 

Lecznica ul. Kwiatowa 800 

Obok Urzędu Gminy 1130 4.05. 2016r. 

Wygrabowice 1800 

ul. Słoneczna  1130 

Obok boiska sportowego „Drzewiarz” 1230 

Jasienica 

5.05. 2016r. 

Łaziańska  1330 

Gertruda Białas (obok baru)  1500-1600 
Landek  28.04. 2016r. 

Stanisław Puzoń, Landek 25  1700-1730 

Łazy 9.05. 2016r. Obok Strażnicy 1200 
k. Apteki  900-1000 

k. Strażnicy OSP 1000-1100 7.05. 2016r. 
(sobota) 

Pętla autobusowa – ul. Halentówka 1100-1200 
k/sklepu „Dorota” ul. Na grobli 1645 -  1800 

k/ośrodka zdrowia na pętli 1800 – 1900 

Mazańcowice 

09.05.2015 r. 
(poniedziałek) 

k/baru „Kogucik” 1900 – 2000 

K/Pana Czulaka 1645 – 1730 

K/RSP „Rolnik” 1730 – 1815 

K/OSP Międzyrzecze Górne 1815 – 1900 
10.05.2016 r. 

(wtorek) 

K/Baru „Myśliwskiego” 1900 – 2000 

K/Baru „Sekwana” 1645 – 1730 

Plac k/domu Pana Wacha 1735 – 1815 11.05.2016 r. 
(środa) 

Przychodnia weterynaryjna  ul.Leśna (Rudawka) 1815 – 1930 

K/Sklepu Franciszkowice 1645 – 1730 

K/Krzyża u Pana Goli 1730 – 1800 

K/OSP Międzyrzecze Dolne 1800 – 1845 

Mi ędzyrzecze 

12.05.2016 r. 
(czwartek) 

Boisko piłkarskie Międzyrzecze Dolne 1845 – 1930 

Ludwik Korzeniowski, Roztropice 70 1500 – 1600 
Roztropice  25.04.2016r. 

Władysław Gawlik (obok sklepu) 1700 – 1800 
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OGŁOSZENIE 
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw WŚCIEKLI ŹNIE (cd) 

Marian Tomik Rudzica 265 1500 – 1530 

Zenon Przybyła, Rudzica 17 1600 – 1700 29.04.2016r.  

Wanda Białożyt Rudzica 10A 1730 – 1830 

Dominik Feruga, Rudzica 253 900 –  930 

Czesław Gawłowski, Rudzica 48 1000 – 1200 

Rudzica 
 

30.04.2016r.  

Józef Miklar Rudzica 391 1230 – 1300 

ul. Szkolna 1130 
Świętoszówka 9.05. 2016r. 

ul. Ogrodowa  1230 

Obok Pana Bujaka 1130 
Wieszczęta 6.05. 2016r. 

Obok strażnicy  1300 

 

ZSP WIESZCZĘTA MISTRZYNIAMI POWIATU BIELSKIEGO  

W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT! 
 

Dnia 16.03.2016 r. w hali sportowej SP 5 w 
Czechowicach, odbył się finał powiatowych 
rozgrywek minipiłki siatkowej dziewcząt. W fi-
nale zawodów spotkały się szkoły podstawowe  
z Kóz, Porąbki i Wieszcząt. Dziewczęta z ZSP 
Wieszczęta odpowiednio wygrały 2:0 (25;16, 
25:17) z SP Kozy i 2:1 (25:18, 19:25, 15:8) z SP 
Porąbka. Dzięki tym zwycięstwom dziewczęta z 
ZSP Wieszczęta zostały mistrzyniami powiatu 
bielskiego w minipiłce siatkowej i uzyskały 
awans do zawodów rejonowych.  

W składzie zwycięskiej dru żyny wystąpiły:  
Julita Stoklosa, Kinga Bartosz, Laura Górniak, 
Klaudia Kidoń, Nikola Nowatorska(klasa VI), 
Żaneta Duda, Paulina Holeksa, Oliwia Kidoń, 
Ewelina Olearczyk (klasa V), Weronika Holisz 
(klasa IV) 

Daniel Gala 
 

Niepubliczne Przedszkole 
w Jaworzu 
ul. Cieszyńska 363 (przy granicy z Jasienicą ) 

Przedszkole zapewnia: 
� Szeroki zakres zajęć podstawowych, zabaw i atrakcji dla dzieci  
� Zajęcia dodatkowe  

o artterapia 
o muzykoterapia 
o Alutkowe Gryzmołki – zajęcia plastyczne 
o Alutkowe Kucharkowo – zajęcia kulinarne 
o Doświadczalska Alutka  

Kontakt: tel.: 536 863 430 
www.przedszkolealutka.pl 

 

Przyjmujemy również dwulatki 
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OTWIERA KLASĘ Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA 
ANGIELSKIEGO I MATEMATYKI 

Proponujemy: 
• Zajęcia z native speakerami 
• Lekcje matematyki również w języku angielskim, 
• Przygotowanie do konkursów matematycznych                   

i językowych 
• Współpraca międzynarodowa, 
• Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii        

komputerowych, 
• Jeszcze lepsze przygotowanie do egzaminu                  

gimnazjalnego 

• Przygotowanie do kontynuacji nauki  w klasach            
dwujęzycznych, 

• Wyjazdy na wykłady matematyczne i warsztaty językowe, 
• 2 godziny dodatkowe z j. angielskiego i 2 z matematyki 
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BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 
   
Od nowego roku w budynku Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy udzielana jest 
nieodpłatnie pomoc prawna niektórym grupom mieszkańców.  
Pomoc prawna udzielana jest w poniedziałki od godz. 11 do 15 , zaś w czwartki i pi ątki od 9 do 13 
w siedzibie GZOSiP pod adresem Jasienica 845 przez upoważnioną do tego organizację pozarządową. 
Dzięki temu spora grupa mieszkańców, m.in. posiadacze Karty Dużej Rodziny, seniorzy po 65. roku 
życia, młodzież do 26. roku życia, kombatanci i osoby korzystające z pomocy społecznej, będzie miała 
dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.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 

SALON 

FRYZJERSKI 
 

 
 

Jasienica,  
ul. Cieszyńska 319 

(Krzyżówka) 

Nowy numer 516184545 

PN.-Pt 900-1700  Sob. 800-1300 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości 

dla firm i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 

oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281   
www.ksiegowosc-eldoro.pl 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA ” 
  LATO 2016 
- 25.06-01.07.2016 r. Morze Bałtyckie-
Niechorze. Pobyt rehabilitacyjno-
wypoczynkowy. Koszt całkowity 1100 zł/os 
- 24.07-30.07.2016 r. Mazury. Pobyt wypo-
czynkowy. Koszt całkowity 1100 zł/os 
- 22.08-28.08.2016 r. Morze Bałtyckie- Karwia. 
Pobyt wypoczynkowy. Koszt całkowity 980 
zł/os.  

  Zapisy trwają do końca kwietnia 2016 r.:   
Lidia Sztwiorok 
tel. 692 405 825 

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe, bukiety ślubne, upomin-
ki, perfumy, wieńce i palmy pogrzebowe, znicze i wkłady, 

sztuczne kwiaty. 

ZAPROSZENIA, KARTY  

KOMUNIJNE I KONFIRMACYJNE 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

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

Ogłoszenia drobne 
– 1 zł  - za słowo 
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EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

K W I A C I A R N I A  
W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

 

NADCHODZI CZAS KOMUNII. 
Proponujemy: 

o zaproszenia na komunię i konfirmację, 
o serwetki,  świece, 
o piękne pamiątki komunijne. 

 

Zapraszamy również 
do Salonu Choinek Sztucznych  

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

 Zamówienia tel.:  603 604 333 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

�  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 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  

 

KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 
 

Grzegorz Mojeścik 
Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  
 

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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PREMIERA SZTUKI 

„HIOB”  

KAROLA WOJTYŁY  
Foto: www.traffoto.pl 

11 

 

4 

A tu  już wiosna – 2 kwietnia na landeckich stawach  

Foto: Paweł Polok 


