
Drugiego kwietnia Polska wspominała  
świętego Jana Pawła II. 

„Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie      
o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowie-

czeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie 

do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglą-

dów. Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczyna-

nia wszystkich społeczeństw i społeczności.(…) Wszelkie naruszenie        

i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju”. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

SŁONECZNA GMINA   
JASIENICA 

     To projekt, który ma na 
celu wsparcie mieszkań-
ców w zakresie budowy 
paneli fotowoltaicznych na 
budynkach prywatnych 
osób fizycznych, mon-
towanych na dachach bu-
dynków. Skąd pomysł? 

Wcześniej, dwa lata temu aplikowaliśmy o środki na 
budowę farm fotowoltaicznych w strefie ekono-
micznej. Natomiast po analizie i ostatnich uregulowa-
niach prawnych, okazało się, że dla gmin jest to nie-
opłacalne, gdyż przewidują zwrot zainwestowanych 
środków finansowych po dwudziestu latach. Spraw-
ność tych urządzeń również wynosi dwadzieścia lat.   
Z tego względu jest to rozwiązanie nieopłacalne dla 
urzędów gmin. Stwierdziłem w tej sytuacji, że byłoby 
niezasadnym inwestowanie środków w takim przed-
sięwzięciu. Mając możliwość aplikowania o trzy mi-
liony złotych, zastanawialiśmy się jak przygotować 
wniosek, by umożliwić mieszkańcom skorzystania      
z dofinansowania. Po wszelkich analizach okazało się, 
że możemy wystąpić o prawie 60 % dofinansowania 
do małych elektrowni 3 kW i 5 kW, a po analizie do-
głębnej okazało się, że możemy jeszcze wystąpić o 
pomoc de minimis, w granicach 19 % dodatkowego 
dofinansowania, co daje w sumie 79% dofinansowania 
i jest możliwość starania się o pozyskanie środków fi-
nansowych dla mieszkańców. Wtedy dana nierucho-
mość uczestniczyła by w kosztach ok. 21 % całego 
przedsięwzięcia. W takiej sytuacji zwrot zainwestowa-
nych przez mieszkańców środków zwracał by się po 
czterech lub pięciu latach, co będzie bardzo korzystną 
inwestycją. Dlatego rozpoczęliśmy szereg działań w 
tym zakresie jak ankietowanie  i wyłonienie firmy, 
która przygotowuje całą dokumentację. Liczymy 
wstępnie, że może być objętych nią od 80. do 110. 
wniosków objętych tym programem. Taka rozpiętość 
wg wstępnych założeń brana jest pod uwagę. Dopiero 
po audytach i po analizie technicznej będziemy wie-
dzieli jaka jest ilość złożonych wniosków na 3 kW i 5 
kW. Te dane musimy dostosować do 3. milionów zło-
tych dotacji i do wyników przetargu, by z tych danych 
określić dokładną ilość przyjętych do realizacji wnio-
sków. Ze złożonych 221 wniosków, w drodze publicz-
nego losowania, ustalono kolejność miejsc do wniosku 
aplikacyjnego. 
Wyniki publicznego losowania znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Jasienica. 

Na tej podstawie zostanie napisany i złożony wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i bę-
dziemy czekać na pozytywne jego rozpatrzenie. Real-
ny czas budowy to przyszły rok. 
      Wszystkim, którzy się w to zaangażowali, szcze-
gólnie proboszczom naszych parafii oraz osobom za-
angażowanym w przekazywanie informacji bardzo 
serdecznie dziękuję. 
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

      21. marca odbył się turniej wiedzy pożarniczej 
szczebla gminnego. Reprezentowanych było  siedem 
szkół podstawowych i trzy gimnazja. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
uczestników oraz dzieciom i młodzieży, że wzięli 
udział w turnieju. Osiągnęli wiedzę, która może się 
każdemu przydać, szczególnie przy udzielaniu pierw-
szej pomocy czy w przypadku wystąpienia różnego 
rodzaju zagrożeń. Zwycięzcy będą nas reprezentować 
na turnieju wiedzy pożarniczej szczebla powiatowego, 
który odbędzie się 1. kwietnia br., na terenie naszej 
gminy.  Zwycięzcy - reprezentanci poszczególnych 
gmin powiatu bielskiego, będą rywalizować o pierw-
sze miejsce w trzech kategoriach: szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wyło-
nieni w ten sposób zwycięzcy turnieju powiatowego, 
będą reprezentować nas na turnieju wojewódzkim. 
PROBLEMY OŚWIATOWE 

      Jesteśmy w przededniu dyskusji na temat kształtu 
oświaty na terenie gminy Jasienica. Należy zaznaczyć, 
że chcąc wprowadzić reformę, która została przyjęta 
przez parlament, trzeba zabezpieczyć na obecny           
i przyszły rok, budżet w granicach trzech milionów 
złotych, na rozbudowę szkoły w Międzyrzeczu Gór-
nym. Na ten cel nie otrzymaliśmy z zewnątrz środków 
finansowych i nic nie wskazuje na to, że takie środki 
otrzymamy. Z tego względu jesteśmy zmuszeni zabez-
pieczyć je z budżetu gminy Jasienica. Tu jasno trzeba 
powiedzieć, że w tej sytuacji, jeżeli będziemy budo-
wać szkołę, to nie zrealizujemy równie koniecznych 
inwestycji jak np. drogi i chodniki, które są zadaniami 
własnymi gminy. Trudno dziś dyskutować, które z za-
dań są ważniejsze, czy szkoła dla dzieci, czy drogi, czy 
chodniki. Nie chciałbym prowadzić polemiki w tym 
temacie. Myślę, że każdy czytający te słowa sam wy-
ciągnie wnioski. Trzeba dodać, że gmina Jasienica 
otrzymała subwencję oświatową w kwocie 20 mln zł   
i jest ona niższa od ubiegłorocznej, a koszty bieżące 
utrzymania szkół  to 34 mln zł, czyli 14 mln zł dopła-
camy z budżetu gminy. Oświata to zadanie zlecone      
i powinna być w 100% finansowana.   

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: r.bozko@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, 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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z budżetu państwa, a tak nie jest. Natomiast na wpro-
wadzenie reformy oświaty nie otrzymaliśmy żadnych 
środków, czyli pierwsza rozbudowa szkoły w Między-
rzeczu będzie realizowana z naszych podatków, co 
przełoży się na inwestycje, które zaplanowaliśmy i ich 
po prostu nie będzie.  
POZOSTAŁE INWESTYCJE 

      Jak widać, przy Urzędzie Gminy Jasienica zostały 
powycinane stare nasadzenia. Estetyka wymagała od-
świeżenia tego parku. Obecnie aplikujemy o projekt   
z płaszczyzny transgranicznej i dofinansowanie 95 % 
do tej inwestycji. Chcemy wybudować nowe ścieżki, 
zamontować oświetlenie, zainstalować fontannę oraz 
wykonać nowe nasadzenia, by na kilkanaście lat za-
pewnić estetykę tego miejsca. Będzie przesunięty 
również przystanek autobusowy i wybudowane zada-
szenie zabezpieczające oczekujących przed opadami.  
       Inwestycje zapisane w tegorocznym budżecie, w 
poszczególnych sołectwach są już realizowane. W 
przypadkach niezgodności wykonywanych prac z 
przepisami lub sztuką budowlaną, zauważone przez 
mieszkańców, prosimy zgłaszać do tutejszego urzędu. 
Wszelkie sugestie będą brane pod uwagę i mogą pozy-
tywnie wpłynąć na postęp robót. 
Za zainteresowanie bardzo serdecznie mieszkańcom 
dziękuję. 
25-CIO LECIE DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 

        Obchody ćwierćwiecza Diecezji Bielsko-
Żywieckiej, zainaugurowane zostały uroczystą Mszą 
Świętą, sprawowaną pod przewodnictwem ks. bpa or-
dynariusza Romana Pindla, w bielskiej katedrze, 25 
marca br. Dziękując za możliwość uczestniczenia w 
tym wielkim wydarzeniu, składam serdeczne gratula-
cje ks. biskupowi ordynariuszowi oraz jego poprzed-
nikowi księdzu biskupowi seniorowi Tadeuszowi Ra-

koczemu, który przed dwudziestu pięcioma laty, pod-
jął dzieło tworzenia struktur nowej diecezji i dopro-
wadził ją do świetności. 
Udział w liturgii wielu biskupów, księży dziekanów   
z dwudziestu trzech dekanatów oraz licznych kapła-
nów świadczy o doniosłości tego wydarzenia. 
W uroczystościach wzięli udział biskupi Kościoła 
Ewangelicko-Augusburskiego i członkowie Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej z Bielska-Białej. Obecność 
swoją zaznaczyli członkowie rad parafialnych, a także 
zgromadzeń zakonnych, europosłowie i posłowie oraz 
senatorowie RP, a także przedstawiciele władz woj. 
śląskiego i samorządów oraz policji, wojska, a także 
służby zdrowia.  
ZEBRANIA STRAŻACKIE 

      Zakończyły się zebrania strażackie. Bardzo ser-
decznie dziękuję wszystkim druhom, za udział w tych 
zebraniach, za całoroczne zaangażowanie w pracy na 
rzecz ochotniczego pożarnictwa na terenie naszej 
gminy. Dziękuję zarządom, prezesom, naczelnikom i 
wszystkim wykonującym prace administracyjne. Dru-
hom dziękuję za przygotowanie bojowe, za kursy i 
szkolenia, które odbywają, aby mogli wyjeżdżać do 
zdarzeń. Żeby to osiągnąć poświęcają swój prywatny 
czas pracując społecznie, bez żadnego wynagrodzenia. 
Za to im bardzo serdecznie dziękuję. Mamy w ochot-
niczym pożarnictwie ponad 800 druhów, z tego ponad 
300 posiada aktualne badania lekarskie i wszystkie 
przeszkolenia w sekcjach bojowych. Dwanaście jed-
nostek bojowych zabezpiecza naszą gminę i daje po-
czucie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Jeszcze 
raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy angażują się w 
ochotnicze pożarnictwo na terenie gminy Jasienica. 

Dziękuję za relacje 
                                                 R. Bożko

 
 

 

Wiele osób w wyniku wypadku czy choroby musi zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny lub w środki 
pomocnicze. Każdej ubezpieczonej osobie przysługuje zaopatrzenie z NFZ bezpłatnie albo za dopłatą.  

Dopłatę można również uzyskać ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. 
Na wniosek Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jasienica informujemy, że wnioski 

na otrzymanie dofinansowania można pobrać (również elektronicznie) i składać w Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 .  

Można uzyskać dofinansowanie do:  
• zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ; 
• uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
• likwidacji barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się  
• sprzętu rehabilitacyjnego  
Szczegóły materiały i wnioski: www.pcpr.starostwo.bielsko.pl 

DOFINANSOWANIE Z NFZ I PFRON 
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GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
Trzydziestu siedmiu zawodników z zespołów szkolno-przedszkolnych i gimnazjów w gminie Jasienica sta-

nęło do rywalizacji w gminnym turnieju wiedzy pożarniczej.  
W Turnieju Powiatowym, gminę reprezentować będą Oliwia Mrzyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Międzyrzeczu i Jakub Mendrek z Gimnazjum w Rudzicy.  
- Z roku na rok reprezentujecie coraz wyższy poziom wiedzy, co świadczy o waszym bardzo dobrym przy-

gotowaniu. Gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju, m.in. za wasze zaangażowanie i za poszarzenie wiedzy o 
pożarnictwie. Opiekunom dziękuję za trud włożony w wasze przygotowanie,a zwycięzcą życzę powtórzenia 
sukcesu, już na szczeblu powiatowym. – mówił do zawodników Prezes Gminnego Zarządu OSP, Wójt Gminy 
Janusz Pierzyna.  

W trakcie konkursu zawodnicy musieli wykazać się znajomością przepisów ppoż, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii ruchu strażackiego oraz ogólnej wiedzy nt. 
bezpieczeństwa. Jury konkursu, w którego składzie obok wójta Pierzyny odpowiedzi oceniali także Wiesław 
Siąkała i Krzysztof Kuś, wiceprezesi Zarządu Gminnego OSP, Helena Janota, sekretarz, oraz Roman Marekwi-
ca, komendant gminny OSP, autor pytań przygotowanych dla uczniów.  

Wśród uczniów szkół podstawowych indywidualnie najlepsi byli Aleksandra Włosińska z Iłownicy, która 
zajęła III miejsce, Krzysztof Janota z Iłownicy - miejsce II, zwyciężyła i zakwalifikowała się do następnego eta-
pu Turnieju, Oliwia Mrzyk z Międzyrzecza.  

W indywidualnych zmaganiach gimnazja-
listów zwyciężył Jakub Mendrek, który będzie 
reprezentował gminę w kolejnym etapie, przed 
Krzysztofem Szczypką z Rudzicy i Adrianem 
Sosną z Mazańcowic.  

W rywalizacji drużynowej szkół podsta-
wowych zwyciężyła reprezentacja z Między-
rzecza przed Rudzicą i Grodźcem. W rywaliza-
cji drużynowej gimnazjalistów zwyciężyli 
uczniowie z Rudzicy przed Mazańcowicami i 
Jasienicą.  

Organizatorem turnieju był Zarząd Gmin-
ny Związku OSP RP w Jasienicy. Nagrody w formie pucharów, dyplomów, gier i toreb turystycznych ufundo-
wała Gmina Jasienica wspólnie z Zarządem Gminnym OSP RP w Jasienicy. Zdobywcy pierwszych miejsc za-
kwalifikowali się do etapu turnieju powiatowego, który odbył się 1 kwietnia w Jasienicy. Wśród uczniów pod-
stawówek najlepsza była Martyna Wójcik z gminy Wilamowice. Wśród gimnazjalistów wiedzą popisał się Piotr 
Malchar z Gminy Jaworze. W najstarszej grupie wiekowej ze szkół ponadgimnazjalnych najlepszy był Kacper 
Głąb z gminy Bestwina. I to oni będą reprezentować powiat bielski w konkursie na szczeblu wojewódzkim. 

www.jasienica.pl  
 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W  JASIENICY  
ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

W VII KONKURSIE „NAJPIĘKNIEJSZY MOJ". 
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie do biura 

Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
zgłoszenia do dnia 27.04.2017 r. (czwartek). 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia  do pobrania na: 
www.gokjasienica.pl  
Organizatorzy przypominają o ważnych aspektach tradycji stawiania Moja:  
·  Moja nie wolno odbierać siłą  
·  Konkurencyjnego Moja można ścinać tylko do rana  (godz. 600 ) 1maja!!!  
Bardzo prosimy o uszanowanie wielowiekowych tradycji. Postępowanie 
niezgodne z powyższymi zasadami jest niehonorowe i nosi znamiona wan-
dalizmu.  
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących. ścinania Moja grozi  dyskwalifikacją. 
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Z   G Ó R K I … 
Nad naszymi głowami 

 
 

Nad naszymi głowami przewala się wielka polity-
ka małych ludzi. Pełna nieczystych zagrań, egoizmów, 
wszelakiego chamstwa, wojenek podjazdowych i tych 
jawnych, oskarżeń, potyczek na słowa i doniesienia do 
prokuratur, i wylewania pomyj na przeciwników – a 
wszystko to w katolickim kraju, gdzie głosi się Ewan-
gelię, jednak z jej przestrzeganiem jest już dramatycz-
nie. A  najważniejsze przykazanie o miłości, o miło-
waniu nieprzyjaciół jest czystą abstrakcją, bajeczką, 
fikcją, którą wprawdzie można głosić, ale broń Boże 
nie przestrzegać! 

Ale dajmy pokój polityce, w której zanurzeni są nie 
tylko politycy (jak to bywa na zachodzie, gdzie nor-
malni ludzie stają się aktywniejsi politycznie jedynie w 
czasie wyborów) za to u nas od sprzątaczki po księży 
toczą się nieustanne zacietrzewienia, kłótnie, fanatycz-
ny  zaślepiony nienawiścią brak szacunku dla tych, 
którzy mają czelność myśleć inaczej, gdzie kłócą się 
już nie tylko w obrębie sejmu, senatu, czy urzędów, 
ale te dramatyczne i idiotyczne podziały sięgają do-
bro(?)sąsiedzkich spotkań, rodzin, uroczystości w oj-
cowskich domach, chrzcin i wesel, na stypach koń-
cząc, by zacząć od nowa… 

I końca tego trwonienia energii, sił i zdrowia na da-
remno, i nic nie wnoszącego  w nasze grzeszne żywo-
ty, nie widać…  A najgorsze jest to, że nawet najżar-
liwsze dyskusje niczego nie są w stanie zmienić, bo 
nie zmienimy tego świata nienawiścią, możemy jedy-
nie – jak to już ktoś mądrzejszy zauważył – siebie 
zmieniać, by chociaż tylko nasz dookolny światek był 
piękniejszy, godny wzruszeń i zachwytów, na który 
patrzy się nie przez zaciśnięte zęby i pięści, ale z miło-
ścią… Tą ewangeliczną, która w bliźnim nie dostrzega 

wroga czy konkurenta, kogoś 
komu trzeba udowodnić, że 
jest mniej ważny, biedniejszy, 
„gorszego sortu”, ale miesz-
kańca tej samej ziemi żyjącym 
jedynym życiem, które warte 
tego, by było spełnione… 

Ale nad naszymi głowa-
mi, na szczęście, nie przewala 
się tylko wielka polityka małych ludzi, ale także błę-
kitne niebo i jasne słońce. Wystarczy tylko unieść 
głowę, uśmiechnąć się sercem, żeby dostrzec to co 
najważniejsze: że nasze życie to nie tylko nurzanie się 
w bagnie, ale dążenie do słońca i tego czystego błęki-
tu, który unaocznia nie tylko piękne idee, ale także to 
realne piękno i dobroć, które w zasięgu oczu, rąk i 
przeczuć. Boć przecież nie urodziliśmy się po to, by 
bliźnim uprzykrzać życie (a i sobie przy okazji) ale po 
to by dojrzewać i owocować owocami godnych ro-
zumnych ludzi; by zmieniać świat na lepsze (a nie na 
gorsze), by cieszyć się  życiem  miast nienawidzić… 

Coś mi się ten felietonik myli z kazaniem, gdy 
wiosna puka zielonymi paluszkami pąków do naszych 

serc i łepetynek, ale tak to czuję, szczególnie teraz, gdy 
życie zielenieje i się odradza po zimie i chciałoby się, i 
marzy mi się, i wierzyć chce się (choć to nie do wiary), 
że i ludzie z wiosną spojrzą życzliwej na siebie po to 

by życie było piękniejsze, po to by – miast niszczyć – 
bliźniego  cieszyć się z tego że jest… I zanurzyć się w 

zieleń ziemi i błękit nieba, bo w zieleni nadzieja, a w 
błękicie spokój – ten którego nawet już na tej ziemi 

można zaznać… Jeśli naprawdę (a warto!) się chce…  
 

Juliusz Wątroba 

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei  
i miłości, pogodnego nastroju, oraz najwspanialszych spotkań, 

wśród rodziny i najbliższych przyjaciół 
życzą 

Gminny Ośrodek Kultury 
Zespół Redakcyjny „Jasienicy” 

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się  
Święta Wielkanocne dużo zdrowia, radości, pogody ducha, 

smacznej święconki i mokrego poniedziałku  dla wszystkich  
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jasienica,  

życzy 
Gminna Rada Kobiet w Jasienicy 
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WIOSNA, WIOSNA A Z NIÓM NADZIEJA.  

Witóm piyknie. 

Przeżyli my tóm zime, kapke marzło, czasym też śnie-
gom poprószyło, ale nejgorzy nie było. To jyno w te-
lewizorze straszyli, że idóm wielki mrozy dziesiyńcio-
stopniowe. Za naszych młodych roków kie było dzie-
siyńć stopni mrozu to się godało, że zimy ni ma. Dzie-
pro jak przyszły mrozy ponad dwacet stopni to już by-
ła zima. Toteż nie dziwota, że jak ludzi z tego telewi-
zora postraszyli tóm wielkóm zimom, co to mo przyjś, 
tóż kożdy do pieca zaroz ładował, co sie dało, żeby też 
czasym nie zmarznył. A tu zaś słyszymy, że smog nad 
nami  wisi, a tyn smog to przeca choróbska. Coroz 
wiyncyj ludzi choruje i to nie jyny starzy, ale też mło-
dzi i dziecka. Nie wierzycie, jo też nie wierzył, ale kie 
było mi dane przyńś sie kapke po szpitolach, to tam 
żech łuwidzioł tóm wielkóm staroś jakóm je choroba. I 
tak semyślym, czy my sami nie przyczyniómy sie ku 
tymu, kie bezmyślnie chybiymy do pieca to, co po tym 
nas truje. Jak by tego było mało to w tóm zime przy-
kludziła sie nóm jeszcze  grypa. Kaj kiery zaczył 
krzypać, smarkać, a gorónczkować, zapełniły sie ło-
środki zdrowia chorymi, a dochtorzy mieli pełne rynce 
roboty. Dzisiejszy dochtór musi chorego zbadać, wy-
pisać recepis i to trwo piyńć minut, a potym robi sie 
łurzyndnikym i pisze z dziesiyńć minut. Niejednymu 
zdo sie, że jak dochtór kupe pisze, to chory bydzie 
zdrowszy, ale niejlepi by było, jakby tyn dochtór mioł 
czas porzóndzić se z pacjyntym zamiast pisać.  Dora-
dził by chorymu jak z tóm dolegliwościom mo żyć, a 
się lyczyć. Ale boroki dochtory ni majóm na to czasu, 
dyć za dwiyrzami ludzie czakajóm. Ale nasze starani 
ło to je darymne, bo my sie isto na tym nie znómy. 
Ludzie dycki godali, że jedna staroś to je mało, jak sie 
zacznie jedna to zaroz przyplóncze sie drugo i trzecio. 
Niejednymu sie zdo, że już tego wszystkigo nie lza łu-
dźwignóć. Ale dobrze, że ta zima pomału zaczyła łod-
chodzić, smog łustómpił, bo się łociepliło, tóż ludzie 

miyni polóm. Grypa też ja-
kosi zelżała tóż siedzym se 
w chałpie i cieszym sie, że 
idzie ku lepszymu. Aż tu 
nogle, jak pierón z jasnego 
nieba wleciała, do izby staro 
Zuza, kiero już łod progu 
zaczyła wołać: 
- Słyszołeś? -kóniec świata, 
kajsi kole Łustronio wybu-
chła ptasio grypa, dokoła 
wszystki kury wygazowali, coby sie zaraza nie rozno-
szała. A my mómy kury pozamykać do łodwołanio i 
do pola ich nie puszczać. Ale czymu to zdrowe kury 
gazujóm? - cióngła dali baba. Dyć mie, aż strach łob-
lecioł bo też jakosikej łukrzypujym, a smarkóm  i 
bojym sie, żeby mie też nie chcieli zagazować, cobych 
zarazy po dziedzinie nie roznoszała.  
- A dyć nie fulej gupio – prawiym ji na to. Idź jyno ku 
chałpie, kury pozawiyrej, a ty sie lycz, dyć hórckosz 
na dobre. Posłóchała mie i ze trzy tydnie żech ji nie 
widzioł. Aż tu jednego dnia kie strómy zaczyły pusz-
czać zielone listeczki, na brzegu rzyki tu i tam łucho-
wały sie żółte kaczyńce, a pod staróm lipóm zakwitło 
pore kluczyków, kie ptoszki zaczyły śpiewać nejpiyk-
niejsze cieszyński melodie, z chałpy wyszła Zuzka. 
Siadła na pnioku, gymbe łodwróciła ku słóńcu, kocur  
zaczył sie do ni przyciskać, burek na trowniku wesoło 
myrdoł łogónkym, a spoza szopki wyszła kwuka z 
kurczyntami. Zuzka już nie narzykała, ale rada była, 
że przyszła wiosna, a z nióm nadzieja na lepsze dni.  A 
jako że świynta już, tuż-tuż życzym Wóm moji drodzy 
Czytocze wszystkiego, co może być nejlepsze, a na 
łucho kożdymu szeptóm „dbej ło zdrowi pokiel go 
mosz, bo go nie kupisz za żodyn grosz”  

J. N. Josiyniczanin 
 

 

III GMINNY KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA. 

Dnia 3.03.2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Międzyrzeczu,  po raz trzeci został przeprowa-
dzony Gminny Konkurs Logicznego Myślenia. Wzięło 
w nim udział  37 uczniów, ze szkół podstawowych 
gminy Jasienica. Rywalizowali w dwóch grupach,  
pierwsza to uczniowie  klas I-III, druga klasy IV-VI. 
Dla każdej z grup został przygotowany zestaw 20 za-
dań, których rozwiązanie wymagało od uczestników 
umiejętności logicznego myślenia. Za swój wysiłek i 
pracę osoby biorące udział w konkursie otrzymały 
drobny upominek, a najlepsi dyplomy Arcymistrza lub  
Mistrza Logicznego Myślenia.  
A oto wyniki tegorocznego konkursu: 
Arcymistrz:    
Emilia Pilorz - ZSP Rudzica 

Aleksandra Włosińska  - ZSP Iłownica 
Maciej Kosiec  - ZSP Międzyrzecze 
Mistrz : 
Rafał Czylok – ZSP Rudzica 
Antoni Balcy  – ZSP Rudzica 
Wojtek Kukioła  – ZSP Świętoszówka 
Szymon Feruga   – ZSP Świętoszówka 
Jakub Kalita   – ZSP Świętoszówka 
Szymon Martynek  – ZSP Wieszczęta 
Joanna Smela  – ZSP Grodziec 
Tomasz Kudzia   – ZSP Mazańcowice 
Iwo Jeleśniański  – ZSP Mazańcowice 
Dawid Szarek   – ZSP Międzyrzecze  
 

   Grażyna Biernot
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„CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” 

Państwowa Straż Pożarna w Bielsku-Białej, wraz z Beskidzkim Cechem 
Kominiarzy, wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego „Czad     
i ogień – obudź czujność”. Wśród prawie 350 nadesłanych prac, dwie        
z nich, nadesłane z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce, zostały wy-
różnione w konkursie. Agata Koenig (6 lat) zdobyła 2. miejsce, a Kinga 
Burian (4 lata) otrzymała nagrodę specjalną od redakcji miesięcznika 
„Mój Powiat”. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali 17 
marca  w Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Cieszymy się z 
sukcesów naszych przedszkolaków! 

Dyrekcja i nauczyciele 
Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

 
FESTIWAL PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ  
W ZSP MIĘDZYRZECZU 

 
28. 02. 2017 r. w ZSP Międzyrzeczu, 

po raz XV odbył się Festiwal Piosenki 
Dziecięcej. Udział w nim wzięło 40 
uczniów z klas I – III,  ze szkół z gminy 
Jasienica. Piękne wykonanie piosenek 
zostało uatrakcyjnione strojami  młodych 
artystów.  
         W kategorii „soliści” miejsca zajęli: 
 I miejsce:  Julia Mizera z ZSP Jasienica,  
II miejsce - Roksana Bachlaj z ZSP Mię-
dzyrzecze , 
 III miejsce ex aequo - Joanna Smela z 
ZSP Grodziec, Anna Kubica z ZSP Ja-
sienica, 
 Zosia Czarniecka z ZSP Międzyrzecze.  
Natomiast w kategorii „zespoły” jury 
przyznało  : 
I miejsce:  grupie z ZSP Międzyrzecze 
Górne,  
II miejsce: grupie z  ZSP Mazańcowice,  
III  miejsce  ZSP Grodziec.  

Grażyna Biernot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOTKANIE Z UCZESTNIKIEM MISJI  
POKOJOWYCH W ZSP W MIĘDZYRZECZU 

      17. 02. br.  gościem w szkole w Międzyrzeczu  był  starszy sierżant 
policji Artur Walczuk, uczestnik wielu misji pokojowych. Spotkał się 
uczniami klas piątych i szóstych. Na początku  zaprezentował bardzo 
dużo ciekawych zdjęć  ze swojego ostatniego pobytu w Liberii, pań-
stwie w zachodniej Afryce. Uczniowie obejrzeli je z zainteresowa-
niem, zadając wiele pytań. Następnie wysłuchali niezwykle ciekawej 
opowieści o historii tego państwa, o przyrodzie, o ludziach, o zwycza-
jach, ale także o problemach tamtejszej ludności związanych z brakiem 
prądu, dobrych dróg, powodziami, a przede wszystkim z groźnymi 
chorobami takimi jak ebola czy malaria.  
          Wszystkim uczniom spotkanie  bardzo się podobało, wiele się 
nauczyli. Zaproponowali panu Arturowi, żeby odwiedził  ich  po po-
wrocie z kolejnej misji.   

Grażyna Biernot 

Druhom:  Józefowi Sojce i Jarosławowi Karecie 
z okazji 50 –tych urodzin życzenia zdrowia, 

pomyślności w życiu osobistym i zawodowym 
życzą 

Zarząd oraz druhowie OSP Jasienica 
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BIBLIOTEKA BAWI, UCZY I INSPIRUJE…. 
 

21 lutego 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy odbyło 
się spotkanie edukacyjne dla  Seniorów pt. Seniorze dbaj o zdrowie! Prelekcję 
przygotował  i wygłosił lekarz Jacek Raszka, który z troską właściwą lekarzowi 
przekazał wiele cennych uwag o zdrowiu, chorobach i innych dolegliwościach 
nękających emerytów. Jacek Raszka jest lekarzem medycyny rodzinnej. Na po-
czątku spotkania seniorzy razem z lekarzem zastanawiali się nad tym, co trapi 
współczesnych emerytów i jak spędzają wolny czas. Zaskoczeniem dla nikogo 
nie było, że starsi ludzie cierpią na różne dolegliwości, ale przede wszystkim, na 
brak wolnego czasu. A gdy już znajdują czas, to ich  życie wypełnione jest biega-
niną po lekarzach, stosowaniem różnych diet,  suplementów i ziół. Jednak na 
szczęście znajdują też przyjemność w spacerach i aktywności fizycznej. 

Nasz Gość poświęcił sporo czasu na wyjaśnienie seniorom, że aby mogli 
cieszyć się długim zdrowiem powinni dbać o swój organizm oczyszczając go       
i odkwaszając. Zwrócił też uwagę na ogólnodostępne suplementy diety, zachęca-
jąc, by je z rozwagą kupowali i stosowali.  Sporą cześć wykładu poświęcił też 
ziołom, wyjaśniał, że one nie tylko leczą, ale mogą też szkodzić, dlatego ważne 

jest np. właściwe ich parzenie. Przy okazji omawiania dolegliwości nękających emerytów, wskazywał właściwo-
ści lecznicze niektórych roślin i sposoby ich zastosowania i tak np. pokrzywa dobra jest na nerki i drogi żółcio-
we, a ostropest plamisty, na dolegliwości wątrobowe. Lekarz Jacek Raszka pokazał plusy i minusy stosowania  
akupresury i akupunktury na różne schorzenia, podkreślając, że jeśli nie ma przeciwwskazań, to skutecznie mogą 
one przyczynić się do uśmierzenia dolegliwości bólu. 

GBP w Jasienicy 22 lutego 2017 r. gościła  przemi-
łych młodych czytelników, którzy przyjechali do biblio-
teki, ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Uczniowie klas 
1-3, wzięli udział w lekcji bibliotecznej, której głównym 
przewodnikiem był Kubuś Puchatek i jego Przyjaciele ze 
Stumilowego Lasu.    

Najpierw dzieci musiały odgadnąć, o kim będzie ta 
nietypowa lekcja i odszukać naszego bohatera w zaka-
markach bibliotecznej wypożyczalni.  Uczniowie wysłu-
chali opowiadania pt.: „Dzień Przyjaźni”, odpowiadali 
na pytania dotyczące postaci z książek Milnego, zasta-
nawiali się nad pojęciem przyjaźni, wymieniając jej ce-
chy i dopasowując do bohaterów opowiadania. W formie 
zabawy dzieci miały okazję poznać Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Jasienicy oraz zasady wypożyczania ksią-

żek i korzystania z niej. Następnie wcielili się w rolę bibliotekarza i poszukiwali na półkach książek, związanych 
z Kubusiem Puchatkiem. Mamy nadzieję, że nasi mali Ggoście miło spędzili czas w murach GBP i będą do nas 
wracać po książki. 

Miłośnicy spotkań podróżniczych, a takich wśród 
użytkowników naszej biblioteki jest wielu, po raz kolejny 
mieli okazję „wybrać się” tym razem do krajów azjatyc-
kich. W tę podróż, w czasie spotkania, które odbyło się 
dnia 15 marca 2017 roku w GBP w Jasienicy, zabrali nas 
państwo Wioletta Hutnik i Wojciech Ilkiewicz. Wyprawę 
samochodową do Azji nasi goście odbyli w pierwszej po-
łowie 2015 roku. Wyruszyli z Międzyrzecza, przez kraje 
europejskie dotarli do Turcji i jadąc na wschód przez 
Gruzję, Armenię, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Ka-
zachstan, Rosję i Mongolię, dotarli do Władywostoku. 
Pani Wioletta i Pan Wojciech, starali się dotrzeć do cie-
kawych miejscowości, podziwiali liczne zabytki, ale tak-
że obserwowali życie zwykłych ludzi, w ich bardzo róż-
nych środowiskach, zachwycali się egzotyczną dla nas 
przyrodą. Stwierdzili, że wśród odwiedzanych krajów, 

najbardziej niegościnny był Turkmenistan, dokąd trudno było uzyskać wizy, a otrzymawszy je, dostali mapę z 
dokładną trasą przejazdu, zostali bardzo szczegółowo skontrolowani (łącznie z rozbieraniem samochodu) i mu-
sieli wnieść mnóstwo dziwnych opłat. Jednak największym zaskoczeniem była stolica kraju Aszchabad, którego 
centrum jest makietą miasta, zbudowana na pustyni, gdzie szumią gigantyczne fontanny, rozciągają się potężne 
parki, szerokie arterie, przystanki autobusowe z grawerowanymi szybami, elektronicznymi wyświetlaczami i 
klimatyzacją, a wszystko to jest sterylnie czyste. W centrum miasta wznosi się wiele monumentalnych budowli, 
wszędzie marmury, nawet krawężniki na ulicach, nie ma jednak… ludzi ani samochodów. Wszystko jest na po-
kaz  i dokładnie strzeżone przez policjantów i kamery.   
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BIBLIOTEKA BAWI, UCZY I INSPIRUJE…. 
O całej wyprawie przez Azję i Afrykę Państwa Wioletty i Wojciecha można przeczytać w ostatnio wydanej 

i zaprezentowanej w czasie spotkania książce pt.: „Azja i Afryka. Na dwa krańce świata”, która jest dzienni-
kiem podróży i przewodnikiem. Pozycja jest dostępna w GBP i filiach. Bardzo serdecznie dziękujemy  naszym 

gościom za pokazanie uczestnikom spotkania, wielu interesujących miejsc i podzielenie się 
wrażeniami.  

Wszystkim naszym Czytelnikom i Mieszkańcom Gminy Jasienica życzymy 
wielu inspirujących podróży, ciekawych lektur, a z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego, życzymy samych radosnych, spokojnych chwil oraz ser-
decznych i ciepłych spotkań, w gronie rodziny i przyjaciół. 

       Magdalena Waliczek   
           Dyrektor GBP wraz z Pracownikami 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zaprasza Czytelników i Mieszkańców gminy do wspólnego świętowania 60-lecia swojego 
istnienia. Organizatorem i długoletnim kierownikiem  GBP była Pani Joanna Kubaczka, a pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej do-
konano 13 kwietnia 1957 roku. Pod numerem pierwszym wpisano książkę  J. Austen pt. „Duma i uprzedzenie” dając początek bibliotece i 
bogatej w wydarzenia historii upowszechniania czytelnictwa w naszej gminie. Dziś księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy 
liczy już prawie 30 tysięcy woluminów,  w tym także audiobooki. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy cykl 60-spotkań na 60-lecie Biblio-
teki. Będą to spotkania edukacyjne, autorskie, warsztatowe zarówno dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Zapraszamy Państwa do zapo-
znania się z kalendarium  najbliższych spotkań skierowanych do  dorosłych, korzystania z zasobów biblioteki i odwiedzania naszej strony 
internetowej www.gbpjasienica.pl oraz fanpage na facebooku. 

Magdalena Waliczek  

Dyrektor GBP 
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KOBIETY  KOSSAKÓW”  NA  GRODZIECKIM  ZAMKU 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, członkowie Koła Macierzy Zie-

mi Cieszyńskiej, spotkali się 9 marca 2017 roku w historycznych pomieszcze-
niach GRODZIECKIEGO  ZAMKU, by wysłuchać opowieści   o kobietach 
Kossaków: mądrych, pięknych, ambitnych i nieodgadnionych, które były  bun-
towniczkami, malarkami i pisarkami, a wychodząc z cienia, pokazały światu 
swój talent.  A pięknie o Nich opowiadała Pani Joanna Jurgała – Jureczka, z 
wykształcenia historyk literatury, autorka książek i opracowań dotyczących 
przede wszystkim okresu XX-lecia międzywojennego i czasów PRL-u. W krę-
gu jej zainteresowań znajdują się: Zofia Kossak, Gustaw Morcinek i inni lite-
raci, związani ze Śląskiem Cieszyńskim. Nauczycielka, dziennikarka i była 
kierownik Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Jej dorobek literacki 
tworzą m. in. takie pozycje, jak: „Zofia Kossak – Outlet, Opowieść”, „Kobiety 
Kossaków”, „Tajemnice prowincji”, czy „Siedem spódnic Alicji”. W każdej z 
nich, znaleźć można związki bohaterek z naszym regionem.  

Kossakowie bywali w okresie międzywojennym na grodzieckim zamku, 
zaprzyjaźnieni z rodziną dr Ernesta Habichta ówczesnego właściciela gro-
dzieckich dóbr. Dlatego opowieści o kobietach Kossaków, w scenerii zamku 
zyskały wymiar szczególny. Wśród nich, znalazł się piękny portret Zofii Kos-

sak, kreślony na podstawie listów, pamiętników i 
wspomnień, by przywrócić jej postać współczesnemu 
czytelnikowi. A ... „była kobietą niezwykłą, „bożym 
szaleńcem”, mówili o niej: świetlana postać, najszla-
chetniejszy płomień, natchnienie Polski podziemnej, 
najdzielniejsza z dzielnych, bohaterska „Weronika”, 
nieustraszona „Ciotka”, osoba życzliwa, pełna 
wdzięku i uśmiechu, o żywych, rozświetlonych oczach, 
wspaniała kobieta o miłym sposobie bycia, przyciąga-
jąca ludzi młodych dzięki swej promieniującej natu-
rze, prostocie, niezachwianej wierze i pogodzie du-
cha”. 

O świąteczny charakter spotkania, zadbali muzycy 
z Zespołu Muzycznego GOK w Jasienicy, pod kie-
runkiem Janusza Kobzy.  

Dziękujemy Panu Michałowi Bożkowi, właścicielowi GRODZIECKIEGO ZAMKU,  za umożliwienie tam  
spotkania, a Agnieszce Bronowskiej dyrektor GOK, za owocną współpracę w realizacji naszych przedsięwzięć. 

Irena Skrzyżala 
 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny był obchodzony 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wieszczętach, 
na trzy sposoby. 

 Pierwszym była prezentacja twórczości literackiej 
dzieci. Ich zadaniem było, napisanie wiersza o wiośnie. 
W tym dniu, uczniowie świętowali również Światowy 
Dzień Zespołu Downa, ubierając różnokolorowe skar-
petki nie do pary. 

Trzecią atrakcją dnia, były warsztaty papiernicze. 
Uczniowie mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w 
niezwykle interesujących i obrazowych warsztatach 
edukacyjnych „Spotkania z historią”, zorganizowanych 
przez Firmę „Kalander Czerpalnia Papieru” w Gliwi-
cach. 

Godzinne zajęcia prowadzone przez „mnichów”, ob-
fitowały w liczne niespodzianki. Ich uczestnicy poznali historię papieru, czerpali go wraz z zatopionymi płatka-
mi kwiatów w masie papierniczej, barwili papier techniką japońską, pisali gęsim piórem swe imię oraz odciskali 
pieczęcie lakowe. 

Warsztaty były wspaniałą lekcją żywej historii, przybliżyły historię papiernictwa w powiązaniu z dobrą za-
bawą. Dzięki nim uczniowie mieli okazję przenieść się w zamierzchłe czasy pisania gęsim piórem, królewskich 
pieczęci i ręcznego czerpania papieru. A to w dobie Internetu, jest bardzo cenne. 

Joanna Olma 



kwiecień  2017   11 

„MAŁE I DUŻE IGRASZKI ZE SZTUKĄ” JUŻ PO RAZ TRZECI 
„Małe i duże igraszki ze sztuką”, to hasło Prze-

glądu Szkolnych Teatrzyków organizowanego 
przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wieszczę-
tach.  Jego trzecia edycja odbyła się w dniu 10 marca 
2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasie-
nicy. Każdą objął honorowym patronatem i sfinan-
sował Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna. 
 Tegoroczny przegląd, miał nieco inny charakter. 
Organizatorzy odeszli bowiem od prezentacji multi-
medialnych na rzecz występów na żywo. Połączyli 
ponadto przegląd grup teatralnych z uroczystą galą 
rozdania nagród. O wytypowaniu zwycięzców decy-
dowało jury w składzie: Danuta Korecka, Agnieszka 
Bronowska i Tomasz Lorek.  
 Do igraszek ze sztuką przystąpiło osiem zespo-
łów teatralnych, w dwóch kategoriach: przedszkola     
i klasy IV – VI z siedmiu placówek oświatowych: 
- Przedszkole nr 24 w Bielsku – Białej 
- Przedszkole Publiczne w Świętoszówce 
- Przedszkole nr 41 w Bielsku – Białej 
- Przedszkole nr 42 w Bielsku – Białej 
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasienicy 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu 
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wieszczętach 
 W obu kategoriach przyznano nagrody główne i 
wyróżnienia. Decyzją jury nagrody główne w postaci 
wyjazdu do „Banialuki” na dowolny spektakl połą-

czony ze zwiedzaniem teatru otrzymali: Przedszkole 
Publiczne w Świętoszówce i Szkoła Podstawowa nr 
1 w Jaworzu , zaś wyróżnienia przypadły Przed-
szkolu nr 42 w Bielsku – Białej i ZSP w Jasienicy.  
 Inicjatorką przedsięwzięcia była Dyrektor ZSP 
w Wieszczętach – Ilona Walach, zaś jego organizacją 
zajęły się: Katarzyna Karatnik, Barbara Mikołaj-
czyk, Danuta Macura i Dagmara Skowron. 
 
Dyrektor Zespołu wraz z organizatorami składają ser-
deczne podziękowania: 
-  Agnieszce Bronowskiej - Dyrektorki GOK w Jasie-
nicy za udostępnienie sali;  
- właścicielom sklepów „Euro” w Jasienicy i Bielo-
wicku oraz  Pani Małgorzacie Gruszce, za produkty 
spożywcze, napoje i środki higieniczne; 
- Pani Monice Grzywnie, za dekorację sali; 
- Pani Elżbiecie Zamarskiej - Przewodniczącej KGW 
za możliwość skorzystania z kuchni; 
- Paniom: Aurelii Zahradnik, Bogusławie Kidoń i Da-
rii Pilch, za pomoc w kuchni oraz wszystkim, którzy   
w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 
imprezy. 

Joanna Kenig 
                                                 Barbara Mikołajczyk 

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej  

„RAZEM DLA DZIECI” 
Akcja odbędzie się 23.04.2017 (niedziela) o godz.1400  przy  remizie OSP Iłownica. Jej nadrzędnym celem jest pomoc i wsparcie  

niepełnosprawnych dzieci i dorosłych zamieszkujących trzy miejscowości naszej gminy: Iłownicę, Landek  i Rudzicę. 

W ramach akcji planujemy szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak  i dorosłych. Będzie to wydarzenie  o charakterze edukacyjnym i 

rozrywkowym. Planuje się również przeprowadzenie zbiórki publicznej. 

Warto wspomóc tę akcję, gdyż pokazujemy wtedy naszą postawą, że nie jesteśmy obojętni na cudze problemy. 

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

ORGANIZATORZY: ludzie dobrej woli 

 Szczegóły na plakatach 
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 „WOLONTARIUSZE Z GIMNAZJUM JASIENICY 
-  PRACA, KTÓRA UCZY... PRACY.”  

 
Wolontariat w naszym gimnazjum, ma już wielo-

letnią tradycję. Chociaż inicjatywa na rozpoczęcie 
działalności wolontaryjnej  wypływa zazwyczaj od 
opiekunów, to jednak pomoc, chęci i pomysłowość 
uczniów w tym zakresie jest nieodzowna. Co roku 
nowa grupa bezinteresownych, młodych ludzi zgłasza 
się do współpracy i jak to zwykle bywa, te same oso-
by działają w bardzo wielu miejscach, dlatego połą-
czyłam je wszystkie w jednym opisie. 

Młodzież naszej szkoły od kilku lat odwiedza 
małe dzieci z Domu Małego Dziecka w Bielsku- Bia-
łej, w ramach szkolnej  akcji: „Okruch serca”,. pod 
opieką  G. Handzel i . M. Piechy.  W ubiegłym roku 
nasze uczennice były tam dwukrotnie, w grudniu oraz 
w czerwcu. Przygotowały i przedstawiły dzieciom, 
krótką inscenizację bajki pt.: „Czerwony Kapturek” 
oraz podarowały wcześniej zebrane słodycze i przed-
mioty codziennego użytku oraz prezenty zebrane 
podczas szkolnej akcji charytatywnej.  
 Raz w miesiącu odbywają  się wyjazdy grupy 
uczniów do domu opieki Samarytanin, pod opieką    
E. Skrzyńskiej –Tomali. Tu, dla kontrastu, młodzież 
spotykała się z osobami starszymi. Przestrzeń życia 
ulega w starości lub ze względu na rozmaite dysfunk-
cje znacznemu zawężeniu. Pojawiający się w domach 
opieki młodzi ludzie, niejako tą przestrzeń rozszerzają 
samą swoją obecnością i swoimi umiejętnościami. 
Wolontariusz uświadamia sobie, że zdrowy nie jest 
lepszy, a chory (starszy) gorszy, ani na odwrót. Spo-
tkanie: zdrowy-chory (starszy), to spotkanie ludzi na 
różnych etapach życia, dające korzyści po obu stro-
nach.  
Również w kierunku ludzi chorych skierowana jest 
nasza działalność „przyparafialna” oraz związana z 
akcją „Pola Nadziei”.  Nasze najważniejsze inicjaty-
wy: 
-Program poetycko refleksyjny ,,Przemijanie" w szko-
le i parafii; 
-Audycja na Światowy Dzień Chorego oraz zorgani-
zowanie paczek przy parafii Jasienica; dla chorych i 
rozwiezienie przez młodzież, co umożliwia również 
tak ważny kontakt osobisty i rozmowę; 
-Przedstawienie i poczęstunek dla chorych w parafii; 
-Kiermasze w parafii i szkole na Boże Narodzenie i 
Wielkanoc, z których dochód w całości przekazany 
został na „Pola Nadziei”; 
-Zbiórka do puszek przy parafii; 
-Sprzedaż ciast i wody od sponsorów podczas zabawy 
andrzejkowej; 
Działania te koordynuje M. Krajewska i G. Handzel.  
         Od 15 lat bierzemy czynny  udział w finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
W zbiórce pieniędzy na ten szczytny cel uczestniczą 
mieszkańcy gminy Jasienica, młodzież , nauczyciele   
i rodzice naszych uczniów. Co roku zebrane pieniądze  
przeznaczane są dla  ratowania życia i zdrowia dzieci  

oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej senio-
rom.  
     W tym roku misja  ludzi dobrej woli, kolejny już 
raz osiągnęła swój cel, zebraliśmy rekordową sumę 
10 252,80 zł. Łącznie podczas 15 finałów organizo-
wanych przez nasze gimnazjum zebraliśmy: 
97 315,77 zł .  
      Bierzemy również udział w akcji: „ Gorączka zło-
ta”, „Grosik” i „ Góra złota”.  Zebrane pieniądze  zo-
stały przekazane na wakacje dla dzieci z ubogich ro-
dzin.  
 Zaangażowanie naszych wolontariuszy nie 
jest wcale mniejsze w stosunku do zwierząt. Akcja 
„Anioły ze szkoły”, to nasze „najmłodsze dziecko”.  
Panie D. Łys i A. Szymkowiak rozpoczęły ją w ubie-
głym roku szkolnym. Już dzisiaj na tym  polu może-
my pochwalić się całkiem pokaźnym dorobkiem. Za-
częło się od zbiórki żołędzi i kasztanów, które zostały 
przekazane dla działającego lokalnego koła łowiec-
kiego „Ślepowron”. 
Zorganizowaliśmy zbiórkę darów rzeczowych (np. 
kocyków, misek, suchej karmy) dla zwierząt ze 
schroniska „Reksio” w Bielsku-Białej”, a następnie 
akcję dokarmiania ptaków przy szkole przez całą zi-
mę. Karmniki otrzymaliśmy od koła łowieckiego, w 
podziękowaniu za zebrane kasztany i żołędzie. 
Jako, że mamy na celu wychowywanie kolejnych po-
koleń wolontariuszy, nasze uczennice systematycznie 
czytały dzieciom z miejscowego przedszkola książki 
o zwierzętach, a także dwie uczennice przeprowadziły 
lekcję dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej 
na temat: „Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?”. 
Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie o zwie-
rzętach, zorganizowanym przez TOZRP  (X miejsce 
w kategorii gimnazjum) . 
Odbył się także szkolny konkurs fotograficzny – 
„Zwierzę – mój najlepszy przyjaciel”. Najlepsze zdję-
cia zostały zaprezentowane na gazetce na korytarzu 
szkolnym.   
 Niezależnie od tego, jaki charakter ma praca 
wolontariusza – czy jest to opieka nad dziećmi, oso-
bami chorymi, czy starszymi, zwierzętami czy też 
pomoc w zorganizowaniu jakiejś akcji -  zawsze roz-
wija umiejętności związane z zarządzaniem czasem. 
Godzenie nauki i życia prywatnego z pracą, wymaga 
nie tylko dobrego planowania i umiejętności ustalenia 
priorytetów, ale przede wszystkim dyscypliny i kon-
sekwencji. Uczy odpowiedzialności, bo mimo że jest 
to świadczenie bez wynagrodzenia, to bez względu na 
rodzaj realizowanego projektu, nie można go prze-
rwać w dowolnym momencie. Wolontariat to tak 
naprawdę praca, która uczy... pracy.    
 

  Anna Szymkowiak 
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V WIOSENNA SPARTAKIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW 
GMINY JASIENICA 

,,Czekamy na  Wiosnę z Porucznikiem Sznupkiem .”  

Na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w  Wieszczętach, 3 marca 2017 roku 
odbyła się V Wiosenna Spartakiada Sportowa Przed-
szkolaków Gminy Jasienica, pod hasłem: ,,Czekamy na  
Wiosnę z Porucznikiem Sznupkiem .”  

W spartakiadzie wzięły udział 5-cio osobowe re-
prezentacje  6-latków  z wszystkich  9 placówek 
przedszkolnych  gminy Jasienica, wraz z wychowaw-
czyniami. Bohaterem naszej tegorocznej imprezy był 
Porucznik Sznupek, policyjna maskotka, która przyje-
chała do nas wraz z swoim opiekunem młodszym aspi-
rantem Iloną Michalczyk, z Wydziału Ruchu Drogo-
wego w Bielsku – Białej. To oni czuwali nad prawi-
dłowym przebiegiem konkurencji, nie tylko sporto-
wych. 

Przedszkolaki, oprócz umiejętności sportowych, 
miały okazję zaprezentować także swoje zdolności 
plastyczne, przygotowując wcześniej plakat pt.:,, Bez-
pieczna Wiosna .” oraz znajomość podstawowych za-
sad bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wszystkie dru-
żyny zostały udekorowane przez Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Ilonę Walach, złotymi meda-
lami  i okolicznościowymi dyplomami, za promowanie 
zdrowego trybu życia i znajomość zasad bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Porucznik Sznupek  wraz z 
swoją opiekunką wręczyli dzieciom paski odblaskowe. 

Dziękujemy wszystkim sportowcom i ich wycho-
wawczyniom, za wspaniała zabawę . 

Organizatorzy dziękują także wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji imprezy dla najmłodszych , a w 
szczególności Wójtowi Januszowi Pierzynie, za sfi-
nansowanie bezpiecznego dojazdu małych sportowców 
na spartakiadę. 

Joanna Kenig 
 

WIOSENNA ATRAKCJA DLA MŁODZIEŻY 
Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce, zaprasza w dniu 
07.05.2017r.  dziewczęta i chłopców, do licznego udziału w 

rekreacyjnej imprezie sportowej, zwanej „Biegiem Floriańskim".  
Trasa biegu jest prowadzona atrakcyjnymi ścieżkami. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków Urzędu Gminy w Jasienicy. 

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

Długość trasy biegowej, w zależności od grupy wiekowej: 
900m,  1300m,  2500m,  5000m. 
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniach 2-6 maja 
2017r. w godz. 17.00-19.00,  w strażnicy OSP Świętoszówka.     
W dniu biegu zapisy do godz. 9.00 
Tel.: (0338152924) - 668414682 - 517830139 
Rozpoczęcie imprezy o godz.: 10.00. 
Zbiórka uczestników przy remizie o godz.: 9.30. 
Koszulki startowe - do wyczerpania zapasów. 
Zdobycie I, II, III miejsca w danej grupie wiekowej gwarantuje 
otrzymanie atrakcyjnej nagrody.     
Fax: 338152020 
e-mail: Stroka@autograf.pl                                      

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

Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom 

i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi szeroką działalność związaną z 
organizacją czasu wolnego mieszkańców.  

Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,  
w GOK i jego filiach można zapoznać się na stronie:  www.gokjasienica.pl  

CO ZA NAMI… 
Po raz kolejny w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy odbyły się 
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży „Polarotki”. Tym razem 
uczestnicy zajęć wykazując się kreatywnością i fantazją, z kilku kawał-
ków materiału, sznureczków i koralików wykonali wspaniałe i orygi-
nalne prace – pięknie przyozdobione serduszka. Polarotkowe warsztaty 
prowadziła Beata Stoszek. 

*** 
Babska Pracownia Twórcza w filii GOK 
w Rudzicy, już zaczęła tworzyć dekoracje 
wielkanocne. Pomysłów na piękne ozdoby 

Kasia Sikora (prowadząca warsztaty) ma mnóstwo, a spotkań do świąt niewiele, 
więc sezon świąteczny otwieramy szybko. Na początek prezentujemy kilka nieba-
nalnych ozdób, wykonanych za pomocą różnorakich technik:  
- na gęsich jajach połączenie decoupage, z reliefami konturówką z cieniowaniem i 
wykończeniem lakierem szklącym z efektem szkła, 
- na jajach styropianowych decoupage z zastosowaniem pasty mineralnej z efektem 
metalu oraz decoupage, z efektem koronki malowanej 
- jaja vintage z postarzonej gazety, z łączeniem z koronką i wykończeniem deco-
upage 
- odnowiony stary wazon lub słój – materiał strukturalny łączony z klejem dający 
efekt skóry i mixmedia – wykorzystanie wielu materiałów dla uzyskania efektu-
przestrzennego, podmalowanego cieniowaniem 
- kartki świąteczne, w technice scrapbookingu 
Zapraszamy chętnych na wtorkowe spotkania Babskiej Pracowni Twórczej, do świąt jeszcze wiele pomysłów 
uda się zrealizować. 

*** 
W grudniu 2013 r., Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
rozpoczął współpracę z MUZEUM A GALERIE MLEJN 
w Ostrawie. Partnerskie porozumienie zawarte pomiędzy 
placówkami obejmuje m.in. : prezentacje amatorskich i 
profesjonalnych twórców w gminie Jasienica i Ostrawie, 
wystawy, warsztaty, wspólne plenery oraz spotkania w ce-
lu wymiany doświadczeń, konsultacji, pozyskiwania i uzu-
pełniania wiedzy w dziedzinie sztuki. 
W ramach tej współpracy mieliśmy przyjemność znowu 
gościć w Galerii Mlejn. 9 marca na wernisażu, swoje obra-
zy zaprezentowała Alina Danielewicz. Wystawa potrwa do 
10 kwietnia 2017 r. 

Zdjęcia: Lucyna Brzozowska, GOK Jasienica 
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MISTRZ KARATE KYOKUSHIN 
Wojciech Zaniewski, uczeń klasy trzeciej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach, zdobył zło-
ty medal na Mistrzostwach Słowacji Karate Kyokushin.  
W zawodach, w sobotę 25  marca, w miejscowości Oko-
ličná na Ostrove uczestniczyło 156 zawodników, z 29 
klubów ze Słowacji, Węgier, Czech, Chorwacji, Serbii 
oraz Polski. Polska reprezentacja liczyła trzech zawod-
ników, jednym z nich był Wojtek Zaniewski zawodnik 
Bielskiego Klubu Karate Kyokushin.  
W eliminacjach i półfinałach Wojtek zmagał się z wę-
gierskimi zawodnikami. W finale trafił na zawodnika go-
spodarzy, Słowaka. Wojtek konsekwentnie wykonywał 
założenia taktycznie i udało się wygrać finał przez ippon 

(przed czasem). Tym 
samym Wojtek zdobył 
Mistrzostwo Słowacji 
Karate Kyokushin, w ka-
tegorii dzieci rocznik 
2007-2008 -35kg.  
Organizatorem zawo-
dów był Seishin Karate 
Klub Markovics Dojo, 
pod kierownictwem sen-
sei Markovics János 
3.dan. Zawodnicy rywa-
lizowali w konkurencji 
kumite w formule light 
contact.  

www.jasienica.pl
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NA ŻEGLARSKĄ NUTĘ 

Pomimo kalendarzowej zimy, to na przystaniach 
żeglarskich trwają intensywne prace przygotowujące 
sprzęt pływający do nowego sezonu. Stukot młotków, 
charakterystyczny odgłos szlifierek i pistoletów malar-
skich tworzą swego rodzaju awangardowy utwór mu-
zyczny, który jak kościelne dzwony wzywa do wy-
chodzenia z zimowego snu na rzeki i jeziora. W tą at-
mosferę wpisali się 17.03.2017 uczestnicy  
XI konkursu Piosenki Żeglarskiej i Szantowej, zorga-
nizowanego przez Szkolne Koło LMiR  
w LO IV w Bielsku-Białej, którym opiekują się 
Agnieszka Jędrusiak-Malec i Katarzyna Cieślicka. W 
przedsięwzięcie odbywające się w Domu Kultury im. 
W.Kubisz, włączyli się także inni nauczyciele i 
uczniowie szkoły, na czele z dyr. Mirosławem Sapetą. 
Zarówno dla wykonawców jak i licznej widowni, 
wśród której obecny był dyr. Jan Solich oraz Ewa 
Szymanek-Płaska z Miejskiego Zarządu Oświaty, 
konkurs był lekcją wychowania morskiego, pogłębia-
jącą świadomość, że Polska leży nad Bałtykiem, który 
jest zasilany wodami górskich potoków i rzek. Stąd, 
jak stwierdził Prezes Okręgu LMiR Edward Szpoczek, 
spoczywa na nas obowiązek troski już tu, u źródeł, o 
ten narodowy skarb, by móc gospodarczo i rekreacyj-
nie dobrze z niego korzystać. W imieniu Zarządu 
Głównego Ligi za wieloletnią służbę tej idei wręczył 
Katarzynie Cieślickiej, Odznakę Honorową – Krzyż 
LMiR „Pro Mari Nostro” oraz redaktor naczelnej mie-
sięcznika „Mój Powiat” Alinie Macher, Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Ligi Morskiej i Rzecznej”. 

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 18 
wykonawców, solistów i zespołów z Bielska-Białej, 

Czechowic-Dziedzic, Buczkowic, Jaworza, Jasienicy, 
Kóz i Łodygowic oraz poza konkursem przedszkolaki 
z Hecznarowic, którzy zaprezentowali piosenki trady-
cyjne, ale i nowe, często przez siebie napisane. Cie-
kawa aranżacja utworów, a także pomysłowe stroje 
wykonawców i nowoczesna choreografia sprawiły, że 
konkurs był dynamiczny i radosny. Dzięki temu udało 
się kolejny raz, jak stwierdziło jury pod przewodnic-
twem Beaty Olmy, podnieść jego poziom. Spośród so-
listów przyznało następujące miejsca: 

I. Zuzanna Buzderewicz (Gimn. Nr 1 Jaworze) 
II. Patrycja Stebel (Gimn. Nr 3 Czechowice-

Dziedzice) 
III. Piotr Chmura (Gimn. Nr 1 Łodygowice) 

Wśród zespołów najlepsi okazali się: 
I. Ardente (GOK Buczkowice) 

II. Załoga DR Czarna Bandera (ZS-P Jasienica) 
III. Piszczący Majtkowie (kl.2f, LO IV Bielsko-

Biała) 
W konkursie wystąpił jeszcze drugi reprezentant 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy- Załoga 
Dr Sztorma, który wykonal utwór „Abordaż”. Obie 
grupy, którymi opiekuje się Alicja Iskrzycka, przygo-
tował do występów Piotr Morawski. 

Istotnym dopełnieniem wiedzy n.t. Polski Mor-
skiej, były przygotowane przez uczniów LO IV  pre-
zentacje - „97 – rocznica Zaślubin” oraz „Mariusz Za-
ruski pionier nie tylko żeglarstwa” w związku ze 150-
rocznicą urodzin. 

Edward Szpoczek 

 
 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,   
 lecz przez to, kim jest, 
 nie przez to, co ma,  
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
Jan Paweł II 
  
 Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym serdecznie dziękuje wszyst-
kim sponsorom za Państwa bezinteresowne wsparcie, życzliwość i zrozumienie. Dzięki Wam udało się zebrać 
fundusze, które pozwolą na przygotowanie niezapomnianego festynu z okazji Dnia Dziecka. 

Dziękujemy także Rodzicom, za pomoc w przygotowaniu balu.
NASI SPONSORZY 
• Sed – Ja  
• Paged Meble Jasienica 
• Stolmark Dariusz Ryrych 
• Torty AG 
• Śląska Wytwórnia Wódek Ga-

tunkowych POLMOS Bielsko – 
Biała  

• Lennert Małgorzata Delikatesy 
Ania 

• Rolnicza Spółdzielnia Produk-
cyjna ROLNIK  w Międzyrzeczu 
Górnym 

• SG System Szczypka Grzegorz 
• OSP Międzyrzecze Górne 
• Komers – Mag Zakład Przetwór-

stwa Rybnego 

• Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe Bernadeta Wycisz-
kiewicz 

• Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Karol i Agata Czaderna 

• Butik MK FASHION 
• Studio Urody AVALANCHE  

Magdalena Magiera 
• Zmełty Beata i Andrzej 
• TOP FITNESS Jasienica 
• Ekspert Roman i Renata Królak 
• Zofia Huculak, Bartek Huculak 
• Katarzyna Jezutek 
• Zbigniew Zatoń VOLVO 
• Polszlif Rudzica 
• Korbasowy Dwór  
• Spółdzielnia POKÓJ 
• OAKSTUDIO 

• Studio Urody ALOHA 
• Dorado Chłodnie 
• AJK Solka Aleksandra Solarz – 

Czakon  
• Prym – Mati  
• Beskidzka Koniczynka 
• AG Foods 
• FRAJDA Sklep Odzieżowy Ka-

tarzyna Siąkała 
• BajWer Barbara Nycz 
• ENDZI Anna Stefan 
• TechSport Sklep Sportowy Elż-

bieta i Szymon Mikłusiak 
• Leroy Merlin  
• Cukiernia Jagódka 
• Ekobau Mazańcowice – Marek 

Seredyński 
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„WIECZORNE BAJDURZENIE” 
 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy, 
niemalże od początku istnienia ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”, bierze w niej aktywny 
udział. Od kilku lat, zwieńczeniem serii konkursów 
poświęconych promowaniu czytelnictwa wśród 
dzieci jest tzw.”Wieczorne bajdurzenie”, które         
w bieżącym roku odbyło się na terenie naszej szkoły 
17 marca, w godz. od 17.30 do 21.00. W programie 
spotkania znalazło się jak zwykle  wiele atrakcji. 
Odbyliśmy m.in. wirtualną podróż do Muzeum im. 
Reymonta w Bielsku-Białej, którego twórca 
przepisuje ręcznie dzieła literackie; przy świetle 
świec, próbowaliśmy pisać gęsim piórem; 
wykonaliśmy  ciekawe zakładki oraz zapre-
zentowaliśmy nasze ulubione pozycje książkowe.    
Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy 
fragmentu książki pt.: „Solilandia”, i wcielając się w 
głównych bohaterów, szukaliśmy z pomocą latarek, 

ukrytych w zakamarkach szkoły „ jaj solizaurów”. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali 
sponsorowane przez Radę Rodziców drobne upominki i z uśmiechem na twarzach wrócili do domów.  

Organizatorzy:        K. Łodej 
M. Kamińska 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ROZSTRZYGNIĘTY 

W dniu 24 marca b.r. zabytkowy Pałac Czeczów w 
Kozach gościł uzdolnionych recytatorów podczas XIX 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, 
słońce  i  życie…”. Po zeszłorocznym rekordzie fre-
kwencji, organizatorzy oraz Komisja zostali kolejny 
raz pozytywnie zaskoczeni, gdy swoje prezentacje do 
konkursu zgłosiło aż 74 uczestników z 25 szkół z te-
renu powiatu bielskiego. Komisja oceniająca oraz 
zgromadzeni goście, mieli okazję wysłuchać dzieci i 
młodzież recytującą poezję i prozę, w większości pol-
skich poetów, w trzech kategoriach wiekowych. 
Po uważnym wysłuchaniu wszystkich recytatorów 
oraz szczegółowej analizie każdej prezentacji.  
Komisja w składzie: 
Halina Kubisz – Muła – przewodnicząca jury, in-
struktor teatralny,  
Leszek Miłoszewski – dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Kultury w Bielsku-Białej,  
Rafał Sawicki - aktor Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej,  postanowiło przyznać  nagrody i wyróżnienia: 

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych nie zabrakło 
uczniów naszej gminy. I tak: 
 w kategorii klas IV-VI: 
wyróżnienie – Anastazja Szcząchor - Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rudzicy 
W KATEGORII GIMNAZJA: 
I miejsce – Katarzyna Żbel - Gimnazjum im. J. Pawła 
II w Rudzicy 
II miejsce – Ewelina Kidoń - Gimnazjum w Jasienicy 
Najlepsi recytatorzy w każdej kategorii reprezentować 
będą Powiat Bielski podczas etapu rejonowego kon-
kursu recytatorskiego, który odbędzie się 31 marca 
2017 r. w Miejskim Domu Kultury im. Wiktorii Ku-
bisz w Bielsku-Białej.  
Uroczyste podsumowanie konkursu dla laureatów 
wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 7 kwietnia 
2017 r. o godz. 12.00 w sali 122 Starostwa Powiato-
wego w Bielsku-Białej. 

Na podstawie www.powiat.bielsko.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU 
W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. 
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy pta-
ków (Dz.U.2016.2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że na 
terenie powiatu bielskiego obowiązuje zakaz wypuszczania DROBIU oraz obowiązek zgła-
szania posiadania drobiu.  
Zakaz obowiązuje do odwołania! Szczegółowe informacje dostępne: www.jasienica.pl 
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OGŁOSZENIE 
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLIŹNIE 

 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 

Biery 10.05.2017r. 
obok Kółka Rolniczego 1130 

ul. Ogrodowa 1230 

Bielowicko 6.05. 2017r. 
 centrum 1130 

Lasowisko 1300 

Grodziec 11.05. 2017r. 
Zagóra 1130 

ul. Kościelna  1300 

Iłownica  16.05 2017r. 
 

k. szkoły    1645-1730 

k. OSP Iłownica 1730-1815 

Jasienica 

4.05. 2017r. 

Lecznica ul. Kwiatowa 800 

Obok Urzędu Gminy 1130 

Wygrabowice 1800 

5.05. 2017r. 

ul. Słoneczna  1130 

Obok boiska sportowego „Drzewiarz” 1230 

Łaziańska  1330 

Landek  12.05. 2017r. 
k. baru  1645-1730 

Stanisław Puzoń, Landek 25  1730-1800 

Łazy 9.05. 2017r. Obok Strażnicy 1200 

Mazańcowice 

13.05. 2017r. 
(sobota) 

k. Apteki  900-1000 

k. Strażnicy OSP 1000-1100 
Pętla autobusowa – ul. Halentówka 1100-1200 

15.05.2017 r. 
(poniedziałek) 

k/sklepu „Dorota” ul. Na grobli 1645 -  1800 

k/ośrodka zdrowia na pętli 1800 – 1900 

k/baru „Kogucik” 1900 – 1945 

Międzyrzecze 

09.05.2017 r. 
(wtorek) 

K/Pana Czulaka 1645 – 1730 

K/RSP „Rolnik” 1730 – 1815 

K/OSP Międzyrzecze Górne 1815 – 1900 

K/Baru „Myśliwskiego” 1900 – 2000 

10.05.2017 r. 
(środa) 

K/Baru „Sekwana” 1645 – 1730 

Plac k/domu Pana Wacha 1735 – 1815 

Przychodnia weterynaryjna  ul.Leśna (Rudawka) 1815 – 1900 

11.05.2017 r. 
(czwartek) 

K/Sklepu Franciszkowice 1645 – 1730 

K/Krzyża u Pana Goli 1730 – 1800 

K/OSP Międzyrzecze Dolne 1800 – 1845 

Boisko piłkarskie Międzyrzecze Dolne 1845 – 1930 

Roztropice  25.04.2017r. 
Ludwik Korzeniowski, Roztropice 70 1700 – 1750 

Władysław Gawlik (obok sklepu) 1800 – 1900 
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OGŁOSZENIE 
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw WŚCIEKLIŹNIE (cd) 

Rudzica 
 

28.04.2017r.  

Marian Tomik Rudzica 265 1130 

Zenon Przybyła, Rudzica 17 1230 

Wanda Białożyt Rudzica 10A 1330 

29.04.2017r.  

Dominik Feruga, Rudzica 253 1130 

Czesław Gawłowski, Rudzica 48 1230 

Krzysztof  Tomalik, Rudzica 5 1330 

Świętoszówka 9.05. 2017r. 
ul. Szkolna 1130 

ul. Ogrodowa  1230 

Wieszczęta 8.05. 2017r. 
Obok Pana Bujaka 1130 

Obok strażnicy  1300 

        

PILOTAŻOWY PROJEKT WDROŻENIA PROGRAMOWANIA W EDUKACJI  

W ZSP W MIĘDZYRZECZU. 

     Zespół Szkolno -  Przedszkolny w Między-
rzeczu Górnym, bierze udział w pilotażowym 
projekcie wdrożenia programowania w eduka-
cji w oparciu o innowacje pedagogiczne,  ogło-
szonym przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej.       
      Celem pilotażu jest wprowadzenie i spraw-
dzenie w praktyce szkolnej, powszechnej nauki 
programowania. W realizacji programu poma-
ga nam odpowiedni dobór metod nauczania, 
podczas rozwiązywania problemów oraz śro-
dowisk informatycznych dedykowanych nauce 
programowania, odpowiednich dla etapu roz-
woju uczniów i zdolności do abstrakcyjnego 
myślenia.  

 Nasi uczniowie poznają tajniki algorytmów, kodują zadania  bez użycia komputerów, a następnie przenoszą 
swoje umiejętności do pracy w programach związanych z kodowaniem  takich jak : Balti, Scratch, Run Marco, 
Ligboot, Scoti Go. Dzieci w ten sposób uczą się logicznego myślenia, sprawnego planowania, umiejętności roz-
wiązywania problemów, pracy w grupie itp. Oprócz tego, że dzieci się uczą to oczywiście świetnie się bawią, co 
sprzyja nauce.                                                            

Autor: UL 

POTRÓJNE ZWYCIĘSTWO BADMINTONISTÓW 
Julia Piwowar i Michał Szczypka, zwyciężyli w grze mieszanej młodzików 
młodszych, podczas Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona, rozgrywanego 
w Żyrakowie.  
W sobotę 11 marca, zawodnicy klubu KS. Set Mazańcowice, zwyciężyli w 
grach pojedynczych. W grach podwójnych uplasowali się na najniższym 
stopniu podium - Julia z Gabrysią Skórkowską (BKS Kolejarz Częstocho-
wa), a Michał z klubowym kolegą Jacobem Toczek. W turnieju brał udział 
również Jakub Bąk.  

www.jasienica.pl 
 

„TO CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI NAJBARDZIEJ  
POTRZEBNY JEST DO SZCZĘŚCIA.” 

P. Holbach  
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TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW! 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje podczas letnich wakacji w 2017 roku turnusy rehabili-
tacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub 
układu oddechowego. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 5 maja.  
W tym roku w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u przygotowano na ten cel w skali całego kraju ponad tysiąc 
miejsc. Z turnusów rehabilitacyjnych, trwających 21 dni, będą mogły skorzystać dzieci urodzone w okresie od 
2002 do 2010 roku. Trzeba spełnić warunek: aby przynajmniej jeden z rodziców (lub prawnych opiekunów) był 
ubezpieczony w KRUS.  

Więcej szczegółów www.jasienica.pl 

 

Więcej: www.arimr.gov.pl 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA" 
ZAPRASZA 

• Morze Bałtyckie / Niechorze. Pobyt 
rehabilitacyjno- wypoczynkowy.  

Termin: 24-30.06.2017 r. Koszt całkowity: 1150 

zł/os   

• Mazury/Giżycko - 3 dni i Morze Bałtyckie 
/Karwia - 6 dni. Termin: 21-29.08.2017 r. Koszt 
całkowity: 1350 zł/os  

Zapisy do końca marca 2017 r. przyjmuje: 
Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 692 405 825 

 

 

BIURO PODRÓŻY  „LIDIA”   ZAPRASZA 
• 22. 04.2017 r/ sobota/  Musical  „BULWAR ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA” . Koszt całkowity: 

87,00- 92,00 zł/osoby. Wyjazd o godz. 16.45 
• 6-7. 05.2017 r. / sobota/niedziela/ Zakopane i Bukowina Tatrzańska . Koszty ogólne : 220 zł/os  

Bilety wstępu we własnym zakresie.  
• 28.05.2017 r. Zabrze- Dzień Matki po Slonsku. Wyjazd o godz. 12.45. Koszt całkowity: 125 zł/os  
  
Zgłoszenia do końca marca  przyjmuje Lidia Sztwiorok   Tel. 33/8 152 916  lub 692 405 825  

 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 

Świadczymy usługi w zakresie księgowości
dla firm i osób prywatnych. 

Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 
oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281 
www.ksiegowosc-eldoro.pl 

 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

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

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

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

 

„BASTIAN’’ Sebastian Iskrzycki 
43-391 Mazańcowice 301 

sebastian.iskrzycki@onet.eu 

Tel 505 722 301 
Oferujemy usługi: 

• Ocieplanie Budynków 

• Renowacja Elewacji 

• Adaptacja  Poddaszy 

• Konstrukcje Drewniane 

• Wiaty, Garaże 

• Dachy 
Autoryzowany wykonawca Firmy EKOBAU 
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KWIACIARNIA „STOKROTKA”  
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:    900-1630    
         w soboty  900-1300 

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

wkłady, kwiaty sztuczne. 

STROJENIE KOŚCIOŁÓW 
I SAL WESELNYCH     

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl Jesteśmy na facebooku. 

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 

dywanów i wykładzin 

tapicerki meblowej  

i samochodowej 

tel. 694 168 920 

www.top-clean.net 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

Biuro Rachunkowe 
mgr Agata Sacher-Łukoś  

43-391 Mazańcowice 967 

Tel  698 273 770, agata.sacher@wp.pl 
 

Świadczymy usługi: 
-księgi przychodów i rozchodów  

-księgi handlowe 

-ryczałt 

-deklaracje VAT, CIT, PIT, ZUS 

Sprawozdanie GUS, NBP 

CENY KONKURENCYJNE 

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

Ogłoszenia drobne 
– 1 zł  - za słowo 

CZŁOWIEK JEST KOWALEM SWEGO SZCZĘŚCIA. MOŻE DLATEGO 
ZNAJDUJEMY SIĘ TAK CZĘSTO   MIĘDZY MŁOTEM, A KOWADŁEM. 



REKLAMA 
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

 

NADCHODZI CZAS KOMUNII. 
Proponujemy: 

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

 
Zapraszamy również do  

Salonu Choinek Sztucznych  
E.A. WASZEK 

Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  
tel.:  603 604 333 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 
� gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki 
� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

 
ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 

świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 

(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

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

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 

                  

�  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  �  

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

 

 



 

 
FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ  

W  MIĘDZYRZECZU 
 

„MAŁE I DUŻE IGRASZKI ZE SZTUKĄ” 

11 

7 

11 

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 4 


