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2   kwiecień 2013 

O REMONTACH DRÓG, INWESTYCJACH I SPRAWACH BIEŻĄCYCH 
ROZMOWA Z WÓJTEM  JANUSZEM PIERZYNĄ 

 
Red.: Zima nas nie oszczędza, wróciła 
wiosną, a drogi domagają się remon-
tów. Czy są na to środki finansowe? 
Wójt Janusz Pierzyna: Mimo 
to, że już mamy kwiecień, prac 
na drogach nie można rozpocząć, 
gdyż zalega śnieg. Od niepamięt-
nych czasów mamy taką zimę. 

Proszę o wyrozumiałość, bo mimo, że mamy rozstrzy-
gnięty przetarg na remonty cząstkowe dróg, to warunki 
atmosferyczne nie pozwalają na rozpoczęcie prac 
związanych z usuwaniem skutków zimy i łataniem 
dziur na jezdniach. Przetarg wygrała firma „DROMA”, 
w ramach zabezpieczonych środków budżetu gminy. 
Jesteśmy również na etapie tworzenia i konstruowania 
kosztorysów, wg środków przyznanych w budżecie na 
remonty dróg, czyli nakładki nowych dywaników as-
faltowych. Wykonywane są kosztorysy, przedmiary 
robót według zgłoszonych przez rady sołeckie dróg, 
które w ramach środków zostały w budżecie zatwier-
dzone na kwotę 500 tys. zł i w tym roku będą wyko-
nywane. To jest w trakcie przygotowań. Będzie ogło-
szony przetarg, a później nastąpi realizacja. 
Red.: Inwestycje to przysłowiowe „oczko w głowie” Wójta... 
Wójt J. Pierzyna: WODOCIĄG  
Jesteśmy w trakcie budowy wodociągu w Grodźcu, w 
kierunku Górek - Gmina Brenna.  W tym zakresie zo-
stało wcześniej podpisane porozumienie. Ustalenia do-
tyczące dostawy wody dla tej części Grodźca, ciągną 
się już kilka lat. Szczęśliwie udało się zabezpieczyć  
środki w budżecie Gminy Jasienica i  Gminy Brenna. 
Jesteśmy po przetargu, wartość zadania to 370 tys. zło-
tych. Mam nadzieję, że do końca maja proces ten zo-
stanie zakończony i rozpocznie się podłączanie posesji 
położonych w tej części gminy do nowego wodociągu. 
OBIEKTY SPORTOWE 
- Boisko w Wieszczętach 
 W trakcie otwarcia przetargu – wyłonienia wyko-
nawcy na budowę boiska z nawierzchnią poliuretano-
wą w Wieszczętach. Wartość tego zadania, to ponad 
300 tys. złotych. Do tego przetargu wystartowało 14 
firm. Obecnie jesteśmy na etapie sprawdzania doku-
mentacji. Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę 
zostanie wyłoniona do realizacji tego zadania w tym 
roku. 
- Hala w Mazańcowicach 
 Jesteśmy w trakcie realizacji zadania -  budowa 
hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach. W połowie 
tego roku chcemy tę inwestycję zakończyć, aby od 
nowego roku szkolnego mogła służyć użytkownikom. 
Zadanie to współfinansują Urząd Marszałkowski i Mi-
nisterstwo Sportu. 
    

OSP Rudzica 
 W trakcie rozbudowy jest obiekt OSP Rudzica. 
Inwestycja ta dofinansowana jest środkami zewnętrz-
nymi przez Lokalną Grupę Działania.  
Informatyzacja Urzędu Gminy 
Kończymy projekt, na który otrzymaliśmy  850 tys. 
złotych dofinansowania,  na elektroniczny obieg do-
kumentacji. Zauważyli to petenci załatwiający sprawy          
w Urzędzie Gminy Jasienica. Remont był konieczny, 
gdyż stare instalacje elektryczne nie posiadały uzie-
mienia, co nie pozwalało na realizację projektu, a poza 
tym, żadna firma nie była w stanie dać nam ubezpie-
czenia na sprzęt elektroniczny taki jak serwery, kom-
putery itp., które muszą mieć odpowiednie zabezpie-
czenia. Mam nadzieję, że ten remont zakończymy na 
przełomie kwietnia i maja. 
Red.: W tym miejscu chcę zapytać o INTERNET  szerokopa-
smowy w Gminie Jasienica? Czy taki będzie? 
Wójt J. Pierzyna: Na pewno jest, ale nie realizowany 
przez gminę, bo to na dzień dzisiejszy realizują pod-
mioty prywatne, zajmują się tym i w różnym zakresie 
zabezpieczają te potrzeby. 
My jako gmina nie będziemy takiego projektu reali-
zowali, bo na dzień dzisiejszy nas na to nie stać.  
Najważniejsza inwestycja w bieżącym roku 

Najważniejszą sprawą w zakresie inwestycji w 
bieżącym roku jest rozpoczęcie prac związanych z 
uzbrojeniem terenu Niskoemisyjnej Jasienickiej Strefy 
Ekonomicznej. Z pełną satysfakcją chcę powiedzieć, 
że podpisałem umowę na dofinansowanie budowy in-
frastruktury w tej strefie, na wartość 23 miliony zło-
tych, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego. Dane mi  było odebrać tę umowę w Wielki 
Piątek, co może dobrze wróży tej sprawie. 
Na dzień dzisiejszy nie jest to temat, który dotyczy 
bezpośrednio mieszkańców jak np. sprawy oświetle-
nia, chodnika przy drodze, ale jest to bardzo ważna 
sprawa dla przyszłości naszej gminy, gdyż przysporzy 
znaczące środki finansowe na realizację przyszłych 
zadań, w kolejnych latach. 
Red.: Nastąpiło również  nowe usytuowanie niektórych biur 
Urzędu Gminy. 
Wójt J. Pierzyna: Na parter przenieśliśmy dowody 
osobiste i meldunki, by osoby starsze miały łatwiejszy 
dostęp. Chciałem przeprosić interesantów za niekom-
fortowe warunki przy załatwianiu spraw urzędowych, 
ponieważ remont był również prowadzony w godzi-
nach pracy urzędu i czasem powodował niepotrzebne 
emocje wśród interesantów i urzędników. 
Red.: Czy wszystko idzie tak prosto i gładko?     
Wójt J. Pierzyna: Na dzień dzisiejszy borykamy się z 
niewystarczającą subwencją oświatową. Jak co roku 
mamy połowę środków 

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;  Sekretarz redakcji: Kuba Mazur       
e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl ; Red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl ;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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przekazanych na utrzymanie oświaty. Resztę musimy 
dołożyć z budżetu gminy, jeśli chcemy utrzymać na 
obecnym poziomie dotychczasową sieć oświaty. W 
przeciwnym razie, musielibyśmy stanąć przed ko-
niecznością zamknięcia niektórych szkół. W przypad-
ku likwidacji mniejszych szkół, w tych większych mu-
sielibyśmy wprowadzić trzyzmianowy system naucza-
nia, a to nie byłoby korzystne dla naszych uczniów. 
Red.: W obecnej sytuacji bardzo ważną sprawą jest dożywia-
nie dzieci. Jak ten problem przedstawia się w naszej gminie? 
Wójt Janusz Pierzyna: W tym zakresie partycypuje-
my, poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
przekazujemy środki z budżetu gminy na ten cel. Wy-
stępujemy również o środki pozabudżetowe i na to za-
danie mamy też dotacje. Realizowane jest to już kolej-
ny rok. Dzieci rodziców, którzy spełniają kryterium, 
mają obiady nieodpłatnie. 
Red.: Problem, który budzi najwięcej emocji i dyskusji, to 
ustawa śmieciowa.  
Wójt J. Pierzyna: Przez kilka lat gminy domagały się 
tego, aby wprowadzono ustawę śmieciową. Obowią-
zująca, nie uwzględnia zamysłów czy projektów sa-
morządów i w związku z tym powstaje wiele proble-
mów. Ustawa według mojej oceny, nie we wszystkich 
parametrach i nie do końca jest przemyślana, ale nie 
moja to rola, by w tym temacie dyskutować. To spra-
wa do realizacji, a nie do dyskusji. Na dzień dzisiejszy 
sytuacja wygląda tak, że Rada Gminy podjęła uchwałę 
odnośnie zbiórki odpadów poprzez ogłoszenie prze-
targu, ustalenie kwoty odpłatności na mieszkańca 
przebywającego na posesji, a nie zameldowanego – bo 
to jest różnica. Są pytania: Gdy ktoś jest zameldowa-
ny, a nie przebywa to ma płacić czy nie? Właściciel 
nieruchomości w deklaracji ma określić ilu mieszkań-
ców przebywa na jego posesji. Na podstawie tego na-
stąpi naliczenie i będzie decyzja w zakresie opłaty za 
odbiór śmieci. Obowiązek realizacji tego procesu spo-
czywa na gminie. Ustawodawca określił, że gmina do 
tego procesu nie może dopłacić nawet złotówki. Cały 
koszt ma ponieść mieszkaniec. Dzisiaj jest to bardzo 
trudne do oszacowania, ile tych śmieci będzie, ile 
mieszkańcy tych śmieci oddadzą  i jaki to będzie koszt 
roczny. Patrząc na analizy z gmin, które wcześniej     
w formie referendum wprowadziły ten podatek, mamy 
pewne szacunki, ale trzeba powiedzieć, że wartość 
przyjęta w gminie – 8zł. na mieszkańca za śmieci se-

gregowane i 15 zł za śmieci niesegregowane, nieko-
niecznie zbilansuje się. Zobaczymy, na koniec roku, 
jaki będzie efekt finansowy. Dzisiaj wszyscy robią 
analizy, ale nie ma człowieka, który byłby w stanie 
precyzyjnie określić, czy to będzie wartość na miesz-
kańca po przeliczeniu 10 zł, 9 zł czy 8 zł.? To musimy 
wszyscy przepracować        i dopiero po tym okresie 
możemy mówić o analizach na podstawie tego, ile 
tych śmieci było.  
Na pewno nie możemy mówić o daleko idącej demo-
kracji, bo na dzień dzisiejszy ustawodawca określił, że 
Gmina Jasienica jest podporządkowana pod jedno wy-
sypisko śmieci i nie ma możliwości, żeby śmieci         
z Gminy Jasienica pojechały gdzie indziej. Muszą tra-
fić na wysypisko do Bielska. Taka jest decyzja Mar-
szałka Województwa Śląskiego, zgodnie z ustawą rolą 
marszałka było określenie wysypisk regionalnych dla 
Subregionu Południowego, w którym jest Gmina Ja-
sienica. 
 Dlatego proszę mieszkańców, gdy otrzymają de-
klaracje, wraz z którymi rozpoczyna się proces wdro-
żenia ustawy w życie, o pomoc i zainteresowanie w 
tym zakresie. Deklaracje będą u sołtysów w formie 
papierowej, jak również do pozyskania drogą elektro-
niczną na stronie internetowej Urzędu Gminy. Według 
obecnie obowiązującej ustawy, za odbiór śmieci od-
powiada gmina, a dotychczas odpowiadał właściciel 
nieruchomości. Według samorządowców ustawa była 
potrzebna, bo jeżeli mamy chronić środowisko, to 
konsekwencje musimy ponosić wszyscy. Nie może 
być tak jak dotychczas, że 30 % mieszkańców oddaje 
śmieci, a 70 % się z nich śmieje. 
Największym problemem jest to, że gmina ma zorga-
nizować przetarg i tylko duże firmy mają realne szan-
se wygrania. Małe firmy prawdopodobnie nie będą w 
stanie zabezpieczyć odbioru śmieci w czternastu so-
łectwach naszej gminy. Nie ma możliwości wybrania 
kilku firm, jak to miało miejsce dotychczas. Przetarg 
wygra jedna firma, która przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę i będzie to zadanie realizować przez 1,5 roku. 
Martwi mnie fakt, że straci pracę część osób zatrud-
nionych w małych firmach, lecz nie ode mnie to zale-
ży. 

Dziękuję za rozmowę 
      R. Bożko   

VIII EUROPEJSKI DZIEŃ KOBIET 
 

W 2004. roku Małgorzata Handzlik, poseł do Parlamentu Europejskiego, z okazji Dnia Kobiet zainicjowała i do dziś  z po-
wodzeniem organizuje, europejskie spotkania dla pań, z kół gospodyń wiejskich województwa śląskiego.  

8. marca br. w  sali konferencyjnej Kompleksu Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjnego w Jasienicy odbył się VIII Europejski 
Dzień Kobiet, zorganizowany przez Małgorzatę Handzlik, w którym wzięło udział ponad 250 Pań z Kół Gospodyń Wiejskich 
powiatu bielskiego. Nie zabrakło też mężczyzn, reprezentował ich senator Rafał Muchacki oraz przedstawiciele samorządów 
lokalnych, w tym wicewójt Gminy Jasienica Krzysztof  Wieczerzak i wiceburmistrz Gminy Wilamowice Stanisław Gawlik czy 
prowadzący spotkanie Kuba Mazur. Oprawę muzyczną  zapewnił zespół regionalny „Międzyrzeczanie” 

Podczas  spotkania Danuta Kożusznik - prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-
Białej,  z okazji jubileuszu 150-tej rocznicy tej organizacji, wręczyła dwa medale. Otrzymali je Poseł Małgorzata Handzlik i 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, który jako przedstawiciel samorządu gminnego współpracuje z 14 kołami gospodyń 
wiejskich. 

Atrakcją spotkania było losowanie nagród rzeczowych, wycieczek do Sejmu RP i do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 
Wiele emocji i śmiechu wzbudziła też nauka piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”, poseł Małgorzata Handzlik uczyła panie       
z KGW nowego, bardzo oryginalnego jej wykonania… bez śpiewania, tylko przez same gesty i miny.  

Życzenia i kwiaty dla wszystkich kobiet, na ręce Małgorzaty Handzlik złożyli przedstawiciele samorządów, zaś członkinie 
KGW, w dowód wdzięczności za organizacje spotkania,  obdarowały upominkami.  

Było uroczyście i zarazem bardzo wesoło. Szkoda, że następne spotkanie dopiero za rok.                                    ZP 
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„FRANCISZKU, ID Ź ODBUDUJ MÓJ KOŚCIÓŁ, 

 GDYŻ POPADA W RUINĘ !” 

PAPIEŻ Z KOŃCA ŚWIATA 
 
Środki masowego przekazu zaserwowały nam sporą dozę wiadomości 
o nowym papieżu. Mogliśmy również brać udział w Mszy Świętej, 
która rozpoczynała Jego posługę Piotrową. Ale chyba najwięcej po-
wiedział nam wikary z Rogowa, z diecezji katowickiej, ks. Ireneusz 
Kliche, który w ubiegłym roku wrócił z Argentyny, gdzie przez osiem 
lat był misjonarzem. 
 Choć parafię księdza Irka, położoną w gęstych lasach północnej 
Argentyny dzieliło 1200 kilometrów, to jednak kilka razy spotkał się z 
kardynałem Jorge Mario Bergoglio w jego mieszkaniu. Powie o nim, 
że: Jest to człowiek spokojny, otwarty i radosny. Nie robi żadnej ba-
riery pomiędzy wiernymi. To jezuita, człowiek mądry, a przemawia w 
sposób bardzo prosty i zrozumiały. 
 Biskupi Argentyny dostają pensje od państwa, a kardynałom przy-
sługuje ochrona i limuzyna. Z tego wszystkiego zrezygnował kardynał 
Bergoglio. Jeździł tramwajem, w zwykłej sutannie. Rodacy bardzo 
sobie go cenili, był jednym z nich – wspomina ks. Irek. 
 Ksiądz Kliche przypomina, że ten pełen humoru i sympatii do lu-
dzi kardynał, nie cofał się przed ostrym sporem z poprzednim prezy-
dentem Kirchnerem i jego żoną, obecną prezydent, którzy wprowadzi-
li prawo do zawierania małżeństw przez gejów. 
 Argentyńczycy opowiadają dowcip o umierającym dziadku, który 
powtarzał domownikom, że chciałby, żeby przy jego śmierci byli pre-
zydent i jego żona. Udało się to kiedyś zrealizować. Para prezydencka 
przyjechała i pyta: „Dlaczego ma pan takie życzenie?” 
A umierający dziadek odpowiada: „Bo ja zawsze byłem wierzącym i 
miałem takie marzenie, żeby umierać jak Pan Jezus, pomiędzy dwoma 
łotrami” – opowiada ks. Kliche! 
 Wybór papieża jest znaczący. W Ameryce Południowej dziś bije 
serce Kościoła. Tam mieszka większość katolików. Tam Kościół naj-
bardziej dynamicznie się rozwija. To Kościół wielu wspólnot i ruchów 
religijnych. To Kościół misyjny nieobojętny na los najuboższych. 
 A w „Święci na każdy dzień” -  czytamy: ...„W roku 1208 miał 
już św. Franciszek 12 uczniów. Nadał wszystkim nazwę „M ężów Po-
kutników z Asyżu” oraz „Braci Mniejszych”. Wszyscy za cel obrali 
sobie naśladować Pana Jezusa w Jego życiu ubogim i głosić Ewange-
lię. Zaczęli obchodzić na wzór uczniów Chrystusa miasta i wioski i 
nawoływać do pokuty. Rychło jednak pojawiły się trudności. Miejsco-
wi kapłani zaniepokoili się „wędrownymi apostołami”, nie mającymi 
od nikogo upoważnienia do tak ważnej misji. Słusznie ci ludzie budzili 
podejrzenie i wywoływali sprzeciwy. W tej sytuacji św. Franciszek 
udał się ze swoimi towarzyszami do Rzymu i stanął przed papieżem 
Innocentym III. Musiał Święty wywrzeć na papieżu niezwykłe wraże-
nie, skoro papież tak ostrożny w zatwierdzaniu nowych rodzin zakon-
nych, Franciszkowi dał ustne zatwierdzenie. Był to rok 1209 lub 1210. 
Co więcej, papież polecił św. Franciszkowi, aby przyjął święcenia 
diakonatu, by mógł tym lepiej wypełniać swoją misję. Jego zaś towa-
rzyszom pozwolił nosić tonsurę, znak przynależności do stanu du-
chownego. Według podania papież miał mieć sen proroczy, w którym 
widział św. Franciszka i jego uczniów, jak podtrzymywali swoimi ra-
mionami chylący się do upadku Kościół Boży, który wyobrażała bazy-
lika papieska na Lateranie.” 

 Papież Franciszek, pierwszą swoją 
homilię wygłoszoną  w kaplicy syk-
styńskiej, 14 marca 2013 roku, zakoń-
czył słowami: „Chciałbym, aby wszy-
scy po tych dniach łaski mieli odwagę, 
właśnie odwagę, by kroczyć w obecno-
ści Bożej, z krzyżem Pana, by budować 
Kościół na Krwi Pana, którą przelał 
on na krzyżu, i wyznawać jedną chwa-
łę – Chrystusa Ukrzyżowanego. W ten 
sposób Kościół będzie szedł naprzód. 
Życzę nam wszystkim, aby Duch święty 
za wstawiennictwem Maryi, naszej 
Matki, udzielił nam tej łaski: podąża-
nia, budowania, wyznawania Jezusa 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Niech się 
tak stanie.” 

20. maja 1992r. Jan Paweł II 
mianował 55-letniego Jorge Mario 
Bergoglio, biskupem pomocniczym 
archidiecezji Buenos Aires; 
Na konsystorzu 21. lutego 2001r. pa-
pież włączył go w skład Kolegium 
Kardynalskiego, przyznając mu jako 
kościół tytularny w Rzymie świątynię 
pw. św. Roberta Bellarmina. 23. lutego 
br. ustępujący papież mianował argen-
tyńskiego hierarchę-jezuitę członkiem 
Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łaciń-
skiej, działającej w ramach Kongrega-
cji ds. Biskupów. 

W dniach 18-19 kwietnia 2005 
r. wziął udział w konklawe, które wy-
brało Benedykta XVI, obecnie zaś w 
wyniku konklawe w dniach 12-13 
marca. zastąpił go na urzędzie biskupa 
Rzymu.  
                          Ks. Alojzy Oleksik 
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… Z   G Ó R K I … 
Wybuchowo! 

                 
Byłem w Turcji. Złote pałace, piękne tancerki, 

żółwie jak porozrzucane żołnierskie hełmy, hałaśliwe 
targi, skonfiskowane alkohole, znudzone wielbłądy…  
i wszędzie skrupulatne kontrole, bo zagrożenie terrory-
styczne. „Jakie to szczęście, że żyję w Europie” – po-
myślałem z ulgą. 
 Byłem w Paryżu. Od dzieciństwa marzyłem, że 
zobaczę Luwr z Mona Lisą, z Wenus z Milo… I był-
bym zobaczył, gdyby tym francowatym Francuzom, 
żabojadom ponurym, pracujących w muzeach nie ze-
chciało się w tym samym czasie … strajkować! Zoba-
czyłem w prawdzie Moulin  Rouge, Centrum Pompi-
dou, muzeum Salvadora Dali…, ale to nie to. Zasta-
nawiałem się też czemu na reprezentacyjnej Szanse li 
ze, choć czyściutko, nie uświadczysz koszy na śmieci? 
Wyjaśniono mi, że to dla bezpieczeństwa, bo kosze są 
znakomitą skrytką na ładunki wybuchowe. I choć co 
chwilę wybuchałem …złością na tych protestujących 
muzealników, to z zadowoleniem pomyślałem: „Jakie 
to szczęście, że urodziłem się nad Wisłą!” 
 Byłem w Warszawie. Przywitała mnie Syrenka 
machająca zalotnie ogonem z informacją, że jakiś wa-
riat przygotowywał zamach bombowy na Sejm i jakieś 
ważne osobistości. A więc i na mnie! „Jakie to szczę-
ście, że stolicą mojego powiatu jest Bielsko” – pomy-
ślałem zadowolony z bezpiecznego miejsca pod słoń-
cem, otoczonego Beskidami. 
 Byłem w Bielsku-Białej. W sądzie. Na szczęście 
nie mnie  sądzili. Na nieszczęście w pewnej chwili 
zrobiło się wielkie zamieszanie i trzeba było ewaku-
ować wszystkich z gmachu, bo ktoś zatelefonował, że 
w tym zacnym przybytku sprawiedliwości podłożono 
bombę!  Uciekaliśmy z budynku w popłochu tak szyb-
ko, jak strusie afrykańskie przed kłusownikami. „Jakie 
to szczęście, że urodziłem się i mieszkam w spokojnej 
i pięknej Rudzicy” – pomyślałem tak szczęśliwy, jak-
bym już był w siódmym niebie, i poczłapałem na PKS. 
 Siedzę w domu. Spoglądam przez okno. Po drugiej 
stronie ulicy działka, smutna, opuszczona. Kiedyś stał 
tu biały domek. Z różnokolorowymi malwami od po-
łudniowej strony. Kiedyś mieszkała tu stara sąsiadka, 
której baliśmy się będąc dziećmi, bo miała wygląd ra-

sowej czarownicy, z nosem 
wielkim jak gasidło, którym 
mogłaby w kościele spokojnie 
gasić świeczki. Później miesz-
kała tu jej córka, za nią wnucz-
ka, a gdy wnuczka szczęśliwie 
wyszła za mąż, biały domek 
opustoszał. Zarastał pokrzywa-
mi i tylko malwy były tak samo piękne, jak niegdyś. 
Później mieszkało w domku kilku lokatorów: najpierw 
pani spod Tarnopola, ze wschodnim akcentem i czo-
łem tak niskim (jak u australopiteka), że włosy niemal 
dotykały brwi.  Po niej młode małżeństwo z dziec-
kiem… A później już nikt… Oburzona takim obrotem 
spraw chałupinka zaczęła się chylić ku upadkowi, aż 
wreszcie właściciele przyjechali i rozebrali walący się 
zabytek. Została tylko kupka dachówek, desek, blach, 
rurek… Powiało jeszcze większym smutkiem. Ale od 
kilku dni pozostałościami domku zainteresował się ja-
kiś okoliczny menel, który codziennie penetruje stertę, 
wybierając co cenniejsze rzeczy: a to kawałek rurki,    
a to kawałek blachy, a to deskę. Przynajmniej zrobi 
porządek. Dzisiaj też jest. Mocuje się z jakąś rurką. 
Nie mam jednak czasu siedzieć w oknie i gapić się na 
okolicę. Nagle dzwoni telefon, to sąsiad mówi, że sły-
szy „syczenie” i czuje gaz, gdyż nieproszony gość tak 
zapamiętale grzebał w poszukiwaniu  „skarbów”, że 
wyrwał rurę od gazu! Sąsiad prosi o numer pogotowia 
gazowego, dzwoni po na policję i wzywa pracowni-
ków gazowni.  Menel goni dookoła wyrwanego prze-
wodu jak „żyd po próznym sklepie”,  i dla uspokojenia 
…zapala papierosa! Przecież my możemy wylecieć w 
powietrze! I to nie w Turcji, w Paryżu, w Warszawie, 
w Bielsku, ale w Rudzicy – wsi „spokojnej i wesołej”.  
Przyjeżdża samochód pogotowia gazowego. Na szczę-
ście zdążyli! Oddychamy już spokojem. A sprawca te-
go zamieszania? Ulotnił się jak gaz z wyrwanej rury. 
Ja zaś sobie uświadomiłem, że nie ma już miejsca na 
świecie, gdzie byłoby naprawdę bezpiecznie. Pozosta-
ły nam już tylko zaświaty…  

                                                                                           
Juliusz Wątroba 

 

Jak Paweł Sikora do nieba sie dostoł! 
 
Witóm piyknie. 
Paweł Sikora przerobił sztyrycet piynć roków w naszej 
patyczkowni i poszeł na zasłużónóm emeryture. Pyn-
dzyje ni mioł wielkóm, ale jak godoł, choćby jak na-
rzykoł żodyn mu wiyncej nie dołoży tóż musioł jako-
sikej kóniec z kóńcym wiónzać. Na cygaretle mioł,      
a i piwo też w gospodzie z kamratami wypił, tam 
spóminali ty downe czasy, kiej byli młodzi, silni i zda-
ła im sie, że cały świat przewrócóm. Robota ich cie-

szyła, nie musieli ji szukać, bo łóna ich szukała, było ji 
zatela, nie jako dzisio młodzi muszóm sie za nióm na-
łazić aż bótki stargajóm. A wiela to sie muszóm nago-
dać i łodpowiadać na pytania pracodawców, bo to abo 
kwalifikacje do tej roboty nie pasujóm, abo trzeja łu-
mieć dwa jynzyki łobce. A taki przeciyntny, co to mo 
fach w rynkach łumiy po prowdzie sztyry jynzyki, go-
do po polsku, po naszymu, głośno i po cichu i tak szu-
ko tej roboty, a nónś ji nie idzie, bo jak pasuje  str. 6  
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Jak Paweł Sikora do nieba sie dostoł! (cd) 
 
 jedno to nie pasuje drugi. Tóż Paweł Sikora był 
rod, że za jego czasów nie musioł sie starać ło ro-
bote jako dzisio młodzi.   I tak mu tyn żywot le-
cioł na tej pyndzyji, aż jednego dnia łobudził sie 
przy Piotrowej Bramie w niebie. Świynty Pioter 
go piyknie przywitoł, podoł mu stołek, coby se 
kapke spoczył, bo łón mo ważnóm sprawe do za-
łatwiynio, a potym bydzie z nim rzóndził. Sikora 
se wygodnie siednył      i podziwoł sie na dół, na 
tóm swojóm dziedzine, bo wiycie z wiyrchu lepi 
widać. I co tu widzi, sumeryjo kany, ludzie jedyn 
na drugigo warczóm, zowiszczóm jedyn drugimu, 
fórt narzykajóm, fórt sie im cosi nie podobo, jak 
by mógli to by sie z chodnikiym wadzili. A jak 
łuwidzioł ty strómy wedle drógi połómane,  a 
ławki na kierych szło se siednóć, jak człowiek był 

łutropiony w krzypopie przewrócone, to ni móg sie na to 
dziwać. A już jak staro Kidóńka, co to w chałpie posklu-
dzała ka jaki bajzel, a dwa pytliczki śmieci ku dródze za-
niósła, to tako szewsko złość do niego wlazła, że wziół tyn 
stołek, na kierym siedzioł i chcioł jóm nim zdzielić . Ale 
Świynty Pioter w łostatnij chwili chycił go za rynke i pra-
wił, jak jo bych tak mioł robić Pawle, to już downo ni mioł 
bych ani jednego stołka w niebie.  
A może było by to dobre, bo zaś w tej naszej fabryce za-
czyła by sie robota, stołki szły by na eksport do nieba, a ci 
co niszczóm spółeczne miyni, jakby dostali takim stołkym 
po trzepóni, to by może czego sie nauczyli - pomyśloł Pa-
weł Sikora. 

J. N. Josiyniczanin

  

Borok?! 
 
„Ni móm ksiyndza w rodzie, 
to mie biyda bodzie” 
 
- Na żgej mie bestyjo! Tak mi guwno zrobisz, 
bo tak ci wyfackóm, połómiym ci rogi!!! 
Bo żech też bogoczym, jak cesorz, czy farorz 
- kie idym po polu wesołych je zaroz! 
 
Tu je wszystko moji: słóńce, trowa, niebo… 
Nie bydym we złocie jako w gnoju grzeboł! 
Dyć aji na gnoju sóm urody złote,  
a z bogactwym dycko mosz jyno sromotę… 
 
Nie styko mi na chlyb, zimny żech nad ranym. 
Dziod żech się ulóngnył i dziadym zostanym. 
 
Nale wiym że Pónbóg  strzeli do Mie łokym 
i w niebie nie bydym już takim borokym!!! 
 
                               Juliusz Wątroba 
 
Słowniczek gwarowy 
żgać – kłuć, pchać 
bestyka – przezwisko 
wyfackać – spoliczkować 
farorz – proboszcz 
kie – gdy 
aji – nawet 
dyć – przecież 
urody – urodzaje, plony 
dycko – często 
srómota – zmartwienie 
jyno – tylko 
stykać – wystarczać 
ulóngnóć – przyjść na świat 
borok - ubogi 
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Gminy Jasienica 
 

 
26. lutego, w sali konferencyjnej Kompleksu Sporto-
wo-Kulturalno-Rekreacyjnego w Jasienicy, odbyły się 
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Zawody odbywały się w dwóch grupach 
wiekowych obejmujących uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalistów z terenu Gminy Jasienica. W 
zawodach wzięło udział łącznie 36. uczniów, po czte-
rech z każdej szkoły. W kategorii szkół podstawowych 
swoje drużyny wystawiły placówki z: Grodźca, Iłow-
nicy, Jasienicy, Międzyrzecza Górnego, Rudzicy i 
Świętoszówki. Swoich reprezentantów wystawiły 
również wszystkie gimnazja.  
 Zawody odbywały się w dwóch etapach. W pierw-
szym uczniowie mieli do rozwiązania test wyboru za-
wierający 25 pytań. Po trzech uczestników w każdej 
kategorii z najwyższą liczbą punktów, przechodziło do 
drugiego etapu. W tej części trzeba było odpowiedzieć 
przed komisją na trzy pytania. 
 W kategorii szkół podstawowych największą licz-
bę punktów zdobyła drużyna z Jasienicy, wśród gim-
nazjów również pierwsze miejsce wywalczyli ucznio-
wie z Jasienicy.  
Wyniki indywidualne przedstawiały się następująco: 
Wśród uczniów szkół podstawowych: 
1 miejsce – Krzysztof Szczypka, Iłownica; 
2 miejsce – Kacper Waliczek, Jasienica; 
3 miejsce – Sławomir Kuś, Jasienica. 
Wśród gimnazjalistów: 
1 miejsce – Magdalena Centkiewicz, Mazańcowice; 
2 miejsce – Kamil Jamroziński, Jasienica; 
3 miejsce – Mateusz Szarzec – Rudzica. 
 Tegoroczny turniej to już 36. edycja. Organizowa-
ny jest na poziomach gminnym, powiatowym, woje-
wódzkim i krajowym. Do kolejnych etapów kwalifi-
kowani są zwycięzcy w każdej z kategorii. Uczniowie 

odpowiadają na pytania dotyczące historii i organizacji 
straży pożarnych, przepisów przeciwpożarowych, tak-
tyki gaszenia pożarów, sprzętu pożarniczego, pojawia-
ją się również pytania z podstaw chemii. Uczestnicy 
muszą przyswoić ogromny zasób wiedzy pod nadzo-
rem opiekunów. Wszystkim uczestnikom i ich opieku-
nom należą się słowa uznania.  
 W dniu 23. marca również w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jasienicy odbyły się eliminacje powiatowe 
turnieju. Nasza gmina reprezentowana była przez 
Magdalenę Centkiewicz i Krzysztofa Szczypkę. W 
zawodach wzięło udział 24. uczniów szkół z terenu 
powiatu. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwy-
ciężył Kamil Damek z Wilkowic. Wśród gimnazjali-
stów rozegrała się wyrównana walka, w której zwycię-

żyła Katarzyna Krupa z Wilkowic. W tej kategorii 
Magdalena Centkiewicz, z gimnazjum z Mazańcowic 
zajęła wysokie trzecie miejsce. W najmłodszej katego-
rii wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężył 
Krzysztof Kwiecień z Bestwiny. Reprezentujący Gmi-
nę Jasienica Krzysztof Szczypka ze szkoły w Iłownicy 
zajął 5 miejsce. Następny poziom, czyli eliminacje wo-
jewódzkie odbędą się 20. kwietnia w Siewierzu.  

Komendant Gminny OSP  
Roman Marekwica

 
 

BIEG FLORIA ŃSKI 
Wiosenna atrakcja dla młodzieży 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce zaprasza w dniu 
11.05.2013 r.  dziewczęta i chłopców do licznego udziału w re-
kreacyjnej imprezie sportowej, zwanej „Biegiem Floriańskim".  
Trasa biegu prowadzi atrakcyjnymi ścieżkami. Zadanie współfi-
nansowane jest ze środków Urzędu Gminy Jasienica. 

Bieg obejmuje 4 grupy wiekowe: 
• I kategoria: 8-10 lat; 
• II kategoria: 11 -13 lat; 
• III kategoria: 14-17 lat; 
• IV kategoria: od 18 lat. 
Długość trasy biegowej w zależności od grupy wiekowej: 
900 m, 1300 m, 2500 m, 5000 m. 
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniach 6 - 11 maja 
2013 r. w godz. 1700-1900 w strażnicy OSP Świętoszówka. 
Tel.: (0338152924) - 668414682 – 517830139 Fax: 338152020 
e-mail: Stroka@autograf.pl                                   
Rozpoczęcie imprezy o godz.: 1000 

Zbiórka uczestników przy remizie o godz:930 

Koszulki startowe - do wyczerpania zapasów. 

Zdobycie I, II, III miejsca w danej grupie wie-
kowej gwarantuje otrzymanie atrakcyjnej na-
grody.     
Wpisowe „Biegu Floriańskiego" -10 zł. 
Przy zapisie wymagane będą:                                                                  
- data urodzenia 
- miejsce zamieszkania 
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów 
prawnych dla osób niepełnoletnich
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Spotkanie na Grodzieckim Zamku 
 

Walnym Zebraniem sprawozdawczo–wyborczym 
członków Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodź-
cu, rozpoczęło piąty rok swojej działalności. Gościny, 
jak co roku, udzielił nam właściciel grodzieckiego zam-
ku Pan Michał Bożek.  
21. lutego br., w  Sali Rycerskiej przy blasku i w 
cieple kominka gospodarz, zaproszeni goście oraz 
członkowie koła, wysłuchali sprawozdania meryto-
rycznego i finansowego zarządu, oceny działalno-
ści przez Komisję Rewizyjną, która zawnioskowała 
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.   
W dyskusji nad sprawozdaniami, prowadzący zebranie 
Mariusz Makowski, stwierdził, że po czterech latach 
działalności koło wypracowało własny styl działania i 
zyskało swoisty charakter, co jest niewątpliwą zasługą 
determinacji i konsekwencji w działaniu Prezesa 
Edwarda Cichego, za co podziękował, a zebrani wyra-
zili aprobatę gromkimi oklaskami. Podobnie ciepło o 
działalności koła wypowiedziała się Prezes Zarządu 
Głównego MZC Marta Kawulok. 
Za współpracę z kołem podziękowała Agnieszka Bro-
nowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasie-
nicy. Zadeklarowała chęć dalszej pomocy i współpracy, 
co także gorącymi brawami przyjęli zebrani. 
Józef Król przekazał pozdrowienia od Wójta Gminy Ja-
sienica Janusza Pierzyny oraz ks. Andrzeja Szczepa-
niaka. A sołtys Jadwiga Greń podziękowała Prezesowi 
oraz Michałowi Bożkowi, za działania integrujące gro-
dziecką społeczność. Pan Michał Bożek - Członek Ho-
norowy Macierzy, zwrócił uwagę na konieczność zain-
teresowania młodych sprawami społecznymi, działa-
niami nad upiększaniem i rozsławianiem Grodźca. 
Ustępujący Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium. 
W przerwie właściciel zamku zaprosił nas do 
zwiedzenia  muzeum, a jego kustosz Mariusz 
Makowski na wstępie odczytał akt erekcyjny.  

W dwóch pieczołowicie odrestaurowanych salach zgromadzono wiele ekspo-
natów i bibelotów związanych z grodzieckim zamkiem, jest kącik poświęcony 
Wacławowi Grodeckiemu, a także Józefowi Bożkowi z Bier, mechanikowi i 
wynalazcy maszyny parowej. 
Pokrzepieni duchową i kulinarną strawą zaserwowaną przez gospodarza, 
przystąpiliśmy do wyborów.  
Zebrani w jawnym głosowaniu zaufali staremu zarządowi,       w skład, które-
go weszli ponadto: Baszczyński Karol, Cebulak Stanisław, Kawulok Piotr, 
Moczała Bogusław. 
Z pracy w zarządzie zrezygnowała Renata Moczała. Za sumienną pracę i za-
angażowanie w pełnieniu obowiązków sekretarza bardzo Pani Renacie dzię-
kujemy. 
A nowy zarząd został zobligowany do realizacji uchwalonego programu, o 
czym będziemy na łamach „Jasienicy” na bieżąco informować.  Pełniejszą re-
lację z przebiegu tego spotkania, oraz tekst sprawozdania z działalności Koła 
można przeczytać w materiałach na naszej stronie internetowej 
www.macierz-grodziec.org (NASZA DZIAŁALNOŚĆ, w zakładkach Kalenda-
rium i Sprawozdania) 

Irena Skrzyżala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdeczne podziękowania ks. Jarosławowi Krutak za sprawowanie ofiary Mszy św. 

 i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku mojego męża 

śp. Józefa Jończy 
oraz za udział w pogrzebie, złożone wieńce i kwiaty, wyrazy współczucia,  

zamówione Msze św. rodzinie, znajomym, przyjaciołom, delegacjom,  
Wójtowi Gminy i jego żonie, Zastępcy Wójta,  

pracownikom Urzędu Gminy oraz KGW Jasienica  
składają 

                                                          żona i córka z rodziną  
 

Pani Annie Jończy 
szczere wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

męża 
składa   Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 21 w Jasienicy 
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Dzieje Bielowicka na tle Śląska Cieszyńskiego 
 
Tekst: Bronisława Zubek 
 „Płyniesz Olzo”, „Lipowski Groń” , „ Góry  
Beskidu” –  te rzewne beskidzkie pieśni w wyko-
naniu naszego chóru „Echo Bielowicka”, wprowa-
dziły zebranych w miły i swojski nastrój. W dniu 7. 
marca 2013 roku mieszkańcy Bielowicka, wśród 
których znajdowali się członkowie powołanego 26. 
czerwca 2012 roku Towarzystwa Przyjaciół Bielo-
wicka, wypełnili po brzegi salę Centrum Kultury 
„Nasz Dom” w Bielowicku. 

Celem tego spotkania było zaznajomienie się      
z dziejami naszej miejscowości i poznanie swoich 
korzeni. Herbem naszej miejscowości jest drzewo 
zakorzenione na ziemi śląskiej. 
Bielowicko jest jedną z najstarszych wsi na Śląsku 
Cieszyńskim i jedyną o takiej nazwie miejscowo-
ścią w Polsce. Najstarsza pisemna wzmianka po-
chodzi z 1223 roku, kiedy to na żądanie księcia Ka-
zimierza I, biskup wrocławski Wawrzyniec przy-
znał dziesięcinę z tej miejscowości klasztorowi  
Norbertanek w Rybniku. Na przestrzeni VIII na-
stępnych wieków zmieniali się właściciele Bielo-
wicka. Historię tę przybliżyła zebranym mgr Kry-
styna Pniewska. W ciekawy sposób przedstawiona 
prezentacja zawierała: mapy, oryginalne dokumen-

ty oraz fotografie. Pani Krystyna umożliwiła również ze-
branym wgląd w albumy o Bielowicku, które zostały 
wykonane przez uczniów naszej szkoły w Wieszczętach.  
Spotkanie zakończyliśmy wspólnym śpiewem, inicjowa-
nym przez naszych chórzystów. 

 
 

. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy  

zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę 

w dniu 11 maja 2013r. Wyjazd o godz. 7.00 - Parking przy UG w Jasienicy. 
Cena 85.-zł  (autokar, ubezpieczenie, pilot, obiad, wszystkie wstępy) 

W programie - Radzionków - Muzeum Chleba, Gliwice - Palmiarnia, Tychy - Browar. 
Zgłoszenia pod nr telefonu – 691030773    lub     693066685 

 

ZESPÓŁ REGIONALNY 
„JASIENICZANKA” 

działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jasienicy 

składa serdeczne podziękowania za 
zorganizowanie 25-lecia działalności 

kulturalnej  „Jasieniczanki”  
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 

osobach: dyrektor Agnieszce Bronow-
skiej, zastępcy Mariuszowi Wysły-

chowi  oraz pozostałym pracownikom 
GOK-u. 

Zarząd oraz członkowie zespołu 
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 „TALENT TO SZCZYPTA GENIUSZU...” 
 

„Talent to szczypta geniuszu, garść cierpliwości  i tona pracy…” 
to hasło, które przyświecało organizatorom i ucze-stnikom konkur-
su „MŁODE TALENTY MAZAŃCOWICE  2013”, który odbył się w 
dniu 09.02.2013 w Gimnazjum w Mazańcowicach. 
Konkurs ten, który został objęty honorowym patronatem Wójta 
Gminy Jasienica, przeznaczony był dla uczniów szkół tejże gminy, 
a jego uczestnikami była młodzież z następujących szkół: Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym, Jasienicy i Ma-
zańcowicach, Szkoły Podstawowej w Świętoszówce, Gimnazjum w 
Rudzicy i Jasienicy oraz gospodarzy konkursu - Gimnazjum w Ma-
zańcowicach. 
  Wysoki poziom zmagań uczestników w kategorii scena (wokal, 
taniec nowoczesny, gimnastyka, gra na instrumencie) oraz wysta-
wa (zdjęcia, rysunki i obrazy) obserwowało  i oceniało jury w skła-
dzie: Przewodnicząca: Sabina Muras - dyrektor Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej, Krzysztof Przemyk – dyrygent chóru Hejnał z Ma-
zańcowic, Krzysztof Czader – kierownik  filii GOK w Międzyrzeczu 
Górnym i opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół. 
Zwycięzcami konkursu  w kategorii SCENA zostali: 
I MIEJSCE -    Agnieszka Bąk, 14 lat , Gimnazjum w  Mazańcowi-
cach; 
II  MIEJSCE - Adrian Kupczak, 11 lat, ZSP w Międzyrzeczu Gór-
nym; 
III MIEJSCE – Adam Gawlas, 15 lat, Gimnazjum w Rudzicy. 
W kategorii WYSTAWA: 
I MIEJSCE –   Oliwia Zypser, 15 lat, Gimnazjum w Jasienicy; 
II MIEJSCE –  Pola Zhu, 15 lat, Gimnazjum w Jasienicy; 
III MIEJSCE –  Katarzyna Tomiczek , 15 lat, Gimnazjum w Ma-
zańcowicach. 
Jury przyznało również dwa wyróżnienia: 
- Dominika Szendzielarz- 15 lat Gimnazjum w Mazańcowicach 
- Zespół TALENT ze Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. 
Publiczność również uhonorowała swoją ulubienicę nagrodą, a 
otrzymała ją Agnieszka Bąk, która brawurowo i z ogromnym 
wdziękiem wykonała piosenkę Michała Bajora. 
Fundatorami cennych nagród, których przeznaczeniem jest dalsze 
rozwijanie zaprezentowanych talentów, były firmy: Aqua Bielsko-
Biała,  Julex  Mazańcowice, Wydawnictwo Pearson Longman, 
Bielmar Bielsko-Biała, Cukiernia Jagódka Międzyrzecze Dolne, 
Gabinet Kosmetyczny Katarzyna Kopeć Czechowice-Dziedzice, 
Delikatesy Jutrzenka Euro Komorowice, Producent Okularów 
Peter Miller, Piekarnia Renata Krysta Mazańcowice. 
  Prezentacjom konkursowym towarzyszyły: pokaz skoków o tycz-
ce, w wykonaniu członków UKS OLIMP z Mazańcowic oraz ro-

dzinny turniej strzelecki o Puchar Rady Rodziców Gimnazjum Ma-
zańcowice, którego laureatami zostali: 
I MIEJSCE - Wojciech i Marek Wożniak; 
II MIEJSCE - Klaudia i Mirosław Paszek; 
III MIEJSCE - Paweł  Szymański i Mateusz Podstawny. 
   Dzień ten był również dniem otwartym Gimnazjum w Mazańco-
wicach, którego dyrektorem od wielu lat jest Iwona Śliwa. Można 
było obejrzeć prezentacje przedmiotowe przygotowane w salach 
lekcyjnych i innych obiektach szkoły, uzyskać informacje na temat 
działalności placówki oraz miło spędzić czas w kafejce, częstując 
się pysznymi wypiekami przygotowanymi przez mamy naszych 
uczniów. 
   Impreza zgromadziła liczną publiczność oglądającą z dużym za-
interesowaniem pokazy uczestników konkursu, które były prezen-
towane przez absolwenta naszego gimnazjum - Michała Wróbla - 
obecnie prezentera Radia Bielsko oraz dwie uczennice: J. Biegun  
i  I. Korczyńską. 
  Dzięki organizatorkom: Marcie Ostrawskiej-Belter, Renacie Łopa-
teckiej-Osierda, Katarzynie Piszczek, Agacie Krupińskiej i Jolancie 
Klisz sobotnie popołudnie upłynęło w miłej, twórczej i pełnej emocji 
atmosferze. Jeżeli ktoś  z Państwa nie był, a chciałby zobaczyć - 
zapraszamy do Regionalnej TV Bielsko-Biała oraz na stronę gim-
nazjum: 
 http://gimnazjummazancowice.jasienica.pl/ 
  Jakże na miejscu wydaje się podsumowanie, które jest pięknym 
przesłaniem: „Nie ma ludzi z małych wsi, są tylko ludzie z małymi 
marzeniami”.   

Lucyna Kłaptocz , Katarzyna Jakubiec-Broda 

 Z SZKOLNEGO PODWÓRKA 

Rada Rodziców, Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum w Jasienicy 
serdecznie zapraszają na 

FESTYN SZKOLNY - MAJÓWKA 2013 
który odbędzie się w dniu 18.  maja 2013 r. od godz. 1600

 do 2400 
 na otwartym obiekcie rekreacyjno-sportowym  „Drzewiarz” – amfiteatr   

W programie m.in. występy młodzieży szkolnej, zaproszonych gości, mecz piłkarski nauczyciele      
i rodzice kontra uczniowie, turniej rodzinny z nagrodami i wiele innych atrakcji.  

Od godziny 1900 zabawa taneczna. Wstęp wolny.  
Dochód z imprezy przeznaczony będzie na potrzeby szkoły. 

 



kwiecień 2013   11 

X FESTIWAL PIOSENKI DZIECI ĘCEJ 
 

7. marca 2013 r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mię-
dzyrzeczu Górnym odbył się dziesiąty międzyszkolny Festiwal 
Piosenki Dziecięcej.  

Po uroczystym powitaniu przez dyrektor Elżbietę Gucwę 
wszystkich zebranych, rozpoczęły się występy dzieci w dwóch 
kategoriach : soliści i zespoły. Wystąpiło 15. solistów i trzy  ze-
społy wokalne. 
    Jak co roku, poziom prezentowanych piosenek był bardzo 
wysoki. Zaangażowanie małych artystów było ogromne,           
a ubrani w piękne stroje prezentowali się widowiskowo. Kon-
kurs był dla dzieci wielką przygodą, możliwością zdobycia no-
wych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi. Każdy         
z uczestników konkursu został dostrzeżony, doceniony i nagro-
dzony, co przyczyniło się do tego , że wszyscy pożegnali nas    
z radosnymi minami. I tak właśnie miało być, fajna zabawa       
i zdrowa rywalizacja. Organizatorzy dziękują Wszystkim 
uczestnikom za przybycie, udział i miłą atmosferę.  
 

Wyniki X Festiwalu Piosenki Dziecięcej: 
W kategorii soliści: 
I miejsce ex aequo: 

• Basia Wodniak – ZSP Mazańcowice 
• Ania Zamarska – ZSP Wieszczęta 

II miejsce ex aequo: 
• Wiktoria Glombitza – ZSP Mazańcowice 
• Kinga Jasiewicz – ZSP Międzyrzecze 

III miejsce ex aequo: 
• Joasia Szarek -  ZSP Międzyrzecze 
• Oskar Maciejowski – ZSP Grodziec 

W kategorii zespoły: 
I miejsce - Zespól Szkolno-Przedszkolny      
z  Międzyrzecza; 
II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny     
z Wieszcząt; 
III miejsce - Zespól Szkolno-Przedszkolny   
z Mazańcowic. 

Sporymi osiągnięciami sportowymi mogą 
pochwalić się uczniowie ZSP w Wieszczętach. 

W mistrzostwach Jasienicy w minipiłce 
siatkowej, tak chłopcy jak i dziewczęta zajęli 
pierwsze miejsca – chłopcy piąty rok z rzędu, 
dziewczynki po raz pierwszy.  

4. marca, w Wilkowicach odbył się Półfinał 
Powiatu, gdzie oprócz naszych drużyn wystą-
piły szkoły z Bystrej, Porąbki oraz Kobiernic. 
Awans do dalszego etapu zgodnie uzyskali 

uczniowie z Wieszcząt, pokonując swoich rywali, dwukrotnie 
po dwa zero. 

Tydzień później, 12. marca w Kozach, nasze zespoły rywa-
lizowały w Finale Powiatu Bielskiego. Chłopcy po bardzo za-
ciętych spotkaniach, ulegli swoim rówieśnikom z Czechowic 
Dziedzic ( SP 2 i SP 5) dwa razy po 1:2 i ostatecznie zakoń-
czyli rywalizację na trzecim miejscu. 
Dziewczęta musiały uznać wyższość szkoły z Rybarzowic, 
przegrywając 1:2, jednak w meczu o drugie miejsce w powie-
cie, pokonały SP z Miliardowic 2:1. 

Gratulacje dla obu zespołów ! 

 

KOLEJNY  SUKCES 
12 marca 2013 r. w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym 

i Gimnazjum w Mazańcowicach,  odbył się Powiatowy Fi-
nał XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpie-
czeństwie Ruchu Drogowego. 

Turniej ten organizowany jest pod patronatem m. in. Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji, Kra-
jowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa 
Infrastruktury. 

Do turnieju zakwalifikowało się po 5 najlepszych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych powiatu bielskiego. W kategorii 
szkół podstawowych startowały szkoły z Mesznej, Zabrzega, 
Mazańcowic, SP nr 13     i SP nr 36 z Bielska – Białej, a w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych: Mazańcowice, Zabrzeg, Rybarzo-
wice, Gimnazjum nr1 i nr 2 z Bielska-Białej. 

Uczestnicy tego turnieju musieli wykazać się znajomością 
przepisów drogowych, zasad udzielania pierwszej pomocy, jak 
i umiejętnością jazdy po sprawnościowym torze przeszkód 
oraz po miasteczku ruchu drogowego.  Drużyny ZSP Mazań-
cowice w składzie Amadeusz Iskrzycki, Krzysztof Kamiński, 
Kamil Łukowicz i Gimnazjum Mazańcowice w składzie – Da-
wid Rozmus, Stanisław Światłoch Paweł Kamiński okazały 
się bezkonkurencyjne zwyciężając w pięknym stylu, z bardzo 
dużą przewagą punktową nad pozostałymi drużynami. 

Doceniając rangę Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ru-
chu Drogowego swoją obecnością zaszczycili nas przedstawi-
ciele następujących instytucji: Jarosław Mańdok -  podinspek-
tor,  zastępca  komendanta Komendy Miejskiej Policji w Biel-
sku – Białej, podinspektor Krzysztof Gałuszka – naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego, Krzysztof Stankiewicz – młod-
szy aspirant, sędzia główny turnieju, Beata Jańcza – wizytator 
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Bielsku – Bia-
łej, Edward Płonka – dyrektor  Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Bielsku – Białej, Alina Puszyńska – prezes 
Fundacji na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  Ja-
nusz Kaps – zastępca dyrektora  Miejskiego Zarządu Oświaty 
w Bielsku – Białej, Urszula Bujok – dyrektor GZOSiP w Jasie-
nicy, Tadeusz Kuś – Radny Gminy Jasienica, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa, Agata Czauderna –dyrektor ZSP w 
Mazańcowicach, Iwona Śliwa – dyrektor Gimnazjum w Ma-
zańcowicach. 

Turniej dał możliwość nie tylko rywalizacji, ale również 
lepszego poznania się oraz wymiany doświadczeń.  
Gratulujemy wszystkim uczestnikom znajomości przepisów ru-
chu drogowego i zapraszamy do rywalizacji w przyszłym roku. 
Zwycięzcom życzymy powodzenia w następnych etapach Tur-
nieju. 

Opiekun:  Ewa Zeman 
 

Siatkarskie sukcesy uczniów z Wieszcząt. 
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DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
 

„Książka i możliwość czytania, to jeden  z najwięk-
szych cudów ludzkiej cywilizacji”- takie motto przyświe-
cało Dniu Otwartemu, które 16. marca 2013 r. po raz kolej-
ny zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej im. Rudolfa 
Gila w Świętoszówce. Celem imprezy oprócz wspólnej za-
bawy    i miłego spędzenia wolnego czasu, było przedsta-
wienie bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej naszej szko-
ły, jak również przybliżenie naszej placówki potencjalnym 
uczniom i ich rodzicom. Tego dnia mieliśmy zaszczyt go-
ścić  w szkolnych murach - Halinę Gwiżdż i Jerzego Rudz-
kiego - siostrzenicę i siostrzeńca Patrona Szkoły - Rudolfa 
Gila, Artura Kalitę - radnego sołectwa Biery, Sylwię Iskrzyc-
ką - Puzoń - kierownika Filii GOK w Bierach, Marię Bury - 
sołtysa sołectwa Biery, Annę Kwit - przewodniczącą KGW  
w Bierach, Marię Szostok - przewodniczącą KGW  w Ła-
zach, Grażynę Gaszek - sołtysa sołectwa Świętoszówka, a 
zarazem przewodniczącą KGW  w Świętoszówce i pracow-
nika naszej szkoły, „Przyjaciół Szkoły”, dobroczyńców, 
sponsorów, rodziny naszych uczniów oraz  licznie przyby-
łych przedszkolaków  wraz z rodzicami. 

Przybywających gości chlebem i solą witali nasi 
uczniowie w śląskich strojach ludowych. W sali gimnastycz-
nej wszystkich serdecznie przywitała Dyrektor Szkoły Ewa 
Anzorge-Janeczko i zaprosiła do obejrzenia występów arty-
stycznych  zaprezentowanych przez  uczniów. Następnie 
uczestnicy mieli możliwość zwiedzania szkoły, porozma-
wiania z uczniami i pracownikami szkoły, wypróbowania ze-
stawu testowego przy użyciu interaktywnych pilotów - naj-
nowszej pomocy dydaktycznej zakupionej dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu Rady Rodziców. Obejrzenia sal lekcyjnych 
w pomysłowych sceneriach  nawiązujących do wybranego 
przez klasę „Ulubionego bohatera  literackiego”. Uczniowie 
wraz z nauczycielami przygotowali kiermasze, na których 

sprzedawali między innymi swoje wytwory. Uzyskany dochód, już 
wcześniej  postanowili przeznaczyć na rzecz powstającego placu 
zabaw  przy szkole. Ciekawym i bardzo zabawnym punktem im-
prezy był konkurs opisowo-pokazowy, w którym uczniowie z każdej 
klasy prezentowali bohaterów wybranej lektury. Na chwilę relaksu, 
wymianę spostrzeżeń oraz wspomnień przy kawie, herbacie 
i pysznych ciastach  upieczonych przez mamy naszych 
uczniów zapraszała kawiarenka na pierwszym piętrze. Zaś swoje 
wrażenia wszyscy chętni przenieśli na karty Kroniki Szkolnej. 

Dzień Otwarty to już w naszej szkole tradycja. Tego dnia było 
u nas bardzo wesoło i kolorowo.  Było nam bardzo miło podejmo-
wać przybyłych gości, rodziców i dzieci w szkolnych progach.  Ma-
my nadzieję, że wszyscy opuszczali nas z pozytywnymi wrażenia-
mi i poczuciem mile spędzonego czasu. 

Dziękujemy  serdecznie  wszystkim za pomoc, wsparcie, a 
przede wszystkim za przybycie i wspólną  zabawę. CIESZYMY 
SIĘ, ŻE COROCZNIE JESTEŚCIE Z NAMI. 

Ewa Anzorge-Janeczko 
Zdzisława Gawlas  

PRZEDSZKOLAKI Z GMINY JASIENICA   
PRZYWITAŁY WIOSN Ę NA SPORTOWO 

 
21. marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach, od-

była się  I Gminna Spartakiada Przedszkolaków. Pomysł zorganizowa-
nia tej wyjątkowej imprezy zrodził się w głowach nauczycielek przed-
szkola i dyrektor Ilony Walach, której placówka uczestniczy w ogólno-
polskim programie dla przedszkoli „Mamo, Tato wolę wodę”. Program 
"Mamo, Tato, wolę wodę!" już od 2009. roku wspiera rodziców i na-
uczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłod-
szych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, 
zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Do IV edycji 
akcji włączyło się już ponad 1500 przedszkoli, a 236 placówek, w tym 
ZSP w Wieszczętach,  otrzymało patronat programu. Wyróżnienie to 
jest potwierdzeniem najwyższych standardów opieki i edukacji w pla-
cówce. 

W Spartakiadzie zorganizowanej w Wieszczętach wzięły udział, 
oprócz gospodarzy,  przedszkolaki z terenu Gminy Jasienica, reprezen-
tując placówki ze Świętoszówki, Grodźca, Iłownicy, Jasienicy, Mazań-
cowic, Międzyrzecza Górnego. Każdy zespół tworzyła piątka dzieci w 
wieku 5-6 lat.. Dla uczestników spartakiady przygotowano konkurencje 
zręcznościowe – slalom z ringo, rzuty do celu, wyścig z parasolkami po 
równoważni i przenoszenie cennej wody w kubeczkach. Przedszkolaki, 
dopingowane przez swoich rówieśników, kapitalnie dały sobie radę ze 
wszystkimi zadaniami. Wszystkie drużyny zajęły I miejsce i otrzymały 
pamiątkowe dyplomy  i nagrody w postaci zabawek dla swoich przed-
szkoli.             

W sprawnym przeprowadzeniu zawodów, oprócz 
kadry nauczycieli i wychowawców, pomagał 
ZDROJEK, tajemniczy opiekun zdrowia i wody, w któ-
rego wcielił się jeden z uczniów klasy VI szkoły w 
Wieszczętach. W specjalnie uszytym kostiumie poma-
gał zawodnikom w pokonywaniu trudności. Podczas 
zawodów można było również oglądać prace plastycz-
ne z wizerunkiem Pani Wiosny przygotowane przez 
przedszkola biorące udział w Spartakiadzie.  

KM
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GWARA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO NIE UMIERA 
 

Takie twierdzenie w pełni uzasadnia VII Regio-
nalny Konkurs Znajomości Gwary Śląska Cieszyń-
skiego, który pod patronatem Wójta Jasienicy Janu-
sza Pierzyny,  odbył się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Grodźcu, w Gminie Jasienica. W 
konkursowe szranki stanęli uczniowie klas IV – VI 
z Iłownicy, Jasienicy, Wieszcząt , Grodźca, Pogó-
rza, Pierśca i Górek Wielkich. Każdy z uczestników 
przedstawił przygotowany przez siebie tekst, a jury 
oceniało sposób przedstawienia tekstu, prawidło-
wość i swobodę wymowy, właściwy akcent oraz 
oryginalność gwary i tekstu. Występującym bacz-
nie przysłuchiwali się Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy Agnieszka Bronowska – prze-
wodnicząca jury, Edward Cichy – Prezes Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej Koła w Grodźcu i Marian Ma-
chalica – radny Gminy Jasienica. Konkurs, w któ-
rym wystąpiło 14 uczestników, zdaniem jurorów 
stał na bardzo wysokim poziomie, co sprawiło, że 
wybór tych najlepszych był niezwykle trudny. Dla-
tego też komisja konkursowa postanowiła przyznać 
równorzędne miejsca trzecie i drugie. I tak na 3 
miejscu znalazły się Judyta Pietrzyk z ZSP w 
Wieszczętach i Agnieszka Stroka z Zespołu Szkół 
w Pogórzu. Drugie miejsce zajęli Klaudia Gawlas 
i Wojciech Janota z ZSP w Iłownicy i Weronika 
Górniak z Wieszcząt, a VII Regionalny Konkurs 
Znajomości Gwary Śląska Cieszyńskiego bezapela-
cyjnie wygrała Dominika Osinczuk z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy. Po przesłu-
chaniach konkursowych uczniowie klasy II z Świę-
toszówki przedstawili „Wiliję na Śląsku Cieszyń-
skim i Położnicy” na podstawie tekstu Tomasza 

Sochackiego, a zespół wokalno-muzyczno-taneczny 
uczniów i przedszkolaków z Grodźca, pod kierunkiem 
Barbary Frydel-Ociepka, zaprezentował tańce polskie. 
Wszystkich występujących oklaskiwali, oprócz jurorów, 
zaproszeni goście – Krzysztof Wieczerzak – Zastępca 
Wójta Gminy Jasienica i ludowy artysta Jan Chmiel, któ-
ry wraz z Józefą Greń przedstawił kilka cieszyńskich pie-
śni. Konkurs brawurowo poprowadziły uczennice klasy 
IV z Grodźca – Karolina Kłos i Joasia Frycz. Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu – Krystyna 
Pniewska serdecznie podziękowała wszystkim, którzy 
byli zaangażowani w organizację imprezy oraz sponso-
rom -  Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie i 
Dyrektor GOKu Agnieszce Bronowskiej. 

  KM
 

MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

19. marca w Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gi-
la odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego,  
o tytuł Mistrza Języka Angielskiego. Wzięło w nim 
udział 12. uczniów klas V i VI ze szkół podstawowych 
Gminy Jasienica. Uczestnicy konkursu przez 45 min. 
zmagali się z testem, który sprawdzał umiejętność 
czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa, 
gramatyki, struktur komunikacyjnych oraz wiedzę o 
krajach anglojęzycznych. 

Zwycięzcami  konkursu zostali: 
I miejsce – Wojciech Janota z ZSP w Iłownicy, 
II miejsce – Paulina Domagała z ZSP w Jasienicy, 
III miejsce – Klaudia Piekarczyk z ZSP w Rudzicy. 

Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.  Nagrody ufun-
dowała księgarnia Za Orłem oraz wydawnictwo Pear-
son. Dziękujemy. 

     Ewa Kalita 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu 
składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom i pracownikom, 

którzy włączyli się w przygotowanie „Balu Rodziców”. 
Dziękuję też sponsorom: Firma „Bariball”  Fender, Świat Filmów Video ATTAR GROUP, Chemia gospodarcza LAUFER, 
Centrum Ogrodnicze „Szarotka” w Bielsku-Białej, ARPOL Ubrania Robocze, SET LINE Usługi Krawieckie, Salon Fryzjerski 
PAWLUSIAK, Sklep Zoologiczny J. Jabłocki, AGINEX, Apteczki VERA, PAGED MEBLE Sklep spożywczy Rudzica, Ośrodek 
Szkolenia Kierowców Stanisław Cypcer, RSP Rolnik w Międzyrzeczu, Producent Mebli SEDJA, STOLMARK Dariusz Ryrych, 
OSP Międzyrzecze Górne, Producent wędlin Andrzej Zmełty, Usługi Krawieckie BAŚKA, KOMERS-MAG Zakład Przetwórstwa 
Rybnego, Giełda Bielsko-Biała Genowefa Grudzień, Sklep LEWIATAN p. Lenert, Zakłady Mięsne „Czaderna” z Międzyrzecza, 
Hurtownia AMBI, Zofia Huculak, Zakład Fryzjerski M. Gawlas,  Studio Urody AVALANCHE – M. Zawiła, Cukiernia Jagódka, 
Hurtownia PE-PE Bielsko-Biała, Piotr Dzida, MAKRO, Wojciech Janik, Firma ALUPROF J. Kosiec, Łukasz Malarz,   Sklep Ma-
rek i Marzena Kulpa, Firma SET  Lisowie, MOTO SPA Bielsko-Biała, INSTAL BB Korczyński, Hurtownia MIX Jaworze. 

Z wyrazami wdzięczności    Dyrektor Elżbieta Gucwa 
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NASI  LOKALNI, NIEZWYCZAJNI W WIESZCZĘTACH 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach 
odbyło się kolejne spotkanie w cyklu „Nasi lokalni, 
niezwyczajni…”. Tym razem, w spotkaniu poświęco-
nym wyjątkowym postaciom lokalnej społeczności, 
wziął udział Krzysztof Czader, mieszkający w Jawo-
rzu wszechstronny artysta, kolekcjoner, malarz, rzeź-
biarz, miłośnik przyrody i znawca prehistorii, jednym 
słowem istny człowiek renesansu. Krzysztof Czader 
jest absolwentem Państwowego Liceum Plastycznego 
w Bielsku-Białej,  kierunku grafika,  laureatem wielu 
konkursów organizowanych na szczeblu regionalnym 
jak i ogólnopolskim.  Brał udział w licznych wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych w kraju m.in. Re-
gionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Jasienicy, „Galerii pod Gro-
niem” w Jaworzu, Galerii „ARTadres” w Skoczowie   
i za granicą. Na spotkaniu, na które przybyło ponad 30 
uczestników Krzysztof Czader zaprezentował szerokie 
spectrum swoich zainteresowań.  Od znajdowanych 
przez siebie ciekawych kamieni z odciskami prehisto-
rycznych roślin i zwierząt, przez ciekawe i rzadkie hi-
storyczne monety, po kolekcję motyli i chrząszczy, 
które spreparowane prezentował w specjalnych gablo-
tach.  Jednak największym zainteresowaniem cieszyły 
się jego rzeźby, obrazy i unikatowe ikony. O każdym 
prezentowanym przedmiocie artysta opowiadał z hu-

morem i swadą, bawiąc i rozśmieszając uczestników 
spotkania. Kilkadziesiąt minut spędzone z tak cieka-
wym i fascynującym człowiekiem minęło w oka 
mgnieniu, choć opowieści starczyłoby zapewne na 
długie godziny. Być może z Krzysztofem Czaderem 
jeszcze się w Wieszczętach spotkamy, a już teraz Ilona 
Walach – dyrektor ZSP w Wieszczętach zaprasza na 
kolejne spotkanie z „Naszymi lokalnymi, niezwyczaj-
nymi”. Na wtorek 16 kwietnia planowane jest spotka-
nie z poetką z Jasienicy Danutą Korecką. 

KM

 

„EL ŻBIETA ŃSKI LONDYN” WITOLDA TURANTA 
 

Spotkanie literackie pod takim tytułem odbyło się   
7. marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasie-
nicy. Naszymi gośćmi byli: autor monodramu Witold 
Turant, dziennikarka, redaktorka, a zarazem prowa-
dząca spotkanie Anna Pojda i wykonawczyni tekstów 
wcielająca się w różne postaci, studentka Politechniki 
Katarzyna Pojda. 
Wiersze ukazujące barwne postacie z epoki elżbietań-
skiej zdobyły II nagrodę w konkursie ZNP o „Wieżę 
Piastowską” w Cieszynie. Pan Witold Turant to dzien-
nikarz, tłumacz, felietonista, poeta, autor słuchowisk 
radiowych. Debiutował w 1970 r., a jego utwory uka-
zują się na łamach czasopism literackich „Śląsk”, „Od-
ra”, „Opcje” i „Twórczość”. Związany jest ze Ślą-
skiem, a od 1988 r., mieszka w Górkach Wielkich. Ja-
ko dziennikarz podróżował po Bliskim i Dalekim 
Wschodzie. Jednak najbardziej zafascynował go Lon-
dyn,       a szczególnie te mniej znane turystom miejsca 
tego miasta. Zna doskonale historię Londynu, a głów-
nie epokę wiktoriańską i edwardiańską, które były nie-
zwykle barwne, wyraziste, zróżnicowane.  
Wiersze, które poświęcił tej epoce nie były planowane 
jako monodram, ale ich wykonawczyni Katarzyna 
Pojda postanowiła je nie tylko przeczytać w radio, ale 
także zagrać i zrobiła to doskonale. Po obejrzeniu         

i wysłuchaniu mini spektaklu, Pan Witold zaprezento-
wał kilka nowych utworów, przedstawił swoje plany 
wydawnicze, a na życzenie uczestników spotkania 
opowiedział o swoich podróżach. Pomimo, że mono-
dram nie należy do łatwych  (szczególnie dla osób bez 
przygotowania historycznego) spotkał się z ciepłym 
przyjęciem przez publiczność. 

Maria Hareńczyk - Dyrektor GBP  

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zaprasza na spotkanie ze Zbigniewem Kołbą autorem książki pt.  
„Krioterapia. To warto wiedzieć” 

Spotkanie poświęcone leczeniu niskimi temperaturami i leczeniu bezsenności odbędzie się  
15 kwietnia (poniedziałek) 2013 r. o godz. 18:00.  

Zapraszamy 
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ZAWIADOMIENIE O KONKURSIE 
 

Prezes Ligi Morskiej  i Rzecznej oraz Sekretarz Generalny Krajowej Izby 
Gospodarski Morskiej, serdecznie zapraszają dzieci i młodzież szkół: podsta-
wowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycz-
nym „Szum Bałtyku najpiękniejszym hymnem przyszłości naszej Ojczyzny”.  
Prace prosimy nadsyłać do 31 maja br. na adres: Klub Ligi Morskiej i Rzecznej 
przy Urzędzie Morskim w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 czerwca, natomiast wręczenie nagród 
będzie miało miejsce podczas obchodów Święta Morza w Gdyni w czerwcu 2013 

r. (szczegóły podamy w  terminie późniejszym)  
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych (również 
podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę na 
rzecz dzieci i młodzieży. Uczestnicy wykonują jedną, indywidualną  pracę w formacie min. A4 wybranymi 
przez siebie technikami plastycznymi. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  
Komisja wybierze zwycięzców w kategoriach : kat.I szkoły podstawowe kl. I-III; kat. II szkoły podstawowe kl. 
IV-VI; kat.III – gimnazja; kat. IV szkoły ponadgimnazjalne. 
Nagrodami w konkursie są: dla kat. I i II – rejs po Zatoce Gdańskiej; w kat. III – obóz żeglarsko-turystyczny w 
Garczynie; udział we Flisie Pętlą Żuławską; kat IV – rejs na pokładzie  SY Zawisza Czarny; rejs na pokładzie 
ORP Iskra. 
Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronach www.lmir.pl  www.kigm.pl oraz www.jasienica.pl  

 
INFORMACJA  na temat zbiórki publicznej,  

przeprowadzonej w okresie 1.01.2012 - 31.12.2012  przez OSP w Międzyrzeczu Górnym 
 
Na podstawie Decyzji Wójta Gminy Jasienica 
OrS.5311.1.2011 z dnia 13.12.2011 r. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym w okresie 
01.01.2012 – 31.12.2012 r. przeprowadziła zbiórkę 
publiczną, polegającą na sprzedaży cegiełek warto-
ściowych. Celem zbiórki, przeprowadzonej na terenie 
sołectwa Międzyrzecze Górne, było pozyskanie środ-
ków finansowych na cele statutowe Organizatora, tj.: 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowa-
dzenie działalności kulturalnej i oświatowej, współfi-
nansowanie obchodów 120-lecia jednostki oraz dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska. Zbiórkę przepro-
wadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6. listopada 
2003 r. w sprawie przeprowadzania zbiórek publicz-

nych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1047).  
Kwota zebrana podczas zbiórki publicznej wyniosła 
38.195,00 zł, przy czym organizator zbiórki publicznej 
oraz wolontariusze prowadzący sprzedaż cegiełek za 
czynność tą nie otrzymali wynagrodzenia, zbiórkę 
przeprowadzono społecznie. Środki pieniężne uzyska-
ne podczas zbiórki publicznej zostały w całości wyko-
rzystane na cele działalności statutowej organizatora. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym 
serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy włączyli się w 
tę akcję. 
  Prezes OSP Międzyrzecze Górne 
   Krzysztof Wieczerzak 

 

REGULAMIN III  KONKURSU 
"NAJPI ĘKNIEJSZY MOJ" 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy ogłasza III edycję konkursu "Najpiękniejszy 
Moj". 
Zgłoszenia należy dostarczyć do 26.04.2013 r. do biura Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy   (ul. Modrzewiowa 1360, budynek Kompleksu Sportowo - Kulturalno - Re-
kreacyjnego w Jasienicy ). 
Regulamin oraz karta zgłoszeń również do pobrania na stronie www.gokjasienica.pl 
Organizatorzy przypominają o dwóch ważnych aspektach tradycji stawiania Moja :  

• Moja nie wolno odbierać siłą  
• Konkurencyjnego Moja można ścinać tylko do rana (godz. 600)       

1 maja !!!  
Bardzo prosimy o uszanowanie wielowiekowych  tradycji. Postępowanie niezgodne      
z powyższymi zasadami jest niehonorowe i nosi znamiona wandalizmu.  
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
PT.: „KWIATY WIOSENNE”. 

15.04-07.06.2013 R. 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna 

w Jasienicy, zwana dalej Organizatorem. 
2. Celem konkursu jest pokazanie na fotografii naszych ulu-

bionych kwiatów. 
3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wcho-

dzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. 
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym 

udzieleniem praw do wykorzystania prac do wystaw orga-
nizowanych w Bibliotece. 

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy zajmują się fo-
tografią amatorsko. 

6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków i regulami-
nu konkursu, a uczestnik winien podpisać oświadczenie o 
prawach autorskich do zdjęć. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do 3 fotografii. 
8. Fotografie mogą być zarówno poziome jak i pionowe, kolo-

rowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fo-
tograficznym w formacie 20x30 cm. 

9. Termin składania zdjęć mija 07.06.2013 r.  
10. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwro-

cie: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, pseudonim, adres, tele-
fon lub e-mail autora zdjęcia. 

11. Organizator informuje uczestników konkursu, że dane oso-
bowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Or-
ganizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 
uczestnika konkursu zgody. Każdy uczestnik ma prawo do 
wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. 

12. Zdjęcia biorące udział w konkursie przechodzą na wła-
sność Gminnej Biblioteki Publicznej, a prawa autorskie po-
zostaną po stronie uczestnika. 

13. Fotografie należy składać bezpośrednio w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Jasienicy. 

14. Wraz z przekazaniem fotografii należy podpisać oświad-
czenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

15. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Kon-
kursu powołane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ja-
sienicy. 

16. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 
17. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, 

pozostaną w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Jasienicy i będą wykorzystywane nieodpłatnie do przygo-
towania wystaw oraz promocji autorów zdjęć. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych 
danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 
zawartych w zgłoszeniach sporządzonych przez uczestni-
ków. 

19. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników. 
20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 

Organizatora. 
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu prawa cywilnego. 
Maria Hareńczyk Dyrektor GBP 

 

„SPOTKANIE W KRĘGU ŚWIATŁA” 
 
W dniu 6. marca br. w filii Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Międzyrzeczu Górnym odbyło się  cykliczne 
„Spotkanie w kręgu światła” pt.: „Kilka słów o eko-
logii”. Wykład z zakresu etyki i filozofii społecznej 
wygłosił ks. profesor Marek Uglorz. Oprawy arty-
stycznej imprezy dokonał zespół regionalny „Dudo-
ski” działający obecnie przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Jasienicy. Zespół istnieje już ponad 10 lat,      
a  prowadzi go Janusz Kobza. Próby zespołu odby-
wają się w Chacie  Międzyrzecze. „Dudoski” prezen-
tują folklor góralski, zarówno  piosenki i tańce, z re-
pertuaru  Śląska Cieszyńskiego. W zespole występu-
je wiele młodych osób. Tańczą i śpiewają z ogromną 
pasją. Występują nie tylko w kraju, ale także często 
za granicą  między innymi w Czechach, Słowacji, 
Francji. Corocznie występują podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Swój profesjonalizm osiągnęli dzięki cięż-
kiej pracy nad rozwojem talentów członków zespołu. Jest w tym też duża zasługa Janusza Kobzy, który dosko-
nale dobiera repertuar i dba o wysoki poziom jego wykonania. Na terenie naszej gminy znany jest od szeregu lat, 
prowadzi jako instruktor  G O K zespoły regionalne: „Bierowianie”, „Międzyrzeczanie” i Zespół Śpiewaczy 
„Echo Bielowicka”. Imprezę zaszczycił swoją obecnością ks. profesor Manfred Uglorz z Jasienicy oraz Prze-
wodniczący Komisji Kultury przy Radzie Gminy w Jasienicy  Jan Batelt. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
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DREWNIANE KONSTRUKCJE SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH 
 

Zimą bieżącego roku kółko lotnicze działające w filii 
Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Gór-
nym, zorganizowało wycieczkę edukacyjną do firmy 
produkującej drewniane konstrukcje samolotów hi-
storycznych. Firmę, w miejscowości  Kocoń w oko-
licach Ślemienia, prowadzi Pan Andrzej Płonka        
i tam  zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Zapo-
znano nas z technologią produkcji firmy, można by 
powiedzieć małej manufaktury, której produkt final-
ny sprzedawany jest za granicą, w szczególności w 
Niemczech. Młodzież wraz z pilotami Tadeuszem 
Ćwikiem i Mieczysławem Herzykiem pojechała na 
Górę Żar, gdzie zwiedzała hangary lotnicze z szy-
bowcami i modelami samolotów z Beskidzkiej Szko-

ły Latania. Uczestnikiem wycieczki był również  modelarz Jerzy Gańczarczyk, który kiedyś budował szybowce 
w bielskich zakładach lotniczych, i właśnie on oprowadzał nas po hangarach. Na zakończenie wycieczki, na Gó-
rze Żar, zorganizowaliśmy grilla dla uczestników wyjazdu.  

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

 
SUKCES MAŁYCH PIŁKARZY Z JASIENICY 

 
Drużyna 7- latków „Drzewiarza” Jasienica zwycięży-

ła w Turnieju Piłki Nożnej „BBTS Podbeskidzie Yo-
ung Cup”. 
W turnieju brały udział drużyny z UMKS Czechowi-

ce-Dziedzice i BBTS Podbeskidzie. Nasi mali piłkarze 
na 5 rozegranych spotkań, wygrali 4 mecze, przegry-
wając tylko jedno spotkanie. W klasyfikacji końcowej 
drużyna w składzie: Szymon Paszek, Michał Śliwka, 
Michał Gołyszny, Rafał Rucki, Filip Mertens, Mateusz 
Suchy, Adrian Suchy, Oliwier Bąk, Mateusz Nawroc-
ki, Michał Fuchs i Wojtek Łodej zajęła 1 miejsce, wy-
przedzając drużynę z Czechowic-Dziedzic i zespoły 
BBTS Podbeskidzie. Gratulujemy zawodnikom i tre-
nerowi.  
                                                                              KM 

Informacja w sprawie wypowiedzenia umowy 
z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych. 

 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Ja-
sienica przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości. 
W tym celu Gmina zawrze umowy z firmami wyłonio-
nymi w przetargu publicznym i zadba o to, by firmy te 
spełniały wysokie standardy i dawały gwarancję 
sprawnego działania całego systemu odbioru. 
 
 

 
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, 
aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związa-
nych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas 
obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się 
odbiorem odpadów. Aby jednak ułatwić życie miesz-
kańcom, dwie firmy obsługujące teren Gminy Jasieni-
ca  -  ZOM „Tros-eko” sp. z. o.o. z Ustronia i SITA 
ZOM s.a z Bielska-Białej wystosowały do mieszkań-
ców Gminy Jasienica pisma mówiące o braku ko-
nieczności wypowiadania tych umów. 

W dniu 10 kwietnia (środa) 2013r o godzinie 18.00 
w fili Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym odbędzie się otwarcie  

wystawy  malarstwa Sylwii Gabryś  z Chybia 
w programie: koncert kwartetu muzycznego działającego przy G O K w Jasienicy 
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MARTA PASTWA DRUGA W ŻYLINIE 
 

Znakomity występ zanotowali zawodnicy Klubu Sportowego Shindo 
z Cieszyna podczas Turnieju Karate "Grand Prix Žiliny", który odbył się 
17 marca na Słowacji. W zawodach uczestniczyło ponad 400. zawodni-
ków z ponad 50 klubów ze Słowacji, Czeskiej Republiki i Polski. 

W zawodach wystąpiła jasieniczanka Marta Pastwa, reprezentująca 
cieszyński Klub Sportowy Shindo, która zdobyła drugie miejsce w kate-
gorii seniorek. Marta w drodze do finału pokonała dwie zawodniczki ze 
Słowacji i jedną z Czeskiej Republiki. W ścisłym finale przegrała z Ve-
roniką Kadlecikovą z klubu Real Trencin ze Słowacji. Marta Pastwa jest 
zawodniczką kadry Polski w karate Shotokan. W latach 2011/2012 była 
stypendystką Wójta Gminy Jasienica. 

Zawodnicy  klubu z Cieszyna, podczas tych zawodów zdobyli także: 
jeden złoty medal (Partycja Krzak - kumite seniorek) i dwa brązowe me-
dale (Jakub Baron -kata seniorów i Mateusz Bobrzyk - kata kadetów). 

 
źródło: KS Shindo 

 
SHINDO NA PODIUM MISTRZOSTW POLSKI 

SENIORÓW 
 

Trzecie miejsce w kata drużynowym kobiet 
podczas XXXIII Mistrzostwach Polski Senio-
rów w Karate WKF zdobył team z klubu 
sportowego Shindo z Cieszyna, w którym 
znalazła się zawodniczka z Jasienicy - Marta 
Pastwa. Marta w zespole kobiecym startowałą 
wspólnie z Sarą Karwot z Cieszyna i Karoliną 
Makarewicz z Ustronia. Zawodniczki w tym 
składzie na zawodach dla seniorów startowały 
po raz pierwszy. XXXIII Mistrzostwa Polski 
Seniorów w Karate WKF odbyły się w sobotę 
23 marca 2013 w Bydgoszczy. W zawodach 
wystartowało ponad 20 klubów karate z całej 
Polski. 

„Losowanie nie było szczęśliwe dla nasze-
go teamu kobiecego, gdyż zmierzyły się od 
razu z zawodniczkami klubu karate Bushi-Do 
Bydgoszcz – Mistrzyniami Polski z zeszłego 
roku i przegrana dała im najwyżej trzecie 
miejsce. Na drugim stopniu podium w tej 
konkurencji stanęły zawodniczki z Klubu 
Sportowego Nidan Zawadzkie. Trudny układ 
kata został wykonany przez nasze zawod-
niczki prawidłowo i jestem zadowolony. Je-
den prosty błąd przy ukłonie na końcu kata 
moim zdaniem miał decydujące znaczenie 
przy werdykcie sędziów. Mam nadzieję, że 
przegrana z Mistrzyniami Polski w Bydgosz-
czy da naszym zawodniczkom cenne do-
świadczenie i zachęci do ciężkiej pracy na 

treningach. Dziewczyny były bardzo zmotywowane i chciały 
wygrać. Ta drużyna ma duże możliwości i sądzę, że za rok bę-
dzie lepiej. Cieszę się jednak z miejsca na podium.” - powie-
dział po zawodach trener Piotr Szymala z klubu Shindo. 

Zawodniczki reprezentujące Shindo Cieszyn startowały         
i jeszcze w konkurencjach kata indywidualnego. W tym współ-
zawodnictwie nie udało wywalczyć się medalowych miejsc. 
Na zdjęciu (od lewej): Sara Karwot, Karolina Makarewicz, 
Marta Pastwa z medalami Mistrzostw Polski Seniorów w Kara-
te. 

Informacje: Piotr Szymala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Bielsku-Białej zawiadamia, że w związku z akcją 

„PIT” w dniach 29 i 30 kwietnia 2013 r. urząd 
będzie czynny w godzinach od 7 00- 1800. 

Kasy czynne w godz. od 700 do 1230. W godzinach pracy 
urzędu pod numerami telefonów (33) 499 80 25, 499 80 35 
można uzyskać informacje w zakresie rozliczenia rocz-
nego podatku dochodowego od osób fizycznych.  
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NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE     ZARĘCZYNYZARĘCZYNYZARĘCZYNYZARĘCZYNY    
    

Wielki sukces rudzickiegoWielki sukces rudzickiegoWielki sukces rudzickiegoWielki sukces rudzickiego    

HHHHddddstudiostudiostudiostudio    
 

W ostatnim czasie o filmie pt.: 
„ Nietypowe zaręczyny” jest gło-
śno w Internecie, gazetach i w te-
lewizji. Film bije rekordy oglą-
dalności w Internecie, szacuje się, 
że prawie 1,5 mln ludzi na róż-
nych serwisach, w ciągu kilku dni 
od publikacji obejrzało pracę ru-
dzickich filmowców. Fragmenty 
filmu wyemitowała Telewizyjna 
Dwójka w programie „Pytanie na 
Śniadanie” oraz Teleekspres. Jak 
twierdzi właściciel studia filmo-
wego Marcin Gawlas „Przez 
pierwsze kilka dni nie odchodzili-
śmy od komputerów odpisując na 
maile z całego świata o możli-
wość publikacji oraz prośby        
o komentarze i wywiady”. 
Sukces filmu polega na cieka-
wym pomyśle autorów. Mirek 
postanowił zrobić niespodziankę 
swojej narzeczonej Karolinie        
i oświadczyć się w kinie. Nie by-
łoby w tym nic specjalnego gdy-
by nie sensacyjny film, w którym 
zagrał tuż przed oświadczynami.  
Nieświadoma niczego Karolina 
wraz z koleżankami udała się do 
kina Helios w Sferze, w Bielsku- 
Białej, z okazji Dnia Kobiet. Ja-
kież było jej zdziwienie, kiedy 
nagle w zwiastunie filmu, tuż 
przed seansem, zobaczyła swoje 
zdjęcie, które w ręce trzymał bo-
hater filmu. A potem akcja toczy-
ła się już błyskawicznie i zakoń-
czyła się wejściem na salę głów-
nego bohatera i oświadczynami  
w iście hollywoodzkim stylu. 

Film wykonywało HDstudio  
z Rudzicy, autorami zdjęć byli 
Michał Czerniak oraz Mariusz 
Miodoński, który również zmon-
tował klip. Film w ciągu kilku dni 
zaistniał na wszystkich znaczą-
cych serwisach, zebrał setki pozy-

tywnych komentarzy i tysiące udostępnień. „Nie spodziewaliśmy 
się takiego sukcesu - opowiada    firmy Marcin Gawlas z Rudzicy - 
do późnych godzin mój telefon nie milkł, a ja śledziłem statystyki 
oglądalności, które rosły jak nigdy wcześniej. Następnego dnia po-
sypały się propozycje wywiadów od gazet i telewizji. Wtedy zro-
zumiałem, że udało nam się zrobić film, który przemówił do bar-
dzo szerokiego grona nie tylko w Polsce, bo nagle musieliśmy ko-
respondować z tak znanymi na świecie programami jak “Good 
Morning America”. Korespondowaliśmy również        z komplet-
nie nam egzotycznymi serwisami z Indii, Japonii w zasadzie z ca-
łego świata!”. 
Nietypowe zaręczyny można zobaczyć na stronie HDstudio 
www.mhstudio.pl. Autorzy filmu już myślą nad kolejnymi cieka-
wymi propozycjami filmowymi nie tylko dla Młodych Par. Studio, 
które specjalizuje się w nowoczesnym filmie ślubnym ma już dziś 
swoją angielską firmę córkę w Londynie o nazwie Red One Stu-
dio, wykonuje plenery zagraniczne z Młodymi Parami w Barcelo-
nie, Wenecji, na Wyspach Kanaryjskich, czy w Wiedniu. „Marka 
HDstudio stała się znana na całym świecie, ale tak naprawdę to za-
sługa wszystkich zaangażowanych w ten projekt - mówi  Marcin 
Gawlas - praktycznie wszystko przy pracy z tym filmem wyszło 
nam doskonale, a przyszła Młoda Para wzruszyła nas swoją natu-
ralnością i prawdziwymi emocjami po prostu oni się kochają i ta 
miłość, którą pokazaliśmy przemówiła tak fantastycznie do tak 
szerokiego grona. Dziękuję im za to, że mogliśmy jako HDstudio 
stać się częścią tej pięknej miłosnej historii”. 
Teraz czekamy na ślub już w czerwcu tego roku i też nietypowo 
bo w środę. Ciekawe jaki film będziemy mogli zobaczyć ze ślubu 
Karoliny i Mirka. Pewnym jest to, że studio z Rudzicy stało się 
słynne, a pracujący w nim ludzie docenieni za talent i pomysło-
wość na całym świecie.  
Czekamy na kolejne filmy i życzymy dalszych sukcesów. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach 
informuje o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji 

szczepienia lisów dziko żyjących. 
 

 Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko 
wściekliźnie (Dz. U. Nr 142 poz. 1509) Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie infor-
muje, że w dniach 14 – 23 kwietnia 2013 r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona 
akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją 
szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów.  
Wszelkich dodatkowych informacji ww sprawie udzielać będzie Rzecznik Prasowy Śląskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32 42 88 611. 

W następnym numerze informacja o akcji szczepienia 

Po raz kolejny  9 marca 2013r.  Rolnicy z terenu Gminy Jasienica  wzięli  udział    
w wyjazdowym szkleniu na AGROTECH  w Kielcach. 

 

Za zorganizowanie tego typu szkolenia serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Jasienica  i Ośrodkowi 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielsku Białej.  
                                                                                        Uczestnicy szkolenia 

 
 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE KURSY ANGIELSKIEGO  
 

Szkoła Świat Języków Obcych TIME  w ramach unijnego projektu prowadzić będzie bezpłatne kursy języka 
angielskiego dla pracujących osób dorosłych w wieku 18 – 64 lata - mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatu 
bielskiego. Kursy będą się odbywać na poziomach: A1 (początkujący), A2 (podstawowy) oraz B1 (średnioza-
awansowany) i zakończą się międzynarodowym egzaminem TELC.  W projekcie preferowane będą osoby 
pracujące w wieku 50+.  Termin i miejsce kursu językowego: 1.07.2013 – 31.01.2014 w siedzibie głównej 
ŚJO „Time” przy ul. Cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej.  
Informacje na temat Projektu:  www.time.edu.pl/projekt  projekt@time.edu.pl    

tel. 33 496 02 38 (godz. 1100-1500) 
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Stawki odbStawki odbStawki odbStawki odbioru odpadów komunalnych na ioru odpadów komunalnych na ioru odpadów komunalnych na ioru odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Jterenie Gminy Jterenie Gminy Jterenie Gminy Jaaaasienicasienicasienicasienica    
    

 
Częstotliwość obsługi nieruchomości: 

• Odpady „SUCHE ” zbierane 1 raz w miesiącu 
• Odpady „MOKRE ” zbierane 2 razy w miesiącu 
• „POPIÓŁ ” od 1 października do 30 kwietnia zbie-

rany 2 razy w miesiącu. 
Opłaty  
• Opłaty za posesje zamieszkałe pobierane do ostatniego 

dnia danego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub przele-
wem na podany nr konta bankowego. 

• Opłaty za odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych na-
leży uiszczać do końca każdego miesiąca, a w wypadku 
działalności 1-osobowej należy uiszczać do ostatniego 
dnia każdego kwartału 

• Posesje niezamieszkałe - jednostki działalności gospodar-
czej jednoosobowe są zobowiązane do oddania minimum 
jednego pojemnika raz na kwartał i uiścić z tego tytułu 
odpowiednią kwotę do końca każdego kwartału, 

Rodziny wielodzietne posiadające  3 i wię-
cej dzieci będą ponosić opłaty w wysokości 
2 zł  miesięcznie za każde (3- cie i kolejne)  
dziecko w wieku do 18 lat 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej 
i niezamieszkałej jest zobowiązany złożyć 
deklarację o wytwarzanych odpadach do 
końca maja 2013r.  

Deklarację taką będzie można pobrać  
w drugiej połowie kwietnia z strony interne-
towej www.jasienica.pl 
 

Przykłady odpadów 
 komunalnych: 

 

ODPADY MOKRE  (odpady biodegra-
dowalne): 
� odpady kuchenne, 
� resztki i obierki owoców i warzyw, 
� pozostałości potraw i produktów spo-
żywczych, 

� kurz z odkurzaczy, 
� zużyte ręczniki papierowe i chusteczki 

higieniczne, 
� mokry papier i karton, 
� skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie, 
� fusy z kawy i herbaty, 
� skorupki po jajkach i orzechach,  
� rośliny i ziemia kwiatowa, 
� pozostałości po domowej „hodowli” 

zwierząt, 
� trociny, 
� odpady tytoniowe np. niedopałki papie-

rosów, 
� zużyte środki higieniczne np. pampersy, 

ODPADY SUCHE: 

� papier, tektura, 
� szkło, 
� tworzywa sztuczne, 
� woreczki foliowe, reklamówki, 
� metal, 
� opakowania wielomateriałowe (np. kar-

tony po mleku lub sokach), 
� tekstylia, 
� guma, skóra, 
� drewno (fragmenty mieszczące się w 

pojemniku). 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

 i Ochrony Środowiska UG Jasienica 
 

Posesje zamieszkałe (cena za osobę zamieszkałą) 

Liczba mieszkańców Selektywne Zmieszane 

1 osoba 8,00 zł 15,00 zł 

Posesje niezamieszkałe (cena za pojemnik) 

Pojemniki 
Selektywne Zmieszane 

110 litrów / 120 li-
trów(0,11/0,12m³) 

8,00 zł 15,00 zł 

240 litrów (0,24m³) 16,00 zł 32,00 zł 

1100 litrów (1,1m³) 100,00 zł 165,00 zł 

KP-1500 litrów (1,5m³) 150,00 zł 225,00 zł 

KP-5000 litrów (5,0m³) 500,00 zł 750,00 zł 

KP-7000 litrów (7,0m³) 700,00 zł 1 050,00 zł 

KP-10000 litrów (10,0 
m³) 

1 000,00 zł 1 500,00 zł 

10,0m³ + każdy dodat-
kowy m³ 

1000,00 + 90zł 
za każdy kolejny 

m³ 

1500,00 + 
140,00zł za każdy 

kolejny m³ 

kosze uliczne od 
0,01m³ do 0,07m³ ——— 4,00 zł 
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OGŁOSZENIE  
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLI ŹNIE 
 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 
obok Kółka Rolniczego 1100 

Biery 11.05.2013r. 
Stara droga ul. Ogrodowa 1200 

Obok sklepu (centrum) 1100 
Bielowicko 7.05. 2011r. 

Obok sklepu Pana Suchego 1230 

Zagóra 1100 

Grodziec 13.05. 2013r. 
Ul. Kościelna  1230 

Stanisław Farana, Iłownica 38 1500-1600 
23.04 2013r. 

Franciszek Gawlas, Iłownica 48 1700-1800 Iłownica  
24.04. 2013r. Grażyna Farana, Iłownica 10 1500-1700 

Lecznica ul. Kwiatowa 800 

Obok Urzędu Gminy 1130 4.05. 2013r. 
Wygrabowice, ul. Przemysłowa 1700 

Ul. Słoneczna  1030 

Obok boiska sportowego  1200 

Jasienica 

6.05. 2013r. 
obok gospodarstwa p. Andrzeja  Heroka 1300 

Gertruda Białas (obok baru)  1500-1600 
Landek  25.04. 2013r. 

Stanisław Puzoń, Landek 25  1700-1730 

Łazy 9.05. 2013r. Obok Strażnicy 1100 
k. Apteki  900-1000 

k. Strażnicy OSP 1000-1100 11.05. 2013r. 
(sobota) 

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

k/ośrodka zdrowia na pętli 1800 – 1900 

Mazańcowice 

13.05.2013 r. 
(poniedziałek) 

k/baru „Kogucik” 1900 – 2000 

K/Pana Czulaka 1645 – 1730 

K/RSP „Rolnik” 1730 – 1815 

K/OSP Międzyrzecze Górne 1815 – 1900 
14.05.2013 r. 

(wtorek) 
K/Baru „Myśliwskiego” 1900 – 2000 

K/Baru „Sekwana” 1645 – 1730 

Plac k/domu Pana Wacha 1735 – 1815 15.05.2013 r. 
(środa) 

Przychodnia weterynaryjna  ul.Leśna (Rudawka) 1815 – 2000 

K/Sklepu Franciszkowice 1645 – 1730 

K/Krzyża u Pana Goli 1730 – 1800 

K/OSP Międzyrzecze Dolne 1800 – 1845 

Mi ędzyrzecze 

16.05.2013 r. 
(czwartek) 

Boisko piłkarskie Międzyrzecze Dolne 1845 – 1930 

Ludwik Korzeniowski, Roztropice 70 1500 – 1600 
Roztropice  22.04.2013r.  

Władysław Gawlik (obok sklepu) 1700 – 1800 

 cd. str. 23 
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OGŁOSZENIE 
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLI ŹNIE (cd) 
 

Marian Tomik Rudzica 265 1500 – 1530 

Zenon Przybyła, Rudzica 17 1600 – 1700 Rudzica 26.04.2013r.  
Wanda Białożyt Rudzica 10A 1730 – 1830 

Dominik Feruga, Rudzica 253 900 –  930 

Czesław Gawłowski, Rudzica 48 1000 – 1200 Rudzica 27.04.2013r.  
Józef Miklar Rudzica 391 1230 – 1300 

Obok posesji Pana Pilcha 1100 
Świętoszówka 10.05. 2013r. ul. Ogrodowa  1200 

Obok Pana Bujaka 1100 

Wieszczęta 8.05. 2013r. Obok Strażnicy 1230 

 

 Powstała Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gmina Jasienica 
 
18. lutego odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia 
„Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gmina Jasienica”.  Intencją nowej 
organizacji jest pobudzanie wspólnych działań pomiędzy oso-
bami i organizacjami z poszczególnych sołectw Gminy Jasieni-
ca, integracja lokalnej społeczności po przez działalność spor-
tową, kulturalną i społeczną, a także stwarzanie możliwości 
rozwoju nowych przedsięwzięć i pomysłów mających wspoma-
gać rozwój naszej małej ojczyzny.  
Podczas spotkania wybrano władze Stowarzyszenia, w skład 
których weszli przedstawiciele  różnych organizacji działających 
na terenie gminy.  
W chwili obecnej trwa rejestracja nowego podmiotu, a jego 
członkowie pracują nad pierwszymi przedsięwzięciami.  
Nabór członków stowarzyszenie rozpocznie się po zakończeniu 
procedury rejestracyjnej.  
Zarząd Stowarzyszenia „WSPÓLNA INICJATYWA ROZWOJU 
GMINA JASIENICA: 

1. Sławomir Masny – prezes zarządu 
2. Ireneusz Furczyk – wiceprezes zarządu 
3. Zbigniew Orawiec – wiceprezes zarządu 
4. Rafał Mrzygłód – wiceprezes zarządu  
5. Artur Kalita – wiceprezes i skarbnik zarządu 
6. Wojciech Zawada – sekretarz zarządu 
7. Damian Kosiński – członek zarządu 
8. Bogdan Mańdok – członek zarządu 
9. Wojciech Koźlik – członek zarządu 
10. Mateusz Kohut – członek zarządu 
11. Józef Sojka – członek zarządu 
12. Leszek Mroczko – członek zarządu 
13. Stanisław Cypcer – członek zarządu 
14. Leszek Obracaj – członek zarządu 
15. Wiktor Jurak – członek zarządu 
Komisja Rewizyjna: 
1. Wacław Wieczorek – przewodniczący komisji 
2. Jacek Staszek – wiceprzewodniczący komisji  
3. Lucyna Iskrzycka – członek komisji  

Celami Stowarzyszenia jest : 
1. Pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców oraz 

budowa społeczeństwa obywatelskiego 
2. Popularyzacja kultury, sztuki, tradycji i ochrony dóbr kultury  

3. Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki  
4. Popularyzacja umiejętności i wiedzy z zakresu bezpie-

czeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności  
5. Popularyzacja ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dzie-

dzictwa przyrodniczego  
6. Przeciwdziałanie ubóstwu, patologiom i wykluczeniom spo-

łecznym 
7. Udzielanie społeczeństwu i władzom praktycznych wska-

zań w odpowiedzi na współczesne problemy, potrzeby i 
aspiracje rozwoju Gminy Jasienica, a także opiniowanie z 
punktu widzenia mieszkańców większych przedsięwzięć 
inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów,  

8. Promocja Gminy Jasienica, jej kultury, tradycji, historii, ar-
chitektury i mieszkańców  

9. Prowadzenie działalności informacyjne i wydawniczej  
10. Utrzymywanie i rozwój współpracy z organizacjami poza-

rządowymi i samorządowymi  
11. Działalność integracyjna mieszkańców i organizacji spo-

łecznych  
12. Proponowanie i promowanie wypracowanych propozycji w 

sferze działalności samorządowej i komunalnej  
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości  
 
Stowarzyszenie będzie realizować  swoje cele poprzez: 

1. organizację szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli 
dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, biesiad, 
pikników, loterii, imprez kulturalnych, turniejów tanecz-
nych, wystaw, plenerów, festiwali, koncertów, imprez 
sportowych i rekreacyjnych oraz wyjazdów turystycznych 
i tematycznych  

2. działalność wydawniczą w formie drukowanej, multime-
dialnej i dźwiękowej  

3. wydawanie i redagowanie serwisów internetowych  
4. współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i środo-

wiskami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach.  
5. gromadzenie materiałów dotyczących historii i prowadze-

nie działalności studialnej i dokumentacyjnej w tym za-
kresie 

Wojciech Zawada 
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Zarząd Śląskiej Izby  Rolniczej 
poleca  tegorocznym absolwentom gimnazjów  

 
Zespół Szkół Ogrodniczych  im. Stanisława Szumca 

ul. Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała 
 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
technikum Nr ( 4 letnie)  
A. technik ogrodnik z kwalifikacjami:  

• zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, 
• planowanie i organizacja prac ogrodniczych  

B. technik architektury krajobrazu  z kwalifikacjami: 
• wykonywanie prac w zakresie urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu  
• organizacja i prowadzenie prac w zakresie urządzania i pielęgnacji obiektów architektury kra-

jobrazu  
C. technik ochrony środowiska z kwalifikacjami: 

• ocena stanu środowiska 
• planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska  

D. oraz planowany w zawodzie technik weterynarii z kwalifikacjami: 
• prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 
• wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 
• wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 

zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia)  
A. ogrodnik z kwalifikacjami 

• zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, 
B.  oraz planowany w zawodzie mechanik – operator maszyn i urządzeń rolniczych z kwalifikacjami: 

• użytkowanie pojazdów, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 
• obsługa techniczna  oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 

 

 

Zaprasza do Jasienicy na: 

 
� kurs weselny 

� taniec towarzyski 

� latino solo 

� lekcje „pierwszego 

tańca” 

     

 
Kontakt:  796 295 912 
e-mail: taniec.furora@gmail.com   
 

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 
 

 

Zapraszamy na  
DZIEŃ OTWARTY 

26 kwietnia  
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Husse. 
Szwedzkie karmy 
dla psów 
i kotów 

 
Od ponad 25 lat dostarczamy 
najwyższej jakości, szwedzkie karmy dla 
psów i kotów bezpośrednio do domów 
setek tysięcy naszych  Klientów w całej 
Europie 
 
Zadzwoń po bezpłatny katalog produk-

tów 
i próbk ę karmy      tel. 605 450 379 

 

Reklama w miesięczniku 
„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

  

Telewizja cyfrowa  
naziemna i satelitarna 

„ROB-SAT” 
 

świadczy usługi instalacyjne 
♦ antenowe: satelitarne i naziemne  
♦ elektryczne 
♦ domofonowe 
♦ zbiorcze i indywidualne 

 

dodatkowo oferuję: 
- materiały instalacyjne wysokiej klasy 
- fachową obsługę z wieloletnim 

doświadczeniem 
- profesjonalną ekspertyzę 
- konkurencyjne ceny 

Tel.:  602 669 804 
43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 

email: robsat@op.pl 

   

 
„ M E T A L„ M E T A L„ M E T A L„ M E T A L ---- M A X ”M A X ”M A X ”M A X ”     

Rudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  Centrum    

ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: ( 033)  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
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BIURO 
RACHUNKOWE 

ELDORO 

Anna Babicka 
Jasienica 484 

43-385 Jasienica  
Tel. 505 004 281  

     

SKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMUSKUP ZŁOMU    
����        STALOWEGO  

����         KOLOROWEGO 
    ����          AKUMULATORÓW 

43-394 Międzyrzecze Górne 165 
Na terenie RSP „Rolnik” 

Czynny: od poniedziałku do piątku   800 - 1600 
                   w soboty                              800  - 1300 

�Posiadamy własny transport �  Waga samochodowa� 
 

USŁUGI TRANSPORTOWE 3,5t 
Wywrotka na 3 strony 

Tel.: 660 783 663    
www.skupzlom.pl 

 

 
      

KWIACIARNIA 

„STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 

POLECAMY:   
kwiaty cięte i doniczkowe, bukiety ślubne, upominki, 
perfumy, palmy i wieńce, znicze i wkłady, stroiki 
Zaproszenia na komunię i konfirmację  

W ofercie wiosennej polecamy rośliny raba-
towe, ziemię, doniczki, odżywki. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY     

 

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM 
SOPOT – termin 22.07.-27.07 2013r. (6 dni). Koszt 
całkowity 780zł/os. Wyżywienie we własnym zakresie. 
JASTRZĘBIA GÓRA – termin 16.08.-22.08 2013r. 

oraz 25.08.-31.08  2013r. (7 dni) Koszt całkowity 
890zł/os. Odpłatność można uiszczać w ratach.  

Trzy posiłki dziennie. 
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE DO 30.04.2013R.  

LIDIA SZTWIOROK  
tel. 33 8152916 LUB 692 405 825  
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 
tel.:  603 604 333 

33 815 23 69 
Zapraszamy: 

codziennie:    800-1800 
sobota:                800-1500 

niedziela             1200-1400 

 

Nadchodzi czas komunii ! 
Oferujemy zaproszenia na komunię i konfirma-

cję oraz piękne pamiątki komunijne. 

�  �  � 

JUŻ WIOSNA! 
Serdecznie zapraszamy po: 

o sadzonki kwiatów rabatowych, 
o nawozy i odżywki, 
o nasiona, 
o ziemię, torf. korę, 
o doniczki plastikowe i ceramiczne, 
o wiosenne kwiaty doniczkowe, 
o kompozycje i kwiaty sztuczne. 

 

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 oferujemy najtań-
szy 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 

 

 
 

PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, 
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

 
43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14 

 

 
 
 
 

 

USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLANE 

I WYKOŃCZENIOWE 

USŁUGI MINIKOPARKĄ  

 
 
 
 
 

 
 

 
43-385 Jasienica, ul. Ja śminowa 946 

Tel.:  033 8153919;     602 228 325 
508 603 974 

email: tduzniak@wp.pl 
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