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ZJAZD FEDERACJI EUROREGIONÓW RP  
Przedstawiciele euroregionów z całej Polski przyjechali do Warszawy, aby porozmawiać o możliwościach 
współpracy z Ministerstwem Rozwoju.  
Jednym z uczestników V Walnego Zebrania Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej          
w Warszawie we wtorek 21 czerwca był wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, jednocześnie prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, które aktywnie koordynuje współpracę na po-
graniczu polsko-czeskim i pozyskiwanie funduszy transgranicznych. Przypomnijmy, Janusz Pierzyna należy do 
wąskiego grona polskich członków Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Pol-
ska.  
Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP odbyło się w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. 
Przedstawiciele Euroregionów w towarzystwie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida 
Laska zapoznali się ze sprawozdaniami władz Federacji, omówili kierunki działań w najbliższym roku, w tym 
możliwe formy współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Dokonali też uzupełniającego wyboru członka Zarządu 
Federacji, tj. reprezentanta Euroregionu Tatry Antoniego Karlaka.  

www.jasienica.pl 

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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28 maja Koło Łowieckie 
"Knieja" z Zabrzega, 
świętowało swoje 70-lecie. 
Doniosłym uroczystościom 
kościelnym podczas Mszy 
św. przewodniczył ks. bp 
ordynariusz Roman Pindel. 
Dalsze uroczystości miały 
miejsce w Czechowicach, 
gdzie przedstawiono historię 
koła i podziękowano jego 

uczestnikom za wytężoną pracę, wykonywaną na rzecz 
środowiska. Gratuluję sukcesów i życzę dalszej 
pożytecznej działalności. 

*** 
        31 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Lokalnej 
Grupa Działania poprzedzone posiedzeniem zarządu, na 
którym przygotowaliśmy się do podsumowania 
minionego roku, omówienia zrealizowanych 
przedsięwzięć. Należy zaznaczyć, że sukcesem 
zakończyło się napisanie strategii na obecny okres 
akcesyjny. Lokalna Grupa Działania "Ziemia Bielska" 
będzie miała dofinansowanie, ponieważ strategia została 
pozytywnie oceniona przez Urząd Marszałkowski i na 
terenie dziewięciu gmin, będzie funkcjonować 
dofinansowanie w tym zakresie. Jest to bardzo 
pozytywna informacja, ponieważ podmioty publiczne jak 
również sektor stowarzyszeń i organizacji oraz 
przedsiębiorcy będą mogli aplikować o środki na 
wsparcie ich działalności. Staraliśmy się, by pozyskać 
dodatkowe środki finansowe poza programem RPO, by 
wsparcie było możliwe. Z płaszczyzny wiceprezesa tej 
organizacji jestem bardzo zadowolony, że funkcjonuje to 
w takim kształcie, że będziemy mieli środki na 
dofinansowanie. Z wielką satysfakcją, trzeba powiedzieć, 
że walne zgromadzenie jednogłośnie udzieliło 
absolutorium zarządowi. To jest obraz społecznej pracy 
zarządu i pracy biura, za co bardzo serdecznie dziękuję. 

*** 
       Posiedzenie Rady Ekspertów Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej Filia w Cieszynie, w któ-
rym miałem zaszczyt uczestniczyć, odbyło się 2-go 
czerwca. Przedmiotem obrad była kwestia kształcenia 
studentów, w zakresie dostosowania się do potrzeb rynku 
pracy w różnych sektorach. Rada Ekspertów składa się    
z ludzi, którzy pracują w biznesie, przedstawicieli 
uczelni, samorządów i jednostek organizacyjnych. Ludzi, 
którzy już coś w życiu osiągnęli, mają za sobą wiele 
doświadczeń. Działalność rady zmierza do tego, aby 
kształcone kadry odpowiadały na zapotrzebowanie rynku. 
Strona uczelni pozytywnie odniosła się do propozycji 
kształcenia w kierunku bezpieczeństwa w szerokim 
znaczeniu tej dziedziny oraz kształcenia fachowców        
z dziedziny pozyskiwania nowych źródeł energii              
i przeprowadzania audytów energetycznych, by kadry 
tych specjalności pojawiły się na rynku pracy. 

***           
       4 i 5-go czerwca mieliśmy możliwość zorgani-
zowania z miastem Bielsko i gminą Kozy XIII 
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych "Złota 
Trąbka". Niedzielne pokazy na płycie jasienickiego 
boiska, parada orkiestr i ciekawe układy choreograficzne 
zgromadziły liczną publiczność, która nagrodziła 
występujących gromkimi brawami. Wszyscy byli pod 

wrażeniem szczególnych doznań artystycznych, a wysoki 
poziom zasługuje na duże uznanie. Dziękuję wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowanie tej imprezy, a szcze-
gólnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy. 

*** 
     Jak co roku, 4. czerwca, spotkaliśmy się na święcie 
Stracha Polnego w Rudzicy. Galeria naszego artysty 
Floriana Kohuta swoją działalnością daleko wykracza 
poza granice naszego regionu. Dzieła tego malarza 
znajdują się w wielu krajach europejskich i świata. 
Współpraca z Panem Kohutem, to z jednej strony 
promocja naszej gminy, a z drugiej, przykład, że w kul-
turze można zrobić coś na większą skalę, a nie tylko 
lokalną. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację, którzy wykonali strachy. To zabawa, która 
łączy ludzi i łamie lody w innych dziedzinach które 
czasem są nie do zrealizowania 

*** 
 Zawody strażackie zorganizowane w dniu 4 czerwca 

dały możliwość zaobserwowania kunsztu wyszkolenia 
druhów. 12 drużyn seniorskich, 4 drużyny żeńskie i 8 
drużyn młodzieżowych, to wielka radość, że w wielo-
pokoleniowej działalności przybywa z roku na rok 
drużyn strażackich. Cieszy mnie, że sekcje kobiet 
zaczynają działać coraz prężniej. To dobra prognoza na 
przyszłość, gdyż w razie potrzeb mieszkańcy mogą liczyć 
na ich pomoc Za to bardzo serdecznie dziękuję 
uczestnikom i wszystkim, którzy włączyli się w przy-
gotowanie tych zawodów.  

*** 
8 czerwca Zespół Regionalny "Jasieniczanka" 

wystąpił w finale XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni 
im. prof. Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie" i został 
nagrodzony najwyższym trofeum Grand Prix  oraz 
statuetką SZCZYGLIKA , którą wręczono podczas gali 
w Chorzowskim Centrum Kultury w dniu 15 czerwca. 
Gratuluję tego zaszczytnego osiągnięcia i dziękuję za 
godne reprezentowanie naszej gminy, zarówno 
kierownictwu zespołu, wspaniałej instruktor, kapeli,        
a szczególnie wszystkim Znakomitym Wykonawcom, 
działającym przy GOK Jasienica. 

*** 
 12 czerwca dane mi było przeżyć wspaniałe chwile         
z moimi współtowarzyszami, można powiedzieć 
artystami teatralnymi. Wystawialiśmy sztukę "Panama",  
o głębokiej treści, refleksji, abyśmy czasem patrząc 
daleko, potrafili dojrzeć to, co nas otacza, cieszyć się 
tym, co mamy i dostrzec - docenić najbliższe otoczenie. 
Z tego względu bardzo serdecznie dziękuję Pani 
Naturskiej, pomysłodawczyni tego spektaklu, która była 
choreografem i sercem całego przedsięwzięcia. Dziękuję 
wszystkim, którzy włączyli się w zabawę teatralną, a ci 
którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu mogą 
powiedzieć, że spełniliśmy dobrze swoje role, a połą-
czenie pasji wszystkich, którzy przyszli, było na tyle 
duże, że aplauz po występie, mówił sam za siebie. Bardzo 
serdecznie za to spotkanie dziękuję. 

*** 
      11 czerwca odbyło się 30-lecie zespołu "Między-
rzeczanie".  Początkiem było nabożeństwo w kościele. 
Przedstawienie historii zespołu, podsumowanie 
działalności i występ przysporzył wszystkim uczestnikom 
wiele wzruszeń. Wszystkim serdecznie 
gratuluję i życzę sukcesów na przyszłość. str. 4 
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Dwukrotnie, bo 14 i 28 czerwca podczas Konwentu 
Wójtów dyskutowaliśmy na temat funkcjonowania i dal-
szego losu PKS-u, ponieważ trzeba powiedzieć, że 
prywatyzacja dokonana przez Starostę Bielskiego na 
rzecz starostwa, natomiast starosta chciałby, żeby gminy 
utworzyły Związek Międzygminny i przejęły zarządzanie 
PKS-em. Ten proces jest bardzo złożony i skom-
plikowany. Komunikacja transportu publicznego, która 
dzisiaj jest realizowany przez PKS, daje różne 
możliwości i różną specyfikę, dlatego bardzo trudno nam 
wypracować wspólne stanowisko, żeby wszystkie gminy 
były z niego zadowolone. Mamy możliwość realizacji 
transportu publicznego, natomiast nie zawsze jest on 
adekwatny do potrzeb. Mamy sytuację, że autobusy są 
czasem przepełnione, a czasem puste. Tu muszę 
poinformować, że gmina Jasienica dopłaca w tym roku 
do komunikacji PKS ponad 624 tys. złotych. Trzeba 
nadmienić, że do linii MZK na sołectwa Międzyrzecze 
Górne, Międzyrzecze Dolne i Mazańcowice  dopłacamy 
300 tys. złotych. Wartość dopłat do komunikacji 
zbiorowej wzrasta i trzeba się zastanowić, bo 
komunikacja publiczna jest ważna, ale wartość dopłat 
będzie miała znaczenie. 

***  
      15 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie firmy 
AQUA, gdzie gmina Jasienica ma swoje akcje. Przyjęta 
została uchwała o wypłacie dywidendy (1 złotówkę za 
akcję). Więc  gmina Jasienica otrzyma dywidendę. 

*** 
18 czerwca obchodzono 95-lecie funkcjonowania 
gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Związane to było z na-
daniem imienia Józefa Bożka - byłego mieszkańca 
naszych terenów, wynalazcy maszyny parowej. Dorosłe 
swoje życie spędził w Pradze, natomiast młodzieńcze w 
Bierach, pracując w młynie swojego ojca- bardzo 
ciekawa postać.  

*** 
        19 czerwca uczestniczyłem z prezesem i naczel-
nikiem jasienickiej straży, w ważnym wydarzeniu - 
zawodach strażackich, w Jasienicy Orawskiej na 
Słowacji. Współpraca jest kontynuowana od 6 lat, 
zaczyna przynosić już wymierne efekty, gdyż chcemy 
wspólnie napisać projekty programu transgranicznego 
Słowacja - Polska  i zrealizować zadania z dofinan-
sowaniem z tego programu. Chcę podziękować 
wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. 
Poziom zawodów był bardzo wysoki.  Z tego tytułu chcę 
bardzo serdecznie pogratulować uczestnikom i podzię-
kować organizatorom, za zaproszenie. 

*** 
        21 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu 
Federacji Euroregionów RP w Warszawie. Zarząd 
federacji tworzy pięć osób. Ja odpowiedzialny jestem za 
granicę polsko-czeską, chodzi tu o sześć euroregionów 
polsko-czeskich, a na terenie całego kraju jest 15 
euroregionów. Warszawskie spotkanie dotyczyło również 
skwitowania prac zarządu, po posiedzeniu którego, 
odbyło się walne zgromadzenie w ministerstwie rozwoju 
i ono właśnie wyraziło akceptację działań tegoż zarządu. 
Doszło również do spotkania z wiceministrem 
Hamryszczakiem, odpowiedzialnym za działania w tym 
zakresie na płaszczyźnie rządu. Za to spotkanie i za 
perspektywę rozwoju euroregionów bardzo serdecznie 

dziękuję wiceministrowi Ministerstwa Rozwoju  Jerzemu 
Kwiecińskiemu i  podsekretarzowi stanu Adamowi 
Hamryszczakowi. 

*** 
22 czerwca uczestniczyłem w uroczystości 100-lecia 

wybudowania kościoła w parafii ewangelicko-
augsburskiej w Wieszczętach. To bardzo doniosła chwila. 
Dziękuję za zaproszenie do świątyni. Stulecie 
funkcjonowania parafii, to duży i znaczący wkład           
w życie społeczne regionu. Z tego tytułu bardzo 
serdecznie gratuluję i życzę dalszej dobrej pracy w duchu 
chrześcijańskim na naszym terenie. 

*** 
150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach 

naszego regionu, obejmującego powiaty: cieszyński, 
żywiecki, pszczyński, suski, bielski, odbyło się w Dzię-
gielowie 25 czerwca. Podsumowano działalność KGW, 
której oprawę artystyczną dały zespoły działające przy 
miejscowych KGW. Gratuluję wszystkim Paniom życząc 
owocnej pracy w zdrowiu i wszelkiej pomyślności,         
w kultywowaniu tradycji Śląska Cieszyńskiego. 

*** 
29 czerwca obradował w Dusznikach Zdroju 

Komitet Monitorujący Programu Czechy - Polska. 
Omawialiśmy następne możliwości otwarcia konkursów 
na bezpieczeństwo po obu stronach granicy. Zostały 
zatwierdzone projekty z dziedziny edukacji. Ponadto 
omówiliśmy możliwości przyjęcia projektów z Osi II na 
listopadowym posiedzeniu. W tym zakresie gmina 
Jasienica złożyła projekt odnośnie dofinansowania 
zachowań dziedzictwa kulturowego w kościołach po obu 
stronach granicy w Mazańcowicach i Orłowej, by te dwa 
zabytkowe obiekty mogły nadal funkcjonować                 
i świadczyć o historii na naszych terenach.  

*** 
Ważnym tematem było spotkanie ze Starostą 

Andrzejem Płonką i Dyrektorem Kubisiem, ponieważ 
został zlecony projekt wykonania przebudowy drogi od 
ronda w Mazańcowicach do skrzyżowania w Mię-
dzyrzeczu Dolnym koło boiska. To jest też bardzo ważna 
sprawa dla rozwoju tej części gminy, ponieważ 
przebudowa drogi z chodnikiem pieszo- jezdnym 
poprawi warunki funkcjonowania komunikacji 
publicznej, ruchu kołowego i pieszego. Chcemy 
rozmawiać na temat wykonania projektu od cmentarza 
ewangelickiego w Międzyrzeczu, do ronda w Ligocie,    
w części ten odcinek już jest przebudowany przez gminę 
- wybudowaliśmy tam chodniki. Natomiast została 
jeszcze część drogowa i w tym zakresie prowadzimy 
rozmowy z Panem Starostą, by Rada Powiatu włączyła to 
do realizacji. Chcę podziękować zarówno Panu Staroście 
jak i Radzie Powiatu i prosić o wysiłki, aby w tej części 
gminy komunikacja była coraz lepsza. Rozmawialiśmy 
również o remontach bieżących na drogach 
powiatowych. Zwróciłem się z prośbą, aby te drogi, które 
są w fatalnym stanie, czyli droga w kierunku Bielowicka, 
Iłownicy zostały wyremontowane. Również droga 
Strumieńska w Jasienicy, od krzyżówki w stronę 
ekspresówki, aby położyć dywanik asfaltowy i wykonać 
przejście dla pieszych na wysokości sklepu "Ania", jak 
również odcinek od Chybia, od lasu w kierunku Rudzicy, 
ponieważ tam nawierzchnia jest w bardzo  

str. 5 
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GRAND PRIX DLA JASIENICZANKI 
        Finałowe przesłuchania XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza 

" Śląskie Śpiewanie" w dniu 8. czerwca 2016 r. zakończyły się dla Zespołu Regionalnego 
Jasieniczanka, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy ogromnym sukcesem - 
nagrodą GRAND PRIX i statuetką SZCZYGLIKA. 

Po zakończeniu koncertu laureatów 8. czerwca ogłoszono zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
Natomiast Wielka Gala, z wręczeniem statuetki SZCZYGLIKA, odbyła się  15 czerwca w Chorzowskim 
Centrum Kultury. 

Zapytany o refleksje Józef Niesyt, z właściwą dla siebie skromnością powiedział: 
"Nie spodziewaliśmy się tego, że będziemy mieć takie wspaniałe osiągnięcia. Było to dla nas wielkie 
przeżycie. To dało nam wiele do myślenia, upewniło, że stać nas na więcej i teraz musimy zagospodarować 
ten kapitał, a nie osiąść na laurach." 

Wielka Gala i wręczenie SZCZYGLIKA. Gdzie i jak się to odbywało? 
SZCZYGLIKA wręczył nam Prezydent Miasta Chorzowa, w pięknej scenerii chorzowskiego centrum. 
       Kogo należałoby wyróżnić? 

Ten sukces jest osiągnięciem całego zespołu, bo takie były kryteria oceny przez jurorów i to całemu 
zespołowi, a nie indywidualnym wykonawcom należą się podziękowania. 

 Ktoś jednak bardzo dobrze was wyćwiczył, czuwał, dopilnowywał, dyrygował - to samo z siebie się nie 
wzięło. 

Tak też jest. Mamy taką osobę Marię Szubert, ona niczego nie przepuści, a ma słuch, który wszystkie 
mankamenty wyłapie, wszystko usłyszy - każdy szum, każdy szmer, każdy fałsz, instruuje i poprawia kiedy 
trzeba. Naprawdę to wspaniały INSTRUKTOR!!! 

Powiedział na zakończenie Józef Niesyt. 
                                                                                                           (red.) 

RELACJE  WÓJTA  GMINY  JASIENICA    (cd)

słabym stanie.  
Kolejna droga do Międzyrzecza pozostawia wiele do 

życzenia. Myślę, że coś ruszy na drogach powiatowych, 
za co serdecznie dziękuję.  

*** 
Odbyły się Dni Mazańcowic, serdecznie 

dziękuję organizatorom i współ-organizatorom. Środki 
na wsparcie przeznaczone były również z budżetu gminy. 
Stowarzyszenie z Mazańcowic startowało w konkursie, 
który ogłosiłem. Został on rozstrzygnięty pozytywnie. 

Dofinansowanie było kierowane również z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy. W imprezie uczestniczyło 
stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic, KGW, OSP. 
Cieszy duża ilość uczestników, za co serdecznie dziękuję 
i gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji i sprawnego przeprowadzenia imprezy. 

Dziękuję za relacje 
                                                                                               

R. Bożko 



6   lipiec 2016 
                                                                         



lipiec 2016   7 

… Z   G Ó R K I … 
Wszyscy dla wszystkich? 

 
„Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania, ale 
gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania…”   
 Przypomniał mi się, nie wiedzieć dlaczego, taki 
wierszyk napisany przed wielu laty przez pana Juliana. 
Tuwim był genialnym poetą, ale  prorokiem jednak nie 
był, bo gdyby żył dzisiaj, w życiu by nie napisał tego 
zgrabnego wierszyka noszącego optymistyczny i bu-
dujący tytuł: Wszyscy dla wszystkich.  Bo dzisiaj już 
nie  nie „wszyscy dla wszystkich”, a każdy dla siebie 
robi, co tylko może, chociaż nie powinien. 
 Nie wiem z czego to wynika, że robimy się takimi 
Zosiami-samosiami. Przecież nie tylko z niedostatku 
pieniędzy… Nie będę jednak głębiej w to wnikał, bo 
liczą się bardziej efekty – a właściwie ich brak – owej 
radosnej, ale za to własnoręcznie wykonanej pracy.      
I tak np. żona jest dumna jak paw z tego, że jej małżo-
nek (w jej mniemaniu „złota rączka”) własnoręcznie 
ułożył (i położył!) płytki w łazience. Wygląd tak poło-
żonych kafelek woła o pomstę do wyższej instancji!  
 Mąż jest dumny jak pijany kogut z faktu, iż jego 
żona własnoręcznie pofarbowała sobie włosy. Duma 
samcza tak go zaślepia, że nie jest w stanie ocenić 
obiektywnie owego wielobarwnego kołtuna, który 
straszy na łepetynce jego ślubnej. 
 Ostatnio byłem w Cieszynie, w domu wybitnej in-
telektualistki, która była w siódmym niebie, bo jej mąż 
– mizerny chłopina – własnoręcznie ów dom wymu-
rował, zrobił ciesielkę,  tynki itd.… Z facecika jest już 
wrak ze zdruzgotanym kręgosłupem, za to żona roz-
kwita, gdy mówi o wyczynach (budowlanych) męż-
czyzny swojego życia. Kawę wypiłem szybko, prze-
szła mi ochota na ciastko i uczone dysputy i zwiewa-

łem szybko, bo bałem się, że 
tak wybudowana willa zwali 
mi się na łebek. 
 Oczywiście – przykłady 
mógłbym mnożyć, ale po co? 
Na koniec powiem jeszcze tyl-
ko o rządzących politykach. 
Nie umieją tego absolutnie ro-
bić, ale się pchają na ważne stołki, „jak gorole do bry-
je” (jakby powiedziała moja starka Jadwiszka), byle 
tylko mieć władzę, bo władza jest jak lep na muchy, 
jak magnes na żelazo, jak pies na baby… Ale mnie to 
mało obchodzi, bo świat obserwuję z lotu ptaka, a nie 
z kreciej nory, więc może państwo zapytacie skąd to 
wiem? I tu może Was zaskoczę: wiem to od …samych 
polityków, jak beznadziejnie rządzą i że do rządzenia 
absolutnie się nie nadają! No bo aktualnie rządzący 
mówią o swoich poprzednikach, że byli nieudaczni-
kami i zostawili „kraj w ruinie” że są „gorszego sortu” 
(trudno o bardziej pogardliwe określenie bliźnich!), 
zaś ci, co rządzili wcześniej mówią o tych aktualnie 
rządzących, że rujnują ów „kraj w ruinie” i cokolwiek 
zrobią jest fatalne i zagraża prawu, o sprawiedliwości 
nie wspominając… 
 Trudno się w tym wszystkim połapać, ale biję się 
w piersi, bo też idę za ową modą, czyli jakby się to 
dzisiaj powiedziało „trendem”, i zamiast wyłącznie 
oglądać telewizor (co umiem dobrze robić), wypisuję 
jakieś bzdury, choć przecież pisać nie umiem, tak 
samo jak kłaść płytek, farbować włosów i rządzić… 

Juliusz Wątroba

 

SŁOWACKA WIZYTA W GMINIE JASIENICA  

Karol Granák z Oravskiej Jasienicy odwiedził wójta gminy Jasienica Janusza Pierzynę. Obie gminy zamierzają 
ze sobą współpracować.  
Starosta Karol Granák, czyli odpowiednik polskiego wójta gminy, przyjechał wraz ze Štefanem Balcerčíkiem ze 
straży pożarnej w Oravskiej Jasienicy, w spotkaniu wzięła udział również kierowniczka Referatu Funduszy Ze-
wnętrznych Urzędu Gminy Jasienica Lubomira Zastawny. – Nasze gminy mają podobne nazwy i leżą stosunko-

wo blisko siebie. To dobra okazja, żeby nawiązać 
współpracę, tym bardziej, że liczymy na wykorzysta-
nie funduszy na wspólne przedsięwzięcia z Programu 
Operacyjnego Interreg Va Polska-Słowacja – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna.  
Program przeznaczony jest do realizacji wspólnych 
przedsięwzięć na pograniczu polsko-słowackim. Obie 
gminy rozważają przygotowanie projektów, w tym 
inwestycyjnych, z zakresu turystyki, a także promocji  
i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego na swoim terenie.  

www.jasienica.pl 
 Zdjęcia: Urząd Gminy 
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ŚLÓNSKI ŚPIEWANI 
 

Witóm piyknie! 

Ganc co inszego mi po głowie chodziło, żeby Wóm napisać na 
ty feryje, ale jak to sie prawi, człowiek myśli, Pónbóczek kryśli. 
Tóż napiszmy co inszego, ale też ważnego, ło naszym Zespole 
Regiónalnym „Josiyniczanka”. Znocie tych Śpiywoków, do kie-
rych i jo noleżym. Ludzie już w josiynicy kupe roków tańcujóm   
i śpiywajóm ty piykne cieszyński pieśniczki, kierymi to Zespół 
Pieśni i Tańca Śląsk zadziwioł ludzi nie jyny w Europie, ale na 
całym świycie. Tóż kie my sie dowiedzieli, że mogymy ty nasze 
pieśniczki zaśpiywać na XXIII „Przeglóndzie Pieśni Śląski 
Śpiywani im. prof. Adolfa Dygacza”, wiela my nie rozmyślali, jy-
ny zgłosili sie, coby tam w Koszyncinie, w siedzibie Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk zaśpiewać. Chcieli my pokozać, że prości 
ludzie z małego zespołu z Josiynicy miłujóm te naszóm kulture, 
kieróm zostawili nóm Starzykowie. Pojechali my tam 8 czerw-
ca. Łogrómnie kupe było tam tych śpiewoków i było co posłu-
chać. Po połedniu zostało łogłoszone, kiery jaki miejsce zajył. 
Piyrsze, drugi trzeci i tak dali, ale Josiyniczanki nie wyczytali. 
Tak to już je w naszym życiu, roz sie wygrywo, a roz przegry-
wo. Tak już je, roz radość, roz staroś, łobiecki, a na kóniec 
cztyry deski – jak prawili starka. Z tych cztyrych rzeczy jednak 
nejlepszo je radość, kiero by nas mobilizowała do dalszej robo-
ty. Kie my tak rozwożali, tyn co kludził to całe śpiywani, zaczył 
pomału, ale wyraźnie godać: „Nagrode Grand Prix” i statuetkę 
Szczyglika łotrzymuje Zespół Regiónalny „Josiyniczanka” z Jo-
siynicy. Ni mógli my łuwierzyć, czy to je prowda, czy to sie nóm 
śni, ale była to jednakowóż prowda. Niejednymu zaszkliły sie 
łoczy ze wzruszynio, wyściskali my sie wszyscy do kupy z tej 
wielkij łuciechy, ni mógli my łuwierzyć, że tacy zocni ludzie z tej 
komisji, tak nas docynili. Nóm sie dycki zdało, że nic wielkigo 
nie robiymy, jyny ty pieśniczki, kiere my wziyli łod naszych sta-
rzyków łokropnie radzi mómy i z serca je śpiywómy, coby sie 
nie straciły w tej naszej Josiynicy. Nie było jednak za wiela 
czasu na rozmyślani, bo hneda zaczyli nas fotografować, a do-
pytować sie ło ty pieśniczki, kiere my bezmała tak piyknie wy-
śpiewali. Pytali sie też ło tyn nasz szumny strój, kiery im sie 
spodobał, a błyszczoł w tym koszyńcińskim słońcu. Pytali sie 
też, kie znóndujymy jeszcze w tym zwariowanym świycie czas 
na śpiywani. A my po porzóndku na wszystko łodpowiadali: 
„należymy jeszcze do tego pokolynio, kiere słyszało łod na-
szych starzyków, łojców czy przocieli, ty piykne pieśniczki, łóni 
je śpiywali łod rana do wieczora, w szczyńściu i starości. Łóne 
też pumogały im w życiu jak dochtór, były jak lyk na niejedno 
stropióne serce. Dzisio je kapke inaczy, nie słyszy sie już tego 
śpiywanio, ale my, członkowie zespołu, dali śpiywómy, dyć to 
zostało do nas wszczepióne. Śpiywómy nie jyny na wystym-
pach, próbach, ale tak jak nasi starzykowie przy kożdej robo-
cie, w chapie czy na polu. Mómy ty nasze pieśniczki łogrómnie 
radzi, bo łóne, tak jak naszym starzykóm, pumogajóm w nie-
jednej starości, ale też w dniach radosnych.” 
Muszym też tu wspómnieć, że te wielkóm miłość do śpiywanio 
budzi w nas nasza piykno cieszyńsko przyroda. Jyno trzeja sie 
wsłóchać w tym szum strómów, potoków i tych małych naszych 
kamratów, kiere jo łosobiście profesorami muzyki i śpiywu na-
zywom – sóm to nasze ptoszki. Niech se kto myśli, co chce, ale 
to je prowda i niech mi żodyn nie zaprzeczo. Mómy jednego ta-
kigo śpiywoka, kierego gróno profesorów tej skrzydlatej elity 
łuczyło śpiywać, a było tymu tak: 

Kie jyny łujrzoł światło dziynne, 
zaczył łogrómnie wrzeszczeć, jak 
to ponikierzy prawióm, jak „pod-
ciep w kukurzycy”. Mamulka, jak 
kożdo mamulka, łogrómnie sie 
wylynkała, że z chłapcym cosi nie 
tak i gibko go łochrzcili, bo tyn 
wrzask może sie źle skóńczyć. 
Całóm dróge do koscioła wrzesz-
czał, a i w kościele miejsca świyn-
tego nie łuszanowoł. Farorz go 
gibko łochrzcił, bo sie boł, żeby mu łod tego wrzasku łornamyn-
ty nie popynkały. Jyny łorganista prawił, dyć sie nie starejcie, 
nic mu ni ma, przez tyn wrzask mu płuca rosnóm, bydzie z nie-
go śpiywok i mioł recht. Mamulka, kie jyno przyniósła go z tych 
chrzcin do chałpy, położyła go pod jabłónkóm w zogrodzie, 
niech se tam wrzeszczy. Nie było trzeja dłógo czakać, skónd 
sie weź, to się weź, przyleciały roztomajte ptoszki i zaczyły 
wrzeszczeć razym z nim, jakby go chciały zaguszyć. Nogle 
chłapiec łucich, zaczył łoglóndać sie za tymi ptoszkami i mru-
gać swoimi łoczkami, świtoł nóżkami a rónczkami klaskoł. Zaś 
ptoszki roztomajtych gatunków zaczyły swój wielki koncert. 
Mamulka ni mógła sie nadziwać, że synek łucich. Łod tego 
czasu kożdy dziyń dowała go pod jabłónke ka, jak w szkole 
dziecka, pilnie słóchoł swoich nauczycieli - ptoszków, a wchła-
nioł te nauke jak gómbka wode. Takich Śpiywoków, kierzy łu-
czyli sie śpiywu łod tej naszej cieszyńskij przyrody mómy w ze-
spole kupe, idzie sie nimi pochwolić. Spómnieć też muszym 
naszych poprzedników, kierzy zasioli to ziarnko kultury, kiere 
my łopatrujymy, a łóno sie rozrosto. Dyć dojś je do niego miej-
sca na naszej Josiynickij ziymeczce. W nagrode dostali my też 
miyndzy innymi łod Prezydenta Miasta Chorzowa bilety do te-
atru na sztuke „Skrzypek na dachu”. Łuznali my, że pojadamy 
tam łobleczóni, nie jak to sie robi pod muszkami, w piyknych 
szatach jyny w naszych strojach regiónalnych, coby tam wszy-
scy wiedzieli, że to sóm ci, kierzy wyśpiywali Grand Prix i cyn-
nóm nagrode Szczyglika. Coby wiedzieli, że my mómy swoji 
miejsca na ziymi, kierym je naszo Josiynica. My nie szukomy 
inszego, jak to robi dzisiejszy świat, pozwolym se tu przytoczyć 
słowa naszego poety Juliusza Wątroby: 
 
„Bydym tu na zawsze, 
chociaż wyjyżdżóm 
ci, kierzi przi matce 
strasznie źle sie majóm. 
 
I zapómnóm mowy, 
i zapómnóm gniazda 
- panoczki światowe 
nie zdónżóm sie spozdać, 
 
że stracili wszystko,  
chocioż sie im zdało, 
że sóm nieba blisko, 
a tak majóm mało…” 

J. N. Josiyniczanin 
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 DZIEŃ STRACHA POLNEGO 
Jak co roku ulicami Rudzicy przemaszerowało kilka-
dziesiąt strachów polnych. Na szczęście nie samych, 
nieśli je ich wykonawcy, którzy w barwnym korowo-
dzie rozpoczęli w sobotę 4 czerwca Dzień Stracha Pol-
nego.  
Barwny korowód zatrzymał się przed Galerią Autor-
ską „Pod Strachem Polnym” Floriana Kohuta, artysty 
malarza, pomysłodawcy święta. Strachy były prowa-
dzone przez wóz strażacki, orkiestrę dętą, szczudlarzy 
i drużyny wojów. Następnie korowód ruszył do amfi-
teatru w Rudzicy, gdzie uczestników przywitał wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Wójt przypomniał 
historię święta strachów polnych i podziękował jego 
pomysłodawcy, Florianowi Kohutowi, oraz pozosta-
łym organizatorom imprezy. Następnie wójt razem     
z Florianem Kohutem odpalili replikę historycznej 
armaty na znak rozpoczęcia imprezy. Wśród licznych 
atrakcji można było zobaczyć Floriana Kohuta przy 
sztalugach, malującego obraz stracha polnego w towa-
rzystwie tria „Folk Fiesta”. Jak co roku odbył się też 
finał konkursu „Najciekawsze Strachy Polne”, w któ-
rym uczestnicy demonstrują strachy, własnoręcznie 
wykonane z różnych materiałów, starych ubrań, bute-
lek czy siana.  
Dla uczestników organizatorzy z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy przygotowali występy artystycz-
ne, m.in. grup tanecznych, koncert Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z miasta Tłuszcz, pokaz walk rycerskich 
grupy „Chorągiew Żywiecka”, oraz fireshow w wyko-
naniu grupy „Zapaleńcy”. Święto zakończył koncert 
zespołu „Magda Navarrete & Caravana Banda” oraz 
impreza taneczna z zespołem „Bunga Band”.  

www.jasienica.pl 
 

 
 

PILOCI PRZYZNALI NAGRODY. 
W dniu 23.06.2016r. w Filii Gminnego Ośrodka 

Kultury w Międzyrzeczu Górnym odbyło się otwarcie 
wystawy pokonkursowej „Historia Lotnictwa Polskie-
go” .  Na wernisażu laureatom konkursu wręczono na-
grody, które zostały przyznane przez jurorów repre-
zentujących Bielski Klub Seniorów Lotnictwa w oso-
bach : przewodniczący jury: Jan Olszewski oraz Maria 
Osiecimska i major Tadeusz Ćwik. Celem konkursu 
było szerzenie wiedzy z zakresu historii i osiągnięć 
polskiego lotnictwa, doskonalenie warsztatu pracy, in-
tegracja środowisk twórczych. Jurorzy orzekli, iż po-
ziom prac konkursowych był wysoki, zarówno wiedzy 
jak i symboliki. Zaprezentowano różnorodne techniki, 
a poziom wyrazu artystycznego w zróżnicowanych ka-
tegoriach wiekowych jak stwierdzili jurorzy, również 
był wysoki. W konkursie wzięło udział osiem placó-
wek. Jak informowali instruktorzy tematyka prac była 
dosyć trudna. Nadesłano ponad 70 prac, nie tylko z na-
szego regionu, a także ze Szkoły w Cierlicku w Cze-
chach (z polskim językiem nauczania) i  z okolic War-
szawy. Przyznano dwie nagrody „Grand Prix”. Jedną 
otrzymał Piotr Pochwalski z Gimnazjum w Jasienicy, 
drugą Tobiasz Mrózek  ze szkoły imienia Żwirki i Wi-
gury w Cierlicku. Jedenaście równorzędnych nagród 
przyznano za nadesłane prace następującym uczestni-

kom konkursu: Paulinie Kuś z Gimnazjum w Jasieni-
cy, Mateuszowi Dobija z Filii G O K w Międzyrzeczu 
Górnym, Jakubowi Fenderowi z Filii GOK w Między-
rzeczu Górnym. Wyżej wymieni laureaci to przedsta-
wiciele starszej grupy wiekowej -kategoria Gimna-
zjum. Natomiast w młodszej grupie wiekowej katego-
ria - szkoły podstawowe laureatami zostali: Maciej 
Kuś z ZSP w Mazańcowicach, Sławomir Stirba z Re-
publiki Czeskiej szkoła w Cierlicku, Szymon Fuchs 
ZSP w Jasienicy, Weronika Waleczek ZSP w Jasieni-
cy, Amelka Zawada ZSP w Grodźcu, Joanna Smela 
ZSP w Grodźcu, Jakub Dobija Filia GOK w Między-
rzeczu Górnym. Marysia Dziadek z Filii GOK w Mię-
dzyrzeczu Górnym - najmłodsza uczestniczka konkur-
su, która namalowała największą ilość prac . Ekspozy-
cja w „Chacie Międzyrzecze” będzie trwała do 14 lip-
ca br. Następnie można ją oglądać 15 lipca na Górze 
Chełm w budynku byłej Szkoły Szybowcowej oraz we 
wrześniu br. W Domu Polskim w Cierliku, w Cze-
chach. Nagrody ufundowali: organizator konkursu- 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Międzyrzecza oraz Starostwo Powiatowe  
w Bielsku-Białej. 

Koordynatorka konkursu z ramienia GOK 
Bernadeta Łuszczewska-Gruszka   

Zdjęcia: Urząd Gminy 
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GMINNE ZAWODY POŻARNICZE 
Strażacy z Łazów okazali się bezkonkurencyjni, zwy-
ciężając Gminne Zawody Pożarnicze. Wśród zespo-
łów kobiecych wygrały druhny z Świętoszówki,          
a młodszych druhów – Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza z Roztropic. Zwycięzców uhonorowano pucha-
rami.  
Zawody pożarnicze odbyły się w sobotę 4 czerwca na 
boisku klubu piłkarskiego „Huragan” w Rudzicy. Ob-
serwował je Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica     
a jednocześnie prezes Zarządu Gminnego OSP. Otwie-
rając zawody przypomniał, jak cenna jest każda se-
kunda w chwili zagrożenia. – Od tego, jak sprawnie 
przebiega akcja gaśnicza, może zależeć czyjeś życie. 
Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego 
szkolenia pożarniczego, niezbędnego w przygotowa-
niu do działań ratowniczych – mówił do druhów Ja-
nusz Pierzyna.  
W zawodach wystartowało trzynaście drużyn senio-
rów, po jednej z każdej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w sołectwach gminy Jasienica oraz sąsiedniego Jawo-
rza, także cztery zespoły kobiet, Świętoszówki, Mię-
dzyrzecza Dolnego i Górnego oraz Mazańcowic,         
a także siedem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
reprezentujących Jasienicę, Rudzicę, Międzyrzecze 
Górne, Grodziec, Roztropice, Mazańcowice i Między-
rzecze Dolne.  
Podczas zawodów każda drużyna rywalizowała           
w dwóch kategoriach. Pierwszą był sztafetowy tor 
przeszkód, natomiast drugą bardziej widowiskową –

ćwiczenia bojowe. W tej konkurencji każda drużyna 
musiała uruchomić motopompę i podłączyć ją do 
sztucznego zbiornika wodnego ustawionego na płycie 
boiska, rozwinąć i podłączyć węże pożarnicze oraz 
strumieniami wody strącić dwa pachołki. Druhowie 
zaprezentowali swój wysoki poziom wyszkolenia pre-
zentując się podczas musztry.  
Gośćmi konkursu był wiceminister Stanisław Szwed, 
przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borow-
ski oraz wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.  
Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Jasienicy.  
  Wyniki Zawodów:  
  Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C se-
niorów – Kobiety:  
1 miejsce OSP Świętoszówka  
2 miejsce OSP Międzyrzecze Górne  
3 miejsce OSP Międzyrzecze Dolne  
4 miejsce OSP Mazańcowice  
   

Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A se-
niorów – Mężczyźni:  

1 miejsce OSP Łazy  
2 miejsce OSP Rudzica  
3 miejsce OSP Międzyrzecze Górne  
4 miejsce OSP Świętoszówka  
5 miejsce OSP Landek  
6 miejsce OSP Jasienica  
7 miejsce OSP Iłownica  
8 miejsce OSP Roztropice  
9 miejsce OSP Grodziec  
10 miejsce OSP Mazańcowice  
11 miejsce OSP Wieszczęta  
12 miejsce OSP Międzyrzecze Dolne  
   

 
W grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych:  

1. miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
OSP Roztropice  

2. miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
OSP Jasienica  

3. miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
OSP Międzyrzecze Górne  

4.  miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
OSP Rudzica  

5. miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
OSP Grodziec  

6. miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
OSP Międzyrzecze Dolne  

7. miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
OSP Mazańcowice  

www.jasienica.pl 
 
 Zdjęcia: Urząd Gminy 
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ACH, JAK CUDOWNA JEST PANAMA 
 

Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wie-
szczętach przygotowały przedstawienie „Ach, jak cu-
downa jest Panama”, według bajki Janosza.  
Premiera w sali GOK przy Urzędzie Gminy w Jasieni-
cy zgromadziła w niedzielne popołudnie tłumy wi-
dzów, którzy zresztą również wzięli aktywny udział   
w przedstawieniu. W spektaklu, przygotowanym przez 
Monikę Naturską, wzięli udział uczniowie od przed-
szkolaków po szóstoklasistów. Obok nich także ich 
rodzice, a także sołtysi, radni, dyrektorka ZSP w Wie-
szczętach Ilona Walach, nauczycielka przedszkolaków 
Joanna Kenig, dyrektorka GOK -u Agnieszka Bro-
nowska oraz w roli wrony wójt Janusz Pierzyna. Hi-
storia zaczyna się od tego, że Tygrys z Misiem natra-
fiają na skrzynkę z napisem „Panama”, pięknie pachnącą bananami. Ten wspaniały zapach skłania ich do wyru-
szenia w poszukiwaniu Panamy. Po różnych przygodach, spotykając różne postaci i poznając nowe smaki, wę-
drowcy trafiają w końcu w miejsce, z którego wyruszyli, czyli do własnego domu. Bo wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej. A dzięki nowym doświadczeniem podróż należy uznać za pouczającą. Tak prawdę mówiąc, 
przede wszystkim ze względów kulinarnych. Zaczyna się od zapachu bananów, potem przychodzi czas na miód, 
suflet z grzybami, smażony na gęsim smalcu, grochó-
weczkę ze skwareczkami i fasolową zupę. Miała być 
jeszcze rybka, ale coś nie wyszło. A prawda, jeszcze 
spotkany lisek prezentował Tygrysowi i Misiowi gą-
skę, duszoną na wolnym ogniu. Scenografia została 
wykonana przez p. Dagmarę Skowron, a nad muzyką 
do piosenek czuwała p. Beata Rybarska  
Dziękując za przedstawienie i za to, że mógł w nim 
wziąć udział wójt Janusz Pierzyna wręczył scenarzyst-
ce i reżyserce Monice Naturskiej symboliczne skrzyp-
ce, jako tej, która wszystkim kierowała. Kto przedsta-
wienia nie widział będzie miał jeszcze okazję – zosta-
nie zrealizowany film, a być może nawet w tej samej 
obsadzie sztuka zostanie znowu wystawiona. 

www.jasienica.pl 
 

 

CZERWCOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE 
W dniu 29 maja 2016 roku po raz piętnasty został 

zainaugurowany Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom pod hasłem: „Czytanie uskrzydla”. Organi-
zatorem tej akcji, której celem była promocja czytel-
nictwa, jest fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom. Tradycyjnie Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jasienicy i jej filia włączyły się aktywnie w tę kam-
panię społeczną zapraszając na to doroczne święto, 
czytania wszystkie dzieci.  

W GBP w Jasienicy w dniach od 30 maja do         
3 czerwca, gościliśmy osiemdziesięcioro dzieci, które 
wysłuchały historii, o przygodach rezolutnego Kogut-
ka Ziutka. Jest on głównym bohaterem całej serii wier-
szowanych bajek, które opowiadają o jego niezwy-
kłych i zabawnych perypetiach. Po wysłuchaniu opo-
wiadania, dzieci zostały zaproszone do własnoręczne-
go wykonania, z przygotowanych  materiałów, tytu-
łowego Kogutka Ziutka. Do zajęć plastycznych pode-
szły z pasją i zaangażowaniem, a wykonanego przez 
siebie kogutka zabrały z radością do domu. Zaprasza-

my wszystkich naszych małych czytelników, do zapo-
znawania się z dalszymi przygodami Kogutka Ziutka.  

Natomiast w Filii, w Rudzicy, dzieci wysłuchały 
opowiadania Renaty Piątkowskiej pt.: „Koncert”. Było 
ono wprowadzeniem do drugiej części spotkania,       
w czasie którego zostały zaprezentowane  str. 12 

Zdjęcia: Urząd Gminy 
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CZERWCOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE 
książki opowiadające o życiu wielkich kompozyto-

rów m.in. Chopina, Mozarta i Beethovena. Dzieci miały 
okazję usłyszeć fragmenty najbardziej znanych utwo-
rów tych kompozytorów, określając za pomocą przygo-
towanych „minek”, jakie uczucia wywołuje ten rodzaj 
muzyki. Zwieńczeniem spotkania był minikonkurs, w 
czasie którego dzieci rozpoznawały dźwięki różnych in-
strumentów. W przygotowanych zajęciach wzięło 
udział około 70 dzieci.  

Na inną atrakcyjną imprezę biblioteczną, zaprosiła 
dzieci Filia w Międzyrzeczu. We współpracy z biblio-
teką szkolną, została zorganizowana „Noc z Bajką". 
Odbyła się ona z 10 na 11 czerwca 2016 r. Dzieci bar-
dzo ciekawie spędziły czas nie tylko na czytaniu bajek, 
ale również na wspólnej zabawie. Wzięły one udział          
w podchodach, w czasie których musiały rozwiązać bajkowe zagadki oraz w różnych konkurencjach z podzia-
łem na zespoły. Noc spędzona w bibliotece minęła szybko, ponieważ na uczetników czekały liczne atrakcje 
m.in. układanie bajkowych puzzli, wykonywanie ilustracji do przeczytanej bajki, quiz i odgadywanie zawartości 
tajemniczego kuferka. Największą jednak atrakcją była noc, spędzona wraz z przyjaciółmi poza domem. 

Mieszkańcy naszej gminy 14 czerwca 2016 r. zostali zaproszeni na kolejne spotkanie z cyklu „Świat w Za-
sięgu Ręki”. W GBP w Jasienicy, po raz kolejny gościliśmy Wiolettę Hutnik i Wojciecha Ilkiewicza, którzy          
z wielką pasją opowiedzieli o swoich wrażeniach i zaprezentowali piękne zdjęcia z podroży po Afryce Zachod-
niej. Dzięki temu mogliśmy odbyć „podróż” od Maroka po Kamerun. Jak zwykle, spotkanie o tematyce podróż-
niczej, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy Pani Wiolettcie i Panu Wojciechowi za zabranie nas 
w te egzotyczne rejony świata.  

Magdalena Waliczek  
Dyrektor GBP w Jasienicy 

 

GMINNY PIKNIK RODZINNY„MOJ FEST” 

Pokazy musztry orkiestrowej, a także występy mu-
zyczne i taneczne towarzyszyły dorocznemu Gmin-
nemu Piknikowi Rodzinnemu „Moj Fest”, jaki      
w niedzielę 5 czerwca przyciągnął setki uczestni-
ków.  
Piknik poprzedził Konkurs Musztry Orkiestrowej. 
To konkurencja Festiwalu „Złota Trąbka”, która co 
roku odbywa się w Jasienicy. Uczestników i pu-
bliczność, wypełniającą trybuny Drzewiarza, przy-
witał wójt gminy Jasienica. Przypomniał, że Festi-

wal „Złota Trąbka” odbywa się także w Kozach i Biel-
sku-Białej, a Jasienica, dzięki odpowiednim warunkom 
na boisku Drzewiarza, jest gospodarzem konkursu musz-
try orkiestrowej. Na murawie wystąpiły te orkiestry dęte, 
biorące udział w Festiwalu „Złota Trąbka”, które poza 
graniem na instrumentach prezentują układy marszowe, 
w wielu wypadkach bardzo złożone. Duże wrażenie na 
publiczności zrobiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłu-
szcza, Młodzieżowa Orkiestra „Moderato” z Warki,        
a także orkiestry z okolicy, „Ligota”, działająca przy 
Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, 
a także Wielka Orkiestra Młodego Muzyka z Oświęci-
mia. Przed jasienicką publicznością przemaszerowały 
również orkiestra z Kóz, a także – jedyna zagraniczna w 
tym gronie – Lakitelek Fire Orchestra z Węgier, która po-
tem, podczas festynu dała wspaniały koncert w amfite-
atrze.  
Program muzyczny festynu wypełniły także koncerty Or-
kiestry Dętej „Glorietta” z Jaworza, w której składzie 
występują również muzycy z gminy Jasienica, Zespołu 
Śpiewaczego „Echo Bielowicka” i Zespołu Regionalnego 
„Jasieniczanka”. Wielkim zainteresowaniem publiczności 
cieszyły się występy zespołów tańca nowoczesnego        
z Czechowic-Dziedzic i Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy.  
Prezentacje muzyczne i taneczne podczas festyny stano-
wiły atrakcyjne tło dla zabawy setek mieszkańców gminy 
Jasienica, którzy tego dnia postanowili rodzinnie skorzy-
stać ze słonecznego popołudnia na całym terenie Drze-
wiarza. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, 
m.in. trampoliny, puszczanie wielkich baniek, zjeżdżal-
nię.  

www.jasienica.pl Zdjęcia: Urząd Gminy 
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SŁONECZNA IMPREZA DLA DZIECI W ROZTROPICACH 
W sobotę, 25 czerwca Stowarzyszenie Sympatyków 
Roztropic zorganizowało imprezę plenerową, przede 
wszystkim z myślą o dzieciach. Gośćmi imprezy był 
wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, ks. Piotr 
Janik, proboszcz parafii ewangelickiej w Wieszczę-
tach, a także artysta malarz Florian Kohut z Rudzicy. 
Jak wyjaśnia Andrzej Sowa, przewodniczący Stowa-
rzyszenia, impreza skierowana była przede wszystkim 
do najmłodszych mieszkańców sołectwa. Dlatego też 
organizatorzy, pod kierunkiem Małgorzaty Bratkow-
skiej z zarządu Stowarzyszenia, połączyli Dzień 
Dziecka z zakończeniem roku szkolnego i biesiadą 
śpiewaczą. Dzięki temu dzieciaki otrzymały dużo pre-
zentów, dodatkowo przygotowano dla nich liczne za-
bawy i konkurencje, w których mogły wygrać nagro-
dy. Przyznano również nagrody w rozstrzygniętym 
konkursi plastycznym i fotograficznym „Moje Roztro-
pice”, w którym przewodniczącym jury był Florian 
Kohut. Wyróżniono dwie prace: Aleksandry Górniok  
i Beaty Bratkowskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni.  
Impreza miała mocny akcent muzyczny i rozpoczęła 
się od odśpiewania hymnu Roztropic. Podczas części 
biesiadnej, z udziałem gitar i akordeonów, kółko mu-
zyczne, które powstało w Stowarzyszeniu Sympaty-
ków Roztropic, zapraszało wszystkich gości do śpie-
wania, a do tańca przygrywał prezenter muzyczny 
Krystian Zalewski. Dodatkowymi atrakcjami była jaz-
da konna, przejażdżka Ciuchcią Beskidzką po Roztro-
picach oraz malowanie twarzy i tatuaży.  
Warto dodać, że Stowarzyszenie ogłosiło wcześniej 
charytatywną akcję zbiórki nakrętek dla Judytki, które 

zostały zebrane i przekazane w czasie imprezy. Łącz-
nie zebrano ok. 250 kg nakrętek.  
 

Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic składa serdeczne podziękowania sponsorom oraz przyjaciołom, 
którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy plenerowej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, połączonego      
z zakończeniem roku szkolnego. 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna 
Sołtys Sołectwa Roztropice 
Rada Sołecka Roztropice 
Straż OSP Roztropice 
Anna i Dominik Szczygieł 
Franciszek Haręża 
Jolanta i Witold Kwak 
Firma Coca Cola 
Przedsiębiorstwo Prywatne REX 
Firma IGLOTEX Kraków Filia Bielsko-Biała 
Firma MAKITA 
Firma PAGED 
Firma WKK Papiorek 

Firma  Trumpf-Mauxion Chocolates 
Firma Polszlif Rudzica 
Firma Mc Donald JASIENICA 
Mleczarnia Biel-Ser Roztropice 
Pizzeria Rodeo Rudzica 
Pizzeria F1 Jasienica 
Stacja SHEL Jasienica 
Sklep „U Patusi” Roztropice 
Sklep „WIARUS„ Bielsko-Biała 
Sklep „Od A do Z” Chowaniec Bielsko-Biała 
Sklep „WIARUS – BIS” Mazancowice 
Firma Sanco Desing 
Firma Tuperware

 

KONCERT Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY 
W dniu 25 maja br. w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym, odbył się koncert z okazji 
Dnia Mamy i Taty. Koncert przygotowali studenci Akademii Muzycznej w Katowicach - Patryk Grzesiura          
i Marlena Pryszcz (wywodzi się z Milówki z Fundacji Braci Golców). Młody muzyk koncertuje w "Chacie Mię-
dzyrzecze" po raz drugi, gdzie już jako uczeń średniej szkoły muzycznej koncertował w Ameryce i w Niem-
czech. Patryk grał na fortepianie "przeboje muzyki klasycznej" i akompaniował Marlenie, która śpiewała prze-
pięknie przygotowane na nasze święto arie operowe. Wspaniała para prezentująca profesjonalizm, urodę             
i wdzięk. Będą to dla uczestników koncertu niezapomniane chwile, wspaniałe przeżycie. W drugiej części im-
prezy występowali nasi milusińscy czyli młodsza grupa teatralna działająca w Filii G O K w Międzyrzeczu Gór-
nym pod kierunkiem instruktorki Pani Anety Kuberskiej. Prezentowały spektakl pod tytułem: "Jest taki kwiat" 
Po występach dzieci składały życzenia Rodzicom, a Mamom  wręczały czerwone róże. 

    Bernadeta Łuszczewska Gruszka 
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APEL O WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE KANALIZACJI! 

Szanowni Mieszkańcy, 
Jako Zakład Komunalny kolejny raz zwracamy się do Was z apelem o właściwe użytkowanie kana-

lizacji. 
Niestety, kolejny raz nastąpiła awaria sieci kanalizacyjnej. Jak się okazało, jej przyczyną były 

tłuszcze, odpady kuchenne oraz inne śmieci wlewane i wrzucane do zlewów kuchennych i do toalet.  
Nadchodzące wakacje to czas, kiedy będziemy mieli w naszej kanalizacji mniej ścieków – wyjeż-

dżamy na urlopy, szkoły i przedszkola „odpoczywają”, od długiego czasu nie pada deszcz i jest bardzo 
sucho. W rezultacie mamy mniej ścieków, a one  zagniwają i stoją w rurach kanalizacyjnych bardzo 
wolno płynąc, powodują szybko ogromne zatory, a w konsekwencji awarie sieci i wylewanie się ście-
ków na drogi, chodniki i posesje mieszkańców.  

Tym bardziej musimy zwracać uwagę na to co wrzucamy do toalet i zlewów kuchennych 
Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy, jest takich sytuacji coraz więcej. Pracownicy Zakładu 

Komunalnego codziennie troszczą się o to, aby kanalizacja działała bezproblemowo i bezawaryjnie. 
Jednak bez Państwa współpracy sami nie zaradzimy wszystkim takim sytuacjom. Przede wszystkim ra-
zem starajmy się nie dopuszczać do powstawania takich zagrożeń jak ścieki na drogach, chodnikach, 
posesjach.  

Zwracam się do Państwa z wielką prośbą i apelem – nie wlewajmy do zlewów kuchennych i toalet 
tłuszczów – z gotowania, smażenia, pieczenia - czy innych odpadów kuchennych, nie wrzucajmy do 
kanalizacji rzeczy czy innych przedmiotów higieny osobistej, ani niczego, co nie powinno się tam zna-
leźć. Znajdujemy w zapchanych studzienkach kanalizacyjnych właśnie te tłuszcze połączone z waci-
kami do uszu, pieluchami jednorazowymi, chusteczkami dla niemowląt, przedmiotami higieny osobi-
stej – takie połączenie powoduje zator, a ścieki szukają innej drogi ujścia i wylewają się na drogi i po-
sesje. 

Szanowni Państwo wrzucajmy do kanalizacji tylko to co powinno się tam znaleźć byście Pań-
stwo mogli być spokojni o swój komfort na posesji. 
 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Jasienicy 
 

SUKCES TRAMPKARZY KS RUDZICA 

KS RUDZICA jest młodym klubem zrzeszającym obecnie nie-
co ponad 100 dzieci, dla których organizuje zajęcia sportowe      
w grupach wiekowych żaków, trampkarzy oraz juniorów. 

Klub od początku swojej działalności, skupił się na piłce noż-
nej, pozyskując do współpracy wykwalifikowanych trenerów, 
których sumienna praca z młodzieżą szybko przyniosła efekty. 
Jeszcze zeszłoroczna runda jesienna w rozgrywkach trampkarzy 
nie wskazywała na to, że wiosna będzie dla nich tak łaskawa. 

Ale to dzięki solidnym treningom jesienno-zimowo-wiosennym 
przyszedł czas na sukces. 

Nasi trampkarze grający w VI Lidze Okręgowej C1 Trampka-
rzy wygrali wszystkie mecze, zdobywając komplet punktów. 

Strzelili rywalom 59 bramek, tracąc tylko 
5. 
Zarząd klubu z prezesem Rudolfem Bud-
nym liczy, że puchar, który został im wrę-
czony przez działaczy BOZPN, zmotywuje 
do dalszej pracy, nie tylko naszych zwy-
cięzców, ale także pozostałe nasze forma-
cje, czyli żaków, wśród których widać ta-
lenty oraz juniorów. 
Na zdjęciach, zwycięzcy wraz z członkami 
zarządu oraz prezesem klubu wraz z trene-
rem trampkarzy. 

Czesław Gawlas 
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KONFERENCJA „STOP PRZEMOCY – ZAREAGUJ” 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy 
zorganizował Konferencję „Stop przemocy – zarea-
guj” z udziałem specjalistów, pedagogów, pracowni-
ków społecznych i policji.  

Konferencję w sali GOK przy Urzędzie Gminy    
w środę 22 czerwca otworzyła kierownik GOPS Mał-
gorzata Klajmon wraz z wójtem gminy Jasienica Janu-
szem Pierzyną. Wójt zwrócił uwagę, że przemoc, ob-
jawiająca się nie tylko w postaci fizycznej, jest praw-
dziwą bolączką naszych czasów i życia społecznego. 
Nie tylko więc należy na bieżąco obserwować, czy 
dochodzi do takich aktów, ale również poznawać ich 
genezę, działając w kierunku wyeliminowania przy-
czyn. Wprowadzając do tematyki konferencji ucznio-
wie z Grupy Teatralnej „Kurtyna” z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wieszczętach zaprezentowali spek-
takl „Tajemnica”, który wygrał tegoroczny Przegląd 
Teatrzyków Profilaktycznych gminy Jasienica.  

W trakcie konferencji poruszano zagadnienia 
związane m.in. z przemocą w związkach partnerskich, 
handlem ludźmi, współczesnymi formami niewolnic-
twa, czy systemem przeciwdziałania przemocy. Wśród 
prelegentów była Liliana Krzywicka, kierownik 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowi-
cach, s. Anna Bałchan ze Stowarzyszenia „Po – Moc” 
im. Marii Niepokalanej, która mówiła o handlu ludźmi 

i innych formach współczesnego niewolnictwa, Anna 
Markiewicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Katowicach. Jednymi z prelegentów byli 
również podinspektor Mariusz Kuliński, naczelnik 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w 
Bielsku-Białej, a także Agata Mintus z Gminnej Ko-
misji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jasienicy.  

Jak podkreśla kierownik Małgorzata Klajmon, 
konferencja z udziałem tak licznych specjalistów, była 
skierowana do praktyków, którzy na co dzień stykają 
się problemami rodzinnymi, m.in. nauczycieli, szkol-
nych pedagogów, dyrektorów szkół i ośrodków zdro-
wia, pielęgniarek środowiskowych, pracowników 
służb społecznych, asystentów rodzinnych, także 
dzielnicowych. W gronie przybyłych gości był m.in. 
podinspektor Wojciech Kozłowski, komendant Komi-
sariatu Policji w Jasienicy, a także pracownicy ośrod-
ków pomocy społecznej z sąsiednich gmin, Jaworza, 
Chybia, Szczyrku, Wilkowic, Bestwiny.  
Konferencję zamknęło rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego dla dzieci, przeprowadzonego w szkołach 
gminy Jasienica, pod taką samą nazwą, jak tytuł kon-
ferencji. 

www.jasienica.pl 

.  

CHARYTATYWNY PIKNIK DLA ANI 
 

W sobotę 18 czerwca na terenie przy filii GOK w Rudzicy odbył się charytatywny piknik dla Ani, którego 
celem było zebranie pieniędzy na terapię przedłużającą życie dziewczynki, cierpiącej na zespół Cockayne’a.  

Podczas pikniku wystąpiło wielu artystów, m.in. Juliusz Wątroba, Teatr bez granic, Bombonierki, Blach Ka-
pela, Django’s Trip, zespół Lemon oraz Zumba Kids z GOK filia Rudzica. Można było oglądać pokazy straża-
ków z OSP Rudzica, karate członków klubu Shotokan Bielsko, a także udzielania pierwszej pomocy. Dzieci 
miały okazję przejechać się Ciuchcią Beskidzką, a o ich dobrą zabawę zadbała grupa Zapaleńcy. Uczestnicy 
pikniku mogli zjeść przepyszne gofry, robione przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Landeku, oraz ciasta, 
które z kolei dostarczyły panie z KGW Rudzica.  

Na leczenie małej Ani strażacy OSP Rudzica przekazali nagrodę, którą zdobyli podczas Gminnych Zawo-
dów Strażackich, zaś wójt Janusz Pierzyna – pióro. Każdy z uczestników mógł poznać także bohaterkę całego 
wydarzenia, małą Anię, która wraz z rodzicami, korzystała ze wszystkich dostępnych atrakcji. Imprezę popro-
wadził Marek Kamiński. Choroba Ani powoduje przedwczesne starzenie się i opóźnienie rozwojowe. Sześcio-
letnia Ania ma wzrost dwuletniego dziecka, a wagę dziesięciomiesięcznego niemowlaka. Nie może samodzielnie 
chodzić, mówi pojedyncze słowa.  
Piknik odbywał się pod patronatem wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

www.jasienica.pl 
 

„UPCYKLING HANKA-DZIAŁA” 

W Fili Gminnego Ośrodka Kultury w Między-
rzeczu Górnym w dniu 01.06.2016 r. odbył się fi-
nisaż wystawy "Upcykling Hanka-Działa".  

W imprezie, w większości uczestniczyły dzie-
ci. Brały udział w happeningu. Wcześniej w tym 
dniu, podczas karaoke zorganizowanego z okazji 
Dnia Dziecka, dzieci przygotowywały piosenki na 

występ, który odbył się podczas finisażu. Wszy-
scy bawili się doskonale, a wystawa przetworzo-
nych rzeczy dobiegła końca. Cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Z autorką prac Hanną Kuchar-
ską z Wapiennicy spotkamy się w sierpniu na 
warsztatach podczas akcji "Wakacje w GOK-u". 

Bernadeta Łuszczewska Gruszka                  



16   lipiec 2016 

MIĘDZYRZECKA RECEPTA NA SUKCESY 

WSZYSCY MIĘDZYRZECZANIE…W JEDNEJ DRUŻYNIE 
Kiedy w ubiegłym roku, zespół seniorów KS 

Mi ędzyrzecze, został zdegradowany do bielskiej B 
klasy, społeczność lokalna zastanawiała się, czy to 
nie koniec działalności klubu? Czy jeszcze kiedy-
kolwiek uda się wyjść z tego marazmu? Rzeczywi-
stość okazała się jednak bardziej kolorowa niż ją 
wtedy malowano. Drużyna zdobyła niekwestiono-
wany awans do wyższej klasy rozgrywkowej (klasa 
A, Okręg Bielsko-Biała), wygrywając wszystkie 
mecze w rundzie rewanżowej, ale co ważniejsze 
scaliła się społeczność Mi ędzyrzecza, która chętnie 
brała udział w różnych inicjatywach, których ini-
cjatorem był Klub.  

Po ubiegłorocznym spadku drużyny do klasy B,  
do dymisji podał się poprzedni zarząd, sfrustrowany 
sytuacją w klubie i wokół niego. Długo nie można by-
ło wyznaczyć terminu zebrania wyborczego, aż wresz-
cie w grudniu ubiegłego roku na prezesa wybrano 
Zdzisława Szczyrbowskiego, który przy pomocy kil-
ku zapaleńców postanowił stworzyć coś dla Między-
rzecza. To, że idzie nowa jakość, zauważyć było moż-
na już w kilka tygodni po wyborach, kiedy na budyn-
ku klubowym zawisło wielkie logo klubu sportowego. 

To było tylko preludium do tego, co miało nastą-
pić. W kwietniu bieżącego roku, prezesowi udało się 
pozyskać krzesełka z likwidowanej trybuny stadionu 
Górnika Zabrze. Zanim zamontowano je na boisku w 
Międzyrzeczu, należało je odpowiednio przygotować 
– spawając odpowiednie konstrukcje stalowe. W to 
działanie zaangażował się sołtys – Marian Szczyr-
bowski, uruchamiając męską część społeczności Mię-
dzyrzecza. Już w maju mecze zespołu można było po-
dziwiać z nowej trybuny. Kibiców pozytywnie zasko-
czyła również ciekawa oprawa meczów piłkarskich.   
Z zadowoleniem przyjęli fakt, że o terminach meczy 
znów mogą dowiedzieć się z plakatów wywieszanych 
w różnych punktach miejscowości. 

Kolejnym etapem działalności było wykonanie 
prawie 500 metrowego ogrodzenia kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego. Płot wokół boiska powstał w czer-
wcu, kiedy już wiadome było, że zespół seniorów od-
niósł sukces sportowy. 

Żeby pójść za ciosem, rada sołecka wspólnie z za-
rządem klubu postanowiła zbudować, we własnym za-
kresie, ogromnego, krytego grilla z wędzarnią przed 
budynkiem klubu sportowego. Będzie on wykorzy-
stywany podczas meczów piłkarskich oraz imprez 
okolicznościowych organizowanych przez społecz-

ność lokalną. Wszystkie te działania zostały dostrze-
żone w Urzędzie Gminy, który wsparł dalsze inicjaty-
wy. Już końcem czerwca wyremontowano budynek 
starej przepompowni – pełniący funkcję magazynu 
klubowego oraz wybudowano boisko do siatkówki. 

Całe otoczenie boiska wypiękniało, co oczywiście 
zauważyli Mi ędzyrzeczanie. 18 czerwca zorganizowa-
no w kompleksie Festyn Rodzinny, zakończony zaba-
wą taneczną. Głównym jego punktem był mecz piłkar-
ski pomiędzy drużynami KS Międzyrzecze, a 4-
ligowym „Drzewiarzem” Jasienica. W przygotowanie 

imprezy zaangażowali się przedstawiciele wielu orga-
nizacji działających na terenie sołectw. Zyski z festy-
nu przekazane zostaną na działalność sportową.  

W przyszłości planuje się również budowę placu 
zabaw dla dzieci oraz organizację nowych ciekawych 
imprez okolicznościowych. 

A zatem, można  powiedzieć, że w Międzyrze-
czu znów wszyscy grają w jednej drużynie. Tak 
trzymać ! 

 
Zarząd KS Międzyrzecze serdecznie dziękuje za pracę, pomoc i zaangażowanie 

na rzecz Klubu sportowego: 
- Wójtowi Gminy Jasienica – Januszowi Pierzynie, 
- Dyrektor GOK w Jasienicy – Agnieszce Bronowskiej, 
- KGW w Międzyrzeczu Dolnym z przewodniczącą Genowefą 
Kopeć, 
- Druhom strażakom OSP w Międzyrzeczu Dolnym z prezesem 
Stanisławem Cypcerem, 
- Sołtysowi Międzyrzecza Dolnego – Marianowi Szczyrbow-
skiemu z radą sołecką, 
- Państwu Barbarze i Benedyktowi Danel z cukierni „Jagódka”, 

- Pani Barbarze Binda-Bazyl i jej ekipie, 
- Sponsorom: Mirosławowi Jasiewiczowi, Robertowi Lis, Małgo-
rzacie Lenert, 
- Rodzicom, 
- Uczestnikom turnieju, zabaw i meczy, 
- Mieszkańcom naszych sołectw, 
- Sympatykom piłki nożnej. 

Zarząd KS Międzyrzecze 
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH 
Kilkadziesiąt nagród Wójta Gminy Jasienica Janusza 
Pierzyny trafiło w poniedziałek, 20 czerwca, do mło-
dych mieszkańców Jasienicy, najlepszych w nauce, 
sporcie, ale i działalności społecznej oraz artystycznej.  
Nagrody wręczał uczniom wójt wraz z wiceprzewod-
niczącym Rady Gminy Czesławem Machalicą. Gratu-
lując uczniom ich wyników, wójt Janusz Pierzyna 
mówił, że w dzisiejszych czasach nie można być mą-
drym bez wykształcenia. Ale, żeby też pamiętali, że 
można być wykształconym, a nie mieć mądrości. – 
Życzę wam, abyście zdobywali potrzebną mądrość, bo 
już wkrótce nas zastąpicie. Jesteśmy z was dumni – 
mówił wójt Janusz Pierzyna. Podziękował też nauczy-
cielom, za ich pracę i wkład, jaki włożyli w osiągnię-
cia tych najlepszych uczniów. Dziękował również ro-
dzicom. – Wiem, że to nieraz spory wysiłek, aby prze-
konać do pracy młodego człowieka i chwała wam za 
to, że potraficie to robić – mówił wójt.  
Jak wyjaśnia Urszula Bujok, dyrektor Gminnego Ze-
społu Obsługi Szkół i Przedszkoli, nagrody za wyniki 
w nauce otrzymali tylko uczniowie, którzy kończąc 
szkołę podstawową lub gimnazjum, mieli średnią co 
najmniej 5,0 i 85 proc. wyników z końcowych egza-
minów. Wójtowe nagrody trafiły także do tych 
uczniów, którzy osiągnęli wysokie miejsca w olimpia-
dach przedmiotowych, konkursach i w rozgrywkach 
sportowych, m.in. trzech sportowych drużyn i dwóch 
zespołów teatralnych. Tradycyjnie uroczystość wrę-
czania nagród wójta w sali Drzewiarza miała charakter 

gminnego podsumowania roku szkolnego. Oprócz 
wręczenia nagród na scenie zaprezentowali się młodzi 
artyści, a więc tancerki z zaprzyjaźnionego z gminą 
Jasienica Petrvaldu w Republice Czeskiej, przedszko-
laki ze Świętoszówki, które wygrały tegoroczny Prze-
gląd Twórczości Przedszkolnej, uczniowie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach, mówiące 
gwarą dzieci z Grodźca oraz chór ze szkół w Rudzicy.  
Nagrody otrzymaly również przedszkola i przedszkolacy, 
którzy w XII Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej, 
organizowanym przez GOK, zajęli czołowe miejsca: 
I miejsce dla Przedszkola Publicznego w Świętoszów-
ce 
II miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 55 w Biel-
sku - Białej 
III miejsce dla Przedszkola z Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Jasienicy 
Wyróżnienia otrzymały: 

• Przedszkole z Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego w Rudzicy 

• Grupa Artystyczna "Supełek i Skrzaty" z 
Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku - Białej 

Wręczono również nagrody za wyróżnienia w konkur-
sie plastycznym.  
Jak co roku, najlepszy uczeń otrzymał dyplom i nagrodę 
pieniężną ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły  i Promocji Gminy Jasienica.  W  tym roku była 
to: Julia BOROWSKA z ZSP w Rudzicy 

 

IV RODZINNY RAJD ROWEROWY OSP W IŁOWNICY 
W sobotę 11 czerwca 2016 r. przy sprzyjającej po-

godzie i w świetnych humorach, mieszkańcy naszej 
gminy  i miejscowości sąsiadujących, mieli okazję 
wziąć udział w IV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
zorganizowanym przez  Zarząd OSP w Iłownicy.  

W rajdzie uczestniczyły dzieci, młodzież oraz do-
rośli. Trasa rajdu przebiegała przez malownicze te-
reny: Iłownicy, Pierśćca, Chybia i Zaborza. Strat       
i meta rajdu miała miejsce przy obiekcie OSP          
w Iłownicy, gdzie organizatorzy przygotowali pysz-
ny poczęstunek i możliwość biesiadowania przy mu-
zyce. 

Polecamy wszystkim, małym i dużym taką formę 
spędzania wolnego czasu. Wspólna wyprawa wspa-

niale integruje rodziny, daje wiele radości dzieciom, dorosłym, a przede wszystkim promuje zdrowy styl życia, 
bliski naturze i zdrowiu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie i zapraszamy za rok. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim którzy przyczynili się do organizacji rajdu, 
a w szczególności: Wójtowi Gminy Jasienica, Komendantowi Komisariatu Policji w Jasienicy, Sekcji medycznej 
OSP Rudzica, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy, SPONSOROM: Smakosz Chybie, 
Firma ZICO, U Krzyśka" Sklep Mięsno-Wędliniarski, „Fish Max – Pod Borem”,   „Willa Radosna” w Rudzicy, 
Firma „PolSzlif” Rudzica, F.H.U GILUŚ z Roztropic, Sklep Rolniczo Przemysłowy w Rudzicy Firmie Auto – Im-
porter z Jasienicy, Auto – Części Konior z Rudzicy, WIK-MART Szczypka Janusz, Firmie Kompostownik.eu, 
Firma NOW-TERM, Firma Starling, Kwiaciarnia Storczyk z Jaworza. 
Dziękujemy również KGW Iłownica: Jadwidze Marekwica, Marii Jurak i Krystynie Kieczka, pilotowi rajdu Sta-
nisławowi Żyła, didżejowi Michałowi Król oraz wszystkim, którzy pomagali nam przy rajdzie  

Organizatorzy 

str.18 

Zdjęcia: Urząd Gminy 
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH  
Uczniowie Gimnazjum   Uczniowie szkół podstawowych: 

  

  

Za bardzo dobre wyniki w nauce  
oraz w zachowaniu  

Łukasz ĆMOK  – Gimnazjum  
w Rudzicy 
Weronika GÓRNIAK  - Gimna-
zjum w Rudzicy 
Wojciech JANOTA - Gimnazjum 
w Rudzicy 
Izabela GLOS – Gimnazjum    
w Jasienicy 

***  
Za osiągnięcia artystyczne  i wo-
lontariat na rzecz potrzebującym 
Małgorzata GAIK – Gimnazjum 
w Jasienicy 

***  
Za wysokie osiągnięcia sportowe  
w piłce nożnej 
Dru żyna piłki nożnej chłopców  
– Gimnazjum w Jasienicy 

***  
Za wysokie osiągnięcia w konkur-

sie z wiedzy biblijnej „Jonasz” 
 i  bardzo dobre wyniki w nauce 
Karolina MO Ś – Gimnazjum  
w Mazańcowicach 

***  
Za wysokie osiągnięcia sportowe  
w skoku  o tyczce 
Jakub GAWŁOWSKI  - Gimna-
zjum w Mazańcowicach 
Marta SZKUCIK  - Gimnazjum 
w Mazańcowicach 

***  
Za wysokie osiągnięcia w zawo-
dach z Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego  
Krzysztof KAMI ŃSKI - Gimna-
zjum w Mazańcowicach 
Kamil ŁUKOWICZ - Gimna-

zjum w Mazańcowicach 
***  

Za wysokie osiągnięcia plastyczne 
Sylwia SZENDZIELARZ  
– Gimnazjum w Rudzicy 

***  
Za udział w finale w ogólnopol-
skiej olimpiadzie Zdrowego Stylu 
Życia 
Jagoda BOCIAN – Gimnazjum  
w Jasienicy 

 

Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
w zachowaniu  

Małgorzata KOSIEC – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Między-
rzeczu 
Justyna KRUTNIK - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Między-
rzeczu 
Piotr FENDER - Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Międzyrzeczu 
Julita STOKŁOSA - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Wieszczętach 
Justyna BIERNOT - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Mazańcowicach 
Kinga KRUCZEK - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Mazańcowicach 
Barbara WODNIAK - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mazańco-
wicach 
Roksana GĘSICKA - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mazańco-
wicach 
Wiktoria KIECZKA - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy 
Natalia ŁASZCZAK - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy 
Łukasz GAWLIK - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Jasienicy 
Maja KASZA - Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jasienicy 
Miłosz KOMINIAK - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy 
Julia BOROWSKA - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy 
Zuzanna GAWLAS - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy 
Kornelia KOHUT - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Rudzicy 
Jakub MENDREK - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Rudzicy 
Marcel NAWIE ŚNIAK - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy 
Julia SOJKA - Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rudzicy 
Wiktoria STASZKO - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy 
Justyna GLOS – Szkoła Podsta-
wowa w Świętoszówce 

 

Za  wysokie osiągnięcia 
 w konkursach z języka an-
gielskiego ZSP w Między-
rzeczu 
Karolina STRZAŁKOW-
SKA 
Julia KRZEMPEK 

***  
Za wysokie osiągnięcia w 
zawodach z Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego  
ZSP w Mazańcowicach 
Maciej ŻUREK 
Szymon KOPEĆ 
Justyna GRZEGORZEK  
Zuzanna ORSZULIK  

***  
Za wysokie osiągnięcia arty-
styczne  
Kinga KUBACZKA-      
ZSP w Grodźcu 

***  
Za wysokie osiągnięcia arty-
styczne i plastyczne 
Nikola NOWOTARSKA - 
ZSP w Wieszczętach 

***  
Za wysokie osiągnięcia 
sportowe w minipiłce siat-
kowej 
ZSP w Wieszczętach Dru-
żyna dziewcząt  

***  
Za wysokie osiągnięcia 
sportowe w minipiłce nożnej 
ZSP w Rudzicy 
Dru żyna chłopców  

***  
Za wysokie osiągnięcia te-
atralne ZSP w Wieszczętach 
Zespół Teatralny  
„KURTYNA” 

***  
      Za wysokie osiągnięcia 
teatralne ZSP w Jasienicy 
Koło Teatralne  

 ***  
Za działalność społeczną   
 i samorządową  
Klaudia GRULICH Szkoła 
Podstawowa w Świętoszów-
ce 
 

  
Uroczystość  odbyła się w związku z utrzymaniem trwałości projektu: Kulturalne pogranicze – stworzenie nowo-

czesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petřvaldzie współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Repu-
blika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinskė Szelsko   
i budżetu państwa.  

Opracowanie red. 
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WIELKIE ŚWIĘTOWANIE W MIĘDZYRZECZU DOLNYM 

W sobotę 11 czerwca br. świętowaliśmy 30-lecie 
Zespołu Regionalnego Międzyrzeczanie z Między-
rzecza Dolnego. Uroczystość rozpoczęła się w koście-
le parafialnym, a kontynuowana była w strażnicy OSP 
Międzyrzecze Dolne. Było bardzo uroczyście i pięknie 
co zawdzięczmy staraniom członków zespołu, ale 
również naszym sympatykom K. Bilor, A. Madejczyk 
oraz K. Czadrowi. Wciąż nowe i piękne teksty pisze 
dla nas pani Elżbieta Szczyrbowska, dzięki Niej nasze 
występy skłaniają do refleksji, zadumy, a także uśmie-
chu. Gdy zabrzmiało gromkie sto lat, a p. Genia 
zdmuchnęła świeczkę na torcie zabawa zaczęła się na 
całego. Były występy Międzyrzeczan, zaprezentowali 
się także Mali Międzyrzeczanie - nasza chluba. Nie 
zabrakło życzeń gratulacji i dyplomów, a my mogli-
śmy przedstawić nasz dorobek w pięknym albumie 
„Mi ędzyrzeczanie tradycja i obrzędowość” wydanym 
przez Stowarzyszenie przyjaciół Zespołu Regionalne-
go Międzyrzeczanie. w ramach zadania publicznego 
„Mi ędzyrzeczanie – spotkania z tradycją i obrzędowo-
ścią”, dofinansowany ze środków gminy Jasienica. 
To niebywałe, że w ciągu tylu lat zespół wciąż tętni 
życiem prezentując dawne obrzędy i tradycje, a rów-
nocześnie podąża za tym co nowe. Niezmiennie od 
początku istnienia naszym kierownikiem i dobrym 
„duchem” jest pani Genowefa Kopeć. To Jej zaanga-
żowanie jest dla nas wszystkich przykładem, że nie ma 
rzeczy niemożliwych - serdecznie Jej za to dziękuje-
my. Wiadomo, że bez instruktorów też nic by się nie 

działo, a Międzyrzeczan prowadzili przez lata: p. E. 
Szczyrbowska, p. R. Mrzyk, ś.p. J. Szyndzielorz, p. 
R.Lis, A. Janik, p. M. Muzyka, p. J Kobza, p. M Pła-
ska. Oglądając kroniki, rozmawiając wspominaliśmy 
dawne czasy, każdy z członków zespołu  i sympaty-
ków zapamiętał inne obrazy. Wzbudzały one śmiech, 
radość, ale i wspomnienia o tych, którzy odeszli, 
uczciliśmy Ich pamięć minutą ciszy. Ogromną radość 
sprawiły nam ciepłe słowa przesłane przez posła S. 
Szweda, oraz posłanki do Parlamentu Europejskiego 
p. J Wiśniewskiej. 

Zaprosiliśmy wielu Gości. Serdecznie dziękujemy za 
przybycie obecnym i byłym członkom Międzyrzeczan, 
księżom parafii katolickiej ks. proboszczowi J. Walu-
siowi, ks. A. Zubrowi, byłemu proboszczowi ks. W. 
Grzombie i parafii ewangelickiej ks. A. Dyczkowi      
z małżonką, p. dyrektor Z.S.P w Międzyrzeczu p. E. 
Gucwa. Cieszymy się ogromnie, że zechcieli bawić się 
z nami Wójt Gminy Jasienica p. J. Pierzyna, Jego za-
stępca p. K. Wieczerzak oraz Przewodniczący Rady p. 
J. Batelt, starosta powiatowy p. A. Płonka, a także dy-
rektorka GOK p. A. Bronowska i D. Kożusznik-prezes 
RZRKiOR. Swoją obecnością zaszczycili nas Radni, 
Sołtysi, oraz przedstawicielki KGW sołectwa Między-
rzecze Górne i Dolne, delegacja OSP Międzyrzecze 
Dolne z prezesem p. S.Cypcerem i honorowym preze-
sem p. H. Francuzem, przewodniczący K.R.iE. p.H. 
Kozik. Oczywiście świętowanie bez ludzi, którzy po-
dzielają naszą pasję byłoby niepełne dlatego dzięku-
jemy za przybycie, wspólną zabawę i życzenia Blach 
Kapeli, Orkiestrze Dętej, zespołom regionalnym dzia-
łającym na terenie gminy Jasienica, chórowi ewange-
lickiemu, p. Z. Polok- redaktor gazety Jasienica. Do 
tańca przygrywał zespół Andromeda p. Jęczków, a 
dzięki naszym sponsorom Państwu Danel z cukierni 
Jagódka częstowaliśmy się pysznym cieszyńskim ko-
łaczem. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszyst-
kie miłe chwile, życzenia, za wspólną zabawę, już te-
raz zapraszamy na kolejne jubileusze. Zachęcamy 
również do zapisywania się do Międzyrzeczan, bo z 
nami jest zawsze wesoło, radośnie i tradycyjnie. 

Maria Urbaniec
Zdjęcia: Urząd Gminy 
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LANDECKI „DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO” 
Rada Sołecka Landek, KGW Landek, OSP Lan-

dek zorganizowały 5 czerwca 2016 r.  Dzień Dziecka 
na wesoło. Do imprezy włączył się również nasz 
szkolny zespół regionalny „Szwarne Dziecka” wraz z 
opiekunką p. Marią Szubert, który zaprezentował 
krótki program artystyczny. Była to wiązanka tańców 
Śląska Cieszyńskiego, urokliwych pieśniczek, recyta-
cji gwarowych tekstów.  

Całość rozpoczęła się o godzinie 14. 00. Z powo-
du deszczu występ naszych artystów przeniósł się do 
sali KGW, gdzie zabrał głos sołtys Landeka - Kazi-
mierz Majcher, rozpoczynając całą imprezę. Prezenta-
cja bardzo się spodobała zebranym, którzy przychyl-
nym okiem zerkali na swoje pociechy. Prócz pokazu 
zespołu regionalnego, można było obejrzeć  spektakl 
pt.” Cyrk bez zwierząt” przygotowany przez dziecia-
ki      i instruktora sekcji teatralnej GOK w Rudzicy 
Agnieszkę Bronowską. Oglądaliśmy też samochody 
rajdowe i strażackie. Skorzystaliśmy również z jazdy 
konnej. Uczestnicy imprezy pałaszowali gofry serwo-
wane przez członkinie koła gospodyń, konsumowali 
frytki, popijali napoje gorące i zimne. Niebywałą 
atrakcją stały się dmuchańce. Wszyscy doskonale się 
bawili, świętując dzień naszych najmłodszych aż do 
wieczora. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku or-
ganizatorzy nie zapomną o naszych milusińskich. 

Obserwator M. Krehut-Skoczylas 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: 
• Antoniemu  i Franciszkowi  Mencnarowski, 
• Piotrowi Filapek, 
• Anecie Budny, 
• Anecie Brzuska, 
• Jolancie Mencnarowska-Szkorupa,  
• Agnieszce Bronowskiej  
• Marii Szubert i Małgorzacie Krehut-Skoczylas  

Organizatorzy 

 

TRADYCYJNE SMAŻENIE WAJECZNICY
W sobotę 14 maja 2016 r. w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Światek, Koło 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zorganizowało tradycyjne smażenie wajecznicy.  
Smażenie wajecznicy, smażylnice - jak mówią w Istebnej, lub też jajeczniki - jak mówią w Goleszowie, 
to stary cieszyński zwyczaj. Jajecznica gęsta, mocno smażona, czyli nie lejąca się, z kawałkami słoniny 

i pokrojonym szczypiorkiem była podawana w Zielone Świątki, na niedzielne śniadanie. 
Do dziś gospodynie w okolicach Wisły, Ustronia, Skoczowa, smażą wajecznicę na wolnym powietrzu dla rodziny i zapraszanych 
gości. Warto wspomnieć, że jajecznica po cieszyńsku 1 lutego 2008 r. została wpisana na listę produktów tradycyjnych. 
Członkowie Koła MZC w Grodźcu oraz sympatycy Koła spotkali się w sobotnie popołudnie w Barze pod lasem w Grodźcu Zagórze. 
Pogoda sprzyjała. Wprawdzie trzeba było się ciepło ubrać, jednak po kilku deszczowych dniach wyszło słońce. Siedzieliśmy pod 
wiatą. Pan Zbigniew Płoszczak zajął się smażeniem. Na patelniach skwierczał boczek i słoninka. Po chwili na stołach pojawiły się 
pierwsze dymiące porcje smakowitej jajecznicy. Raczyliśmy się też pysznym, świeżym chlebem z domowym smalcem. Obok w ba-
rze można było kupić gorącą herbatę, piwo i inne napoje. 
Po posiłku, w pięknej scenerii rozświetlonej słońcem, budzącej się do życia przyrody, nastąpił kolejny miły moment biesiady - 
wspólne śpiewy, którym przygrywał na akordeonie pan Ludwik Kubera. 
Korzystaliśmy ze śpiewników wydanych przez nasze Koło.  
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Wielu pieszych turystów i rowerzystów zatrzymywało się i z zaciekawieniem 
przysłuchiwało wyśpiewywanym przez nas cieszyńskim pieśniczkom.  
Tradycyjnie, na smażeniu wajecznicy spotkamy się znów za rok. 
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KONCERT EKUMENICZNY DLA UCZCZENIA  
1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

 
Koło Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej 
w Grodźcu, zor-

ganizowało 15 maja br. o godz. 16:00 w tam-
tejszym kościele pw. św. Bartłomieja kolejny 
koncert. Okazją dla jego zorganizowania była 
1050 rocznica chrztu Polski. Nieczęsto zdarza 
się taka okazja, aby słuchać i przeżywać mu-
zykę i śpiew na poziomie, jaki zaprezentowali 
wykonawcy koncertu. Świadomość wagi 
chrztu w życiu każdego chrześcijanina, od 
wieków inspirowała wielu kompozytorów      
i poetów, do chwalenia Boga za dar jaki 
otrzymujemy w tym sakramencie. Najlepiej 
swoje uczucia przekazywali w muzyce i na-
bożnej pieśni. Koncert zorganizowany przez 
Koło Macierzy był takim maleńkim wkładem 
zarówno wykonawców jak i wszystkich 
uczestników - słuchaczy - w dziękowaniu 
Bogu za ten dar, który przed 1050 laty rozpo-
częto udzielać pokoleniom, po dzień dzisiej-
szy. W koncercie, który miał wymiar ekume-
niczny usłyszeć mogliśmy oprócz muzyki or-
ganowej, w wykonaniu wybitnego wirtuoza 
tego instrumentu Pawła Seligmana oraz znany 
nie tylko w regionie Chór Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej z Jaworza. 

Paweł Seligmann, to organista, pianista     
i aranżer, absolwent  Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II Stopnia im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Cieszynie oraz Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach. Jest nauczycielem w swej Macie-
rzystej Szkole, gdzie prowadzi klasę organów 
oraz wicedyrektorem Diecezjalnego Studium 
Muzyki Kościelnej w Bielsku – Białej, pomy-
słodawcą i kierownikiem artystycznym festi-
walu „Wieczory Muzyczne w Leśnicy”. Ma 
na swoim koncie już siedem wydanych płyt, 
w tym pięć z solową muzyką organową. Kon-
certuje jako solista i kameralista w kraju i za-
granicą m. in. w Austrii, Francji, Niemczech, 
Słowacji i Republice Czeskiej. 
Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 
Jaworzu powstał przed ponad stu laty w 1912 
r., chociaż ślady jego działalności znajdujemy 
także w ostatnich dwóch dekadach XIX w. 
Chór na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat występował nie tylko w macierzystej para-
fii, ale regularnie uczestniczy w Diecezjal-
nych Przeglądach Twórczości Chóralnej. Jest 
również głównym organizatorem i uczestni-
kiem Międzynarodowych Festiwali  Ewange-
lickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej, które 
rokrocznie od 12 lat odbywają się w amfite-
atrze w Jaworzu. Wielokrotnie koncertował 
za granicą: w Czechach, Słowacji, Litwie, 
Niemczech, Holandii i Francji. Chórem od 3-
ch lat dyryguje Krystyna Gibiec. 
Organizator koncertu mógł sprostać zadaniu 
dzięki udostępnieniu przez proboszcza miej-
scowej parafii ks. kanonika Andrzeja Szcze-

paniaka grodzieckiej świątyni, o wspaniałej akustyce i kunsz-
townie wyremontowanych organach oraz dzięki  wsparciu fi-
nansowemu z budżetu gminy Jasienica. 
Koncert podzielony został na cztery części. W pierwszej usły-
szeliśmy utwory organowe w wykonaniu mistrza Pawła Selig-
mana. Były to wspaniale brzmiące utwory, improwizacja na 
temat pieśni „Bogurodzica" i dwa utwory Johanna Sebastiana 
Bacha: preludium chorałowe "Liebster Jesu, wir sind hier" 
(BWV 731) oraz Toccata i Fuga d-moll (BWV 565). 
W drugiej części chór wykonał pięć pieśni: „Alleluja”, „Bogu 
cześć” Kobi Oszrata w opracowaniu Krystyny Gibiec,            
„O  usłysz mój głos”, pieśń braci z Taize Jacques Berthiera, 
„Błogosławię Cię” , Cezariusza Cieszyńskiego w opracowaniu 
dyrygentki, „Na skale Kościół stoi”, Samuela Sebastiana We-
sleya oraz „Kyrie”  z mszy Charla Gunoda. 
Trzecią część mistrz Paweł Seligman wypełnił  Toccatą D-dur 
Flora Peetersa oraz Toccatą h-moll Eugena Gigout. 
W ostatniej części koncertu zabrzmiały w wykonaniu chóru: 

aria z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Hendla „Pokój i radość 
daj nam o Panie”, anonimowego autora „Wielki Bóg, Mocno 
wierz”,  muzyka J.  Hoff,  sł. I P. 5,9,  „Błogosławieństwo ir-
landzkie”, słowa i melodia Markus Pytlik w tłum. ks. R. Janika 
oraz  „Jesteśmy jedno w Chrystusie”, Franka Colona. 
Wykonawcy wynagradzani byli gromkimi oklaskami, a na za-
kończenie wszyscy zaśpiewali, przy akompaniamencie Pawła 
Seligmana, pieśń rodzimego poety Jana Kubisza „Ojcowski 
dom”. Potem przed wejściem do Kościoła, była wspólna pa-
miątkowa fotografia, i spotkanie przy kawie w salce parafialnej.  

Tekst:  Józef Król, zdjęcia: Edward Cichy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

OGŁOSZENIE 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach 

wynajmie pomieszczenie pod działalność 
usługową/biurową/gastronomiczną 

o powierzchni 58m2. 
Czynsz 800zł + media (do podziału) 

Więcej informacji pod numerami telefonów: 
533 940 540 - Krzysztof 
691 730 405 - Alicja 
691 781 487 - Łucja 
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RODZINNY RAJD ROWEROWY 
MEMORIAŁ IM.LESZKA MROCZKO 

W sobotę 25.06.2016 r odbył się trzeci z kolei,      
a drugi jako memoriał im. Leszka Mroczko Rodzinny 
rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Międzyrzecza oraz Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Międzyrzeczu Górnym. Projekt ten udało się zre-
alizować dzięki znacznemu dofinansowaniu ze strony 
gminy Jasienica, środków własnych Stowarzyszenia 
oraz pomocy sponsorów, m.in. firmy SANIT-TRANS 
oraz rodziny śp.Leszka Mroczko. 

Chętni do uczestnictwa w rajdzie rowerzyści 
przybywali od godz. 13.00 na parking przy kościele 
św.Marcina w Miedzyrzeczu, gdzie dokonywano reje-
stracji , wydawano pamiątkowe koszulki oraz napoje. 
Prezes SPM Krzysztof Wieczerzak naświetlił uczest-

nikom program i zasady przejazdu. Przed wyrusze-
niem w trasę wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie 
(dołączył do nas proboszcz parafii ks.Jan Waluś) a or-
ganizatorzy złożyli wi ązankę kwiatów na grobie 
śp.Leszka Mroczko. 

Po godz. czternastej rowerzyści wyruszyli w trasę 
: Międzyrzecze Górne – Mazańcowice - Międzyrzecze 
Dolne - Stara Prochownia. Rytm przejazdu nadawali 
przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z Naczelnikiem 
Ruchu Drogowego podinsp. Wiesławem Czarnieckim 
na czele, oraz członkowie Stowarzyszenia. 

Druhowie Strażacy zabezpieczali „chłodzenie” 
uczestników w postaci wody mineralnej oraz 
ożywczego parawanu wodnego wprost ze strażackiego 
węża. Częściej niż w poprzednich latach musiano też 
odpoczywać po drodze ze względu na upalną pogodę  
i - choć niewątpliwie piękną - to jednak męczącą pa-
górkowatą trasę. Jak komentowali później uczestnicy - 
„nie było łatwo, było gorąco, ale za to przeżycia nie-
zapomniane...”  

Niezmiernie cieszyło nas, że zaproszenie do rajdu 
przyjęły całe rodziny ( od seniora w wieku 82 lat do 
pięcioletniego samodzielnie jadącego dziecka), choć 
decyzję o starcie utrudniał dotkliwy upał i popołu-
dniowy mecz reprezentacji Polski piłki nożnej w ra-
mach rozgrywek EURO 2016. Tym większe kieruje-
my do uczestników podziękowania i wyrazy uznania. 
To budujące, że tak wiele osób preferuje zdrowy styl 
życia, łącząc go ze wspólnym spędzaniem czasu         
z dziećmi na świeżym powietrzu. Wielu z nas ucieszy-

ła obecność księdza Witolda Grzomby, który razem    
z uczestnikami wyruszył na trasę rajdu. 

Po dotarciu na metę na Starej Prochowni, gdzie 
zawodników dopingował druh Arek Niemczyk, czeka-
ła na wszystkich pyszna grochówka i coś słodkiego. 

Następnie wiceprezes OSP Bronisław Wydra wraz 
z innymi druhami jednostki oraz wiceprezes SPM Ja-
nusz Kędziora przeprowadzili zawody rowerowe na 
torze crossowym oraz pumtracku. Bardzo dobrym za-
wodnikiem okazał się Szymon Głowiak, który wygrał 
zawody w obu konkurencjach. Drugi czas na torze 
crossowym uzyskał Sławomir Kędziora a trzeci Mate-
usz Hyrnik. Na torze pumtrack drugie miejsce zajął 

Paweł Szumiński przed Mateuszem Cyroniem.  
Zwycięzcy rowerzyści otrzymali dyplomy, statu-

etki, pamiatkowe medale oraz dodatkowo albumy z 
naszego pięknego Międzyrzecza. 
Organizatorzy wręczyli również startującym puchary  
i medale w następujacych kategoriach : 
• najliczniejsza Rodzina – zwyciężyła rodzina Bierna-

tek z Międzyrzecza ( 7 osób ) 
• najstarszy uczestnik rajdu – po raz drugi zwyciężył 

pan Wiktor Pudełko z Ligoty ( 82 lata) 
• najmłodszy uczestnik samodzielnie jadący w rajdzie 

– nagrodzona została Maja Biernatek (5lat) 
• na najstarsze startujące w rajdzie małżeństwo czeka-

ła nagroda ufundowana przez Prezesa SPM Krzysz-
tofa Wieczerzaka – statuetkę tę otrzymali Teresa      
i Bronisław Wojtuś. 

Na koniec odbyła się loteria fantowa, ufundowana 
przez Stowarzyszenie,w której można było wylosować 
gadżety rowerowe i turystyczne, piłki dla dzieci,         
a główną atrakcją był piękny pomarańczowy rower 
górski.  

Oprócz przejazdu malowniczą trasą Międzyrze-
cza, hartowaniu sił i ducha w pokonywaniu trudności  
i zmaganiu się z gorącą aurą, niewątpliwym atutem 
rajdu była możliwość spotkania się ze znajomymi,      
z rodziną, wspólnie przeżywana radość i rozmowy. 
Jest to wartość niewymierna ale jakże ważna w życiu 
człowieka. 

Jeszcze raz Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrze-
cza oraz Ochotnicza Straż Pożarna MG serdecznie 
dziękują wszystkim uczestnikom rajdu, gminie Jasie-
nica, sponsorom oraz wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszej 
imprezy rowerowej. 

Tekst: Barbara Mroczko 
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          ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
 „ MAŁY OLIMPIJCZYK”  

18 maja 2016 r odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Mazańcowicach  już  XIV edycja Międzyszkolnego Turnieju Spor-
towego „MAŁY OLIMPIJCZYK”. Na turnieju pojawiły się reprezen-
tacje z 8 szkół podstawowych naszej gminy wraz z opiekunami. Za-
wody zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, który co roku wspiera naszą inicjatywę. 
WYNIKI  turnieju Klasy I 
I miejsce zajęła drużyna ZSP z Jasienicy 
II miejsce – drużyna ZSP z Mazańcowic 
III miejsce – drużyna ZSP z Grodźca 
IV miejsce - drużyna ZSP z Międzyrzecza 
V miejsce -drużyna ZSP z Iłownicy 
VI miejsce - drużyna  ZSP z Wieszcząt 
VII miejsce – drużyna ZSP z Rudzicy 
VIII miejsce – drużyna SP ze Świętoszówki 
Klasy II 
I miejsce zajęła drużyna  ZSP  z Mazańcowic 
II miejsce – drużyna ZSP z Grodźca 
III miejsce – drużyna ZSP z Jasienicy 
IV miejsce - drużyna ZSP z Rudzicy 
V miejsce– drużyna ZSP z Międzyrzecza 
VI miejsce – drużyna ZSP z Wieszcząt 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary, medale i nagrody, 
które wręczyła pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Mazańcowicach Agata Czauderna.  
 Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy dotar-
li na turniej oraz tym, którzy umożliwili organizację tej imprezy, czyli 
naszym sponsorom – wójtowi J. Pierzynie  i radnym 
gminy Jasienica. 

PODZIĘKOWANIE 
Dyrektor  wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców Gimna-
zjum im. K. K. Baczyńskiego w Mazańcowicach składają 
serdeczne podziękowanie Rodzicom, Pracownikom oraz 
Sponsorom za życzliwość, otwarte serca i pomoc w zorga-
nizowaniu Festynu Rodzinnego. 
NASI SPONSORZY: 
• Cukiernia „Jagódka” z Międzyrzecza Dolnego 
• Figlo Park z Bielska-Białej 
• Firma Aluprof z Bielska-Białej 
• Firma IMI Hydronic Engineering z Olkusza 
• Firma Polifach z Mazańcowic 
• Firma Polmotors z Mazańcowic 
• Firma Rawikpol z Mazańcowic 
• Firma WEST Krzysztof Krutnik z Międzyrzecza Górnego 
• Karczma pod Strzechom z Górek Wielkich 
• Kwiaciarnia „Stokrotka” Grażyna Stokłosa z Międzyrzecza 

Górne 
• Moje Foto Leszek Olejnik z Węgierskiej Górki 
• Państwo Stanisława i Bronisław Gawłowscy 
• Piekarnia Krysta z Mazańcowic 
• Salon Kosmetyczny MONIQUE z Mazańcowic 
• Sklep Lewiatan – Delikatesy Ania z Międzyrzecza Górne-

go 
• Sklep Wiarus BIS z Mazańcowic 
• Studio Fryzur z Mazańcowic 
• Teatr Polski z Bielska-Białej 

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor Gimnazjum – Iwona Śliwa 

Przewodniczący Rady Rodziców – Krzysztof Gawłowski str. 24 
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III MIEJSCE w Ogólnopolskim Konkursie 
„Ratujemy i uczymy ratować”. 

1 czerwca 2016r. reprezentacja małych ratowników z klasy 3b 
ZSP z Jasienicy brała udział  w V Ogólnopolskim Finale konkursu 
pod hasłem „Ratujemy i uczymy ratować”. 
    Wybrana przez uczniów czteroosobowa drużyna w składzie Mi-
chał Fuchs, Jakub Daniel, Kornelia Gołyszny i Marlena Choła mia-
ła przed sobą niełatwe zadanie. W różnych ciekawych miejscach 
stolicy, do których ratownicy musieli dotrzeć posługując się mapą z 
wytyczoną trasą czekały na nich konkurencje wymagające zarów-
no wiedzy jak i sprawności. Dzieci wykonywały zadania z ogrom-
nym zaangażowaniem, a jednocześnie dobrze się bawiły przemie-
rzając trasę pomiędzy kolejnymi punktami konkursowymi. W efek-
cie zajęły  III miejsce wygrywając oprócz pięknego pamiątkowego 
pucharu pięć profesjonalnych mikroskopów wraz z preparatami dla 
szkoły, a także zestaw gadżetów – niespodzianek dla siebie. Na 
pierwszym miejscu znalazła się druga drużyna ze Śląska – Szkoła 
Podstawowa   nr 27 z Dąbrowy Górniczej. Dzieci zostały przygo-
towane przez koordynatorki akcji  p. Magdalenę Matusiak-Mertens 
i p. Iwonę Nycz. 

***  
„BEZPIECZNA SZKOŁA” dla ZSP w Jasienicy 

Początkiem roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jasienicy zgłosił chęć udziału w V Ogólnopolskim 
Konkursie dla szkół pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA-
BEZPIECZNY UCZEŃ”, którego hasłem przewodnim było: Prawo, 
Przyjaźń, Tolerancja. Konkurs trwał 7 miesięcy - od września do 
kwietnia i po ocenie jury w czerwcu staliśmy się szczęśliwymi po-
siadaczami tytułu Bezpieczna Szkoła. 

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej 
Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, posza-
nowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania 
patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, 
obyczajach, solidaryzmu społecznego, ale przede wszystkim kon-
kurs posłużyć miał podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły    
i uczniów. 

Naprawdę pracy było wiele, jednak jesteśmy dumni z tego wy-
różnienia i możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że sukces 
uskrzydla i motywuje do podejmowania coraz to nowych działań    
i przedsięwzięć.  

*** 
„OLIMPIADA INNA NIŻ WSZYSTKIE” 

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,   w finale któ-
rej znalazła się Jagoda Bocian, uczennica Gimnazjum w Jasienicy 
po pokonaniu kolejnych szczebli na poziomie szkolnym, rejono-
wym    i okręgowym, to olimpiada, która nie tylko uczy,  ale jest też 
czasem zabawy, spotkań z ciekawymi ludźmi  i  wymiany do-
świadczeń. 
 W Zielonce pod Warszawą w dniach 9-11 czerwca 2016 r. 
spotkali się finaliści olimpiady z 16 województw reprezentujący 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Warto dodać, że laureat ze 
szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje indeks Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi na kierunki prozdrowotne. 
 Uczestnicy  tego etapu musieli się zmierzyć z trzema trudny-
mi zadaniami. Pierwszy to test składający się ze stu zadań, w tym 
test wielokrotnego wyboru oraz prawda/ fałsz, w drugim należało 
udzielić prawidłowo pierwszej pomocy poszkodowanemu, a trzeci 
to  prezentacja akcji prozdrowotnej, którą przeprowadzono w śro-
dowisku. Jagoda współtworzyła i przeprowadzała akcję pod ha-
słem  „Bądź panem Internetu nie sługą”. Relacja z akcji spotkała 
się z dużym zainteresowaniem komisji  ze względu na podjęcie 
trudnego tematu zagrożeń płynących   z nieodpowiedzialnego ko-
rzystania z Internetu  i nowych technologii. Pierwsza pomoc 
przedmedyczna została przez naszą reprezentantkę udzielona 
wzorowo.  
     Udział w olimpiadzie to niezwykłe doświadczenie. Myślę, że na 
długo pozostanie w naszej pamięci i stanie się inspiracją do dal-
szego działania.  

***  
Dzień Dziecka na sportowo  

Dzień Dziecka czyli najważniejszy dzień dla wszystkich dzie-
ci, przedszkolaki z ZSP w Jasienicy spędziły w sportowej atmosfe-
rze. Podczas I Spartakiady Przedszkolnej w sportowych zmaga-
niach brały udział wszystkie grupy. Każda grupa wystąpiła w jed-
nolitym stroju prezentując swój plakat    i okrzyk, których tematem 
przewodnim było   „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Rywalizacja odbywała się w różnych konkurencjach dostoso-
wanych do wieku i możliwości dzieci pod czujnym okiem gościa 
specjalnego pana Dariusza Kołodzieja – piłkarza Klubu Podbeski-
dzie Bielsko - Biała i trenera małych sportowców. 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody niespodzian-
ki w postaci nagrody rzeczowej. Najważniejsza jednak była dobra 
zabawa najmłodszych! 
Następna spartakiada już w przyszłym roku! 

***  
Wszystkie dzieci nasze są - Dzień Dziecka 

w ZSP Iłownica 
Już tradycją naszej szkoły stało się świętowanie dnia naszych 

pociech w sportowej rywalizacji. Od samego rana trwały zmagania 
pomiędzy zawodnikami. Walka między sportowcami była  zacięta 
– każdy  dawał z siebie wszystko. Na koniec wyłoniono zwycięz-
ców, choć różnice w punktacji końcowej były niewielkie.  

Po zakończonych rozgrywkach na dzieci czekały kolejne 
atrakcje. Wszyscy uczniowie zostali osłodzeni cukierkami ufundo-
wanymi przez Dyrektor Ewę Sowę, by zaraz przekąsić smaczną 
kiełbaskę zakupioną przez sołtysa Landeka – Kazimierza Majche-
ra. Posileni i osłodzeni mogli obejrzeć mini zoo zorganizowane w 
świetlicy szkolnej. Na zakończenie zaprezentowano film pt. „Bez-
pieczna przerwa”, a pani pedagog przypomniała wszystkim zebra-
nym zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poruszania 
się po drodze. Starsi uczniowie mogli również wziąć udział 
w konkursie wiedzy na temat zespołu Tourette`a. Dla najlepszych 
przewidziano nagrody – koszulki z nadrukiem.  

Ten dzień był dla nas wszystkich wyjątkowy. Mogliśmy się 
świetnie bawić, a także  uczyć się współpracy  w zespole, przeży-
wać chwile zwycięstwa i porażki. Uczymy się bycia RAZEM – nie 
osobno. To coraz rzadsza cecha młodych ludzi. Oby w przyszłym 
roku też udało się zorganizować taką imprezę dla naszych pod-
opiecznych.  
Dziękujemy sponsorom smakowitości  i do zobaczenia za rok!!! 

*** 
Piknik Rodzinny 

18 czerwca 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Iłownicy odbył się Piknik Rodzinny. Impreza rozpoczęła się o go-
dzinie 13:00 na sali gimnastycznej, występami naszych uczniów i 
przedszkolaków.  

Po części artystycznej, wszyscy przenieśliśmy się na teren 
przy boisku szkolnym, gdzie czekało mnóstwo atrakcji – dmucha-
ne zamki, warsztaty rękodzieła, puszczanie ogromnych baniek 
mydlanych, malowanie twarzy,  zabawy z animatorem.  Oczywi-
ście nie zabrakło konkurencji sportowych z nagrodami, które przy-
gotowali nauczyciele: tor przeszkód, skoki w workach, badminton, 
rzut lassem na konia na biegunach, rzuty piłeczką do kapeluszy i 
wiele innych. Strażacy z OSP przygotowali też pokaz swoich 
umiejętności bojowych. 

Nie zabrakło pysznych przekąsek – frytek, kiełbasy i krupnio-
ków z grilla, cukrowej waty, popcornu, lodów oraz słodkości – ciast 
pieczonych przez rodziców. W trakcie całej imprezy uczestnicy 
mogli podziwiać wystawę prac naszych dzieci na temat „Stop 
przemocy w rodzinie” oraz dekoracje w formie kwiatów i motyli, 
które ozdabiały salę gimnastyczną i boisko. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organiza-
cję Pikniku – rodzicom, nauczycielom, pracownikom technicznym 
oraz sponsorom. Piknik miał na celu promowanie spędzania wol-
nego czasu z rodziną oraz integrację społeczności lokalnej.  Dzię-
kujemy. 
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Warsztaty majsterkowania” 
 Dnia 9 czerwca 2016 r. uczniowie oddziału I c i II b z budynku 
szkoły w Łazach wzięli udział w warsztatach zorganizowanych 
przez market budowlany „Castorama” w Bielsku – Białej. Ich ce-
lem było rozbudzanie u dzieci pasji do majsterkowania, pobudza-
nie wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, współpracy     
i samodzielności, a także wzbogacenie wiedzy i świadomości eko-
logicznej. Uczniowie, pod okiem specjalistów, samodzielnie wyko-
nali ekologiczną zabawkę - pociąg, którą mogli zabrać do domu. 
Warsztaty bardzo podobały się ich uczestnikom dlatego myślimy, 
że jeszcze nie raz skorzystamy z zaproszenia pracowników mar-
ketu „Castorama”.  

*** 
„Dzień Dziecka” w Łazach 

W ostatnią majową sobotę, nieco wyprzedzając zbliżające się 
święto najmłodszych, odbyła się impreza środowiskowa dla 
wszystkich dzieci z sołectwa Łazy. Zgromadzone dzieci przeżywa-
ły emocje rywalizując ze sobą w różnorodnych konkurencjach 
sportowych, prowadzonych przez p. Ligię Korzeniowską-Mynarską 
– nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. Dużą atrak-
cją była wspólna zabawa z instruktorką fitness  p. Magdaleną Wy-
lon, która przygotowała choreografię i zaprosiła wszystkie dzieci 
do prostych układów tanecznych. 
    Wiele emocji wśród najmłodszych wzbudził również pokaz 
przygotowany przez druhów z miejscowej OSP. Dzieci mogły 
spróbować własnych sił mierząc się z  wężem strażackim,  
z przejęciem oglądały również wnętrze wozu strażackiego oraz 
sprzęt pożarniczy. 
Przybyłe dzieci częstowano ciastem oraz obdarowano słodyczami. 
Imprezę dla dzieci zorganizowali i sponsorowali: radny p. Karol 
Bierski, Piekarnia Marka i Czesławy Grygier, Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Łazów. 

*** 
Szkolny Festiwal „Szkoła z klasą” – zakończenie 
ogólnopolskiego projektu. 
     Uczniowie z ZSP w Międzyrzeczu Górnym w tym roku szkol-
nym brali udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoła z Klasą”. Ce-
lem wyznaczonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej było 
spowodowanie zmian w sposobie uczenia, zachęcenie młodzieży i 
nauczycieli do współpracy, aby szkoła stawała się coraz ciekaw-
sza. Pojawiły się więc tutaj „odwrócone lekcje”, lekcje z ekspery-
mentami i doświadczeniami oraz pierwsze lekcje programowania 
w oparciu o klocki. 
      3.06.2016r w naszej szkole odbył się Szkolny  Festiwal „Szko-
ła z klasą”, na którym uczniowie biorący udział  w projekcie uczyli 
swoich kolegów prezentując doświadczenia, sposób programowa-
nia oraz zasady budowania brył. 
     Nasza szkoła została wybrana z pośród wielu szkól w Polsce 
do zaprezentowania się w Warszawie na ogólnopolskim Festiwalu 
„ Szkoła z klasą”. Tam uczyliśmy uczniów z całej Polski co to zna-
czy, że woda jest polarna, co się dzieje z ciśnieniem w wodzie na 
przykładzie „nurka Kartezjusza” oraz uczyliśmy programować na 
klockach, a także zaprogramować robota. Zainteresowanie naszą 
grupą było ogromne. Przeprowadzono z naszymi uczniami wy-
wiad. 

***  
  „Tydzień Reksia” -  zbiórka darów dla zwie-
rząt ze schroniska w Bielsku – Białej. 
   W ZSP Międzyrzecze zakończyła się akcja „ Tydzień z Rek-
siem”, która polegała na zbiórce żywności, kocyków dla zwierząt w 
schronisku w Bielsku – Białej. W akcji wzięli udział uczniowie jak i 
przedszkolaki. Jak się okazało, już po raz drugi można liczyć na 
wielkie serce naszych dzieci. Dziękujemy za wsparcie. Pamiętaj-
my, że zwierzę, to nie zabawka. Dobrze się zastanów zanim po-
dejmiesz decyzję, aby mieć w domu psa. To jest decyzja na zaw-
sze.  

***  

Piknik rodzinno-kocykowy  
w Wieszczętach za nami! 

11 czerwca 2016 roku w sobotni dzień na terenie ZSP         
w Wieszczętach odbył się piknik rodzinny, którego głównym orga-
nizatorem  była Rada Rodziców, przy pełnym współudziale 
wszystkich Pracowników zespołu , zarówno Nauczycieli, jak i Pra-
cowników administracji i obsługi . 
Po uroczystym otwarciu o godz. 13.30 i powitaniu tłumnie zgro-
madzonych osób , przybyłych z całymi Rodzinami,  rozpoczęła się 
cała gama fantastycznych atrakcji , z których korzystali zarówno Ci 
najmłodsi, jak i nieco starsi. Nie zabrakło nawet "gości ze świata 
mediów"- czyli barwnego jury z programu " Mam talent"- oczywi-
ście to nasi wspaniali nauczyciele wcielili się w postacie : A. Chy-
lińskiej, M. Foremniak, Kory, czy E. Zapendowskiej. Pojawiła się  
również prowadząca " "Dorota Welman", która dogadywała się z 
"P. Okrasą". Zarówno te , jak i wiele wspaniałych atrakcji mogli 
podziwiać nasi licznie zgromadzeni. Każda z klas przygotowała 
pod okiem swoich wychowawców fantastyczny występ - było ba-
jecznie, rozrywkowo, tanecznie, satyrycznie, muzycznie i koloro-
wo. Ponadto  Piknik obfitował w liczne, różnorodne i ciekawe 
atrakcje 

Jedna z sal obfitowała w niezwykłe ordery, nagrody, dyplomy 
napisane wiersze - które zostały udostępnione przez Rodziców 
mających talent i działających na wielu innych płaszczyznach 
amatorsko i niejednokrotnie zawodowo.  
Kto chciał mógł skorzystać z przejażdżki bryczką. Podczas trwania 
imprezy czynne były stoiska: z pysznym poczęstunkiem, do które-
go zachęcały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bielowicku oraz 
ciastami, słodyczami i napojami 

Nagrody otrzymały również  trzy najbardziej wyróżniające się 
rodziny, które w sposób prawie perfekcyjny przygotowane były na 
kocykowe piknikowanie. 
Cieszymy się, że byli z nami: sołtys Wieszcząt, Roztropic, Bielo-
wicka  oraz radni:  A. Sowa i  H. Frycz. 
Sprzyjająca pogoda, liczne atrakcje, miła atmosfera sprawiły, że 
wszyscy uczestnicy pikniku świetnie się bawili. Impreza udała się 
dzięki pomocy ludzi życzliwych i ludzi dobrej woli. 

W związku z powyższym - w swoim imieniu pragnę złożyć 
wielkie podziękowania na  ręce Pana przewodniczącego Rady 
Rodziców i zastępcy przewodniczącego - za wkład włożony   
w organizację  i poprowadzenie całej imprezy piknikowej.  

Ponadto składam podziękowania  wszystkim Rodzicom, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do współorganizacji całe-
go przedsięwzięcia. 
Wielkie podziękowania dla instytucji i osób, które wzbogaciły          
i uatrakcyjniły sobotnie spotkanie: 
- Stowarzyszenia „Joannici” Oddział Śląsk –I pomoc 
- OSP Wieszczęta – za pokaz, ochronę na pikniku i zawieszenie 
ozdób na zewnątrz ( na wysokościach) 
- Nadleśnictwa Ustroń – za przygotowanie stoisk edukacyjnych 
- Iwony Kutnik – za przygotowanie stoiska z kosmetykami 
- KGW w Bielowicku – za przygotowanie stoisk z potrawami 
- KGW w Wieszczętach - za upieczenie kołaczy 
- Panu Stanisławowi Kubaczka - za udostępnienie bryczki z końmi 

Za urozmaicenie i pracę włożoną w przygotowanie progra-
mów ze swoimi wychowankami, nietuzinkowy wystrój  całej pla-
cówki wewnątrz i na zewnątrz oraz niespodziankę i pomysł  spe-
cjalnego występu w formie" jury"- składam specjalne podziękowa-
nia swoim nauczycielom !!!!!!!!!!!. 

Pracownikom Obsługi i Administracji dziękuje za b. duży 
wkład pracy ( głównie kulinarny)włożony przed , w trakcie i po pik-
niku. 

Ilona Walach - dyrektor ZSP w Wieszczętach 
 

Opracowanie redakcji na podstawie materiałów ze szkół 
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KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 
Duży wybór wzorów i kolorów 

Grzegorz Mojeścik 
Łazy tel. 509 559 351 

   

USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO 
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 
♦ Usługi koparko-ładowarką J.CB. 
♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 
♦ Szamba z podłączeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 
♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  
♦ Usługi dźwigowe do 18 t 

  

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1300 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe  
wieńce,  palmy pogrzebowe,  bukiety ślubne, 

 dekoracje  kościołów, strojenie sal weselnych. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 
 

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 
     



REKLAMA 

lipiec  2016    27 

„ 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    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

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 

�  �  � 
E.A. WASZEK 
Jasienica 1072  
ul. Cieszyńska  

Polecamy: 
� Ziemię, Torf, Korę, 
� Nawozy, Odżywki 
� Kwiaty sztuczne 
� Kompozycje nagrobne 
� Znicze, wkłady  
� Kwiaty doniczkowe  

Wyprzedaż kwiatów balkonowych 
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  

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

   

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

        USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł brutto za m3 
Tel. kontaktowy: 

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 
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